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Apa itu laringektomi total?
KAPAN LARINGEKTOMI TOTAL DILAKUKAN ? 

▸ Karsinoma laring stadium lanjut (  Std. III & IV )

▸ kemoterapi dan radioterapi yang Non-Responsive

▸ Karsinoma laring yang gagal dengan bedah laring
konservatif

▸ Trauma berat pada laring

▸ Tindakan pengangkatan laring
secara keseluruhan

▸ Laring merupakan bagian dari
kerongkongan yang menghasilkan
suara

▸ Fungsi : melindungi system 
pernafasan

▸ Tindakan ini (TL)  menyebabkan
afoni dan bernafas melalui stoma 
secara permanen
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TUJUAN LARINGEKTOMI TOTAL
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1
• Menghilangkan Karsinoma

2
• Mengurangi Risiko Penyebaran

3
• Mengurangi gejala dan efek samping



PROSEDUR OPERASI
LARINGEKTOMI TOTAL



PERSIAPAN PRE-OPERATIF
1. Pemeriksaan Fisis

2. Radiologi ( CT-Scan & Thorax Foto )

3. Laboratorium Lengkap

4. Informed Consent

5. Konseling bila perlu
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EVALUASI INDIKASI 

DAN KONTRA 

INDIKASI PADA 

PASIEN



PROSEDUR OPERASI
▸ Insisi Bentuk U

▸ Flap kulit subplatisma di naikan
setinggi os.hyoid

▸ Fascia anterior dibebaskan hingga
tampak V, Jugularis anterior

▸ Pemotongan M.sternohyoid
setinggi batas bawah C. Krikoid

▸ M.Omohyoid dipotong dekat
insersinya pada Os.Hyoid

▸ Thyroid  dipisahkan ke kiri dan ke
kanan secara tumpul & tajam dari
C.Krikoid dan cincin atas trakea

▸ Kel. Tiroid dapat diangkat jika terdapat ekstensi
ekstra laring

▸ Setinggi batas atas C.tiroid (cornu sup) tampak
pemb.darah dan syaraf laryngeal sup : ikat dan
dipotong

▸ Os. Hyoid tampak, perlekatan m.mylohyoid, m. 
genohyoid dipotong.

▸ Tendon m.digastricus dibebaskan dari os.hyoid

▸ M. hypoglossus, stylohyoid dan konstriktor laring
media disishkan.

▸ Os. Hyoid dibebaskan dan dibuang Bersama laring.
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PROSEDUR OPERASI
▸ Trakea di potong setinggi

trakeostomi atau
dibawahnya bagian posterior 
trakea yang tidak memiliki
tulang rawan : saat
memotong harus hati2 agar 
tidak menembus esophagus 

▸ Dinding esophagus 
dipisahkan secara tajam dari
dinding posterior kartilago
krikoid

▸ Penutupan defek hipofaring dan
esophagus yang mengikuti garis
vertical dan horizontal akan
membentuk huruf T : 
menggunakan benang vicryl
atraumatic 3.0

▸ Tehnik running inverting suture 
secara inverted

▸ Penutupan lapis ke 2 : tepi otot
konstriktor laring inferior serta otot
suprahyoid

▸ Pasang drain

▸ Jahit trakea pada tepi kulit , tepi kulit
dirapihkan sesuai bentuk dan ukuran
trakea

▸ Menutup luka operasi lapis demi lapis 
dengan menggunakan

benang vicryl 3.0 untuk subkutis

benang nylon 4.0 untuk kulit
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PROSEDUR OPERASI
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Pasca laringektomi total terjadi perubahan
secara anatomi maupun fisiologis, maka
dibutuhkan perawatan maupun
rehabilitasi yang terdiri dari terapi fisis
dan terapi bicara sebagai rehabilitasi

pemulihan
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▸ Perawatan ICU -/+ 2-3 hari

▸ Intake melalui feeding tube selama 10 
hari, & tidak boleh menelan ludah

▸ Melakukan perawatan luka ( ganti
verban dan pembersihan luka )

▸ Jahitan dibuka setelah 7 hari

PERAWATAN PASCA LARINGEKTOMI TOTAL
▸ Drain dapat dilepas setelah

2 hari, jika residu cairan >25 
cc maka tunda sampai 5 hari

▸ NGT di cabut setelah tes
minum pada hari ke 10
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REHABILITASI
Komunikasi pasca

Laringektomi total agak
menyulitkan, suara
akan berbeda maka
dibutuhkan belajar

bicara dengan metode
yang  baru

Beberapa metode komunikasi

1. Komunikasi non-verbal

Gesture, ekpresi wajah, papan
gambar atau lipsync
communication ini dibutuhkan
selama proses pemulihan fisik

2. Esophageal speech

Menggunakan udara dari mulut dan
menahan di kerongkongan serta
esophagus bagian atas, cara ini agak
sulit namun efektif

3. Elektro Laring

Dapat dilakukan setelah 3-5 pasca
operasi menggunakan alat dileher
dengan adaptor di mulut, suara seperti
robot tapi mudah dipelajari dan
digunakan
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REHABILITASI
4. TEP Speech ( Tracheo

Esophageal Puncture )

Menggunakan punksi trakeo-
esophageal, dan dibuat saat
operasi

Katup satu arah dan di masukkan
ke dalam TEP : udara dari trakea
masuk ke esophagus , tapi
makanan / cairan tidak dapat
masuk ke paru-paru

5. Rekonstruksi Neoglottic

Tehnik ini dipertimbangkan
sehingga dapat mengembalikan
suara pasca TL

Tehnik ini sudah ditinggalkan
karena banyak komplikasi
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REHABILITASI PARU
TL menyebabkan putusnya
hubungan saluran nafas
atas dan bawah secara
permanen yang dapat
menyebabkan resistensi
paru menurun

HME ( Heat and Moisture Exchangers ) 
diciptakan untuk mengkompensasi fungsi
saluran nafas atas yang hilang sebagai salah 
satu rehabilitasi paru.

Fungsi HME ada 3 :

▸ Menghangatkan

▸ Melembabkan

▸ Menyaring
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REHABILITASI PENCIUMAN  
Pasca TL stimulasi olfaktorius
menghilang sehingga menyebabkan
keluhan anosmia

Rehabilitasi ini berfungsi mengembalikan
aliran udara yang hilang sehingga bau
tidak dapat mencapai bulbus olfaktorius

Terdapat tehnik rehabilitasi, hilgers
memperkenalkan tehnik NAIM ( Nasal 
Airflow Inducing Manouver) atau polite 
yawning

Tehnik NAIM menggunakan gerakan dasar menguap
dengan menurunkan rahang, dasar mulut, lidah, pangkal
lidah dan palatum molle sambal menjaga bibir tetap tertutup

rapat. Gerakan ini menghasilkan tekanan negative yang 
akan menghantar udara mencapai bulbus olfaktorius.

Kemudian rahang dinaikkan ke atas dan lidah menempel
pada palatum mole, bibir tetap tertutup, gerakan ini akan
menghasilkan tekanan positif yang mendorong udara tadi
keluar melalui trakea. 
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THANK YOU 👍
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