
OLEH
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A. JARINGAN LOKAL

B. HYPOTHERMIA SISTEMIK





��Reversibel, akan pulih setelah tindakan Reversibel, akan pulih setelah tindakan 

pemanasanpemanasan

��Tidak terdapat kehilangan jaringan, kecuali Tidak terdapat kehilangan jaringan, kecuali 

bila keadaan ini berulang dalam beberapa bila keadaan ini berulang dalam beberapa bila keadaan ini berulang dalam beberapa bila keadaan ini berulang dalam beberapa 

tahuntahun

�� Akan menyebabkan kehilangan bantalan Akan menyebabkan kehilangan bantalan 

lemak atau terjadi atropi lemak atau terjadi atropi 





Adanya pembekuan jaringan 

dibawah 32˚F (0 ̊C) yang terjadi dibawah 32˚F (0 ̊C) yang terjadi 

karena pembekuan intraselluler 

dan oklusi mikrovaskuler 

sehingga terjadi anoksia jaringan



Terdiri dari Terdiri dari 4 4 derajat kerusakan derajat kerusakan ::

a.a. Derajat I Derajat I : Hiperemia dan edema tanpa : Hiperemia dan edema tanpa 

nekrosis kulitnekrosis kulit

b.b. Derajat IIDerajat II : Pembentukan vesikel dan bula : Pembentukan vesikel dan bula 

serta hiperemia dan edema dengan nekrosis serta hiperemia dan edema dengan nekrosis 

sebagian lapisan kulitsebagian lapisan kulit

c.c. Derajat III Derajat III : Terjadi nekrosis seluruh lapisan : Terjadi nekrosis seluruh lapisan c.c. Derajat III Derajat III : Terjadi nekrosis seluruh lapisan : Terjadi nekrosis seluruh lapisan 

kulit dan subkutan, biasanya disertai kulit dan subkutan, biasanya disertai 

pembentukan vesikel hemoragikpembentukan vesikel hemoragik

d.d. Derajat IV Derajat IV : Nekrosis seluruh lapisan kulit : Nekrosis seluruh lapisan kulit 

termasuk ganggren dari otot dan tulang termasuk ganggren dari otot dan tulang 

















�Terjadi karena kerusakan endotel 

mikrovaskuler, statis dan oklusi vaskuler, 

sebagai akibat kontak menahun dengan 

“keadaan basah”, suhu dingin diatas titik 

beku, misalnya pada suhu 1,6 ̊C – 10 ̊Cbeku, misalnya pada suhu 1,6 ̊C – 10 ̊C

�Sering terjadi pada tentara, pelaut dan 

nelayan

�Tanda-tanda : Hiperemi, nyeri seperti 

terbakar disertai edema, vesikel, ekhimosis 

dan ulserasi 





�



Dilakukan sesegera mungkin untuk mengurangi waktu 

pembekuan jaringan

Baju-baju yang sempit dan lembab harus dilepaskan dan 

diganti dengan selimut hangat

Apabila penderita bisa minum berikan minuman hangatApabila penderita bisa minum berikan minuman hangat

Rendam bagian tubuh yang kedinginan dengan air hangat 

bersuhu 40 ˚C � warna kulit dan perfusi kembali normal

Bawa ke rumah sakit terdekat





�Upaya untuk memulihkan    

vaskularisasi jaringan yang 

mengalami frostbite : 

• Simpatektomi atau pemakaian obat-

obatan vasodilatasi

• Heparin, trombolitik, oksigen  • Heparin, trombolitik, oksigen  
hiperbarik

�Tetapi usaha-usaha ini tidak efektif      





TERIMA  KASIH


