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Management of Blow Out Fracture 

 

Abstract: Blow out fracture is an orbital wall deformity which is caused by impact 

of a blunt object larger than the  orbital rim. It is the most common type of orbital 

fractures and the second most common midfacial fracture. Signs and symptoms of 

blow out fracture is caused by herniation of intraorbital organs to the side of 

deformed orbital wall. 

Purpose: to explain diagnosis and treatment of blow out fracture. 

Case Report: a 30 year old female came to Reconstruction, Oculoplasty, and 

Oncology Unit of National Eye Center Cicendo Eye Hospital complaining of her 

right eye that had been smaller than her left eye since 2 weeks ago following a 

history of trauma to the right eye area. Thorough examinations reveals 

enophthalmos of right eye due to Blow Out Fracture. Patient then underwent 

orbital floor reconstruction surgery in National Eye Center Cicendo Eye 

Hospital. 

Conclusion: Enophthalmos, diplopia on upgaze, and ocular motility disturbances 

following trauma to the orbital area should immediately be thought as blow out 

fracture. The main goal in treatment of blow out fracture is to reconstruct the 

deformed orbital walls. 

Keywords: enophthalmos, blow out fracture, diagnosis, management. 

 

I. Pendahuluan 

Fraktur blow out merupakan fraktur orbita yang paling sering terjadi dan kedua 

tersering dari jenis fraktur pada bagian midfacial. Fraktur blow out adalah 

deformitas dinding orbita yang disebabkan peningkatan tekanan intraorbita karena 

trauma. Fraktur dinding orbita tanpa disertai fraktur rima orbita adalah tanda khas 

dari fraktur blow out. Tanda dan gejala yang muncul karena fraktur blow out 

adalah enoftalmos, diplopia, dan gangguan gerak bola mata ke superior. Laporan 

kasus ini akan membahas tentang penegakkan diagnosis dan tatalaksana fraktur 

blow out. 

 

II. Laporan Kasus 

Seorang wanita, Ny. FN, berusia 30 tahun datang ke poli Rekonstruksi, 

Okuloplasti, Onkologi (ROO) Pusat Mata Nasional (PMN) Rumah Sakit Mata 

Cicendo pada tanggal 11 Juni 2019 dengan keluhan mata kanan tampak lebih 

masuk ke dalam dibandingkan mata kiri, setelah dipukul oleh suaminya 

menggunakan tangan sekitar ± 2 minggu sebelum ke rumah sakit. Keluhan 
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disertai dengan bercak merah pada bola mata kanan, pandangan ganda dan rasa 

nyeri bila pasien melirik ke atas. Terdapat rasa kebas pada area pipi kanan. 

 

 
Gambar 2.1 Mata kanan tampak lebih masuk dan dibandingkan dengan mata kiri. 

Tampak bahwa lipatan kelopak mata kanan lebih banyak dibandingkan mata kiri Ny. F 

saat kunjungan tanggal 11 Juni 2019 

 

Keluhan pandangan buram (-), riwayat pingsan setelah kejadian (-), riwayat 

pendarahan hidung setelah kejadian (-), riwayat penggunaan kacamata 

sebelumnya (-), riwayat trauma atau operasi mata (-) sebelumnya, riwayat 

penggunaan obat tetes mata dalam waktu lama (-), riwayat kencing manis (-), 

riwayat hipertensi (-), riwayat konsumsi obat dalam waktu lama (-). Riwayat 

pengobatan sebelumnya, pasien berobat ke puskesmas setempat dan diberikan 

salep mata tetapi pasien tidak ingat nama obatnya. Pasien kembali berobat ke 

klinik ± 5 hari kemudian dan dirujuk ke dokter spesialis mata, lalu diberikan obat 

tetes mata karena keluhannya tidak berkurang. Pasien merasa keluhannya belum 

juga berkurang maka pasien berobat ke dokter spesialis mata lain lalu dirujuk ke 

Poli ROO PMN RS Mata Cicendo. 

 

 
Gambar 2.2 Pemeriksaan menggunakan Hertel Exophthalmometer Ny. FN (A) Mata 

Kanan dan (B) Mata Kiri pada tanggal 11 Juni 2019 

 

Pemeriksaan status generalis dalam batas normal. Tajam penglihatan dasar 

mata kanan dan kiri adalah 1.0. Pada inspeksi tampak kesan enoftalmos mata 

kanan, dan pemeriksaan menggunakan hertel exophthalmometer menunjukkan 13 

A B 
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pada mata kanan dan 16 pada mata kiri. Hasil pemeriksaan tekanan intraokular 

dengan non-contact tonometry (NCT) adalah 16 pada mata kanan dan 17 pada 

mata kiri. Terdapat hambatan gerak bola mata ke superolateral, superior, dan 

superomedial dan tidak terdapat hambatan gerak bola mata kiri. Pemeriksaan 

biomikroskopi lampu celah menunjukkan pendarahan subkonjungtiva mata kanan 

dan mata kiri dalam batas normal. Hasil pemeriksaan funduskopi kedua mata 

dalam batas normal. 

 

 
Gambar 2.3 Gambaran pendarahan subkonjungtiva mata kanan Ny. F, 11 Juni 2019 

 
Pemeriksaan fisik lain menunjukkan hipoestesia pada area maksila kanan. Pasien 

disarankan untuk melakukan pemeriksaan roentgen waters dan computed tomography 

scan (CT scan) orbita kepala. Pasien datang kembali pada tanggal 12 Juni 2019 dengan 

membawa hasil pemeriksaan penunjang. 

Hasil pemeriksaan roentgen waters dan CT scan orbita kepala menunjukkan 

diskontinuitas tulang penyusun orbital floor. Keadaan bola mata kanan yang lebih turun 

dibandingkan mata kiri (hipoglobus) karena herniasi organ intraorbita ke inferior. 

Pasien didiagnosis dengan Fraktur Blow Out Klasik Dextra dan dikonsulkan ke 

bagian Telinga, Hidung, Tenggorokan-Kepala Leher (THT-KL) RSUP Dr. Hasan 

Sadikin Bandung untuk evaluasi serta rencana tindakan dari Departemen THT-KL 

RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. 
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Gambar 2.4 Gambaran roentgen waters Ny. FN tanggal 11 Juni 2019 

 

Pasien datang kembali pada tanggal 18 Juni 2019 dengan membawa hasil 

jawaban konsultasi dari Departemen THT-KL. Pasien didiagnosis dengan Fraktur 

Blow Out Klasik Dextra dan direncanakan untuk operasi bersama departemen 

THT-KL RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung di PMN RS Mata Cicendo. 

 

 
Gambar 2.5 Hasil pemeriksaan CT Scan Orbita Kepala Pasien Ny. FN pada 

tanggal 11 Juni 2019 

 

Pasien pun direncanakan untuk menjalani operasi pemasangan implan untuk 

rekonstruksi orbital floor kanan pada tanggal 28 Juni 2019. Pasien diberikan 

terapi mecobalamin 3 x 500 mg per oral dan disarankan untuk kompres dingin. 

B 
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Operasi dilakukan tanggal 28 Juni 2019 dan didapatkan diskontinuitas tulang 

penyusun orbital floor dan muscle entrapment dari otot inferior rectus dan 

inferior oblique. Pembebasan otot inferior rectus dan inferior oblique dilakukan 

dan dilanjutkan dengan pemasangan implan untuk rekonstruksi orbital floor. 

Dilakukan forced duction test dan tidak didapatkan restriksi. 

 

 
Gambar 2.6 Pasien Ny. FN satu hari setelah operasi 29 Juni 2019 

 

Hasil pemeriksaan satu hari setelah operasi didapatkan hecting subsiliaris 

intact disertai edema dan hematoma infraorbita. Tajam penglihatan kedua mata 

adalah 1.0. Pasien disarankan untuk rawat jalan dengan saran untuk kompres 

dingin pada area bekas operasi dan kontrol ke poli ROO PMN RS Mata Cicendo 1 

minggu kemudian. Terapi rawat jalan yang diberikan adalah salep mata 

kloramfenikol-polimiksin B dengan dosis 3 x 1 mata kanan, paracetamol 3 x 500 

mg per oral, metilprednisolon 3 x 16 mg per oral selama 3 hari, mecobalamin 3 x 

500 mg per oral, dan amoksisilin 3 x 500 mg per oral selama 3 hari. 

 

 
Gambar 2.7 Pasien Ny. FN pada kunjungan tanggal 5 Juli 2019 

 

Pasien datang kembali pada kunjungan kontrol ke poli ROO PMN RS Mata 

Cicendo pada tanggal 5 Juli 2019. Tajam penglihatan adalah 1.0 untuk kedua 

mata. Pemeriksaan menggunakan hertel exophthalmometer menunjukkan 15 

untuk mata kanan dan 16 untuk mata kiri. Pemeriksaan gerak bola mata kanan 

menunjukkan hambatan minimal ke superolateral, superior, dan superomedial 
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serta tidak didapatkan hambatan gerak bola mata kiri. Pemeriksaan biomikroskopi 

lampu celah mata kanan menunjukkan hecting subsiliaris intact disertai 

pendarahan subkonjungtiva. Pemeriksaan biomikroskopi lampu celah mata kiri 

dalam batas normal. Pemeriksaan funduskopi kedua mata dalam batas normal. 

 

   

   

   
Gambar 2.8 Pemeriksaan gerak bola mata pada pasien Ny. FN pada tanggal 5 Juli 2019 

  

Pasien kemudian didiagnosis dengan Post Orbital Floor Reconstruction e.c. 

Fraktur Blow Out Klasik OD + Pendarahan Subkonjungtiva OD. Selanjutnya 

dilakukan pembukaan jahitan subsiliaris dan pasien diberikan terapi pulang 

berupa salep mata kloramfenikol-polimiksin B dengan dosis 3 x 1 mata kanan dan 

mecobalamin 3 x 500 mg per oral dan disarankan untuk kompres dingin area 

mata kanan di rumah. Pasien diminta untuk kontrol kembali ke poli ROO PMN 

RS Mata Cicendo 1 bulan yang akan datang. Prognosis pada pasien ini quo ad 

vitam ad bonam dan quo ad functionam dubia. 

 

III. Diskusi 

Fraktur blow out terjadi karena peningkatan tekanan intraorbita yang 

disebabkan oleh benturan atau hantaman objek yang berukuran lebih besar dari 

diameter rima orbita. Benturan ke area orbita oleh objek yang berukuran lebih 

besar dari rima orbita meningkatan tekanan intraorbita dan organ di dalamnya 

akan melakukan tekanan ke segala arah, kemudian menyebabkan fraktur pada 

dinding orbita yang rapuh disertai herniasi organ intraorbita. Mekanisme fraktur 

blow out memberikan tanda khas pada fraktur blow out yaitu fraktur dinding 

orbita tanpa disertai fraktur rima orbita. Dinding medial dan orbital floor yang 

rapuh dan tipis seringkali mengalami deformitas pada trauma orbita.
1-3
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Gambar 3.1 Mekanisme fraktur blow out 

      Sumber: Nikolaenko et al
2
 

 

Orbital floor tersusun atas tulang maksila, tulang palatine, dan lempeng 

orbita dari tulang zigoma. Origo otot inferior oblique yang berfungsi dalam 

gerakan ekstorsi, elevasi, dan abduksi bola mata terdapat pada orbital floor. Saraf 

infraorbital sebagai cabang dari saraf trigeminal cabang maksilaris melewati 

lengkung inferior orbita pada orbital floor menuju kanal infraorbita dan 

memasuki foramen infraorbita untuk inervasi wajah.
5-7 

 

 
Gambar 3.2 Struktur orbital floor 

         Sumber: Rootman J.
5 

 

Fraktur blow out yang menyebabkan herniasi organ intraorbita ke inferior 

ditandai dengan enoftalmos yang disertai tanda trauma periorbita seperti ekimosis 

dan pendarahan subkonjungtiva. Gangguan lain yang dapat timbul adalah diplopia 

saat melihat ke atas serta gangguan gerakan ekstorsi, elevasi, depresi, dan abduksi 

bola mata yang disebabkan oleh hematoma dan edema orbita, atau karena 

mechanical entrapment otot rektus inferior dan inferior oblique. Hipoestesia 

hingga anestesia pada area wajah yang diinervasi oleh nervus trigeminalis cabang 

maksilaris infraorbita juga dapat ditemukan pada fraktur blow out karena 

AMAN

Zygoma 

Maksila 

Fisura 

Infraorbita 

Lengkung 
Infraorbita 
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keterlibatan kanal infraorbita dan gangguan pada saraf trigeminal cabang 

maksilaris infraorbita.
1,2,5-7

 

Fraktur blow out diklasifikasikan secara radiologis menjadi: fraktur blow out 

klasik, fraktur inferomedial, dan fraktur orbital floor total. Fraktur blow out klasik 

terjadi pada 50% dari total kasus fraktur blow out. Fraktur blow out klasik 

disebabkan oleh energi rendah dan terjadi pada bagian paling rapuh dari orbital 

floor yang terdapat di sisi medial dari kanal infraorbitalis, seperti ditunjukkan 

pada gambar 3.3 A dan B. Fraktur blow out inferomedial terjadi karena energi 

sedang yang menyebabkan deformitas orbital floor dan dinding medial orbita. 

Fraktur blow out inferomedial terjadi pada 10-20% total kasus fraktur blow out. 

Fraktur orbital floor total melibatkan fraktur pada seluruh penyusun orbital floor 

yang disebabkan oleh hantaman energi tinggi.
2-4

 

 

 
Gambar 3.3 Gambaran radiologis fraktur blow out klasik 

              Sumber: Nikolaenko et al
2
 

 

Diagnosis fraktur blow out ditegakkan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, 

serta pemeriksaan penunjang berupa roentgen schedel anteroposterior dan lateral, 

roentgen waters, dan CT scan. Mekanisme trauma perlu didapatkan dengan jelas 

dari anamnesis. Pemeriksaan fisik dapat menunjukkan tanda-tanda herniasi organ 

intraorbita seperti enoftalmos, gangguan gerak bola mata ke superior, dan 

hipoestesia hingga anestesia area inervasi saraf trigeminal cabang maksilaris 

infraorbitalis. Pemeriksaan fisik lain dapat menunjukkan tanda-tanda trauma 

orbita seperti pendarahan subkonjungtiva dan hematoma infraorbita. Pemeriksaan 
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penunjang diperlukan untuk konfirmasi penemuan klinis dan klasifikasi 

radiologis.
1-5

 

Anamnesis pada pasien ini menunjukkan riwayat trauma oleh kepalan tangan 

secara langsung pada area mata kanan. Pada pemeriksaan fisik ditemukan 

enoftalmos mata kanan, gangguan elevasi dan ekstorsi mata kanan, pendarahan 

subkonjungtiva mata kanan disertai hipoestesia pada sisi kanan area bawah mata 

hingga pipi. Hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik pada pasien ini dapat 

dikonfirmasi dengan hasil roentgen waters dan CT scan yang menunjukkan 

fraktur orbital floor kanan tanpa disertai fraktur rima orbita. 

Tatalaksana fraktur blow out terbagi menjadi tatalaksana awal dan tatalaksana 

lanjutan. Observasi dilakukan sebagai tatalaksana awal dengan pemberian 

kompres dingin, antibiotik oral, steroid untuk meringankan tanda-tanda inflamasi, 

dan neuroprotektor bila didapatkan neuropati perifer. Tatalaksana lanjutan berupa 

operasi dapat dipertimbangkan setelah masa observasi. Indikasi tindakan operasi 

pada fraktur blow out adalah diplopia yang menetap hingga 2 minggu setelah 

terjadi trauma pada pasien dengan fraktur blow out yang sudah dikonfirmasi 

secara radiologis, enoftalmos >2 mm, dan defek orbital floor lebih dari setengah 

orbital floor.
1-5

 Operasi pada pasien ini dilakukan karena diplopia yang menetap 

hingga 2 minggu setelah trauma dan enoftalmos >2 mm. 

Operasi sebagai tatalaksana fraktur blow out bertujuan untuk rekonstruksi 

orbital floor, reposisi organ intraorbita, dan menghilangkan diplopia dengan 

memperbaiki gerak bola mata. Tujuan tersebut dicapai dengan pemasangan 

implan yang diharapkan dapat menggantikan struktur dan fungsi orbital floor 

yang telah rusak. Implan yang digunakan dapat berupa autograft dari tulang 

tempurung kepala, lempeng iliakum dari anterior iliac crest, tulang rawan 

conchae, bagian osteum dari tulang iga, dan mandibula. Manfaat autograft adalah 

stimulasi osteogenesis dan revaskularisasi, tetapi autograft menyebabkan waktu 

operasi yang lebih lama dan trauma tambahan pada pasien, dan sulit dalam 

membentuk cangkok ukuran kecil.
2,8 

Implan lain yang dapat digunakan adalah allograft dari tulang rawan dan ex 

graft dan dibuat dari berbagai material seperti polimer, teflon solid, implan 



11 

 

silikon, titanium, jaring titanium, nitrid silikon. Implan ex graft terbagi menjadi 

implan absorbable dan non-absorbable. Implan absorbable seperti polidioksanon 

(PDS), implan vicryl, polyglycolic acid-polylactic acid copolymers, homopolimer 

asam laktat, dan polylactide memiliki waktu serap yang berbeda-beda. Secara 

teori, implan absorbable dapat menyebabkan terjadinya efek samping seperti 

asimetri wajah setelah implan terserap. Tetapi berdasarkan penelitian yang 

dilakukan Baek et al dan Holtmann et al, penggunaan implan absorbable dan 

non-absorbable dalam tatalaksana fraktur orbital floor memiliki hasil akhir yang 

tidak jauh berbeda pada follow-up jangka panjang dalam penanganan enoftalmos 

dan diplopia. Implan absorbable masih tidak menjadi pilihan utama tatalaksana 

karena sering menimbulkan reaksi inflamasi.
2,9,10

 

Titanium adalah material ex graft non-absorbable yang paling umum 

digunakan saat ini untuk tatalaksana fraktur blow out. Titanium memiliki struktur 

atom yang mendekati struktur kalsium, sederhana untuk dibentuk sesuai struktur 

tulang yang akan digantikan, dapat terfiksasi dengan baik sehingga mencegah 

terjadinya migrasi implan, resisten terhadap korosi, dan hipoalergenik.
2,9,10

 Pada 

pasien ini digunakan  implan titanium. 

Operasi diawali dengan pencapaian menuju orbital floor melalui insisi 

subkutan atau subkonjungtiva. Insisi subkutan terdiri dari insisi infraorbita, 

subtarsalis, atau subsiliaris. Insisi infraorbita merupakan cara paling sederhana 

tetapi berisiko tinggi terjadi sikatrik. Insisi subtarsalis dapat dilakukan pada lansia 

yang memiliki lipatan di bawah kelopak mata bawah, dan tidak dianjurkan 

dilakukan pada pasien berusia muda karena risiko sikatrik. Insisi subsiliaris 

memberikan visualisasi inferior orbita yang lebih baik dan memiliki risiko sikatrik 

yang lebih kecil
2,5,11

, sehingga pada pasien ini dilakukan insisi subsiliaris. 

Langkah selanjutnya setelah berhasil mencapai orbital floor adalah 

pembebasan organ-organ intraorbita dan reposisi dengan sangat hati-hati. Implan 

dipasangkan untuk fiksasi organ-organ intraorbita agar tetap di posisi yang 

seharusnya. Tahap akhir operasi ini adalah fiksasi implan dan penjahitan insisi 

operasi.
2,4
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Gambar 3.4 Insisi subsiliaris untuk mencapai orbital floor 

                          Sumber: Nikolaenko et al
2 

 

Komplikasi fraktur blow out yang dapat terjadi antara lain adalah hematoma 

orbita, emfisema orbita, infeksi, infeksi laten dari implan, neuropati optik dan 

saraf bagian inferior orbita, diplopia, enoftalmos, fistula naso-orbita, dan 

perpindahan implan. Kunjungan kontrol yang rutin selama masa observasi dan 

setelah operasi diperlukan untuk mengawasi keadaan-keadaan komplikasi yang 

dapat timbul.
1-5

 Komplikasi yang ditemukan pada pasien ini adalah keadaan 

enoftalmos, diplopia, dan neuropati saraf trigeminal cabang maksilaris infraorbita. 

Komplikasi enoftalmos dan diplopia pada pasien ini ditangani dengan tindakan 

operasi dan pemberian mecobalamin untuk tatalaksana neuropati perifer. 

 

IV. SIMPULAN 

Fraktur blow out terjadi akibat hantaman objek berukuran lebih besar dari 

rima orbita yang meningkatkan tekanan intraorbita. Tekanan intraorbita 

mendorong organ intraorbita ke sekelilingnya dan sering terjadi herniasi ke 

inferior karena orbital floor yang rapuh. Tanda khas dari fraktur blow out adalah 

fraktur dinding orbita tanpa disertai fraktur rima orbita. Observasi dilakukan 

sebagai tatalaksana awal dan tatalaksana lanjutan dilakukan dengan operasi. 

Operasi dilakukan bila terdapat diplopia yang menetap hingga 2 minggu setelah 

trauma pada pasien dengan fraktur blow out, enoftalmos >2 mm, dan defek orbital 

floor lebih dari setengah orbital floor.  
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