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Skin Flap and Graft for Large Eyelid Defect Reconstruction after Wide 

Excision of Basal Cell Carcinoma 

 

ABSTRACT 

Introduction: Basal Cell Carcinoma (BCC), the most common malignant 

neoplasm of the eyelids, accounts for more than 90% of all malignant eyelid 

tumors. The first treatment option for BCC is surgery. The aim of surgery is to 

excise the entire tumor. After a successful resection, specific conditions require 

different oculoplastic reconstruction strategies.  

Purpose: To report large eyelid defect reconstruction with skin flap and skin 

graft after wide excision of basal cell carcinoma. 

Case Report: A 48 years old female came to Cicendo Eye Hospital with chief 

complaint enlarged mass on the eyelid of the left eye and left cheek since a year 

ago. Ophthalmology examination showed mass on the inferior palpebra oculi 

sinistra and zygomatic area, sized 4.5 x 4 cm, irregular, lumpy, blackish, fixed, 

well-defined, ulcerated, purulent, and bleeds easily. Patient underwent wide 

excision of the mass and the defect post-resection was reconstructed by making 

a flap of the skin on the left temple and the graft was taken from the left clavicle. 

Conclusion: There are several techniques to reconstruct a large eyelid defect, 

which are Tenzel flap, Hughes flap, and Fricke flap. Graft techniques that can 

be performed is based on the thickness, which are full-thickness and split-

thickness skin graft. 

Keywords: Basal cell carcinoma, eyelid reconstruction, skin flap, full-

thickness skin graft  
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I. Pendahuluan 

     Karsinoma sel basal merupakan jenis kanker kulit pada kelopak mata yang 

paling sering terjadi.  Pada populasi kaukasia, karsinoma sel basal terjadi sekitar 

90% dari jumlah total keganasan periokular. Kanker kulit yang paling sering 

ditemukan di beberapa rumah sakit di Indonesia pun ialah karsinoma sel basal, 

diikuti dengan karsinoma sel skuamosa, dan melanoma maligna.1,2 

     Karsinoma sel basal paling umum timbul pada kelopak mata bawah dan kantus 

medial, dengan ciri khasnya adalah pearly edge dan berwarna merah muda. 

Gambaran klinis, dibantu dengan ct-scan atau MRI juga pemeriksaan patologi 

anatomi dapat menentukan diagnosa karsinoma sel basal. Pengobatan karsinoma 

sel basal termasuk operasi reseksi massa, rekonstruksi okuloplasti, dan alternatif 

terapi lain seperti terapi radiasi, sistemik, topikal, dan profilaksis. Rekonstruksi 

dilakukan berdasarkan anatomis jaringan yang terlibat, ketebalan jaringan yang 

terkena apakah hanya di lamela anterior atau hingga lamela posterior. Defek 

palpebra inferior yang luas dan dalam hingga ke lamela posterior dapat dilakukan 

rekonstruksi dengan penggunaan flap dan juga graft.1–3  

     Teknik Flap yang dapat digunakan untuk merekonstruksi defek luas yang 

lebih dari ½ lebar horizontal pada kelopak mata bawah diantaranya ialah Tenzel 

flap, Hughes flap, dan Fricke flap. Graft terbagi atas dua jenis dari segi 

ketebalannya, yaitu Full-Thickness Skin Graft (FTSG) dan Split-Thickness Skin 

Graft (STSG).4–6 Laporan kasus ini bertujuan untuk membahas flap kulit dan graft 

kuit dalam rekonstruksi defek luas pada kelopak mata bawah paska eksisi luas 

karsinoma sel basal. 

II. Laporan Kasus 

     Seorang wanita berusia 48 tahun datang ke Poliklinik Rekonstruksi, Onkologi 

dan Okuloplasti (ROO) Pusat Mata Nasional Rumah Sakit Cicendo pada tanggal 

24 Februari 2022 dengan keluhan terdapat benjolan kehitaman pada area kelopak 

mata sampai pipi kiri sejak 1 tahun yang lalu. Awalnya lesi hanya seperti bentol 

kecil, kemudian semakin lama semakin besar, menghitam, bergaung, dan mudah 

berdarah (Gambar 2.1). Keluhan adanya benjolan di tempat lain disangkal. Pasien 
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merupakan seorang petani yang memiliki riwayat sering terkena paparan sinar 

matahari. Riwayat keluarga dengan keluhan serupa atau dengan penyakit keganasan 

lain disangkal. Riwayat penurunan berat badan disertai lemah badan, keringat 

malam dan kehilangan nafsu makan disangkal. Pasien sebelumnya memiliki 

riwayat berobat ke RS Hasan Sadikin, sudah dilakukan CT scan dan biopsi 

kemudian dirujuk ke Pusat Mata Nasional RS Mata Cicendo dengan diagnosa 

karsinoma sel basal. 

 

Gambar 2.1. Foto klinis pasien saat datang ke poliklinik ROO 
           Sumber: RS Mata Cicendo  

     Pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 180/90. Tanda vital lain dalam batas 

normal. Pada pemeriksaan fisik, tidak terdapat pembesaran kelenjar getah bening. 

Pada status oftalmologi ditemukan kedudukan dan posisi bola mata dalam batas 

normal. Tajam penglihatan mata kanan 1.0 dan mata kiri 0.63. Gerakan bola mata 

kanan baik ke segala arah, mata kiri sulit dinilai. Pada segmen anterior mata kanan 

dalam batas normal. Pemeriksaan mata kiri didapatkan pada palpebra inferior oculi 

sinistra (OS) dan area zigoma adanya massa ukuran 4.5 x 4 cm, bentuk irregular, 

berbenjol-benjol, kehitaman, terfiksir, batas tegas, ulcerated, bernanah, dan mudah 

berdarah. Konjungtiva tenang, kornea jernih, bilik mata depan sedang, pupil bulat 

dan lensa jernih. Segmen anterior OS dalam batas normal. 

     Pemeriksaan CT scan menunjukkan adanya massa jaringan lunak di kutis 

subkutis daerah zigoma dan palpebra inferior sinistra yang menginfiltrasi ruangan 

extrakonal sinistra dan menempel pada bulbus okuli sinistra namun tidak tampak 

metastasis intrakranial. Pemeriksaan biopsi menunjukkan kesimpulan karsinoma 

sel basal nodular ad regio orbita sinistra. Pasien didiagnosis dengan massa ad regio 
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palpebra inferior OS et causa karsinoma sel basal nodular. Pasien direncanakan 

eksisi massa luas dan rekonstruksi palpebra inferior OS dalam narkose umum 

dengan pemeriksaan patologi anatomi dari sediaan massa. 

 

Gambar 2.2. A. Foto klinis pasien paska operasi di kamar operasi, B. Luka operasi pada 

area klavikula 
Sumber: RS Mata Cicendo 

     Tindakan operasi dilakukan pada tanggal 13 Juni 2022. Massa tumor 

diidentifikasi, kemudian dibuat penandaan sejauh 5 mm dari batas massa tumor ke 

arah jaringan sehat. Eksisi luas dilakukan pada area yang telah ditandai dengan 

mengambil seluruh ketebalan kulit. Defek paska eksisi direkonstruksi dengan 

membuat flap dari kulit bagian pelipis kiri dan graft diambil dari area klavikula kiri 

untuk menutup area defek pada bagian pelipis kiri (Gambar 2.2). Sediaan massa 

yang telah dieksisi diberi penandaan kemudian dikirim ke bagian patologi anatomi. 

     Pasien didiagnosis dengan paska eksisi luas dan rekonstruksi palpebra inferior 

OS/ Pasien mendapatkan tatalaksana medika mentosa ciprofloxacin 2x500mg, 

asam mefenamat 3x500mg, paracetamol 3x500mg, injeksi asam tranexamat 

3x500mg intra vena (IV), dan Ceftriaxone 2x1gr intra vena. kompres lembab NaCl 

A A 

B 
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0.9% pada bagian graft, salep mata klolamfenikol – polimiksin B sulfat, dan 

membuat posisi kasur head up 30 derajat. Pasien dirawat hingga hari ke tiga operasi 

untuk menilai kondisi graft kulit. Pasien disarankan kontrol 10 hari kemudian. 

  

Gambar 2.3. A. Foto klinis pasien dua minggu paska operasi tampak depan, B. Tampak 

temporal.  
Sumber: RS Mata Cicendo 

     Hari keempat belas paska operasi pasien datang untuk kontrol ke poli ROO. 

Pasien tidak merasa ada keluhan. Tajam penglihatan mata kanan 1.0 mata kiri 0.5. 

Gerakan bola mata kanan dalam batas normal, mata kiri sulit dinilai Pemeriksaan 

anterior mata kanan dalam batas normal, mata kiri pada palpebra superior edema 

dan eritema minimal, pada palpebra inferior hekting intak sebagian, wound 

dehiscence area nasalis, ptosis sikatrikal, lagophthalmos 5mm, pada area temporalis 

graft kesan kering, bolster intak dan terdapat krusta. Konjuntiva inferior hiperemis. 

Pemeriksaan anterior mata kiri lainnya dalam batas normal. Pasien direncanakan 

untuk dilakukan aff hecting selang-seling pada graft, aff hekting pada flap di bagian 

yang telah kering, dan debridement pada area medial kantus. Terapi salep mata 

klolamfenikol – polimiksin B sulfat dilanjutkan, kemudian kontrol kembali 2 

minggu selanjutnya. 

Hasil pemeriksaan histopatologi menunjukkan kesimpulan suatu noduler 

karsinoma sel basal a/r palpebra inferior OS. Massa tumor bentuk noduler (gambar 

2.4 A), sel – sel bulat oval membentuk struktur noduler, infiltratin. Massa tumor 

dengan struktur palisading (gambar 2.4 B). Inti bulat oval, pleomorfik, 

hiperkromatik, kromatin kasar, mitosis dapat ditemukan pada bagian tepi dan 

A B 
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struktur palisading menginvasi stroma jaringan ikat fibrokolagen sembab hiperemis 

bersebukan difus sel radang limfosit, histiosit, leukosit PMN. Didapatkan Batas 

hekting 1-2 (superomedial - superolateral), 2-3 (superolateral - inferolateral), batas 

hekting 3-4 (inferolateral-inferomedial) dan 4-1 (inferomedial - superomedial) 

belum bebas sel tumor ganas. Batas sayatan operasi bebas sel tumor ganas. Pasien 

didiagnosis dengan Pasca eksisi luas massa dan rekonstruksi ad regio palpebra 

inferior OS et causa karsinoma sel basal.  

 
Gambar 2.4. A. Massa tumor bentuk noduler, B. Massa tumor dengan struktur palisading.  

Sumber: RS Mata Cicendo 

III. Diskusi 

Karsinoma sel basal merupakan tumor ganas pada kelopak mata yang paling 

umum, yaitu sebanyak 90% dari kasus tumor kelopak mata. Faktor risiko utama 

pada tumor ini adalah paparan sinar matahari dan genetik yang berperan dalam 

sindrom keluarga. Karsinoma sel basal paling umum timbul pada kelopak mata 

bawah dan kantus medial, dengan ciri khasnya adalah pearly edge dan berwarna 

merah muda. Pada karsinoma sel basal periokular, tumor sering terabaikan karena 

pertumbuhannya yang lambat dan tidak menimbulkan nyeri, kecuali jika terdapat 

keluhan seperti ukuran yang besar, ulserasi, perdarahan, atau infeksi berulang. 

Pemeriksaan klinis yang dapat dilakukan adalah CT Scan kepala-orbital dengan 

kontras atau MRI. Diagnosis akhir tumor harus dilakukan secara histologis, 

sehingga diperlukan pemeriksaan patologis. Biopsi direkomendasikan untuk 

seluruh lesi yang mencurigakan. 1,2,3 

Pasien pada laporan kasus ini datang ke poli ROO dengan keluhan benjolan 

kehitaman yang mudah berdarah. Benjolan pada awalnya sebesar bentol kemudian 
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membesar selama 1 tahun terakhir. Pasien merupakan seorang petani yang memiliki 

riwayat paparan sinar matahari dalam waktu yang lama. Pemeriksaan mata kiri 

didapatkan pada palpebra inferior OS dan area zigoma adanya massa ukuran 4.5 x 

4 cm, bentuk irregular, berbenjol-benjol, kehitaman, terfiksir, batas tegas, 

ulcerated, bernanah, dan mudah berdarah. Pemeriksaan CT scan pasien dan biopsy 

menggambarkan kesimpulan nodular karsinoma sel basal ad regio orbita sinistra.  

Tatalaksana utama pada karsinoma sel basal adalah pembedahan, yaitu 

mikrografik Mohs dan eksisi tumor secara luas dengan frozen section margin 

control. Tujuan pembedahan adalah untuk eksisi seluruh tumor (margin >3mm 

diluar tumor) dan mengembalikan fungsi serta estetika kelopak mata. The UK 

National Multidisciplinary Guidelines merekomendasikan bahwa karsinoma sel 

basal non-infiltratif dengan ukuran di bawah 2 cm sebaiknya dieksisi dengan 

margin 4 – 5 mm. Apabila tumor mengenai tepi kelopak mata, rekonstruksi dengan 

flap sesuai dengan ukuran tumor diperlukan untuk mempertahankan fungsi dan 

estetika kelopak mata. 1,2,7 

Operasi yang dilakukan pada pasien ini merupakan eksisi luas massa dengan 

pemeriksaan PA disertai rekonstruksi. Massa di eksisi dengan mengambil jaringan 

sehat kurang lebih 5 mm. Kemudian dilakukan pengambilan flap dari area temporal 

untuk mengisi defek di palpebra inferior. Defek flap temporal diisi dengan FTSG 

yang diambil dari area klavikula. Jaringan hasil eksisi luas dilakukan pemeriksaan 

patologi anatomi. 

Setelah reseksi dilakukan, kondisi spesifik pasien lainnya memerlukan strategi 

rekonstruksi okulopastik yang berbeda. Pemilikan teknik yang sesuai bukan hanya 

tergantung pada ukuran defek vertikal dan horizontal, lokasi defek, atau potensi 

keterlibatan tepi kelopak mata, namun juga pada usia pasien, jaringan yang tersedia 

seperti kulit berlebih, keinginan pasien, dan pengalaman dokter. Teknik 

rekonstruksi yang digunakan pada kasus ini adalah dengan menggunakan flap dan 

graft. Flap adalah jaringan yang diambil dari sebuah donor (pemberi) dan 

dipindahkan ke resipien (penerima) dengan vaskularisasi yang utuh sehingga dapat 

menghidupi dirinya sendiri karena memiliki pembuluh darah sendiri.  Graft kulit 

adalah sebuah jaringan kulit dengan ketebalan yang bervariasi tanpa asupan 
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pembuluh darah, terpisah dari tempat donor, dan kemudian dipindahkan ke area 

resipien yang akan dilakukan perbaikan.1,5,8 

 

Gambar 3.1. Alur Tatalaksana Defek pada Kelopak Mata. 
           Dikutip dari: Collin (2006)7 

Pada defek yang kecil, parsial atau penetratif, penutupan luka secara langsung 

dapat dilakukan, sedangkan pada defek yang lebih besar, penutupan luka 

menggunakan berbagai displacement flaps dan free graft. Flap kulit ideal untuk 

kasus yang pada penutupan primer terjadi ketegangan luka namun jaringan sekitar 

memiliki mobilitas yang memadai. Flap kulit bertujuan untuk mendapatkan 

kecocokan jaringan yang ideal, suplai darah yang dekat, dan hasil estetik yang baik 

jika insisi dilakukan setelah mengistirahatkan garis ketegangan kulit.4,5 

Kelopak mata bawah dengan defek horizontal lebih dari 50% dapat 

direkonstruksi dengan beberapa Teknik flap, diantaranya ialah Tenzel flap, Hughes 

flap (Gambar 3.2), dan Fricke flap (Gambar 3.4). Tenzel’s flap cocok digunakan 

untuk rekonstruksi kelopak mata atas dan bawah. Tenzel’s flap otot-kulit berbentuk 

setengah lingkaran cocok digunakan untuk defek besar yang ukurannya di bawah 

75% lebar kelopak mata. Insisi setengah lingkaran dibuat di kantus lateral, termasuk 

kulit dan otot orbicularis okuli. Selain itu, kantolisis lateral juga dilakukan. Jaringan 
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kelopak mata dimobilisasi ke medial dan penutupan defek kelopak mata dilakukan. 

Kemudian, defek yang terjadi akibat flap ditutup dengan jahitan.3,5,7 

 

Gambar 3.2. A. Tenzel’s Rotational Plasty. B. Hughes Flap 
       Dikutip dari: Rokohl, dkk (2021)3 

Flap Hughes adalah flap pedicle yang terbuat dari konjungtiva dan tarsus 

kelopak mata atas dan digunakan untuk rekonstruksi kelopak mata bawah. Flap ini 

merupakan prosedur yang baik terutama untuk defek kelopak mata bawah tengah 

dengan residu tarsus medial dan lateral.3,5,6 

 

Gambar 3.3. Tangga rekonstruktif untuk defek kelopak mata bawah. A. penutupan primer 

dengan atau tanpa canthotomy lateral atau cantholysis superior. B. 



10 

 

 

Semicircular flap. C. Flap tarsokonjungtiva berdekatan dan full-thickness 

skin graft. D. Cangkok tarsokonjungtiva bebas dan flap kulit. E. Flap 

tarsokonjungtiva dari kelopak mata atas dan cangkok kulit (Hughes flap 

dengan modifikasi). F. Composite graft dengan advancement flap pada pipi 

(Mustardé Flap) 
 Dikutip dari: Korn, dkk (2020)9 

     Fricke flap pertama kali dikenalkan pada tahun 1829 sebagai monopedicle flap 

yang berasal dari atas alis. Flap ini merupakan pilihan untuk merekonstruksi defek 

anterior kelopak mata atas dan bawah dengan posisi lateral signifikan. Jaringan 

yang digunakan untuk flap dahi temporal adalah bagian superior dari alis dengan 

batas medialnya meluas sejauh notch supraorbital dan pedikel sampai ke tepi 

orbital. Meskipun jaringan ini memiliki warna yang mirip dengan jaringan kelopak 

mata, jaringan ini lebih tebal dan sering kali perlu ditipiskan.5,10 

     Pasien pada kasus ini menjalani eksisi luas karsinoma sel basal pada kelopak 

mata bawah. Defek horizontal yang dihasilkan dari eksisi luas ini sebesar lebih dari 

50%, dan defek vertikal yang terjadi sebesar >15mm. Teknik rekonstruksi yang 

dilakukan pada kasus ini adalah Teknik Fricke Flap. Flap ini merupakan 

transposisional flap yang diambil dari dahi area temporal sebagai area donor yang 

ditransposisikan ke defek paska eksisi luas di area kelopak mata bawah. Area donor 

kemudian ditutup dengan FTSG yang diambil dari area supraklavikula kiri pasien. 

Gambar 3.4. Fricke Forehead Flap A. Defek besar pada kelopak mata bawah  

             bagian lateral dengan ukuran horizontal yang panjang, ukuran vertical   

             yang pendek, dan penanda insisi. B dan C Flap dibuat dan dirotasikan  

             ke inferior untuk menutup defek.  
       Dikutip dari: Yan, dkk (2022)11 

Pengcangkokan kulit (graft) adalah teknik yang berguna untuk menutup luka 

ketika luka sulit ditutup dengan cara konvensional. Dengan cangkok kulit, 

penutupan luka dapat berukuran dan berbentuk sesuai dengan defek dan banyak 
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bagian kulit yang dapat digunakan sebagai donor sehingga lebih mudah 

menyesuaikan. Ada banyak cara untuk mengklasifikasikan cangkok kulit, yaitu 

berdasarkan asal, ketebalan, komposisi, waktu, geometri, dan apakah menggunakan 

mesh atau tidak.8,12,13  

Tabel 3.1. Klasifikasi graft kulit 

Karakter Tipe 

Asal Autograft 

 Allograft 

 Xenograft 

Ketebalan Split thickness 

 Full thickness 

 Composite 

Waktu Segera (immediate) 

 Ditunda (deferred) 

Ekspansi Sheet graft 

 Meshed graft 

Dikutip dari: Cortes (2022)8 

     Berdasarkan asal, cangkok kulit dapat diklasifikasikan menjadi autografts, yaitu 

berasal dari kulit pasien sendiri, allografts, yaitu berasal dari kulit orang lain, dan 

xenograft, yaitu berasal dari spesies lain, misalnya kulit babi. Berdasarkan 

ketebalan, cangkok dibedakan menjadi cangkok split-thickness, full-thickness, dan 

composite. Split-thickness skin grafts (STSG) terdiri dari epidermis dan dermis 

dengan ketebalan beragam. STSG terbagi menjadi 3 yaitu ketebalan tipis 0.15 – 

0.25 mm, ketebalan sedang 0.3 – 0.4 mm, dan ketebalan tebal 0.5 – 0.6 mm. Full 

thickness skin grafts (FTSG) terdiri dari epidermis dan dermis dengan struktur 

pelengkap kulit. Lokasi donor umum untuk FTSG wajah adalah supraklavikula, 

preaurikula, postaurikula, dan bagian dalam lengan atas. Composite graft terbuat 

dari dua stuktur berbeda, yaitu kulit dan tulang rawan. Klasifikasi lain dari cangkok 

kulit adalah berdasarkan teknik pelebaran cangkok tersebut. Jika cangkok kulit 

langsung ditempelkan ke defek tanpa tatalaksana lanjutan, cangkok tersebut disebut 

unmeshed atau sheet graft. Mesh graft adalah cangkok yang digunakan ketika 

beberapa slit dibuat pada cangkok. 8,12,13 Pasien pada kasus ini menerima FTSG 



12 

 

 

yang diaplikasikan segera setelah di ambil dari jaringan donor. Donor jaringan 

diambil dari area supraklavikula pasien sendiri, sehingga Graft ini dikategorikan 

sebagai allograft. 

Komplikasi dapat terjadi setelah dilakukannya flap atau graft. Terkadang, 

dehiscence pada luka atau tepi kelopak mata dapat terjadi jika tegangan luka terlalu 

tinggi atau jika penyembukan luka terganggu. Dehiscence yang lebih besar dapat 

diobati dengan regenerasi luka atau minimal wedge excision dan penjahitan ulang. 

Dehiscence kecil pada kelopak mata bawah setelah wedge excision dapat dibiarkan 

sembuh secara spontan. Malposisi kelopak mata, bekas luka hipertrofi, retraksi, dan 

asimetri dapat dilakukan pembedahan jika perlu, selama perawatan lanjutan, 

sebaiknya setelah penyembukan bekas luka primer selesai. Nekrosis dan infeksi 

merupakan komplikasi yang jarang terjadi jika prosedur dilakukan dengan benar. 

Komplikasi lanjutan lainnya adalah pendarahan dari tempat operasi, pendarahan ke 

dalam luka (hematoma) dari jaringan di sekitarnya, serta rasa sakit atau nyeri di 

daerah di mana kulit diangkat 3,6 

     Follow up lokal harus dilakukan tidak hanya pada area yang dioperasi namun 

juga area yang tidak dioperasi seperti kelopak mata lainnya, wajah, dan bekas luka. 

Pemeriksaan setelah reseksi dapat dilakukan setiap tiga bulan hingga enam bulan 

selama tiga tahun pertama setelah operasi, dan setiap tahun setelahnya.3,6 Pasien 

pada kasus ini di follow up 10 hari paska operasi, kemudian diminta untuk kontrol 

lagi 2 minggu setelahnya. Terdapat dehiscence pada area flap di kantus medial, 

namun setelah debridement, dehiscence sembuh secara spontan. 

     Kejadian metastasis pada karsinoma sel basal tergolong berisiko rendah. Tingkat 

rekurensi pada karsinoma sel basal paska operasi diperkirakan sebesar 5%-15%. 

Tingkat rekurensi ini bergatung pada lokasi, ukuran, luasnya infiltrasi, dan tipe 

histologis.1,3,6  Prognosis ad vitam pada pasien ini ad bonam, karena tingkat 

kejadian metastasis pada kasus karsinoma sel basal tergolong rendah.. Ad 

functionam dubia ad malam, karena restriksi fungsi kelopak mata paska 

dilakukannya rekonstruksi. Ad sanationam dubia ad malam, karena masih terdapat 

kemungkinan untuk terjadinya rekurensi. 
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IV. Simpulan 

     Karsinoma sel basal merupakan jenis kanker kulit pada kelopak mata yang 

paling sering terjadi. Karsinoma ini paling umum timbul pada kelopak mata bawah 

dan kantus medial. Kelopak mata bawah dengan defek horizontal lebih dari 50% 

dapat direkonstruksi dengan beberapa Teknik flap, diantaranya ialah Tenzel flap, 

Hughes flap, dan Fricke flap. Teknik graft yang dapat dilakukan berdasarkan 

ketebalannya dibagi atas full-thickness skin graft dan split-thickness skin graft.  
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