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Abstrak 

Studi Komparatif: Sandwiched Vaseline Dressing Meningkatkan 

Viabilitas dan Mengurangi Nyeri Pada Pasien-Pasien Pasca Skin 

Graft 

Latar Belakang : Skin graft adalah prosedur yang cukup banyak dilakukan 

dibidang orthopaedi pada kasus soft tissue defek. Keberhasilan skin graft 

ditentukan oleh prosedur perawatan pra operasi dan pasca operasi. Kerugian dari 

skin graft konvensional adalah ketidakmampuan untuk take lengkap, 

membutuhkan cukup banyak waktu dan rasa sakit selama evaluasi graft yang 

dikarenakan permukaan yang kering dan adanya ruang antara bed dan graft. 

Sandwiched Vaseline dressing dapat mempertahankan kelembaban pada prosedur 

Skin graft. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membandingkan viabilitas dan 

skala nyeri antara sandwich Vaseline dressing dan standard dressing. 

Metode: Penelitian ini merupakan experimental randomized controlled trial. 

Sampel dibagi menjadi 2 kelompok, kelompok perlakuan menerima sandwiched 

Vaseline dressing, sedangkan kelompok kontrol menerima dressing skin graft 

standar. Semua pasien menerima prosedur skin graft yang sama. Persentase take 

graft dan nyeri selama perawatan luka dievaluasi. 

Hasil: Terdapat 16 pasien yang menerima sandwich Vaseline dressing dan 16 

pasien dalam kelompok kontrol yang menerima terapi dressing skin graft standar. 

Persentase penyembuhan luka pada kelompok yang diberikan sandwiched 

Vaseline dressing secara signifikan lebih tinggi dari pada kelompok kontrol (p = 

0,021). Visual Analogue Scale (VAS) dalam kelompok yang diberikan terapi 

sandwiched Vaseline dressing lebih rendah dari kelompok kontrol. 

Kesimpulan: Terdapat persentase take yang lebih baik untuk skin graft yang 

diterapi dengan Sandwiched Vaseline dressing dan menunjukkan hasil VAS yang 

lebih rendah. 

Kata kunci: skin graft; sandwiched Vaseline dressing; viabilitas skin graft; 

Vaseline 
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