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PENATALAKSANAAN FISIOTERAPI PADA KASUS BRONKIEKTASIS DI 

BALAI BESAR PARU MASYARAKAT SURAKARTA 

ABSTRAK 

Latar Belakang  : Bronkiektasis adalah dilatasi yang abnormal dari bronkus 

dan dikaitkan dengan perubahan yang bersifat bersilia Epitel. menggambarkan 

pelebaran permanen pada bronkus dan bronkiolus sebagai hasil dari penghancuran 

otot dan jaringan ikat elastis. Gangguan ini kebanyakan dimulai dengan 

penyempitan pohon bronkus dipicu oleh infeksi. 

Tujuan   : Untuk mengetahu apakah nebulizer,infrared,batuk effektif, 

dapat mengurangi sesak napas dan nyeri dada.  

Hasil    : Setelah dilakukan terapi sebanyak 5 kali, didapatkan 

terjadi penurunan nyeri dada pada T1-T6 penurunan pada T4 dan T5 yang 

sebelumnya nilai 4 menjadi 2,8 dan hasil sangat bagus, tetapi peningkatan nyeri 

bertambah pada T2 dan T4 dengan nilai 3,5 menjadi 4..Terjadi penurunan sesak 

dimana terjadi penurunan pada T2 ke T4 yang sebelumnya memiliki nilai 6 

menjadi nilai 3 dan terjadi peningkatan expansi thorak terjadi peningkata luas 

lingkar sangkar thorak saat terapi pertama sampai terapi ke 5. 

Kesimpulan : pelaksanaan terapi nebulizer dapat menurunkan sesak napas Infra 

red dapat menurunkan nyeri dada batuk effektif dapat meningkatkan ekspnsi 

thorak pada kasus bronkiektasis. 

Kata Kunci   : bronkiektasis, infrared, nebulizer, batuk efektif 

 

 

ABSTRACT 

Background: Bronchiectasis is an abnormal dilatation of the bronchus and is 

associated with epithelial changes. Describes the permanent dilation of the 

bronchi and bronchioles as a result of the destruction of muscles and elastic 

connective tissue. This disorder mostly begins with a narrowing of the bronchial 

tree induced by infection. 

Objective: To find out whether the nebulizer, infrared, effective cough, can 

reduce shortness of breath and chest pain 

Results: After 5 weeks of therapy, there was a decrease in chest pain in T1-T6 

decrease in T4 and T5 which was previously 4 to 2.8 and the results were very 

good, but the increase in pain increased on T2 and T4 with a value of 3.5 to 4. 

There is a decrease in tightness where there is a decrease in T2 to T4 which 

previously has a value of 6 to 3 and an increase in thoracic expansion occurs in 
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increasing thoracic circumference of the thorac cage during the first treatment 

until the 5 th therapy 

Conclusion: the implementation of nebulizer therapy can decrease shortness of 

breath Infra red can decrease chest pain effective cough can increase thorac 

exponency in case of bronkiektasis. 

Keywords: bronchiectasis, infrared, nebulizer, effective cough 

 

1. PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang 

Dampak pembangunan disegala bidang, tidak hanya dapat memberikan 

kesejahteraan kepada masyarakat sekitar, tetapi lebih banyak merugikan 

masyarakat sekitar. Hal yang dapat merugikan antara lain yaitu adanya polusi 

udara yang keluar langsung dari hasil pembakaran yang dapat mempengaruhi 

Gangguan kesehatan yang bias menyebabkan gangguan pada saluran pernapasan 

yaitu bronkiektasis. 

Penelitian  pada  tahun  2005  didapatkan  sekitar  110.000  pasien dengan  

bronkiektasis  di  Amerika  serikat.  Pada  tahun 2005  penyakit  ini sering terjadi 

pada usia tua dengan dua pertiga adalah wanita. melaporkan prevalensi 

bronkiektasis di amerika serikat 4,2 per 100.00 orang dengan usia 18-34 tahun dan 

272 per 100.000 orang dengan usia 75 tahun.  Sedangkan  di  Auckland,  New  

Zealand  terdapat  1  per  6.000 penderita bronkiektasis  (Syahrul,2011). 

Di Indonesia sendiri belum ada penelitian tentang berapa banyak penderita 

penyakit ini, tetapi di rumah sakit rumah sakit khusus nya paru terdapat pasiean 

yang di diagnosa bronkiektasis baik laki laki atau perempuan. Selain 

pembangunan rokok juga sangat memperngaruhi terjadinya gangguan kesehatan 

apalagi rokok semakin gencar meluas di berbagai tempat , banyak negara – negara 

menilai bahwa rokok telah menjadi perilaku yang secara social kurang di terima 

oleh masyarakat. di negara berkembang, penyuluhan tentang bahaya merokok 

belum di laksakan secara intensif. 

Data surver social ekonomi nasional (susenal). Survei kesehatan rumah 

tangga (SKRT) menunjukan terjadinya peningktan prevalensi pada penggunan 

rokok di Indonesia sebanyak 27% . di bandingkan pada tahun (1995) hanya 1,7 % 

hingga saat ini mengalami peningkatan hingga 5 kali lipat sebanyak 6,7 % (2013). 
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data GATS 2011 juga menunjukan prevalensi peroko di indonesia sebesar 34,8% 

dan sebanyak 67% laki laki, di Indonesia adalah perokok angka terbesar didunia    

(Kepmenkes RI 2013)   

Pada kasus bronkiektasis biasanya disertai dengan adanya spasme pada 

otot bantu pernapasan. Infra Red berfungsi untuk merileksasikan otot bantu 

pernapasan yang menyebabkan sesak napas. Diharapkan Infra Red bisa membantu 

menurunkan spasme otot bantu pernapasan. Pada bronkiektasis keluhan-keluhan 

timbul umumnya akibat adanya kerusakan dinding bronkus, adanya kerusakan 

fungsi bronkus. Ciri khas penyakit ini adanya batuk kronik di sertai produksi 

sputum, batuk pada kondisi bronkiektasis sangat beda yaitu cirinya batuk 

produktif yang berlangsung lama dan dan frekuensinya mirip dengan bronkitis 

kronis.  

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan Masalah dari penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah: 

1.2.1 Apakah infra Red bermanfaat untuk mengurangi nyeri pada penderita 

bronkiektasis?  

1.2.2 Apakah nebulizer dan batuk efektif bisa mengurangi sesak napas dan 

meningkatkan expansi thorak pada pasien bronkiektasis? 

1.3 Tujuan  

Tujuan dari penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah: 

1.3.1 Infra Red, nebulizer, batuk efektif dapat mengurangi nyeri, sesak 

napas dan penurunan expansi thorak pada pasien bronkiektasis. 

  

1.4 Manfaat Penulisan 

Manfaat dari penulisan makalah ini adalah: 

1.4.1 Bagi penulis:  

a. Menambah wawasan penulis tentang kasus bronkiektasis yang 

ditulis dan dikaji penulis dalam karya tulis ini. 

b. Mengetahui pengaruh IR untuk mengurangi spasme otot bantu 

pada otot bantu pernafasan yang menyebabkan sesak napas. 
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c. Mengetahui pengaruh nebulizer untuk mengencerkan sputum 

pada penderita bronkiektasis. 

2. Bagi Pembaca: 

Dengan membaca KTI yang dibuat oleh penulis ini semoga dapat 

bermanfaat untuk menambah wawasan para pembaca dan dapat 

mencegah terjadinya bronkiektasis.  

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Bronkiektasis 

2.1  Pengertian 

Bronkiektasis adalah dilatasi irreversibel yang abnormal dari bronkus 

dan dikaitkan dengan perubahan yang bersifat bersilia Epitel. istilah 

bronkiektasis menggambarkan pelebaran permanen pada bronkus dan 

bronkiolus sebagai hasil dari penghancuran otot dan jaringan ikat elastis. 

Gangguan ini kebanyakan dimulai dengan penyempitan pohon bronkus dipicu 

oleh infeksi, yang mungkin menyebabkan kerusakan epitel jika terjadi kronis. 

(Montserrat dkk, 2008) 

2.2 Etiologi 

Ada sebagian besar penyebab umum dari bronkiektasis adalah kondisi 

heterogen dengan riwayat klinis yang panjang sebelum didiagnosis, peran 

pasti faktor penyebab potensial seringkali tidak jelas. Mungkin pertimbangan 

yang lebih tepat dari penyebab ini sebagai faktor risiko (seperti yang terjadi 

dengan faktor risiko penyakit jantung iskemik) bukan satu-satunya agen 

penyebabnya (King, 2009) 

2.3  Patofisiologi Bronkiektasis  

Bronkiektasis  adalah  dilatasi  abnormal  bronkus  proksimal  dan 

menengah  (>2mm)  yang  disebabkan  oleh  melemahnya  atau  perusakan 

komponen  otot  dan  elastis  dinding  bronkus.  Daerah  yang  terkena  bisa 

menunjukkan  berbagai  perubahan,  termasuk  peradangan transmural, 

edema,  jaringan  parut,  dan  ulserasi,  di  antara  temuan  lainnya.  Parenkim 

paru  distal  juga  mungkin  rusak  sekunder  terhadap  infeksi  mikroba 
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persisten  dan  pneumonia  postobstructive  sering.  Bronkiektasis  dapat 

bawaan tetapi paling sering diperoleh (Emmons,dkk. 2008). 

2.4 Gambaran Klinis 

 Ciri khas penyakit ini adalah adanya batuk kronik disertai produksi 

sputum, adanya hepopmitis dan pneuomina berulang. Batuk pada 

bronkiektasis memiliki ciri antara lain batuk produktif yang berlangsung lama 

dan frekuensi mirip dengan bronkitis kronik.jika terjadi karena infeksi, warna 

sputum akan menjadi purulen dan dapat memberikan bau tidak sedap pada 

mulut. Pada kasus yang sudah berat, sputum disertai dengan nanah dan 

jaringan nekrosis bronkus. Pada sebagian bedaar pasien juga ditemukan 

dipsneu dengan tambahan suara wheezing akibat adanya obstruki bronkus. 

Demam berulang juga dapat dirasakan pasien karena adanya infeksi berulang 

yang sifatnya kronik. Hemoptisis juga dapat terlihat pada sebagian besar 

kasus, hal ini disebabkan adanya destruksi mukosa bronkus yang mengenai 

pembuluh darah. Pada bronkiektasis kering, hemoptisis terjadi tanpa disertai 

dengan batuk dan pengeluaran dahak. Hal ini biasanya terjadi pada 

brokiektasis yang menyerang mukosa bronkus bagian lobus atas paru. Bagian 

ini memiliki drainase yang baik sehingga sputum tiadk pernah menumpuk 

pada bagian ini. 

 Pada pemeriksaan fisik daat ditemukan sianosis dan jari tabuh. Pada 

keadaan yang lebih parah dapat dilihat tanda-tanda kor pulmonal. Kelainan 

paru yang lain dapat ditemukan tergantung dari tempat kelainan yang terjadi. 

Pada bronkiektasis biasanya ditemukan tergantung dari tempat kalainan yang 

terjadi. Pada Bronkiektasis biasanya ditemukan ronkhi basah paru yang jelas 

pada bagian lobus bawah paru dan ini hilang setelah melakukan drainase 

postural. Dapat dilihat pulan retraksi dinding dada dan berkurang gerakan 

dinding dada pada paru yang terkena serta terjadi pergeseran mediastinum 

kearah yang terkena. 

2.5 Modalitas Fisioterapi 

Modalitas yang dipilih untuk mengurangi problematika fisioterapi pada 

kasus Bronkiektasis yaitu : 
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2.5.1  Infra Red 

Infra Red adalah radiasi elektromagnetik dari panjang gelombang lebih 

panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang 

radio. Namanya berarti "bawah merah" (dari bahasa Latin infra, "bawah"), 

merah merupakan warna dari cahaya tampak dengan gelombang 

terpanjang. Radiasi inframerah memiliki jangkauan tiga "order" dan 

memiliki panjang gelombang antara 700  nm dan 1 mm. Inframerah 

ditemukan secara tidak sengaja oleh Sir William Herschell, 

astronom kerajaan Inggris ketika ia sedang mengadakan penelitian 

mencari bahan penyaring optik yang akan digunakan untuk mengurangi 

kecerahan gambar matahari dalam tata surya teleskop.  

  Batuk Efektif 

Batuk  efektif  Adalah  merupakan  mekanisme  pertahanan  tubuh  

yang berfungsi  untuk  mengeluarkan  benda  asing  atau  sekresi yang  

banyak  di  saluran  pernafasan.  Batuk efektif merupakan suatu metode 

batuk  dengan benar, dimana pasien dapat menghemat energi sehingga  

tidak  mudah  lelah  dan  dapat  mengeluarkan  dahak  secara  maksimal.  

Untuk  menyiapkan paru-paru dan saluran nafas sebelum melaksanakan  

tehnik  batuk,  keluarkan  semua udara dari dalam paru-paru dan saluran 

nafas (Herdyani & Slamet, 2013) 

2.5.1 Nebulizer 

Nebulizer  adalah  alat  yang  dapat  mengubah obat  yang berbentuk  

larutan  menjadi aerosol secara  terus-menerus  dengan  tenaga  yang 

berasal  dari  udara  yang  dipadatkan  atau gelombang  ultrasonik.  

Aerosol  yang terbentuk  dihirup  penderita  melalui  mouth piece  atau  

sungkup.  Merupakan  salah  satu penggunaan  terapi  inhalasi  (pemberian  

obat ke  dalam  saluran  pernafasan  dengan  cara inhalasi). Sedangkan  

bronkodilator  yang diberikan dengan nebulizer memberikan efek 

bronkodilatasi  yang  bermakna  tanpa menimbulkan  efek  samping. 

Selain  itut  tujuan pemberian  nebulizer  adalah  untuk mengurangi  sesak,  

untuk  mengencerkan dahak,  bronkospasme  berkurang  atau menghilang  

http://id.wikipedia.org/wiki/Radiasi_elektromagnetik
http://id.wikipedia.org/wiki/Panjang_gelombang
http://id.wikipedia.org/wiki/Cahaya
http://id.wikipedia.org/wiki/Gelombang_radio
http://id.wikipedia.org/wiki/Gelombang_radio
http://id.wikipedia.org/wiki/Merah
http://id.wikipedia.org/wiki/Warna
http://id.wikipedia.org/wiki/Nanometer
http://id.wikipedia.org/wiki/Millimeter
http://id.wikipedia.org/wiki/Kerajaan
http://id.wikipedia.org/wiki/Inggris
http://id.wikipedia.org/wiki/Optik
http://id.wikipedia.org/wiki/Tata_surya
http://id.wikipedia.org/wiki/Teleskop
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dan  menurunkan  hiperaktivitasbronkus  serta  mengatasi  infeksi  dan  

untuk pemberian  obat-obat  aerosol  atau inhalasi. Dari  sini  diketahui  

bahwa  jenis nebulizer  yang  digunakan  di  ruang  Mawar Merah  

Sidoarjo  adalah  Simple  nebulizer dimana  nebulizer  ini  menghasilkan  

partikel yang lebih halus, yakni antara 2  –  8 mikron. Biasanya tipe ini 

mempunyai tabel dan paling banyak  dipakai  di  rumah  sakit.  Beberapa 

bentuk jet nebulizer dapat pula diubah sesuai dengan  keperluan  sehingga  

dapat  digunakan pada  ventilator  dimana  dihubungkan  dengan gas 

kompresor (Wahyuni, 2015) 

3. Pengkajian Fisioterapi 

Anamnesis 

Anamnesis merupakan cara pengumpulan data dengan bisa di 

lakukan dengan cara tanya jawab langsung terhadap pasien.  Pada kasus 

ini terapis melakukan anamnesis secara autoanamnesis pada tanggal   09 

Januari 2017. 

Identitas pasien 

Pasien bernama Tn.S, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, dengan 

alamat colo madu karanganyar. 

Keluhan utama 

Pasien mengeluh sesak napas dan mengeluh batuk saat pasien 

bekerja lebih dari 6 jam dan di perinan saat istirahat. 

Riwayat penyakit sekarang  

Saat bekerja, pasien mengeluh sesak, Sesak dirasa meningkat saat 

pasien kecapekan dan berkurang saat istirahat dari aktifitas. 3 hari 

Kemudian pasien langsung dibawa ke BBKPM surakarta. 

Riwayat penyakit dahulu 

Sebelumnya pasien di diagnosa oleh dokter dengan penyakit TB 

Riwayat pribadi 

Pasien adalah perokok dan baru berhenti merokok 8 bulan yang lalu. 

Riwayat penyakit penyerta 

Pasien tidak memiliki penyakit penyerta. 
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Riwayat keluarga 

Pasien tidak memiliki riwayat keluarga dengan keluhan sakit yang sama. 

Status sosial 

Keseharian pasien bekerja di tengah hutan dan sering bakar dedaunan, 

tetapi di daerah rumah nya tidak terdapat pabrik, dan pasien selalu aktif 

melakukan bakti sosial ,dan pasien masih bisa bermain dengan anak anak 

setiap pagi hari sebelum dia berangkat bekerja. 

 

3.1  Penatalaksanaan Fisioterapi 

Berdasarkan pembahasan diatas, untuk mengurangi problematika 

yang ada  maka  penulis  menggunakan  modalitas  fisioterapi  berupa  

Infra  Red dan nebulizer. 

Terapi pertama. 

1. Hari senin,11 Januari  2017  

3.1.1 Infra Red 

Tujuan  :  untuk  mendapatkan  relaksasi  lokal  pada  daerah  dada  dan 

punggung  juga  untuk  memperbaiki  spame pada oto bantu pernapasan. 

1). Persiapan alat : Siapkan alat kemudian cek keadaan lampu, cek kabel, 

ada yang terkelupas atau tidak. . 

2). Persiapan  pasien  :  Posisikan  pasien  senyaman  mungkin,  bebaskan 

area  yang  akan  diterapi,  dari  kain  atau  pakaian,  sebelum  diterapi kulit  

harus  kering  dan  dilakukan  tes  sensibilitas  terlebih  dahulu serta 

berikan informasi  yang jelas tentang tujuan terapi mengenai apa  yang  

akan  dirasakan. 

3). Pelaksanaan : Alat di atur sedemikian rupa, sehingga lampu IR dapat 

menjangkau  daerah  dada  dan  punggung  dengan  jarak  kurang lebih 40  

cm. Posisi  lampu  IR  tegak  lurus  daerah  yang  akan  diterapi.  Setelah 

semuanya siap alat dihidupkan, kemudian atur waktu  15 menit. Selama  

proses  terapi  berlangsung  fisioterapi  harus  mengontrol Setiap 5 menit 

sekali di takutkan rasa  hangat lebih yang  diterima  pasien,  jika  selama  

pengobatan  rasa Panas meningkat dosis  harus  dikurangi dengan 
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menurunkan intensitasnya, dengan sedikit menjauhkan IR. Hal ini 

berkaitan dengan adanya  overdosis. Setelah proses terapi selesai matikan 

alat dan alat dirapikan seperti semula. 

3.1.2 Nebulizer 

Tujuan : mengecerkan sputum agar mudah di keluarkan dan melonggarkan 

jalan napas. 

Persiapan pasien: posisi pasien di posisi kan senyaman mungkin , duduk 

dan bersandar diatas bed dengan bantal supaya nyaman, 

Persiapan alat: siapkan alat set nebulizer, siapkan obat bronkodilator nya 

dan pasangkan alat ke pasien senyaman mungkin tanpa ada tidak 

kenyamanan. 

Pelaksanaan: (1) mendekatkan peralatan dekat dengan pasien (2) 

memasukan obat sesuai dosis (3) memasangkan masker pada pasien (4) 

menghidupkan nebulizer dan meminta pasien napas dalam sampai obat 

habis (5) matikan nebulizer dan lepas masker pada pasien (6) bersihkan 

mulut dan hidung pasien dengan tisue (6) bereskan alat ke tempat semula. 

3.1.3 Batuk efektif 

Tujuan  : Dapat mengelurkan sputum dengan maksimal 

Persiapan  pasien  :  Posisikan  pasien  senyaman  mungkin, pasien di 

posisikan dengan duduk di atas bed, tanpa menyender ke belakang agar 

pada saat pelaksanaan mendapatkan hasil yang maksimal. 

Pelaksanaan:  (1)  Mulai  dengan  bernafas pelan. Ambil napas secara 

perlahan, akhiri dengan mengeluarkan napas secara perlahan selama  3-4  

detik.  (2)  Tarik  napas  secara  diafragma,  lakukan  secara  pelan  dan  

nyaman.  (3)  Setelah  menarik  nafas  secara  perlahan,  tahan nafas  

selama  3  detik,  Ini  untuk  mengontrol nafas  dan  mempersiapkan  

melakukan  batuk  secara  efektif.  (4)  Angkat  dagu  agak keatas,  dan  

gunakan  otot  perut  untuk  melakukan pengeluaran nafas cepat sebanyak 

3 kali dengan  saluran  napas  dan  mulut  terbuka, keluarkan  dengan  

bunyi  Ha,ha,ha  atau  ehem,ehem,ehem.  Tindakan  ini  membantu  dan  

mempermudah  pengeluaran  dahak.  (5)  Kontrol  nafas,  kemudian  ambil  
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nafas pelan 2 kali.  Ulangi tehnik  batuk  diatas sampai mucus  ke  

belakang  tenggorokkan,  setelah  itu batukkan  dan  keluarkan  

mucus/dahak. 

Terapi kedua : Jumat 13 januari 2017 sama seperti Terapi  pertama. 

Terapi ke tiga : Senin 16 januari 2017 sama seperti Terapi ke dua. 

Terapi ke empat : Kamis 19 Januari 2017 sama seperti Terapi ke tiga. 

Terapi ke lima  : senin 23 Januari 2017 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil  

Berdasarkan hasil laporan status klinis pada pasien Tn.S, yang berusia 48 

Tahun dengan diagnosis bronkiektasis didapatkan permasalahan berupa : Sesak 

nafas, Batuk yang disertai sputum, nyeri pada dada. Setelah dilakukan fisioterapi 

dengan IR(infrared), nebulizer dan batuk effektif sebanyak 5 kali didapatkan hasil 

sebagai berikut; 

4.1.1 Sesak napas 

tabel 4.1 Hasil pemeriksaan menggunakan Borg Scale 

Terapi ke        T1     T2     T3     T4     T5 

Hasil                6       6       5        3       3 

 

Pada tabel hasil evaluasi sesak napas diatas menunjukkan adanya penurunan 

sesak napas .Dimana terjadi penurunan pada T2 ke T4 yang sebelumnya 

memiliki nilai 6 menjadi nilai 3 

4.1.2 Pemeriksaan nyeri 

Tabel Hasil pemeriksaan nyeri menggunakan VAS (cm). 

Terapi ke            T1        T2        T3        T4         T5 

Hasil                 3,7         3,5        3,8        4          2,8 

 



11 
 

 Pada tabel hasil evaluasi pemeriksaan nyeri di atas menunjukan adanya 

penurunan pada T4 dan T5 yang sebelumnya nilai 4cm menjadi 2,8cm dan hasil 

sangat bagus, tetapi liat nilai di atas terliat ada peningkatan nyeri pada T2 dan T4 

dengan nilai 3,5cm menjadi 4 cm. 

4.2.3 Pemeriksaan sangkar thorak  

tabel Hasil Pemeriksaan Ekspansi Thorak 

 

                                     Selisih     T1      T2         T3      T4             T5 

Axilla                                      1,5 cm   1,5cm    1,5cm      2cm      2cm 

 

ICS  4                                         2 cm      2cm    2,5cm   2,5cm      3cm 

 

Processus Xypoideus                 2 cm   2,5cm    2,5cm       3cm   3,5cm 

 

 Pemeriksaan ekspansi thorak dilakukan mengunakan meterline dengan axis di 

axilla, ICS 4 dan processus xypoideus. Setelah dilakukan 5 kali terapi didapati 

hasil bahwa terjadi peningkata luas lingkar sangkar thorak saat terapi pertama 

sampai terapi ke 5. 

4.2 Pembahasan  

        Pasien Tn,S. usia 48 tahun dengan diagnosa bronkiektasis  yang memiliki 

masalah Sesak nafas, Batuk yang disertai sputum,Nyeri pada dada. 

Dibawah ini merupakan pembahasan hasil evaluasi pada pasien setelah diberikan 

intervensi IR (infra Red) nebulizer dan batuk efektif  sebanyak 5 kali terapi. 

Penjelasannya sebagai berikut : 

4.2.1 Sesak napas 

Nebulizer umumnya berupa cairan yang diberi obat bronkodilator dan 

ekspektoran. Bronkodilator berfungsi untuk melebarkan otot-otot saluran 

pernapasan, sedangkan ekspektor sebagai pengencer sputum. Cairan ini akan 

diubah menjadi uap oleh nebulizer yang diberikan dengan cara menghirup 

uapnya. 
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Lewat pemberian obat melalui nebulizer, sputum akan lebih encer dan 

saluran napas lebih meluas sehingga sesak napas bisa berkurang. Jika sputum 

terlalu lama menyumbat saluran napas  dampaknya adalah gangguan oksigenasi 

(sesak dan kekurangan oksigen) pada jaringan tubuh (Arzu & Ruben, 2012). 

4.2.2 Nyeri  

Infrared merupakan terapi standar yang diberikan sebelum pemberian 

manual terapi dan dapat menghasilkan efek panas pada jaringan. Efek panas ini 

menghasilkan efek termal menyebabkan sedatif dan merangsang otot otot saraf 

sensoris yang menyebabkan mengurangi nyeri (PM Kharismawan, dkk 2016)  

4.2.3 Peningkatan sangkar thorak 

Dari terapi nebulizer yang di berikan obat bronkodilator yang 

menyebabkan mencairnya sputum dan dibantu dengan batuk effektif untuk 

mengeluarkan sputum sehingga bronkus sebagai jalan napas tidak tersumbat dan 

paru-paru mendapat suplay oksigen dengan baik. Terapi IR memberikan efek 

sedatif yang menyebabkan relaksasi pada otot otot bantu pernapasan. Pada terapi 

keduanya di dapatkan hasi meningkatkan ekspansi thorak pada pasien.  

5. Kesimpulan dan Saran 

5.1 Kesimpulan  

Pasien Tn S usia 48 tahun dengan diagnosa Bronkiektasis setelah di 

lakukan terapi dengan infrared, nebulizer dan batuk effektif di dapatkan hasil 

sebagai berkikut: 

5.1.1 Nyeri dada menurun dari T4 dan T5 yang sebelumnya nilai 4cm 

menjadi 2,8cm 

5.1.2 Sesak napas menurun pada T2 ke T4 yang sebelumnya 

memiliki nilai 6 menjadi nilai 3 tetapi ada peningkatan nyeri pada T2 

dan T4 dengan nilai 3,5cm menjadi 4cm. 

5.1.2 Peningkata lingkar sangkar thorak saat terapi pertama sampai terapi 

ke 5. Terlihat pada T1 ke T5 Axila 1.5 cm ICS4 2cm Processus 

Xypodeus 2cm menjadi Axila 2 cm ICS4 3 cm Processus Xypodeus 

3,5 cm menjadi. 
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5.2 Saran 

Suatu terapi dapat berhasil apabila semua aspek yang berkaitan saling 

mendukung, baik terapis, pasien dan lingkungan sekitar. Pemeberian intervensi 

pada kasus bronkiektasis dilakukan sedini mungkin agar permasalahn yang ada 

dapat segera diatasi dan tidak memperburuk keadaan. Adapun saran yang dapat 

penulis berikan disini adalah sebagai berikut 

5.2.1 Saran untuk fisioterapis 

Fisioterapis diharuskan mengetahui dan mamahami hal-hal penting yang 

berhubungan dengan kondisi pasiennya, seorang terapis juga harus cermat dan 

teliti dalam melihat permasalahan yang ada pada pasiennya, mampu mengevaluasi 

kondisi pasien dengan benar, memberikan intervensi yang sesuai dengan tujuan 

yang telah ditentukan.  

5.2.2 Saran bagi pasien  

Di harapkan pasien selama proses terapi tidak melakukan aktivitas yang 

terlalu berat, pasien juga harus selalu mengkontrol dimana kondisi pasien  

mengalami kelela.M han. dan saran penulis pasien di anjurkan untuk melakukan 

terapi rutin. 

5.2.3 Saran kepada masyarakat 

Masyarakat adalah lingkungan sekitar dan pasti selalu berkontak langsung 

dengan masyarakat saran penulis untuk masyarakat untuk selalu menjaga 

kebersihan dan selalu melalukan hidup sehat tanpa rokok. 
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