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Severe acute respiratory syndrome 
coronavirus 2 (SARS-CoV-2) yang lebih 

dikenal dengan nama virus Corona 
adalah jenis baru dari coronavirus yang 

menular ke manusia. Walaupun lebih 
banyak menyerang lansia, virus ini 

sebenarnya bisa menyerang siapa saja, 
mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang 

dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu 
menyusui. 

Infeksi virus Corona disebut COVID-19 
(Corona Virus Disease 2019) dan pertama 

kali ditemukan di kota Wuhan, China pada 
akhir Desember 2019 



Tanda dan gejala  
Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan 

seseorang terinfeksi virus Corona, yaitu: 
 Demam  (suhu tubuh di atas 38 derajat Celsius) 
 Batuk kering 
 Sesak nafas 
Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi 

virus Corona meskipun lebih jarang, yaitu: 
 Diare 
 Sakit kepala 
 Konjungtivitas 
 Hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau 
 Ruam di kulit 

 



Diagnosa  
 Guna memastikan diagnosis COVID-19, dokter akan 

melakukan beberapa pemeriksaan berikut: 

 Rapid test untuk mendeteksi antibodi (IgM dan IgG) 
yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus 
Corona 

 Swab test atau tes PCR (polymerase chain reaction) 
untuk mendeteksi virus Corona di dalam dahak 

 CT scan atau Rontgen dada untuk mendeteksi infiltrat 
atau cairan di paru-paru 

 



Komplikasi covid 19 
Pada kasus yang parah, infeksi virus Corona bisa 

menyebabkan beberapa komplikasi berikut ini: 

 Pneumonia (infeksi paru-paru) 

 Infeksi sekunder pada organ lain 

 Gagal ginjal 

 Acute cardiac injury 

 Acute respiratory distress syndrome 

 Kematian 

 



Tatalaksana Sesuai Kondisi  
Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan RS 
Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu  
 

TANPA GEJALA 

-Isolasi mandiri di rumah selama 14 hari 

-edukasi ( leaflet untuk dibawa ke rumah) 

-VitaminC,3x1tablet(untuk14hari) 

-Pasien mengukur suhu tubuh 2 kali sehari, pagi dan 
malam hari 

-Pasien dipantau melalui telepon oleh petugas 

-Pasien memeriksakan diri setelah 14 hari untuk 
pemantauan klinis 

 



GEJALA RINGAN 
-Ditangani oleh Faskes,contohnya Puskesmas,sebagai pasien rawat 

jalan 
-Isolasi mandiri di rumah selama 14 hari 
-Diberi edukasi apa yang harus dilakukan( leaflet untuk dibawa 

kerumah) 
-Vitamin C,3x1 tablet (untuk14hari) 
-Klorokuinfosfat,2x500mg (untuk 5 hari) ATAU 

Hidroksiklorokuin,1x 400 mg (untuk5 hari) Azitromisin, 
1x500mg (untuk 3 hari) 

-Simtomatis (Parasetamol dan lain-lain). 
-Bila diperlukand apat diberikan Antivirus: Oseltamivir, 

2x75mgATAU Favipiravir (Avigan), 2 x600mg (untuk 5 hari) 
-Kontrol di Faskes setelah 14 hari untuk pemantauan klinis 

 



GEJALA SEDANG 

-Rujuk ke Rumah Sakit/Rumah Sakit Darurat,seperti Wisma Atlet 

-Isolasi di Rumah Sakit/ Rumah Sakit Darurat, seperti Wisma 
Atlet selama 14 hari 

-VitaminC diberikans ecara Intravena (IV) selama perawatan 

-Klorokuinfosfat,2x500mg(untuk5hari) ATAU Hidroksiklorokuin 
dosis1x 400 mg (untuk5 hari) 

-Azitromisin, 1x500mg(untuk 3 hari) 

-Antivirus : Oseltamivir, 2x75mg ATAU Favipiravir (Avigan) 
loading dose 2x 1600mg harike-1 dan selanjutnya 2 x 600mg (hari 
ke2-5) 

-Simtomatis (Parasetamol dan lain-lain) 

 



GEJALABERAT 
-Isolasi di ruang isolasi Rumah Sakit Rujukan 
-Diberikan obat-obatan rejimen COVID-19: 
-Klorokuinfosfat, 2 x 500 mg perhari(harike1-3) dilanjutkan 2 x250 mg 

(harike4-10) ATAU Hidroksiklorokuin dosis 1x 400 mg (untuk 5 hari) 
-Azitromisin, 1 x 500 mg (untuk 3 hari) 
-Antivirus : Oseltamivir, 2 x 75 mg ATAU Favipiravir (Avigan) loading 

dose2x 1600mg harike-1 danselanjutnya 2 x 600mg (hari ke2-5) 
-Vitamin C diberikan secara Intravena (IV) selama perawatan 
-Diberikan obat suportif lainnya 
-Pengobatan komorbid yang ada 
-Monitor yang ketat agar tidak jatuh kegagal napas yang memerlukan 

ventilator mekanik 
 



Keterlibatan fisioterapi 
Kondisi pasien 

 Gejala ringan tanpa masalah respirasi yang signifikan 
antara lain demam, batuk kering, tanpa perubahan 
pada x-ray dada  

  

Rujukan Fisioterapis? 

Intervensi fisioterapi tidak diindikasikan untuk 

pembersihan jalan napas maupun sampel sputum  

Fisioterapi tidak kontak dengan pasien   



Kondisi pasien 

 Pneumonia dengan tanda:  

Kebutuhan oksigen tingkat rendah (a.l aliran oksigen <= 
5L/menit untuk SpO2 >= 90%)   

Rujukan Fisioterapis? 

 Intervensi fisioterapi tidak diindikasikan untuk 
pembersihan jalan napas maupun sampel sputum  

 Fisioterapi tidak kontak dengan pasien   

 



Kondisi pasien 
 Gejala ringan dan/atau pnemunia  
 dan disertai komorbiditas respirasi atau neuromuscular a.l cystic 

fibrosis, penyakit neuromuscular, cedera medulla spinalis, 
bronchiectasis, PPOK)  

 dan Disertai atau diantisipasi terjadinya kesulitan mengeluarkan 
sekresi   
 

Rujukan Fisioterapis? 
 Rujukan fisioterapi untuk pembersihan jalan napas  
 Staff menggunakan pencegahan penularan udara  
 Bila memungkinkan, pasien menggunakan masker bedah selama 

fisioterapi   
 



Kondisi pasien 
 Gejala ringan dan atau pneumonia  
 DanTerbukti terjadi eksudat dengan kesulitan mengeluarkan 

atau ketidakmampuan mengeluarkan sekresi secara mandiri a.l 
kelemahan, batuk tidak efektif dan terdengar basah, fremitus 
taktil pada dinding dada, suara terdengar basah, terdengar suara 
pada auskultasi  

 
Rujukan Fisioterapis? 
 Rujukan fisioterapi untuk pembersihan jalan napas  
 Staff menggunakan pencegahan penularan udara  
 Bila memungkinkan, pasien menggunakan masker bedah selama 

fisioterapi   



Kondisi pasien 
 Gejala berat dicurigai pneumonia/infeksi saluran pernapasan bawah 

a.l., peningkatan kebutuhan oksigen, demam, kesulitan bernapas, 
XRay dada/CT/ultrasound menunjukkan konsolidasi   

 
Rujukan Fisioterapis? 
 Pertimbangkan rujukan fisioterapi untuk pembersihan jalan napas  
 Fisioterapi mungkin diindikasikan, terutama bila ada kelemahan 

batuk, batuk produktif dan atau terindikasi pneumonia pada radiografi 
dan atau retensi sekresi  

 Staff menggunakan pencegahan penularan udara  
 Bila memungkinkan, pasien menggunakan masker bedah selama 

fisioterapi  
 Segera optimalisasi perawatan dan direkomendasikan perawatan ICU 

  
 



Rujukan untuk Mobilisasi, Latihan 
& Rehabilitasi   
 
Kondisi pasien 
 Setiap pasien dengan risiko signifikan atau mengalami keterbatasan fungsional 

yang signifikan  
 pasien dengan komorbiditas ganda yang mempengaruhi kemandiriannya  
  komorbiditas, latihan, dan rehabilitasi pada pasien ICU dengan penurunan 

fungsi yang signifikan dan atau (dengan risiko) kelemahan akibat ICU  
  
Rujukan Fisioterapis? 
 Rujukan fisioterapi  
 Staff menggunakan pencegahan penularan melalui percikan  
 Staff menggunakan pencegahan penularan melalui udara bila diperlukan 

penanganan dengan kontak jarak dekat  
 Bila tidak menggunakan ventilator, pasien menggunakan masker bedah selama 

fisioterapi selama situasi memungkinkan   
 



PRINSIP-PRINSIP MANAJEMEN 
FISIOTERAPI PERNAFASAN 
 Pembersihan  jalan nafas 

 Mencegah komplikasi 

 Fasilitasi  pembersihan sekret 

 Mobilisasi dini 

 Exercise  

 Memperbaiki integritas sendi, ROM, dan 
kekuatan otot 



Intervensi Fisioterapi Fase akut 
Pasien di Unit Perawatan intensif dengan ventilasi 

-Terjadi gangguan pernafasan 

- Sebagian besar modalitas Fisioterapi merupakan 
kontraindikasi 

- Change position 

- Prone position 

 



Posisioning 
 

 Aerasi paru yang lebih homogen, menyeimbangkan 
gradien tekanan pulmonal ventral-dorsal 
pertandingan V / Q  

• Merekrut paru-paru posterior  

• Mengurangi shunt 
(Intensive care society, PROSEVA trial American Thoracic Society) 



Intervensi Fisioterapi Fase setelah 
akut 
 Pasien di Unit Perawatan intensif dan sudah 
mengalami perbaikan  
• ACBT (Active Cycle of Breathing Technique) 
• Prosedur untuk meningkatkan volume paru dan dapat 

dikombinasikan dengan posisioning. 
• Change position secara teratur untuk mencegah atelectasis, 

mengoptimalkan ventilasi, dan mencegah terjadinya 
decubitus. Posisi pasien yang disarankan adalah half lying 

• Prone ventilation, (ventilasi yang dilakukan pada posisi 
tengkurap) untuk meningkatkan mekanika paru dan 
pertukaran gas, sehingga meningkatkan oksigenasi. Pada 
orang dewasa, posisi ini dilakukan setidaknya 16 jam per 
hari (Lazzeri et al., 2020). 
 



Mobilisasi dini 
 Early mobility 
–Pasien ICU bangkit dari tempat tidur setidaknya sekali dalam sehari 

kecuali yang kontraindikasi 
•Early Exercise 
–100 latihan lengan /hari 
–100 kali latihan kaki/hari 
 
 
 Tujuan : 
–Meningkatkan endurance Akibat perawatan RS yang lama (±28 hari)  
–Meningkatkan kekuatan otot 
–Meningkatkan kemandirian 

 



INTERVENSI FISIOTERAPI FASE 
RECOVERY  
 Pasien biasanya dalam kondisi yang masih lemah 

akibat bedrest yang lama. 

• Latihan untuk meningkatkan fungsi paru-paru dengan 

memperkuat otot-otot pernapasan, latihan batuk efektif, 

latihan nafas, 

• ROM exercise 

• Strengthening exercise 

• Bed mobility 

• Sitting, standing, 

• Balance exercise 



INTERVENSI FISIOTERAPI FASE 
LANJUTAN 
Latihan aerobik 

-Frekuensi : bervariasi tergantung kondisi pasien, 
idealnya 4-6 kali seminggu 

-Intensitas : mulai intensitas rendah 6-8 minggu 
pertama dengan 0-10 Borg scale (Spruit et al., 2020) 

-Durasi :mulai dari durasi pendek, misalnya ambulasi 2 
menit, rest 1 menit, diulang 4 –6 kali untuk total 
ambulasi 8 –12 menit 

-Type :walking, jogging, bike 

 







Latihan Penguatan 
 

High repetition low weight training 

•Perhatikan grup otot yang akan ditingkatkan kekuatannya 
untuk meningkatkan mobilitas dan ADL 

•Mulai dengan 10 repetisi  

•Dilakukan 2-4 hari/minggu 

•Monitoring selama exercise: 

–vital sign 

–SpO2 

–Sesak  

–Lelah 

 

 



Latihan Pernafasan 
Tujuannya : 

 Memindahkan udara tidak terpakai dan karbon 
dioksida keluar dari paru-paru  

 Memindahkan udara segar dan oksigen ke paru-paru  

 Membantu mengontrol sesak napas saat istirahat dan 
dengan aktivitas  

 Membantu menghilangkan lendir dari paru-paru 
Anda 

 

 

 



Pursed lip breathing (PLB)  

 Tarik napas perlahan melalui hidung 
Anda dan hitung - 1 dan 2.  

  Kencangkan atau kerutkan bibir 
Anda seolah-olah Anda akan bersiul.  

  Buang nafas dengan lembut melalui 
bibir yang mengerucut dan hitung 
perlahan - 1 dan 2 dan 3 dan 4.  

  Jangan memaksa udara keluar dari 
paru-paru Anda.   

 Ada beberapa cara untuk melakukan 
pernapasan jenis ini.  

 Fisioterapis akan membantu Anda 
menemukan cara terbaik untuk Anda. 
 



Deep or Diaphragmatic (Belly) 
Breathing  
 Letakkan satu tangan di perut Anda 

tepat di bawah tulang dada Anda. 
 Bernapas perlahan melalui hidung 

dan rasakan perut Anda naik ke 
tanganmu. 

 Buang nafas perlahan melalui bibir 
yang dikerutkan dan rasakan perut 
Anda menjauhlah dari tanganmu. 

 Jaga agar bahu Anda tetap rileks - 
jangan membungkuk.  

 Lakukan ini dengan duduk atau 
berbaring dalam posisi yang nyaman. 



Rib Breathing  

 Ratakan tangan Anda di 
bagian bawah tulang 
rusukmu.  

 Bernapas melalui hidung 
dan rasakan iga Anda 
bergerak ke luar.  

 Hembuskan napas dan 
rasakan tulang rusuk Anda 
rata 

 



Breathing Exercises  
 
Mengapa melakukan latihan ini? 
 Untuk mempromosikan pola pernapasan yang tepat 
  Untuk membantu Anda bersantai 
 Untuk meningkatkan fleksibilitas Anda 
Tapi Ingat. . . 
  Lakukan latihan ini SETIAP hari. Ikuti langkahmu sendiri. 
 Hembuskan napas keluar melalui bibir yang mengerucut saat Anda 

bergerak. 
  Dengarkan tubuh Anda, lakukan apa yang Anda rasa nyaman; tidak 

setiap latihan untuk semuanya! 
 Pertahankan posisi duduk yang benar: 
 kaki rata di lantai 
 back supported  (handuk gulung jika perlu) 
  bahu santai 



The Exercises 
1. Diaphragmatic Breathing  
 Letakkan satu tangan di perut Anda 

tepat di bawah tangan Anda 
 tulang dada. 
 Bernapas perlahan melalui hidung 

dan rasakan 
 perut naik ke tangan Anda. 
 Buang nafas perlahan melalui bibir 

yang mengerucut dan rasakan perut 
jauh dari tangan Anda. 

 Jaga agar bahu Anda tetap rileks - 
jangan membungkuk. 

  Lakukan ini dengan duduk atau 
berbaring dalam posisi yang nyaman. 

 Ulangi 5 kali. 



2. Trunk Rotations 
  Duduklah dalam posisi santai. 
 Silangkan tangan Anda di depan Anda, 

jaga tangan Anda 
 bahu santai. 
 Tarik napas melalui hidung Anda. 
 Hembuskan napas keluar melalui bibir 

mengerut dan putar 
tubuh Anda ke satu sisi. 
 Bernapas dalam. 
 Hembuskan napas dan kembali ke 

pusat. 
 Ulangi ke sisi lain. 
 Ulangi 3 hingga 5 kali di setiap arah 



3. Elbow Touch 

 Posisi duduk dengan kedua 
tangan di belakang kepala, 
siku dibuka 

 Tarik nafas dengan siku ke 
belakang, hembus nafas 
sambil mendekatkan kedua 
siku 

 Bernapas dalam. 

 Hembuskan napas dan 
kembali ke posisi awal. 

 Ulangi 3 hingga 5 kali. 



4. Reaching to the sky  

 Duduk dengan tangan santai di 
samping Anda. 

  Tarik napas melalui hidung Anda. 

  Buang napas dan angkat satu 
tangan ke atas, raih langit. 

 Bernapas dalam. 

 Tarik napas dan kembalikan 
lengan ke awal posisi. 

 Ulangi dengan lengan lainnya. 

 Ulangi siklus 3 hingga 5 kali. 



5. Windmill  
 Duduk dengan tangan santai di samping 

Anda. 
  Tarik napas melalui hidung Anda. 
  Hembuskan napas keluar melalui bibir 

mengerut dan 
 angkat tangan ke atas kepala dan cobalah 
sentuh kedua telapak tangan Anda 

bersama. 
 Bernapas dalam. 
  Tarik napas dan bawa lengan Anda 

kembali posisi awal. 
  Ulangi 3 hingga 5 kali. 



6. Seated Kicks  
 Duduk dalam posisi santai 

dengan kedua kaki rata di lantai. 
 Tarik napas melalui hidung 

Anda. 
  Buang napas melalui bibir yang 

mengerucut dan tendang kaki 
dari lantai. 

  Bernapas dalam. 
 Tarik napas dan turunkan 

kembali ke awalposisi. 
 Ulangi dengan kaki lainnya. 
 Ulangi siklus 3 hingga 5 kali 



7. Shoulder Shrugging 
  Duduk dengan bahu santai dan lengan 

di samping Anda. 
  Tarik napas melalui hidung Anda. 
 Buang nafas melalui mulut dan angkat 

bahu 
seolah mencoba menyentuh telinga Anda. 
 Bernapas dalam. 
 Tarik napas melalui bibir yang 

mengerucut dan rileks 
bahu Anda ke posisi awal. 
  Ulangi 3 hingga 5 kali. 
 Beristirahatlah jika perlu 



8. Shoulder Rolls  

 Duduk dengan bahu rileks dan 
lengan berada 

sisi Anda. 

  Bernapas melalui hidung dan keluar 
melalui mulut,mengerutkan bibir 
dengan lambat,terkendali. 

 Putar bahu Anda ke belakang selama 
3 hingga 5 siklus napas. 

 Ulangi memutar bahu Anda ke arah 
depan 

selama 3 sampai 5 siklus nafas. 



9. Foot Rocking  

 Duduk dalam posisi santai 
dengan kedua kaki rata di lantai. 

 Tarik napas melalui hidung dan 
keluar melalui mulut, dorong 
bibir anda secara perlahan, 
terkontrol. 

 Goyangkan kaki Anda dari tumit 
ke jari kaki dalam pola yang 
halus. 

  Lanjutkan selama 3 hingga 5 
siklus napas penuh. 



10. Neck Stretches  

Duduklah dalam posisi yang santai dengan lengan di sisi 
Anda. Lakukan ini dengan perlahan dan lembut. 



Ear to shoulder  

 Tarik napas melalui hidung Anda. 

 Buang napas dan condongkan kepala 
ke satu sisi 

 Seakan mencoba telingamu 
menyentuh bahu.  

 Jaga mata Anda melihat ke depan. 

  Tahan posisi dan tarik masuk dan 
keluar 3 kali. 

  Kembali ke pusat pada napas 
terakhir Anda keluar. 

  Ulangi pergi ke sisi lain. 



Chin to chest 

 Tarik napas melalui 
hidung Anda. 

 Buang napas dan 
jatuhkan dagumu ke 
bawah 

dada, jaga agar bahu tetap 
rileks. 

 Tahan posisi dan tarik 
masuk dan keluar 3 kali. 

  Kembali ke pusat pada 
napas terakhir Anda 
keluar. 



Turning to one side 

 Tarik napas melalui hidung 
Anda. 

 Buang napas dan putar 
kepala Anda ke satu sisi. 

 Tahan posisi dan tarik 
masuk dan keluar 5 kali. 

 Kembali ke pusat pada 
napas terakhir Anda keluar. 

  Ulangi  ke arah lain. 



Manajemen sesak nafas 
 

-Sesak nafas parah dapat menyebabkan kecemasan dan akan menambah 
sesak lebih parah 

-Terapi suportif untuk mengelola sesak nafas : 
-Menjaga ruangan tetap dingin 
-Menjaga ruangan dengan sirkulasi yang baik 
-Relaksasi 
-Breathing technique (pursed lip breathing) 
-Posisioning/change position 
-sitting upright --- meningkatkan puncak ventilasi dan mengurangi 

obstruksi jalan nafas 
-Leaning forward --- meningkatkan ventilatory capacity 
-Breathing retraining --- mengontrol pernafasan dan meningkatkan 

kekuatan otot pernafasan 
 



Berbagai posisi yang disarankan 
untuk mengurangi sesak nafas 



Monitor sesak nafas dengan Borg 
Scale 



Pembersihan jalan nafas 
 Ingat COIVD-19 BUKAN proses penyakit penghasil 

sekresi yang mendasar (itu ARDS, Pulmo Edema) dan 
COVID-19 sendiri bukan merupakan indikasi untuk 
pembersihan jalan nafas. 

 

 “Teknik pembersihan jalan nafas terbaik adalah 
aktivitas dan olahraga. Bangun dan bergerak! " 
(Richard Severin, 2000) 



Coughing  
 

 Langkah-langkah berikut akan membantu Anda 
batuk lebih baik dengan jumlah energi paling 
sedikit 

1. Duduk. 
2. Tarik napas dalam-dalam perlahan sampai paru-

paru Anda hampir penuh. 
3. Cobalah tahan napas dalam selama 2 hingga 3 

detik. 
4. Batuk 2 kali dengan mulut sedikit terbuka. Batuk 

pertama mengendurkan lendir. Batuk kedua 
memindahkannya ke tenggorokan Anda. 

5. Menarik nafas dengan lembut  
6. Buang lendir ke dalam tissue atau pot dahak. 

Ingatlah untuk memeriksa warnanya. 
7. Istirahat. 
8. Cuci tangan Anda. 
9. Lakukan ini dengan latihan pernapasan Anda, 

setidaknya di pagi hari, dan sebelum Anda tidur. 
 

 



Postural Drainage 



Active Cycle Breathing Technique 
 
 Dilakukan pada posisi PD 

atau sitting upright 

 Breathing control 
mencegah bronchospasm 

 Thoracic expansion 
exercise meningkatkan 
volume paru, 
meningkatkan ventilasi 
kolateral 

 FET/Huffing --
ekspektorasi 

 



Effective Huffing 
 
•Mulut terbuka, membentu “O” 

agar glottis tetap terbuka 

•Otot-otot dada dan abdomen 
kontraksi 

•Forced expiration yang lambat 
dan panjang ---menggerakkan 
secret perifer 

•Forced expiration kuat dan 
cepat ---menggerakkan secret 
proximal 

 



Exercise Program  

Ada 3 tipe Exercise : 
1. Stretching  
 Meningkatkan fleksibilitas 
  Menurunkan risiko cedera 
 Membuat otot dan persendian longgar dan 

gesit 
Saat Anda melakukan peregangan. . . 
1.  Regangkan perlahan sampai Anda 

merasakan tarikan yang lembut. 
2.  Koordinasikan pernapasan Anda dengan 

gerakan Anda. 
3.  Tahan setiap peregangan selama 10 hingga 

15 detik atau lebih lama jika Anda bisa. 



2. Strength Training  
 Mengacu untuk memperlambat 

gerakan berulang dengan otot-otot 
tertentu. 

 Ini sering dilakukan dengan 
menggunakan beban atau 
tahanan. 

 Penting untuk membantu 
melakukan tugas-tugas hidup 
sehari-hari yang lebih aman dan 
lebih mudah. 

 Berdiri dari kursi atau menaiki 
tangga juga meningkatkan 
kekuatan kaki. 



3. Cardiorespiratory or Aerobic 
Training  

 Gerakan terus menerus 
menggunakan kelompok otot 
besar seperti berjalan,bersepeda 
atau treadmill. 

 Meningkatkan detak jantung dan 
pernapasan selama aktivitas 
aerobik, meningkatkan kondisi 
umum. 

  Anda perlu latihan aerobik 
terorganisir untuk meningkatkan 
kebugaran. 

 Berjalan dari kamar Anda ke ruang 
tamu tidak cukup 



Jantung  

 Jantung adalah otot. Ini berfungsi 
seperti pompa untuk mengalirkan 
darah yang mengandung oksigen ke 
seluruh bagian tubuh . Karena sel-
sel dalam tubuh menggunakan 
oksigen, mereka menghasilkan 
karbon dioksida. Darah kemudian 
membawa ini kembali ke paru-paru 
untuk bernafas. 

 Saat jantung bekerja, ia 
berkontraksi untuk mendorong 
darah dan kemudian relaks. Ini 
disebut detak jantung. Saat jantung 
Anda berkontraksi dan rileks, Anda 
dapat merasakan denyut nadi dan 
menghitung detak jantung. 



 
 
 
Mengapa penting untuk memeriksa detak jantung saat 
latihan? 

 
Safety  

 Detak jantung membantu memantau intensitas 
latihan,  untuk memastikan jantung tidak bekerja 
terlalu keras. 

  Jika detak jantung di atas kisarannya , maka harus 
memperlambat dan menggunakan lebih sedikit 
gerakan lengan. 



Effectiveness  

 Jika detak jantung menunjukkan bahwa tidak bekerja 
cukup keras, maka dapat ditingkatkan intensitas 
latihannya. 

 Untuk memastikan  latihan aerobik cukup berat, latihan 
harus tetap dalam kisaran detak jantung, selama 15 hingga 
30 menit sehari. 

 Ini bisa dilakukan sepanjang hari.  

 Berikut ini adalah contoh dari program 20 menit: berjalan 
10 menit di pagi hari kemudian lakukan bersepeda 5 menit 
dan 5 menit naik turun tangga selebihnya. 



Benefits  

 Bahwa setiap minggu akan dapat berolah raga pada 
tingkat intensitas yang lebih tinggi dan memiliki 
denyut jantung yang sama atau lebih rendah. 

 Inilah cara jantung memberi tahu  bahwa dia semakin 
kuat dan efisien. Hasil positif akan  membantu untuk 
tetap berolahraga. 



Monitor Jenyut Jantung 

1. Resting Heart Rate  

Nadi istirahat berkisar antara 60-100 kali per menit 

2. Working Heart Rate 
 jika terlalu lambat dapat ditingkatkan intensitas latihannya,sebaliknya 

jika terlalu cepat dapat diturunkan intensitasnya 

3. Recovery Heart Rate:  
Diukur setelah  5 menit setelah latihan dihentikan 



Heart Rate Range  
Berdasarkan maximum Heart Rate  : 220 – umur 

Ringan  : 50% - 60% dari HR maks 

Sedang : 60% - 80% dari HR maks 

Berat     : 80% - 90 % dari HR maks 

 



 
Untuk intensitas sedang, Detak Jantung Kerja Anda harus 60% hingga 80% 
dari denyut jantung maksimal Anda. 

 Sebagai contoh, jika anda berusia 55 tahun: 

 Step 1 : 220 – 55 = 165 bpm  

HR maks anda adalah 165 bpm  

 Step 2 : 60% level: 165 x 0.60 = 99 bpm  

 Step 3 : 80% level: 165 x 0.80 = 132 bpm  

 

Maka  kisaran Detak Jantung Kerja anda adalah 99 
hingga 132 bpm. 



 
 
 

Komplikasi pada pasien pulih covid 19 
(Margaret Philips et al. (British Society of Rehabilitation Medicine), 2020 

  
 
Paling sering 

-Dekondisi kardiovaskular, paru dan muskuloskeletal. 

 Penyakit paru-restriktif.  

-Gangguan efektif: depresi, kecemasan, gangguan stres pasca-trauma.  

–Post sindrom perawatan intensif, termasuk polineuropati penyakit 
kritis, miopati penyakit kritis, dan kombinasi semuanya. 

 - Konsekuensi neurologis lain dari virus dan perawatan kritis, seperti 
ensefalopati, kejadian serebrovaskular dan hipoksia serebral, 

 -Mengatakan keadaan kebingungan, setidaknya pada tahap awal 
rehabilitasi 

-Kelelahan. 

 -Gangguan kognitif 

 

  



Umum, tetapi lebih jarang 

-Penyakit trombo emboli:  

-Infeksi miokard -Stroke -Emboli paru  

-Nyeri-muskuloskeletal dan ketidaknyamanan.  

-Psikosis.  

-Diskinesia.  

-Sindrom ensefalopati reversibel. 

 -Kardiomiopati 

 



Pencegahan Komplikasi 
World Health Organization,2020 

Mengurangi terjadinya tromboemboli vena 

- Gunakan obat profilaksis 

- Bila terdapat kontraindikasi,gunakan perangkat 

profilaksis mekanik seperti intermitenpneumatic 
compression device 

Mengurangi terjadinya infeksi terkait 
catheterrelated bloodstream 

- Gunakan checklist sederhana pada pemasangan 
kateter IV 



Mengurangi terjadinya Ulkus karena tekanan 

- Perubahan posisi setiap 2 jam 

 

Mengurangi terjadinya kelemahan akibat 
perawatan di ICU 

- Mobilisasi  dini apabila aman untuk dilakukan 
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