Ragam Alat Kesehatan dan Fungsinya
Telah disebutkan sebelumnya, bahwa alat kesehatan mempunyai banyak ragam dan jenisnya. Untuk
memudahkan pemahaman kita tentang alat kesehatan, kita dapat mengelompokan alat kesehatan
menjadi beberapa jenis menurut fungsinya. Untuk itu Perusahaan SAKA / Sumber Aneka Karya Abadi
akan membagikan macam-macam alat kesehatan tersebut..
Termometer
Berasal dari bahasa Yunani. Thermos yang bermakna panas. Sedangkan meter berarti mengukur
atau alat ukur. Dengan demikian Termometer dapat didefinisikan sebagai alat kesehatan yang
berfungsi sebagai alat ukur panas (suhu) tubuh pasien.
Tensimeter
Dilihat dari namanya tentu anda dapat memahami makna alat ini. Tensimeter merupakan alat
kesehatan yang digunakan untuk mengukur tensi atau tekanan darah. Pada masa sekarang ini,
semua pasien yang akan diperiksa, harus melakukan pengukuran tekanan darah. Biasanya ini
dilakukan oleh petugas khusus sebelum pasien masuk ke ruang periksa dokter.
Alat Cek Darah
Yang dimaksud alat cek darah disini adalah alat yang digunakan untuk melakukan cek darah pada
umumnya. Misalnya cek gula darah, cek kolseterol darah dan juga asam urat. Adapun untuk cek
darah rutin biasanya akan dibawa ke laboratorium dengan alat dan bahan kimia khusus. Alat cek
darah pada saat ini sudah banyak dijual dipasaran.
Alat Bantu Pernapasan
Alat bantu pernapasan digunakan untuk melakukan tindakan medis kepada pasien dengan gangguan
pernapasan. Alat ini biasanya sebagai pertolongan pertama sebelum dilakukan pemeriksaan lebih
lanjut.
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Masker dan Tabung Oksigen – Alat ini diguakan untuk memberikan bantuan pernapasan pada
pasien yang mengalami sesak napas. Prosedur ini biasanya dilakukan pada unit gawat darurat.
Tabung oksigen digunakan dengan masker yang terhubung pada hidung dan mulut pasien.
Oxygen Concentrator – Alat ini digunakan untuk memproduksi oksigen. Alat ini bekerja
menhailkan oksigen 99% yang diambil dari udara bebas. Oksigen Concentrator digunakan tanpa
menggunakan masker. Alat ini baik digunakan untuk pasien dalam masa rehabilitasi.
Ambubag – Ambubag adalah salah satu alat bantu pernafasan yang terdiri dari kantong (bag)
dan masker penutup hidung dan mulut. Kantong (bag) tersebut berguna untuk memompa
oksigen dari udara bebas dan memasukanya melalui masker. Alat ini digunakan untuk
pertolongan pada pasien yang mengalami henti nafas.

