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FITTING CONTACT BABY LENS 

ABSTRACT 

Introduction : Infant patient with aphakia needs correction of refractive error to 

maintain the visual development. The rapid change in axial length and corneal power 

during infancy may make the selection of implant lens power difficult. Contact baby 

lens is common used to correct refractive error. Procedure to fit the parameter of 

contact baby lens more challenging to be obtained. 

Purpose: To explain the procedure in fitting contact baby lens 

Case report: An eight months old male baby consulted to Refractive, Low Vision and 

Contact Lens Unit at National Eye Center Cicendo Eye Hospital in December 4, 2019. 

Patient was diagnosed with aphakia, persistent fetal vasculatur, micro ophthalmia, 

micro cornea of the left eye. Second patient is a tirthteen month old male baby 

diagnosed with aphakia with resolving vitreous haemorrhage of the right eye. Two 

patients was consulted by pediatric of ophthalmology and strabismus unit to contact 

lens unit to undergo fitting contact baby lens with trial contact lens under anaesthesia 

in operating room. Parameters of contact lens are horizontal visible iris diameter, base 

curve, and power of the contact lens. 

Conclusion: Fitting contact lens in baby patients had a particular procedure. 

Parameters of contact lens and fitting with trial contact lens in baby patient could be 

obtained by anaesthesia procedure. The important things after fitting contact baby lens 

are to evaluate after using the contact lens, such as the contact lens have to fit on the 

ocular surface, sign of inflamation, alergic reaction, and to plan when the contact lens 

could change the power or exchange to other instrumen such as intraocular lens.  

I.     Pendahuluan 

     Lensa kontak digunakan sebagai salah satu cara untuk mengoreksi kelainan refraksi. 

Alternatif penggunaan lensa kontak apabila pasien tidak memungkinkan untuk 
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menggunakan kaca mata, pemasangan lensa intraokular ataupun instrumen lainnya. 

Pada kasus ini didapatkan dua pasien bayi usia 8 bulan dan 13 bulan dengan unilateral 

afakia yang memerlukan koreksi kelainan refraksi untuk mengoptimalkan 

perkembangan visual pasien. 

     Pemasangan lensa intraokular memerlukan pertimbangan tertentu, seperti pada 

kasus ini dengan umur pasien yang masih dalam masa perubahan status refraksi yang 

drastis. Perubahan status refraksi yang drastis tersebut terjadi pada umur dibawah 2 

tahun. Pemasangan lensa kontak pada bayi merupakan pilihan yang tepat. Terdapat 

teknik khusus untuk fitting lensa kontak pada bayi agar didapatkan ukuran yang sesuai 

dan memberikan hasil yang baik. 

 

II.     Laporan kasus 

     Pasien a.n H, laki – laki, usia 8 bulan, dikonsulkan dari poli pediatrik oftalmologi 

dan strabismus. Pemeriksaan fisik mata kanan dalam batas normal, visus kedua mata 

fix follow the object. Mata kiri kesan mikro oftalmia, kesan mikro kornea, afakia OS, 

kesan membran (+). Pasien didiagnosis dengan afakia, mikro oftalmia, mikro kornea, 

persistent fetal vasculature pada mata kiri untuk dilakukan fitting lensa kontak bayi 

paska tindakan operasi. Hasil pemeriksaan dari poli lensa kontak direncanakan untuk 

pengukuran keratometri, HVID dan streak retinoskopi pada saat operasi. 

     Pada tanggal 27 November 2019 pasien dilakukan operasi membranektomi + 

spinkterektomi + sinekiolisis + vitrektomi anterior. Dilakukan pengukuran horizontal 

visible iris diameter (HVID) didapatkan 7 mm. K1 49,78 D, K2 54,00 D. Base curve 

7,54 mm. Streak retinoskope +12.00. 

     Pada tanggal 10 Desember, pasien dikonsukan kembali kepada unit lensa kontak. 

Pemeriksaan fisik didapatkan visus mata kanan dan mata kiri fix follow the object. Mata 

kanan dalam batas normal, mata kiri kesan mikrooftalmia, kornea kesan mikrokornea 

(+), iris sinekia posterior (+) di arah jam 12, lensa afakia (+), sisa membran di superior 

(+), stalk (+) tipis, funduskopi didapatkan clear visual axis. Dilakukan fitting lensa 

kontak bayi oleh unit Lensa Kontak di ruang operasi dengan anestesi inhalasi. 
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Didapatkan ukuran HVID 7 mm (+ 2 mm) = 9 mm. trial contact lens S +4.50, streak 

retinoskop +15.00 , power lensa kontak (+15,00) + (+4,50) = 19,50. Konversi vertex 

distance S +25,50 D. Base curve 7,54 mm.  

 

             Gambar 2.1 Mikro oftalmia mata kiri 

 

     Pasien kedua a.n. K, usia 13 Bulan dikonsulkan dari unit Pediatrik Oftalmologi dan 

Strabismus untuk dilakukan fitting lensa kontak bayi. Pemeriksaan fisik mata kiri 

dalam batas normal, visus kedua mata fix follow the object. Pemeriksaan mata kanan 

didapatkan seklusio pupil, iris sinekia posterior, lensa afakia, kesan membran (+), 

neovaskularisasi pada membran (+). Pasien didiagnosis dengan afakia dan visual axis 

opacificity e.c suspek perdarahan vitreus mata kanan. Pada tanggal 2 Agustus 2019, 

pasien dilakukan tindakan membranektomi dan sinekiolosis. Hasil pengukuran 

keratometri dalam anestesi didapatkan K1 46,55 D, K2 51,37 D, dan diameter kornea 

9 mm. Streak retinoskop +9.00. 

     Pasien a.n. K, dikonsulkan kembali kepada unit lensa kontak. Pemeriksaan fisik 

mata kiri dalam batas normal, visus mata kanan dan kiri fix follow the object. 

Pemeriksaan mata kanan didapatkan pada lensa afakia (+), funduskopi didapatkan clear 

visual axis. Dilakukan fitting lensa kontak bayi pada tanggal 10 Desember 2019 di 

ruang operasi dalam anestesi inhalasi. Didapatkan ukuran parameter pada mata kanan 

yaitu K1 46,55 D, K2 51,37 D. Base curve 8,5 mm. Diameter lensa kontak didapatkan 

9 mm + 2 = 11 mm. pengukuran streak retinoskope +10.00 D. Dijumlahkan dengan 
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power trial lensa kontak total +14,50 D, konversi vertex distance didapatkan hasil akhir 

kekuatan lensa yaitu S+ 18,50 D. 

 

III     Diskusi 

3.1     Lensa kontak 

      Lensa kontak berdasarkan materi penyusunnya terdiri atas beberapa jenis, yaitu 

lensa kontak berbahan keras seperti rigid gas permeable (RGP), lensa kontak berbahan 

lunak dan fleksibel seperti silicone hidrogel dan jenis hibrida yang merupakan 

kombinasi dari kedua material tersebut. Berdasarkan lama pemakaian dan jadwal 

penggantiannya, terdapat beberapa contoh seperti penggunaan berlanjut (extended 

wear/continuous), pemakaian harian (daily wear), pemakaian sekali pakai atau waktu 

khusus (disposable). Berdasarkan desainnya terdapat jenis sferikal, asferik, torik dan 

bifokal.1,3-5 

 

Gambar 3.1 Skema lensa kontak 
                        Dikutip dari Cantor LB1 

 

     Lensa kontak silicone hydrogel lebih nyaman digunakan dan memiliki daya tahan 

yang lebih baik dikarenakan faktor nilai modulus yang tinggi. Nilai modulus 

merupakan rasio tingkat tegangan elastis suatu materi. Penggunaan lensa kontak 

berbahan silicone hydrogel lebih aman untuk digunakan secara berkelanjutan 

(extended wear). Jenis lensa kontak yang digunakan oleh kedua pasien pada laporan 

kasus ini adalah jenis soft contact lens dan dapat digunakan secara berkelanjutan. 
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3.2     Persiapan pemasangan lensa kontak pada bayi 

     Anamnesis dilakukan sebelum melakukan fitting lensa kontak untuk mengetahui 

apakah pasien sudah sesuai dengan indikasi atau memiliki kontraindikasi pemakaian 

lensa kontak. Dalam hal ini adalah orang tua pasien yang dilakukan anamnesis untuk 

memastikan bahwa orang tua pasien tersebut mampu memakaikan, merawat dan 

menjaga kebersihan pemakaian lensa kontak pada bayi.1,6-8 

     Edukasi kepada orang tua pasien sangat penting untuk memastikan penggunaan 

lensa kontak bayi agar mendapatkan hasil yang diharapkan dan tidak terjadi efek 

samping dan komplikasi yang tidak diinginkan dari penggunaan lensa kontak. Salah 

satu faktor yang penting adalah tingkat pendidikan orang tua sebagai syarat dalam hal 

memahami tentang indikasi, penggunaan dan perawatan lensa kontak pada bayi. 

Meyakinkan kepada orang tua pasien bahwa menggunakan lensa kontak pada bayi 

tidak akan sepenuhnya selalu sulit digunakan, apabila sudah terbiasa akan menjadi 

lebih ringan untuk dilakukan. Selalu diberikan kesempatan bertanya kepada orang tua 

di akhir sesi edukasi tentang lensa kontak.1,6-8 

  

3.3     Pemeriksan segmen anterior 

     Kondisi ideal sebelum pemasangan lensa kontak adalah kondisi ocular surface 

dalam keadaan baik, tidak sedang mengalami infeksi maupun alergi. Tidak terdapat 

tanda kemerahan pada konjungtiva bulbar, tidak terdapat papila ataupun folikel pada 

konjungtiva tarsal, tidak terdapat ulkus, infiltrat, maupun neovaskularisasi pada 

kornea.1,3-6 

 

3.4     Penilaian status refraksi 

     Khusus pada fitting lensa kontak bayi, status refraksi dinilai dengan menggunakan 

pemeriksaan objektif yaitu streak retinoskopi pada saat operasi atau evaluasi dalam 

anestesi. Dilakukan pengukuran pada meridian vertikal maupun horizontal, setelah 

ditentukan status refraksinya, lalu dikurangi jarak kerja, contoh dikurangi 2 Dioptri 

apabila jarak kerja sepanjang 50 cm. setelah dikurangi jarak kerja, maka didapatkan 
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nett dari pengukuran status refraksi pasien. Hasil akhir dari kekuatan dioptri lalu 

dikonversi sesuai dengan jarak vertex. Kekuatan refraksi lebih dari 4 D perlu 

diperhitungkan jarak kompensasi vertex sesuai pada tabel konversi jarak vertex.1,3-5 

     Diameter lensa kontak disesuaikan dengan diameter kornea. Perhitungan diameter 

kornea didapatkan dari ukuran diameter iris yang dapat terlihat, secara umum diameter 

iris horizontal yang diukur, atau disebut dengan Horizontal Visible Iris Diameter 

(HVID). Penghitungan diukur dari limbus ke limbus pada mata yang sama dengan 

menggunakan penggaris dengan ketelitian hingga satuan milimeter. Pada lensa rigid 

gas permeable (RGP) hasil akhir dari pengukuran dikurangi 2 mm, sedangkan pada soft 

contact lens ditambahkan dengan 2 mm dari hasil pengukuran.1,3-5 

     Base curve (BC) adalah kelengkungan sentral dari permukaan posterior lensa yang 

disesuaikan dengan kornea. Perhitungan base curve didapatkan dari pengukuran 

keratometri K1 (horizontal) dan K2 (vertikal) yang dihitung dalam ukuran dioptri dan 

milimeter. Nilai rata-rata dari K1 dan K2 kemudian dicocokkan dengan suatu tabel 

normogram. Tabel tersebut merupakan acuan untuk menentukan base curve yang tepat 

bagi setiap pasien. Nilai dari normogram berbeda pada setiap laboratorium yang 

memproduksi lensa kontak. Pengukuran base curve dapat dilakukan dengan cara lain 

yaitu dengan menjumlahkan K1 dan K2, hasil dari penjumlahan dibagi 2, lalu total 

penjumlahan tersebut ditambahkan dengan koefisien sesuai dengan produk lensa yang 

digunakan.1,3-5  

 

3.5     Teknik fitting lensa kontak pada bayi 

     Fitting lensa kontak bayi dilakukan di kamar operasi dengan pasien dalam keadaan 

sedasi inhalasi. Trial soft lensa kontak bayi disesuaikan dengan parameter base curve 

dan diameter yang mendekati dari pengukuran sebelumnya. Untuk power dari lensa 

kontak dilakukan trial dengan ukuran lensa kontak yang tersedia.  

     Setelah dipasangkan trial lensa kontak, pengukuran ulang kekuatan lensa dilakukan 

dengan streak retinoskop, dibantu dengan black bar yang memiliki ukuran sferis 

positif. Setelah didapatkan nett dari streak retinoskop, lalu hasil pengukuran 
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dijumlahkan dengan power lensa kontak yang digunakan untuk trial lensa kontak. 

Kekuatan lensa kontak dikalkulasikan akhir dengan konversi jarak vertex dari lensa 

kontak tersebut.1,3-5 

     Cara penggunaan lensa kontak pada bayi harus dilakukan dengan cepat namun 

lembut. Untuk lebih mudah bisa dibantu oleh satu orang lain untuk memegang tangan 

dan badan bayi. Orang tua atau pengasuh yang telah diajarkan penggunaan lensa kontak 

berada di posisi belakang kepala atau dari samping bayi, posisi bayi dalam keadaan 

supinasi. Tangan yang bukan dominan membuka kedua kelopak mata bayi yang akan 

dipasangkan lensa kontak. Lensa kontak diletakkan pada jari telunjuk tangan dominan, 

lalu dipasangkan pada kornea mata bayi lalu ditambahkan dengan gerakan menggeser 

ke superior sehingga seluruh permukaan lensa kontak menutupi kornea.1,3-5 

 

Gambar 3.2 Pemasangan lensa kontak pada bayi 
                    Dikutip dari Children’s eye care, Detroit 

 

     Cara melepaskan lensa kontak bayi yaitu dengan posisi dan persiapan yang sama 

dengan saat pemasangan lensa kontak. Untuk melepaskan lensa kontak dilakukan 

dengan gerakan sedikit mencubit kedua kelopak mata bayi, dengan menggunakan 

kedua tangan. Gerakan mencubit diarahkan dari superior dan inferior palpebra menuju 

ke tengah dan kombinasi sedikit gerakan mengangkat keluar permukaan mata.1,3-5 

 

3.6     Evaluasi paska pemasangan lensa kontak pada bayi 

     Posisi lensa kontak yang ideal harus berada di tengah dan sepertiga bagian atas lensa 

kontak terlindungi di bawah kelopak mata atas. Lensa kontak harus ikut bergerak dan 
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bergeser 1 – 2 mm ke arah vertikal atau horizontal saat berkedip maupun saat bola mata 

melirik ke arah tertentu lalu kembali ke posisi semula di tengah. Pergerakan lensa 

sangat penting dikarenakan momen pertukaran lapisan film air mata terjadi saat lensa 

kontak bergerak dan kembali ke posisi awal ditengah.1,6-8  

     Kriteria lensa kontak dikatakan baik apabila tidak mempengaruhi ketajaman 

penglihatan penggunanya, penglihatan harus tetap stabil meskipun lensa kontak sedang 

mengalami sedikit pergerakan. Evaluasi ketajaman penglihatan pengguna lensa kontak 

akan sulit pada bayi, pengukuran parameter lensa kontak pada bayi harus didapatkan 

dengan hasil yang akurat.1,6-9 

     Kebersihan dan perawatan lensa kontak harus selalu dijaga untuk mengurangi risiko 

efeksamping akibat penggunaan lensa kontak. Lensa kontak dibersihkan dalam cairan 

pembersih atau dengan multipurpose solution (MPS). Cairan tersebut bermanfaat untuk 

membersihkan deposit maupun mikroorganisme yang berpotensi menimbulkan infeksi. 

Setelah lensa kontak direndam dalam cairan MPS, selalu ingatkan kepada pengguna 

lensa kontak untuk membilas terlebih dahulu oleh tetes mata artificial tears. 

Pembilasan tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya iritasi mata yang 

diakibatkan oleh cairan MPS.1,7,9 

     Pembersihan lensa kontak pada bayi dengan cairan MPS lebih baik dibersihkan 

setiap hari sekali bila memungkinkan. Maksimal durasi penggunaan lensa kontak bayi 

selama 7 hari berturut-turut lalu dilepas pada hari ke-7, istirahat 1 hari tanpa 

menggunakan lensa kontak lalu penggunaan dilanjutkan untuk 7 hari berikutnya 

dengan siklus yang sama apabila tidak terdapat efek samping yang muncul dari 

penggunaan lensa kontak.1,5,7 

      Tanda infeksi dan alergi yang disebabkan oleh penggunaan lensa kontak yaitu 

timbulnya mata merah, peradangan pada kelopak mata atau terdapat sekret dalam 

jumlah banyak. Penggunaan lensa kontak harus segera dihentikan apabila terdapat 

tanda infeksi maupun alergi, dan segera kembali kontrol untuk diperiksakan kondisi 

mata pasien. Kontrol paska pemasangan lensa kontak setelah 1 minggu pemakaian. 
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Apabila tidak terdapat efek samping maka penggunaan lensa kontak dapat dilanjutkan 

dan kontrol kembali pada minggu ke-4 paska pemakaian.1,3,10 

     Kondisi dari pemeriksaan fisik yang muncul sebagai efek samping penggunaan 

lensa kontak adalah munculnya infiltrat pada kornea yang muncul akibat dari reaksi 

inflamasi sehingga  menimbulkan akumulasi sel darah putih pada kornea. Infiltrat bisa 

disebabkan dari respon hipoksia jaringan, efek toksik kimia, debris seluler, alergen, 

denaturasi protein dan efek toksin yang dihasilkan oleh bakteri. Neovaskularisasi 

kornea dapat muncul sebagai efek dari hipoksia jaringan yang kronis. Tanda lainnya 

yang dapat muncul adalah contact lense acute red eye (CLARE). Tanda tersebut 

sebagai efek dari reaksi inflamasi pada kornea dan konjungtiva.1,3,10 

     Lensa kontak pada bayi dapat digunakan hingga usia sekitar 2 tahun. Perubahan 

status refraksi setelah usia 2 tahun relatif stabil, sehingga bisa diberikan alternatif untuk 

dilakukan pemasangan lensa intra okular atau penggantian lensa kontak dengan ukuran 

yang baru. Penggunaan lensa kontak pada anak diatas usia 2 tahun masih mungkin 

untuk dapat digunakan, namun akan sedikit sulit untuk mendapatkan kepatuhan yang 

baik, sehingga risiko untuk terjadinya infeksi dan efek samping lainnya akan 

meningkat.1-3,10   

 

IV.     Simpulan 

     Lensa kontak bayi diperlukan untuk mengoreksi kelainan refraksi seperti pada 

pasien bayi dengan afakia. Fitting lensa kontak pada bayi memerlukan teknik khusus 

dan dengan syarat kondisi bayi dalam anestesi inhalasi di kamar operasi. Teknik 

tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pangukuran dan fitting yang 

sesuai. Penggunaan lensa kontak pada bayi dapat dilanjutkan hingga usia sekitar 2 

tahun. Setelah usia 2 tahun dapat diberikan alternatif lain berupa pemasangan lensa 

intra okular atau kaca mata. 
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