
BAROTRAUMA



DEFINISI

Barotrauma merupakan segala sesuatu yang diakibatkan oleh 

tekanan kuat yang tiba-tiba dalam ruangan yang berisi udara

pada tulang temporal, yang diakibatkan oleh kegagalan tuba 

eustachius untuk menyamakan tekanan dari bagian telinga 

tengah dengan tekanan lingkungan dan terjadi paling sering 

selama turun dari ketinggian atau naik dari bawah air saat 

menyelam.



ETIOLOGI
• PENERBANGAN

Terjadi akibat perubahan tekanan udara sekitar. 

Tekanan udara akan menurun pada saat lepas landas (naik / 

ascend) dan meninggi saat pendaratan (turun / descend).

• MENYELAM (paling banyak)

Terjadi karena adanya tekanan atmosfer dan hidrostatik.

Barotrauma terjadi pada saat penyelam turun ataupun naik. 



HUKUM BOYLE

Hukum Boyle menyatakan bahwa bila pada suatu ruang (tertutup) bervolume 

kecil akan memiliki tekanan yang lebih besar. Sedangkan suatu ruang 

(tertutup) yang volumenya besar, akan memiliki tekanan yang lebih kecil. Hal 

ini terjadi pada ruang dengan struktur kokoh, seperti pada telinga tengah, 

sinus, rongga paru-paru. Apabila pada struktur yang lentur → akan terjadi 

kerusakan akibat ekspansi atau kompresi berlebihan.

P1V1 = P2V2



PERMUKAAN
Tekanan : 1 ATA

Volume paru : 6 L

KEDALAMAN 10 M
Tekanan : 2 ATA

Volume paru : 3 L

KEDALAMAN 20 M
Tekanan : 3 ATA

Volume paru : 2 L

	



HUKUM HENRY

Hukum Henry 

menyatakan bahwa 

daya larut udara pada 

cairan secara 

langsung sebanding 

dengan tekanan pada 

udara dan cairan.





• Barotrauma yang terjadi pada saat penurunan disebut squeeze. 

Syarat untuk terjadinya squeeze adalah:

– Adanya ruangan yang berisi udara

– Ruangan tersebut memiliki dinding yang kuat

– Ruangan tersebut tertutup

– Ruangan tersebut memiliki membran dengan suplai darah dari arteri 

maupun vena yang memasuki ruangan dari luar

– Adanya perubahan tekanan pada lingkungan sekitar secara tiba–tiba

• Barotrauma yang terjadi pada saat penyelam naik dari 

kedalaman secara cepat disebut reverse squeeze atau 

overpressure.  Terjadi usaha tubuh untuk mengeluarkan isi dari 

ruangan untuk menyesuaikan tekanan.





GEJALA KLINIS

• Nyeri telinga

• Vertigo

• Pecahnya membran timpani

• Mual

• Muntah

• Penurunan ketajaman 

pendengaran

• Tinitus 

• Sesak napas

• Kemerahan hingga edema 

pada bagian muka yang 

tertutup masker

• Perdarahan pada konjungtiva



DIAGNOSIS

• ANAMNESIS:

Riwayat menyelam atau penerbangan dengan perubahan cepat pada 

tekanan lingkungan. Terdapat keluhan sesuai gejala klinis pasien 

barotrauma.

• PEMERIKSAAN FISIK:

Pembengkakan dan perdarahan pada daerah yang mengalami squeeze

maupun overpressure, adanya krepitasi pada emfisema subkutis, dan 

defisit neurologis pada pasien dengan emboli gas.



TATALAKSANA

• Rekompresi

• Pada kasus-kasus ringan dapat diobati dengan menghirup 100% O2

pada tekanan permukaan

• Rekompresi mengurangi diameter gelembung sesuai Hukum Boyle 

dan ini akan menghilangkan rasa sakit dan mengurangi kerusakan 

jaringan.

• Selanjutnya gelembung larut kembali dalam plasma sesuai Hukum 

Henry. 

• O2 yang digunakan dalam terapi mempercepat sampai 10 kali 

pelarutan gelembung dan membantu oksigenasi jaringan yang 

rusak dan iskemik. 



TERIMA KASIH


