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Myopic Surprise Pasca Penanaman Lensa Intraokular Pada Pasien Katarak 

Pediatrik 

 

ABSTRACT 

Introduction: Implantation of intraocular lens (IOL) in pediatric patients undergoing 

cataract surgery is gaining wider acceptance. The calculation and selection of IOL power 

for the eye of a child which is in a process of growth presents varied challenge and has a 

greater prediction error. 

Objective: To report two cases of IOL implantation in pediatric patients with postoperative 

myopic surprises. 

Case Illustration 

Case 1: A six-year old girl came with a chief complaint of blurred vision on both eyes since 

one year ago. She was diagnosed with bilateral developmental cataract and underwent 

cataract extraction with primary IOL implantation with target refraction of +1.00 D on 

both eyes. The refractometry reading one week after surgery was S-3.00 C-1.00 x 155 on 

right eye and S-2.50 C-2.00 x 5 on left eye. 

Case 2: A six-year old boy came with a chief complaint of blurred vision on both eyes. He 

underwent cataract extraction when he was nine-months old. He underwent secondary IOL 

implantation with target refraction of +1.00 D on right eye and +1.45 D on left eye. The 

refractometry reading one week after surgery showed S-3.00 D C-2.25 x 86 on right eye 

and no target on left eye. 

Conclusion: Implantation of IOL in pediatric patients has more challenges than in adults 

also myopic surprise or prediction error is more common in children. The factors that 

should be considered are the keratometry reading, axial length measurement, the IOL 

formula used and target refraction. 

Keywords: pediatric IOL, myopic surprises, prediction error 

 

I. PENDAHULUAN 

Penanaman lensa intraokular (LIO) pada pasien anak berhubungan dengan 

prediction error, atau selisih antara target refraksi yang ingin dicapai dan kenyataan 

status refraksi berupa spherical equivalent pascaoperasi, yang lebih besar 

dibandingkan dengan setelah operasi katarak pasien dewasa. Hal ini berhubungan 

dengan berbagai faktor, seperti formula kekuatan LIO yang sebenarnya 

dikembangkan untuk pasien dewasa, penghitungan panjang aksial dan keratometri 

yang tidak akurat dan kesulitan dalam penanaman LIO pada mata anak. Refractive 

surprises setelah operasi katarak anak umum terjadi. Myopic shift yang terjadi 

karena pertumbuhan panjang aksial dapat menyebabkan late refractive error, 

sedangkan gangguan refraksi dini terjadi karena ketidaktepatan penghitungan 

kekuatan LIO. Refractive surprise dini menjadikan tatalaksana ambliopia lebih sulit 

dan sebagian berperan dalam pergeseran refraksi jangka panjang.1,2 
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Ketidaktepatan pengukuran panjang aksial bola mata merupakan faktor utama 

yang berpengaruh dalam kesalahan kalkulasi kekuatan LIO. Operasi katarak anak 

paling sering menggunakan biometri kontak dalam pengukuran panjang aksial, 

terutama jika pengukuran dilakukan di kamar operasi.2,3 Laporan kasus ini 

bertujuan untuk memaparkan kasus myopic surprise setelah penanaman LIO primer 

dan sekunder pada pasien katarak anak. 

 

II. LAPORAN KASUS 

Kasus I 

Anak N, anak perempuan berusia 6 tahun datang ke RS Mata Cicendo tanggal 

19 September 2019 dengan keluhan kedua mata buram disadari sejak satu tahun 

sebelumnya. Riwayat mata merah berulang disangkal. Riwayat trauma disangkal. 

Pasien anak ke-empat dari empat bersaudara, lahir spontan cukup bulan, berat 

badan lahir 2400 gram, riwayat imunisasi lengkap. Riwayat sakit saat kehamilan 

disangkal. Dari pemeriksaan fisik didapatkan status generalis dalam batas normal. 

Pemeriksaan oftalmologis didapatkan Uncorrected Visual Acuity (UCVA) bilateral 

0.2 dengan Cardiff card 50 cm. Pemeriksaan refraktometri pupil kecil didapatkan 

OD S+7.25D dan OS S+7.25D C-2.25x65. Koreksi penglihatan jauh pupil kecil 

dengan OD S+6.50D dan OS S+6.50 D didapatkan Best Corrected Visual Acuity 

(BCVA) OU 0.315. Refraktometri siklopegik menunjukkan hasil OD S+7.25 D dan 

OS S+7.25 D, dengan BCVA OU 0.315. Segmen anterior tidak didapatkan 

nystagmus, lensa pada kedua mata keruh tipe lamellar dan refleks fundus negatif. 

Pemeriksaan penunjang USG menunjukkan panjang aksial OD 20.11 mm dan OS 

20.18 mm dengan kesan segmen posterior kedua mata dalam batas normal seperti 

ditunjukkan gambar 2.1. Pasien didiagnosis katarak developmental ODS dan 

direncanakan aspirasi irigasi lensa dan penanaman lensa intraokular OD lalu OS 

dalam narkose umum. 
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Gambar 2.1 Pemeriksaan Ultrasonografi Mata Kanan dan Mata Kiri untuk 

 pemeriksaan panjang aksial dan pemeriksaan segmen posterior 
Sumber : RS Mata Cicendo 
 

Pasien ditatalaksana dengan aspirasi irigasi lensa dan penanaman lensa 

intraokular OD pada tanggal 13 November 2019. Pemeriksaan intraoperatif 

didapatkan diameter kornea 10.5 mm, keratometri dengan auto-keratometer 

menunjukkan K1 47.34 D dan K2 48.21 D, pemeriksaan panjang aksial 

menggunakan biometri kontak didapatkan 21.94 mm, dengan kekutan LIO yang 

dipilih S+19.00 D dengan target refraksi +1.15 D seperti ditunjukkan gambar 2.2. 

Pasien ditanam lensa intraokular dengan kekuatan S+19.00 D di dalam kantung 

lensa. Pasien diterapi dengan cefadroxil 125mg/5ml 2x1,5 cth, parasetamol 

120mg/5ml 3x1.5 cth, levofloksasin ed 6x1 tetes OD, prednisolon asetat ed 8x1 

tetes OD, dan homatropine 2% 3x1tetes OD. 

Pada pemeriksaan oftalmologis hari pertama pascaoperasi didapatkan UCVA 

OD 3/60 dan OS 0.1. Tekanan intraokular dengan palpasi ODS normal. Segmen 

anterior didapatkan perdarahan subkonjungtiva, kornea terdapat hecting satu buah, 

PC IOL pada kantung kapsul, tanpa visual axis opacity dan refleks fundus positif. 

Pemeriksaan oftalmologis hari ke tujuh didapatkan UCVA OD 0,25 dan OS 0.1. 

Pemeriksaan refraktometri OD menunjukkan hasil S-3.00 C-1.00 x 155 dan hasil 

koreksi 0.25. Pemeriksaan segmen anterior OD didapatkan perdarahan 

subkonjungtiva, hecting intak pada kornea, COA Van Herrick grade III, flare/sel 

+/+, PC IOL di sentral, refleks fundus positif dan tidak terdapat visual axis opacity. 

Terapi topikal pasca operasi dilanjutkan, dengan tapering off prednisolone asetat 

dan homatropine 2%. 
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Gambar 2.2 Hasil pemeriksaan biometri A-scan pada pasien pertama menunjukkan 

 panjang aksial mata kanan 21.94 mm dan mata kiri 21.50 mm 
 Sumber : RS Mata Cicendo 

 

Tanggal 10 Desember 2019 dilakukan aspirasi irigasi lensa dan penanaman lensa 

intraokular pada mata kiri. Pemeriksaan intraoperatif didapatkan diameter kornea 

10 mm, panjang aksial dengan biometri kontak yaitu 21.50 mm, pemeriksaan 

keratometri dengan autokeratometer didapatkan K1 45.73 D dan K2 48.42 D. 

Kekuatan LIO yang dipilih adalah S+23.00 D dengan target refraksi +0.32 D seperti 

ditunjukkan gambar 2.2. Pasien diterapi dengan cefadroxil 125mg/5ml 2x1,5 cth, 
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parasetamol 120mg/5ml 3x1.5 cth, levofloksasin ed 6x1 tetes OS, prednisolon 

asetat ed 8x1 tetes OS, dan homatropine 2% 3x1 tetes OS. 

Pemeriksaan oftalmologis hari pertama pasca operasi didapatkan UCVA OD 0.1 

dan OS 0.1. Segmen anterior OS didapatkan hecting intak pada kornea, PC IOL (+) 

dan refleks fundus positif. Pemeriksaan oftalmologis pasca operasi hari ke-tujuh 

pada tanggal 18 Desember 2019 menunjukkan UCVA OD 0.3 dan OS 0.3f. 

Refraktometri OD yaitu S-1.75 C -3.25 x 115 dengan BCVA 0.3 dan refraktometri 

OS yaitu S-2.5 C-2.00 x 5 dengan BCVA 0.3. Segmen anterior OD didapatkan 

hecting intak 1 buah pada kornea, PC IOL dengan PCO derajat I-II dan segmen 

anterior OS didapatkan hecting intak 1 buah pada kornea dan PC IOL di sentral. 

Pasien didiagnosis pseudofakia ODS dan PCO derajat I-II OD. Terapi pasca operasi 

dilanjutkan dengan penurunan dosis prednisolone asetat dan disarankan kontrol tiga 

minggu kemudian. 

 

Kasus 2 

Anak A, anak laki-laki usia 6 tahun datang ke poli PO-Strabismus 1 November 

2019 untuk kontrol kacamata yang pecah. Pasien pertama kali datang ke RS Mata 

Cicendo pada 10 Oktober 2013 saat berusia 8 bulan dengan keluhan putih-putih 

pada kedua mata sejak usia 3 bulan. Pasien merupakan anak pertama, lahir cukup 

bulan dibantu bidan, berat badan lahir 2600 gram, imunisasi lengkap. Riwayat ibu 

sakit saat kehamilan disangkal. Pemeriksaan oftalmologis didapatkan VODS fix 

and follow the light disertai nystagmus. Pemeriksaan segmen anterior didapatkan 

lensa ODS keruh. Pasien didiagnosis katarak kongenital ODS dengan mikroftalmia 

ODS dan ditatalaksana aspirasi irigasi lensa dengan primary posterior capsulotomy 

dan vitrektomi anterior ODS dalam narkose umum tanggal 12 November 2013. 

Pasien kemudian didiagnosis afakia ODS dan diberikan kacamata near vision 

S+20.00 D dan kontrol teratur setelahnya.  

Pemeriksaan oftalmologis tanggal 1 November 2019 didapatkan UCVA OD ½ 

/60 dan OS ½ /60 dengan koreksi OD menggunakan lensa S+14.50 D adalah 0.1 

dan OS dengan lensa S+16.00 D adalah 0.08. Segmen anterior OD didapatkan 

diameter kornea 11 mm dan lensa afakia dengan capsular support tidak terlihat. 
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Segmen anterior OS menunjukkan diameter kornea 11 mm, lensa afakia dengan 

capsular support baik. Segmen posterior ODS dalam batas normal. Pasien 

didiagnosis afakia ODS + nystagmus sensoris dan direncanakan penanaman LIO 

sekunder OD lalu OS dalam narkose umum.  

Tanggal 18 November 2019 dilakukan penanaman LIO sekunder OD. 

Pemeriksaan intraoperatif didapatkan panjang aksial dengan pemeriksaan biometri 

kontak adalah 20,02 mm, pemeriksaan keratometri menunjukkan K1 44.94 dan K2 

45.55. Kekuatan LIO yang ditanam adalah S+30.00 D dengan target refraksi +1.00 

D seperti ditunjukkan gambar 2.3. Pasien didiagnosis pseudofakia OD + afakia OS 

dan diberikan terapi Cefadroxil forte 250mg/5ml 2x1 cth, parasetamol syrup 3x1 

cth, levofloksasin 6x1 tetes OD, prednisolone asetat 8x1 tetes OD dan homatropine 

2% 1x1 tetes OD. 

  

Gambar 2.3 Hasil pemeriksaan biometri A-scan pada pasien kedua menunjukkan 

 panjang aksial mata kanan 20.02 mm dan mata kiri 20.06 mm 
 Sumber : RS Mata Cicendo 
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Pemeriksaan hari pertama pasca operasi didapatkan UCVA OD 2/60, OS ½ /60. 

Segmen anterior OD menunjukkan perdarahan subkonjungtiva, hecting 1 buah 

intak pada kornea, COA Van Herrick grade III f/s +1/+1, PC IOL di sulkus siliaris, 

dan tampak adanya refleks fundus. Pemeriksaan oftalmologis hari ke-tujuh pasca 

operasi pada tanggal 21 November 2019 didapatkan UCVA OD 2/60 dan OS ½ /60 

dengan pemeriksaan segmen anterior ODS yang masih sama. Pemeriksaan 

refraktometri OD didapatkan S-3.00 D C-2.25 x 86. Pasien direncanakan 

penanaman LIO sekunder OS dalam narkose umum.  

Tanggal 11 Desember 2019 dilakukan penanaman LIO sekunder OS pada sulkus 

siliaris. Pemeriksaan intraoperatif didapatkan hasil diameter kornea 11 mm, 

pemeriksaan panjang aksial dengan biometri kontak yaitu 20.06 mm, pemeriksaan 

keratometri menunjukkan K1 44.76 dan K2 45.49. Pasien ditanam LIO dengan 

kekuatan S+29.00 D dengan target refraksi +1.45 D. Pasien didiagnosis 

pseudofakia ODS dan diberikan terapi Cefadroxil forte 250mg/5ml 2x1 cth, 

parasetamol syrup 3x1 cth, levofloksasin 6x1 tetes OS, prednisolone asetat 8x1 tetes 

OS dan homatropine 2% 1x1 tetes OS. 

Pemeriksaan oftalmologis hari pertama pasca operasi didapatkan UCVA OD 

2/60 dan OS 2/60. Segmen anterior OS menunjukkan perdarahan subkonjungtiva, 

hecting intak 1 buah pada kornea, PC IOL pada sulkus siliaris dengan refleks fundus 

positif. Pemeriksaan hari ke-tujuh pascaoperasi didapatkan UCVA OD 2/60 dan OS 

1/60. Pemeriksaan refraktometer OD S-2.25 C-2.00 x 126 dengan hasil koreksi 0.05 

dan OS didapatkan no target. Segmen anterior OS didapatkan perdarahan 

subkonjungtiva, kornea edema, VH grade III f/s +1/+1, PC IOL pada sulkus siliaris 

serta segmen posterior dalam batas normal. Pasien didiagnosis pseudofakia ODS + 

suspek ambliopia deprivatif ODS. Terapi topikal pasca operasi dilanjutkan dengan 

penurunan dosis prednisolone asetat. Pasien disarankan kontrol 3 minggu 

kemudian.  

 

III. DISKUSI 

Tatalaksana katarak pada anak merupakan hal yang menantang. Pemilihan LIO 

yang ditanam merupakan hal yang kompleks, dimulai dari pemilihan penanaman 
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LIO secara primer atau sekunder, biometri dan kalkulasi LIO, tingkat keamanan 

LIO dan target refraksi pascaoperasi. Hasil refraksi pasca operasi kadang berbeda 

dengan yang diprediksi atau yang ingin dicapai oleh operator.4–6 

Batas usia yang tepat untuk penanaman LIO pada pasien anak masih menjadi 

perdebatan. Penanaman LIO pada usia anak di bawah dua tahun sudah mulai 

diterima, namun beberapa dokter bedah mata anak lebih memilih membiarkan anak 

pada usia tersebut dalam keadaan afakia dengan koreksi menggunakan lensa kontak 

atau kacamata karena risiko tindakan penanaman LIO tersebut. Studi tentang 

tingkat keberhasilan dan keamanan penanaman LIO pada anak di bawah dua tahun 

masih terbatas. Sukhija dkk dalam penelitiannya dengan subjek anak di bawah dua 

tahun yang ditanam LIO primer dengan follow up 96 hingga 108 bulan 

menyimpulkan hasil yang cukup baik. Pada anak yang dibiarkan dalam keadaan 

afakia setelah operasi katarak, penanaman LIO sekunder dilakukan pada anak yang 

sudah tidak dapat mentoleransi kacamata atau lensa kontak, tidak patuh dalam 

penggunaan kacamata atau lensa kontak, dan pada anak yang sudah memerlukan 

penglihatan fungsional yang lebih.2,7–9 Pasien kedua pada laporan kasus ini dipilih 

untuk dibiarkan dalam keadaan afakia setelah operasi katarak di usia 9 bulan dan 

diterapi kacamata near vision. Pasien tersebut diputuskan dilakukan pemasangan 

LIO sekunder pada usia enam tahun karena pasien sudah mulai sekolah dan sudah 

tidak nyaman menggunakan kacamata bifokal. 

Pengukuran panjang aksial dapat dilakukan menggunakan biometri optikal 

maupun ultrasound. Pengukuran panjang aksial menggunakan biometri ultrasound 

dengan teknik kontak dapat menghasilkan panjang aksial yang lebih pendek 

dibandingkan dengan teknik imersi karena adanya penekanan kornea. Panjang 

aksial yang lebih pendek menghasilkan kekuatan LIO yang lebih besar dari 

kekuatan LIO yang sebenarnya dibutuhkan. Hal ini menghasilkan miopia 

pascaoperasi.2,3 

Tiap millimeter kesalahan dalam pengukuran panjang aksial dapat 

mengakibatkan ketidaktepatan kekuatan LIO hingga 2.50 D pada mata dengan 

panjang aksial rata-rata atau pada pasien dewasa. Ketidaktepatan kekuatan LIO 

dapat mencapai 3.75 D pada mata dengan panjang aksial kurang dari 20 mm. 
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Trivedi dan Wilson dalam penelitiannya menyatakan pasien yang pengukuran 

panjang aksialnya dilakukan dengan biometri kontak, rata-rata ditanam dengan LIO 

dengan ukuran 1 D lebih besar dari seharusnya, sehingga dapat menyebabkan 

miopia pasca operasi. Pengukuran panjang aksial dengan metode aplanasi pada 

pasien afakia dapat menambah ketidaktepatan hasil biometri karena hilangnya spike 

lensa selain dari indentasi kornea. Al Shamrani menyatakan pemeriksaan panjang 

aksial menggunakan A-scan imersi lebih akurat dibandingkan biometri kontak.3–6,8 

Kedua pasien pada kasus ini menggunakan biometri kontak dalam pengukuran 

panjang aksialnya. Gambaran biometri A scan pada kedua pasien menunjukkan 

spike yang kurang baik, sehingga dapat menjadi salah satu penyebab ketidaktepatan 

biometri pada kedua pasien. 

Ketepatan biometri optik dikatakan lebih akurat dibandingkan biometri 

ultrasound. Pasien kedua memiliki nystagmus sehingga tidak dilakukan 

pemeriksaan biometri optikal dengan IOL Master. Hal ini berkebalikan dengan 

penelitian oleh Shenoy dkk yang menyatakan tidak ada perbedaan hasil prediction 

error yang signifikan pada kalkulasi LIO dengan IOL Master pada pasien dengan 

dan tanpa nystagmus.5,8 

Pemakaian formula kalkulasi LIO juga sangat berperan dalam penentuan 

ketepatan biometri pasien. Berbagai formula untuk kalkulasi kekuatan LIO telah 

dikembangkan. Belum ada konsensus yang menyatakan jenis formula yang paling 

akurat untuk pasien pediatrik. Perubahan panjang aksial dan perubahan kurvatura 

kornea merupakan faktor utama yang mempengaruhi status refraksi pada anak. 

Adanya katarak, ekstraksi katarak dan penanaman LIO pada mata diketahui dapat 

mempengaruhi pertumbuhan bola mata selanjutnya dan menambah kesulitan dalam 

memilih kekuatan LIO yang akan ditanam.3,10 

Kedua pasien pada laporan kasus ini menggunakan formula SRK/T untuk 

menentukan kekuatan LIO. Shenoy dkk menyatakan penanaman LIO sekunder di 

sulkus siliaris dan menggunakan kalkulasi LIO dengan formula SRK II 

menunjukkan hasil refraksi yang cukup baik. Penelitian tersebut menggunakan 

target refraksi berdasarkan usia namun prediction error yang signifikan masih 

dapat terjadi. Berbagai penelitian lain menunjukkan hasil prediction error yang 
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berbeda-beda dari berbagai formula kalkulasi LIO. Tromans dkk menyatakan 

formula SRK/T dapat digunakan pada kalkulasi LIO pediatrik walaupun akurasinya 

lebih rendah untuk pasien dengan panjang aksial yang sangat pendek. Trivedi dkk 

menyatakan Holladay II memberikan prediksi refraksi yang lebih baik dibanding 

formula lain.4,6,8,11 

Pasien kedua dilakukan penanaman LIO di sulkus siliaris. Prediction error 

dikatakan dapat secara signifikan diturunkan apabila kekuatan LIO yang ditanam 

di sulkus siliaris dikurangi 1 D. Trivedi dan Wilson menyatakan perubahan 

kekuatan LIO yang dibutuhkan bergantung pada kekuatan dasar LIO. Lensa 

intraokular dengan kekuatan yang besar membutuhkan pengurangan kekuatan LIO 

yang lebih besar.8,9,11 Pada pasien kedua pada kasus, implantasi LIO dilakukan di 

sulkus siliaris, namun kekuatan LIO yang ditanam tidak dikurangi, sehingga dapat 

menjadi salah satu faktor myopic surprise pada pasien. 

Pembacaan keratometri juga merupakan hal yang penting dan harus diperhatikan 

dalam kalkulasi kekuatan LIO yang ditanam. Hoevenaars dkk menyatakan 

keratometri yang dilakukan di ruang operasi di bawah narkose umum dapat 

menyebabkan masalah sentrasi saat pembacaan keratometri dan kalkulasi kekuatan 

kornea menjadi tidak akurat.11,12 Kedua pasien dilakukan pemeriksaan keratometri 

di bawah narkose umum sesaat sebelum operasi. Hal ini bisa berperan dalam 

ketidaktepatan pemilihan kekuatan LIO yang ditanam. 

Target refraksi pada kedua kasus adalah +1.0 D mengikuti target refraksi 

berdasarkan usia yang dikenal dengan rule of 7 yang diperkenalkan oleh Enyedi 

dkk. Sampai saat ini belum ada konsensus tentang target dini untuk capaian refraksi 

pasca operasi katarak pada anak. Penentuan target refraksi pasca operasi katarak 

anak dipersulit dengan adanya pertumbuhan bola mata yang masih berlangsung, 

berupa pemanjangan panjang aksial, pendataran kurvatura kornea, dan penurunan 

kekuatan lensa. Banyak dokter bedah mata anak yang memutuskan untuk 

melakukan undercorrection untuk menghindari pergeseran miopik jangka panjang. 

Berbagai studi memperkenalkan target refraksi yang akan dicapai pasca operasi 

katarak pada anak. Dahan dan Drusdeau menyarankan undercorrection 20% kurang 

dari target emmetropia. Lekskul dkk menyatakan mayoritas kelainan refraksi pada 
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anak adalah miopia walaupun telah dilakukan undercorrection target refraksi, 

sehingga dibutuhkan undercorrection yang lebih, misalnya dengan menambahkan 

5% dari undercorrection di setiap kelompok umur.4,12,13  

Pada kedua pasien terjadi prediction error, yaitu sekitar 4.5 D pada pasien 

pertama dan 5 D pada pasien kedua. Perbedaan ini didapatkan dari hasil 

refraktometri minggu pertama pasca operasi. Berbagai studi menunjukkan rentang 

deviasi atau prediction error yang secara dini terjadi pasca operasi antara -4.50 D 

hingga +4.00 D. Hal ini terjadi 80% pada pasien di atas dua tahun. Tidak ada 

konsensus atau klasifikasi khusus tentang batasan refractive surprise pada pasien 

anak. Sedangkan target refraksi pasien dewasa yaitu antara 0.0 D hingga 0.5 D dan 

ketepatan biometri pada pasien dewasa yaitu apabila status refraksi pasca operasi 

dalam rentang + 1 D dari target refraksi.3,12,14 

Prognosis pada kedua pasien ini quo ad vitam ad bonam karena tidak ada 

penyakit sistemik penyerta yang membahayakan jiwa, quo ad functionam dubia 

karena adanya kemungkinan ambliopia deprivatif pada pasien yang dipersulit 

penanganannya dengan refractive surprise pascaoperasi, quo ad sanationam dubia 

karena masih ada kemungkinan terbentuknya visual axis opacity pada pasien. 

Dibutuhkan follow up jangka panjang untuk menilai perkembangan lebih lanjut 

pada kedua pasien. 

 

IV. SIMPULAN 

Penanaman lensa intraokular baik primer maupun sekunder pada anak setelah 

operasi katarak merupakan hal yang kompleks dibandingkan pada pasien dewasa. 

Terjadinya predictive error pada pasien anak merupakan hal yang umum terjadi. 

Myopic surprise pada kedua pasien pada laporan kasus ini dapat disebabkan oleh 

beberapa faktor. Keratometri yang dilakukan pada kondisi anak di bawah narkose 

umum, pemeriksaan panjang aksial yang dilakukan dengan menggunakan biometri 

kontak, penggunaan formula kalkulasi LIO yang didesain untuk dewasa, dan tempat 

penanaman LIO dapat menjadi penyebab terjadinya predictive error pada pasien. 

 Pengukuran panjang aksial menggunakan biometri optikal dapat digunakan bila 

memungkinkan. Kalkulasi LIO dengan membandingkan berbagai formula dapat 



12 
 

dipertimbangkan untuk membandingkan hasil kalkulasi. Follow up dengan jangka 

waktu yang lebih panjang masih diperlukan untuk mengetahui kemungkinan 

perubahan status refraksi pasien. 
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