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Contact Lenses for Babies 

Abstract 

Introduction : Contact lenses are lenses mounted on the surface of the cornea or sclera. 

Based on its function or purpose, contact lenses are grouped into themes, therapies and 

cosmetics. Aphakia in babies may occur in cases of post extraction of the lens due to 

congenital cataracts. Contact lenses on aphakia baby have been tested effectively and have a 

good level of safety. Use of contact lenses in Aphakia babies should consider the type, size, 

power calculation, installation time and complications arising 

Purpose : This case report discusses the selection and installation of appropriate contact 

lenses in infants with Aphakia.. 

Case Report : 6 months baby came to the refraction unit, low vision and contact lens were 

conceived from the ophthalmologic pediatric unit, with Aphakia on left eye + microcornea on 

left eye + Sikatrik Makula on right eye, for contact lens fitting after extraction. congenital 

cataracts of the left eye.  Ophtalmologis examination, visual aquity  fix and follow the light 

on left and right eye, anterior segment on left eye is 1 hecting on the cornea, Aphakia lens. 

Examination of biometric result of corneal diameter 9,5 mm, axial length 17,31 mm, K1 

42,48 Dioptri, K2 42,67 Dioptri, base curve: 8,5 mm, diameter 14 mm, correction refraction 

+ 18.00 Dioptri. Contact lens fittings are performed by inhalation in the operating room 

Conclusion : The intention of wearing contact lenses on unilateral Aphakia baby is to 

develop normal visual acuity and prevent or minimize amblyopia In patients using hydrogel 

lenses because they have some advantages for baby. There are several stages in contact lens 

fittings that are preparatory before installation, installation in penetration and evaluation of 

contact lens installation 

Key word :  contact lens, fitting, baby 

 

I. PENDAHULUAN  

Lensa kontak adalah lensa yang dipasang pada permukaan kornea atau sklera.  

Penggunaan lensa kontak telah meningkat di negara maju maupun berkembang dalam 

tiga dekade terakhir. Menurut Koo et all, perkiraan jumlah pemakai lensa kontak di
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 Amerika Serikat mencapai 34 juta pemakai pada tahun 2000 dan sekitar 128 juta 

orang diseluruh dunia.1,2,3 

Pemakaian lensa kontak bertujuan sebagai terapi, kosmetik, dan memperbaiki 

fungsi optik. Berdasarkan lama pemakaian, lensa kontak dibedakan menjadi 

pemakaian harian (daily wear), berlanjut (continuous/extended wear), fleksibel, dan 

konvensional.  Lensa kontak berdasarkan desainnya terbagi menjadi sferikal, asferik, 

torik, bifokal, progresif, multikurvatura, dan kurvatura terbalik.1,4,5 

Afakia pada bayi dapat terjadi pada kasus post ekstraksi lensa karena katarak 

kongenital . Tatalaksana pada bayi afakia meliputi pemberian kacamata, lensa intra 

okular, atau lensa kontak. Lensa kontak pada bayi afakia telah teruji efektif dan 

memiliki tingkat keamanan yang baik.  Pemakaian lensa kontak pada bayi afakia 

bertujuan untuk mencegah ambliopia.  Pemakaian lensa kontak pada bayi afakia 

harus memperhatikan jenis, ukuran, perhitungan kekuatan lensa, waktu pemasangan, 

dan komplikasi yang timbul.1,4,6 

Laporan kasus ini membahas tentang pemilihan dan pemasangan lensa kontak 

yang tepat pada bayi dengan afakia. 

 

II. LAPORAN KASUS 

Bayi R, laki-laki, usia 6 bulan datang ke unit refraksi, low vision, dan lensa 

kontak pada tanggal 15 Desember 2017. Pasien dikonsulkan dari unit pediatrik 

oftalmologi dengan Afakia OS + Mikrokornea OS + Sikatrik Makula OD untuk 

penggunaan lensa kontak setelah dilakukan ekstraksi lensa ec katarak kongenital OS.  

Keluarga sudah menyetujui pemasangan lensa kontak setelah dilakukan edukasi dan 

persetujuan tindakan pada tanggal 22 September 2017. Pasien pertama kali datang ke 

Rumah Sakit Mata Cicendo pada tanggal 22 September 2017 dengan keluhan utama 

terdapat bercak putih pada bagian hitam mata kiri dengan mata yang bergoyang-

goyang sejak usia 2 bulan. Riwayat mata merah, mata mengeluarkan kotoran, dan 

berair disangkal oleh ibu pasien.  Pasien lahir cukup bulan di bidan secara spontan 

dengan berat lahir 2600 gram. Ibu pasien rutin kontrol ke bidan setiap bulan saat 
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masa kehamilan.  Tidak ada riwayat demam pada ibu serta konsumsi obat-obatan dan 

alkohol selama kehamilan. Pasien merupakan anak kedua dari 2 bersaudara.  Kakak 

pasien tidak mengalami keluhan yang sama.  Riwayat imunisasi pasien lengkap.  

Pada tanggal 9 November 2017 dilakukan operasi katarak pada mata kiri tanpa 

dilakukan pemasangan IOL. Fitting lensa kontak lunak dalam inhalasi telah dilakukan 

pada tanggal 20 Desember 2017. 

Pada pemeriksaan fisik tanggal 15 Desember 2017 didapatkan keadaan umum 

baik, composmentis, nadi 108x/menit, respirasi 22x/menit, suhu 36,4oC, berat badan 

7400 gram dan panjang 64 cm.  Pada pemeriksaan oftalmologis didapatkan tajam 

penglihatan mata kanan dan kiri dapat mengikuti gerak dari sinar.  Pemeriksaan 

segmen anterior mata kanan didapatkan hasil dalam batas normal.  Pada mata kiri 

tekanan intraokular palpasi normal. Gerak bola mata penuh ke segala arah. Palpebra 

tenang, kongjungtiva tenang, kornea tampak 1 jahitan, bilik mata depan kesan sedang 

dan lensa afakia.   Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan hasil Hb 9,4 g/dl, 

leukosit 10,450 /mm3, eritrosit 4,6 juta sel/m, trombosit 374,000/mm3, hematokrit 

28,7 %, dan gula darah sewaktu 108 mg/dL. 

Pada pemeriksaan oftalmologi tanggal 22 September 2017 mata kanan tekanan 

intraokuler palpasi normal, gerak bola mata kanan penuh ke segala arah, didapatkan 

palpebral dan konjungtiva dalam batas normal, kornea jernih diameter 11 mm, bilik 

mata depan sedang, pupil bulat, pada iris tidak ada sinekia, lensa jernih.  Pada mata 

kiri didapatkan tekanan intraokular palpasi normal, gerak bola mata penuh ke segala 

arah, konjungtiva tenang, kornea jernih  dan diameter 9 mm, pupil sedang, iris bulat 

dan lensa terdapat katarak membranosa. Pasien didiagnosa Katarak Kongenital OS+ 

Sikatrik Makula OD+ Mikrokornea OS. 

Pada tanggal 9 November 2017 dilakukan pemeriksaan biometri didapatkan 

hasil diameter kornea 9,5 mm, panjang axial 17,31 mm, K1 42,48 Dioptri, K2 42,67 

Dioptri.  Pada tanggal 16 November 2017 hasil streak +18.00 Dioptri.   

Pada tanggal 20 Desember 2017 fiting lensa kontak lunak pada mata kiri 

dengan kurva dasar (base curve): 8,5 mm pada OS, power +26.00 diameter 14 mm.  
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Pada pewarnaan fluoresen, tidak terdapat bubble pada perifer sehingga lensa kontak 

dinyatakan well fitted. 

 

III. DISKUSI  

Lensa kontak terdiri dari kurva dasar (base curve), diameter (chord diameter), 

dan kekuatan (power) dapat dilihat pada gambar 3.1 

 

Gambar 3.1 Bagian kontak lens 
                               Dikutip dari: AAO 1 

 

Terdapat beberapa jenis lensa kontak untuk bayi. Berdasarkan bahan 

pembuatannya, lensa kontak dapat berupa lensa lensa kontak lunak (hydrogel), rigid 

gas permeable (RGP), dan hibrid. Lensa kontak lunak terbuat dari hydrogel polymer, 

hydroxyethylmethacrylate.  Lensa hidrogel merupakan tipe lensa kontak yang sering 

digunakan pada bayi karena memiliki kandungan air yang tinggi. Lensa kontak tipe 

ini dapat digunakan untuk pemakaian harian atau pemakaian berkelanjutan (extended 

wear).  Pemakaian harian memiliki keuggulan dalam mengurangi risiko infeksi.4,5,7 

Kelebihan dari lensa hidrogel antara lain adalah dapat dibuat sesuai kebutuhan 

sehingga memberikan kenyamanan pada pemakaian awal. Selain itu, lensa hydrogel 

dapat digunakan juga pada pemakaian yang berkelanjutan. Orang tua pasien juga 

dapat lebih mudah memasangkan lensa kontak hidrogel pada anaknya.  Kekurangan 
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lensa hidrogel antara lain adalah tidak dapat mengoreksi astigmatisme, Dk yang 

semakin rendah dengan meningkatnya kekuatan dioptri lensa, memiliki kemungkinan 

lebih mudah terlepas akibat terjadinya eye rubbing. Menurut Epstein et al, pemakaian 

lensa kontak hidrogel jangka panjang dapat menyebabkan perubahan endotel 

kornea.4,9,10 

Pada kasus ini, fitting lensa kontak direncanakan pada pasien bayi afakia 

pascaektraksi lensa. Pemakaian lensa kontak pada bayi afakia unilateral bertujuan 

agar ketajaman visual berkembang dengan normal dan mencegah terjadinya 

ambliopia. Jenis lensa kontak hidrogel dipilih karena kandungan air yang tinggi, 

dapat dibuat sesuai kebutuhan, dapat memberikan kenyamanan yang baik pada bayi, 

memberikan kemudahan orang tua dalam memasangkan lensa kontak, serta 

mengingat ketersediaannya di Rumah Sakit Mata Cicendo.4,9,10 

Persiapan sebelum fitting lensa kontak lunak terdiri dari pemeriksaan segmen 

anterior, pengukuran kelengkungan kornea, dan pengukuran kelainan refraksi.  

Pemeriksaan segmen anterior dilakukan untuk melihat apakah ada kelainan pada 

kornea melalui pewarnaan fluorescein. Slit lamp standar dapat digunakan pada 

pemeriksaan bayi dengan menggunakan teknik ‘flying baby’ atau dengan 

menggunakan hand-held slit lamp.  Pada pasien, pemeriksaan segmen anterior mata 

kiri tidak didapatkan kelainan, sehingga lensa kontak dapat diberikan.1,4,5 

 Pengukuran kelengkungan kornea dilakukan dengan keratometri, 

photokeratoscopy, biometri, atau komputer topografi. Nilai keratometri bervariasi 

sesuai dengan usia dan faktor patologis pada mata.  Pada pasien ini didapatkan  hasil 

diameter kornea 9,5 mm, panjang axial 17,31 mm,  K1 42,40 Dioptri dikonversi 

menjadi 7,95 mm, K1 42,67 Dioptri dikonversi menjadi 7,90 mm, base curve 8,74 

mm.4,7,9 

  Pengukuran kelainan refraksi lensa kontak pada bayi dilakukan dengan 

retinoskopi. Penggunaan obat sikloplegik pada pemeriksaan retinoskopi bayi 

direkomendasikan untuk menghilangkan efek akomodasi yang masih kuat dan juga 

untuk melebarkan pupil guna mempermudah pemeriksaan.  Pemeriksaan kelainan 
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refraksi menggunakan retinoskopi didapatkan hasil +18.00 D.  Penentuan kekuatan 

lensa kontak bayi ditentukan sesuai umur seperti yang tertera pada tabel 3.1.  

Berdasarkan tabel 3.1, bayi berumur 6 bulan diberikan kekuatan lensa sebesar +25.00 

D. Pasien berumur 6 bulan 29 hari sehingga pada pasien diberikan ukuran +26.00 

D.7,8,9 

 

Tabel 3.1 Power lensa kontak pada bayi berdasarkan umur 

Age (Months) BOZR (mm) TD (mm) Power (D) 

1 7.00 12.00 +35.00 

2 7.20 12.50 +32.00 

3 7.50 13.00 +30.00 

6 7.80 13.50 +25.00 

12 8.10 13.50 +20.00 

  BOZR = Back Zone Optic Radius; TD = Total Diameter 

 

Efron menyatakan Fitting lensa kontak pada bayi dan anak dapat dilakukan 

dalam keadaan berbaring dengan anestesi inhalasi.  Teknik pemasangan lensa kontak 

dapat dilihat pada Gambar 3.2 pada bayi dan anak dengan cara: A. tangan memegang 

kelopak mata, tangan lainnya memegang lensa kontak, B. lensa kontak dimasukan 

dengan jari telunjuk, C. posisi jari di kelopak atas dan bawah sebelum dilepas, 

D.lensa kontak dilepas dengan tekanan lembut dilanjutkan dengan gerakan menutup 

dan membuka kedua kelopak matanya.4,5,6 

 

Gambar 3.2 Teknik pemasangan kontak lens pada bayi dan anak 
                                                   Dikutip dari: Nathan Efron 4 
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Lensa kontak terpasang dengan baik jika terdapat pelekatan pada ketiga titik, 

yaitu puncak kornea dan 2 titik di limbus. Hasil fitting lensa kontak yang baik 

meliputi penglihatan yang tidak berfluktuasi dengan berkedip atau pergerakan mata 

serta lensa kontak terletak ditengah atau bergerak sedikit bila berkedip.  Parameter 

pada fitting lensa kontak adalah diameter, base curve dan power.  Diameter lensa 

kontak lebih besar dari diameter horizontal kornea.  Base curve 0,2-0,6 mm lebih 

besar (datar) daripada jari-jari the flastest K-reading.  Power sedekat mungkin dengan 

refraksi pasien untuk vertek distance.  Lensa kontak disebut loose fit jika terdapat 

penglihatan yang bervariasi mula-mula jelas menjadi buram setelah mengedip, 

gerakan lensa kontak yang berlebihan, sentralisasi yang buruk, lensa mudah terlepas, 

gelembung di di bawah tepi lensa.  Lensa kontak tight-fit terjadi jika tidak ada 

pergerakan lensa kontak, pada mulanya nyaman tetapi setelah beberapa jam 

mendadak tidak nyaman, melihat jelas dengan berkedip, injeksi sklera di tepi lensa.  

Kriteria well-fit maka lensa akan bergerak sekitar 0,5-1,0 mm dengan berkedip atau 

dengan tekanan kelopak mata bawah yang lembut, penglihatan stabil dan sesasi yang 

baik.  Pada pasien, fitting dilakukan dalam anastesi inhalasi di kamar operasi, dan 

didapatkan hasil lensa kontak bergerak sekitar 0,5 mm dengan berkedip.  Hal ini 

termasuk kategori well fit.4,7,9 

 

 

                           Gambar 3.2 Lensa kontak well fitted 
                                                      Dikutip dari AAO1 

 



8 
 

 
 

Setelah fitting lensa kontak, harus dilakukan edukasi pada orang tua pasien 

perihal pemasangan dan pelepasan lensa kontak, perawatan lensa kontak, dan 

bagaimana mengenali tanda dan gejala keadaan darurat mata pada pengguna lensa 

kontak.  Evaluasi setelah pemasangan lensa kontak dilakukan pada 24-48 jam setelah 

pemakaian lensa kontak. Evaluasi berikutnya dilakukan 1 minggu dan 1-6 bulan 

setelah pemakaian.  Menurut Chia et al, faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

pemakaian lensa kontak adalah kepribadian orang tua, tingkat emosional bayi, dan 

frekuensi masalah yang muncul pada pemakaian kontak lensa.5,8,9 

Komplikasi yang sering terjadi adalah infeksi ringan sampai berat dapat terjadi 

terutama pada pasien bayi dengan lensa kontak berkelanjutan (extended wear). Pada 

saat melepaskan lensa kontak, orang tua pasien harus memperhatikan ada tidaknya 

kemerahan pada mata.  Apabila melihat kemerahan pada mata pasien, orang tua harus 

segera melepas lensa kontak secepatnya. Penyebab kemerahan lainnya adalah adanya 

inflamasi, reaksi alergi, atau kemungkinan fitting yang terlalu ketat. Moris dan Taylor 

melaporkan bahwa neovaskularisasi kornea terjadi pada 25% kasus pasien yang 

datang ke klinik lensa kontak bayi. Neovaskularisasi juga dapat terjadi terutama pada 

penggunaan lensa kontak pemakaian lama, dimana pada kondisi ini perlu 

dipertimbangkan untuk mengganti jenis lensa gas-permeable atau lensa silikon 

hidrogel.  Konjungtivitis papilaris dapat terjadi akibat iritasi atau alergi terhadap 

cairan pembersih lensa maupun adanya deposit protein pada lensa. Afakia pada bayi 

memiliki risiko 25% untuk terjadinya glaukoma sehingga tekanan intraokular perlu 

diukur pada setiap kunjungan. Kemungkinan komplikasi lainnya seperti ablasio retina 

perlu dipikirkan terutama pada kasus miopia tinggi sehingga pemeriksaan funduskopi 

perlu dilakukan.5,8,9 

 

 

 

 

 



9 
 

 
 

IV. Simpulan 

Pemakaian lensa kontak pada bayi afakia unilateral bertujuan untuk 

mengembangkan tajam visual serta mencegah terjadinya ambliopia.  Lensa kontak 

hidrogel dipilih karena memiliki beberapa kelebihan. Terdapat beberapa tahapan 

dalam fitting lensa kontak yang berupa tahap persiapan sebelum fitting,  fitting dalam 

inhalasi, dan evaluasi.  
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