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ASUHAN & PEMANTAUAN KALA IV

Setelah plasenta lahir:

1. Lakukan rangasangan taktil uterus

2. Evaluasi TFU dgn meletakkan jari tgn dgn melintang dimana pusat 

sebagai patokan, umumnya TFU beberapa jari dibawah pusat

3. Memperkirakan kehilangan darah

4. Periksa laserasi jalan lahir/episiotomi

5. Evaluasi KU ibu

6. Dokumentasi semua asuhan kala IV di bagian belakang partograf. 



Memperkirakan kehilangan darah

meliohat volume darah yg terkumpul & memperkirakanbrp banyak 

botol 500cc dapat menampung semua darah. Jika darah dapat 

mengisi setengah botol berarti ibu kehilangan darah 250cc.

Cara tak langsung mllipenampakan gejala & tekanan 

darahperdarahan ibu akan lemas,pusing dan kesadaran 

menurun serta TD sistolik << 10mmhg dr kondisi sebelumnya

perdarahan >> 500cc

penting untuk memantau KU ibu,jumlah darah yg keluar dan 

kontraksi



MEMERIKSA PERDARAHAN DARI PERINEUM

PERDARAHAN BERASAL DARI ROBEKAN/LASERASI PERINUEM & VAGINA, 

NILAI PERLUASAN LASERASI PENJAHITAN ROBEKAN



Klasifikasi luasnya laserasi



PENCEGAHAN INFEKSI

Setelah persalinan dekontaminasi alas plastik,tempat tidur 

& matras, dgn larutan klorin 0,5% kmdn cuci dgn deterjen 

& bilas dgn air bersih, bila sudah bersih keringkan dgn 

kain bersih supaya ibu tidak berbaring dimatras yg basah.

PEMANTAUAN KU IBU

Penting untuk berada disamping ibu dan bayi selama 2 jam paska 

persalinan

 Pantau TD,nadi,temp,TFU, & darah yg keluar setiap 15 menit 

selama satu jam pertama dan 30 menit selama satu jam kedua 

kala IV,jika ada temuan abnormal tingkatkan observasi. 



 Masase uterus setiap 15 menit selama satu jam pertama dan 30 menit 

selama satu jam kedua kala IV IV,jika ada temuan abnormal tingkatkan 

observasi. 

 Pantau temp tubuh setiap jam selama dua jam pertama paska persalinan

 Nilai perdarahan,periksa perineum dan vagina setiap 15 menit selama satu 

jam pertama dan setiap 30 menit selama satu jam kedua pada kala IV

 Ajarkan ibu/klg menilai kontraksi,jlh drah yg keluar & melakukan masase 

uterus.

 Minta anggota klg untuk memeluk bayi,bersihkan ibu & bantu ibu 

mengenakan baju/sarung yg bersih,atur posisis ibu yg nyaman beri ma/mi 

dan selimuti bayi & tutup kepala bayi

 Lengkapi asuhan essensial BBL.

 Jgn berikan gurita slm 2 jam paska persalinan

 Kosongkan KK ibu



Sebelummeninggalkan ibu pastikan ia dapat berkemih sendiri dan 
klg mengetahui bgmn menilai kontraksi & jumlah darah yang 
keluar

Ajarkan pada ibu mencari pertolongan jika dijumpai tanda-tanda

 Demam

 Perdarahan aktif

 Keluar banyak bekuan darah

 Bau busuk dari vagina

 Pusing

 Lemas luar biasa

 Penyulit dlm menyusukan bayinya

 Nyeri panggul atau abdomen yang lebih hebat dari nyeri kontraksi



Kalau terjadi laserasi  maka dilakukan penjahitan laserasi jalan lahir

1. Lakukan anastesi lokal



2. Penjahitan mukosa tahap demi tahap










