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I. Pendahuluan 

     Operasi katarak merupakan prosedur bedah mata yang paling umum dilakukan. 

World Health Organization (WHO) mengestimasikan operasi katarak akan 

dilakukan sebanyak 30 juta kali per tahun di seluruh dunia mulai tahun 2020. 

Fakoemulsifikasi merupakan salah satu prosedur operasi katarak yang menjadi 

pilihan bagi banyak dokter mata. Penelitian Leaming menyebutkan bahwa 

penggunaan teknik fakoemulsifikasi oleh anggota American Society of Cataract 

and Refractive Surgery (ASCRS) meningkat dari 12% pada tahun 1985 menjadi 

79% di tahun 1992, dan meningkat jadi 97% di tahun 2000. Tren serupa juga 

dilaporkan di negara-negara Eropa, Australia, dan Asia.1-3 

     Teknik fakoemulsifikasi memiliki banyak keuntungan baik bagi operator 

maupun pasien. Kelebihan utamanya adalah ukuran insisi yang lebih kecil sehingga 

meminimalisir kerusakan jaringan, kurangnya inflamasi dan nyeri pascaoperasi, 

dan memberikan stabilisasi refraktif yang lebih cepat dengan astigmatisme akibat 

operasi yang lebih minimal. Insisi yang lebih kecil juga mengurangi restriksi gerak 

fisik pascaoperasi bagi pasien. Keuntungan lain dari teknik ini adalah waktu operasi 

yang lebih efisien dan tingginya kepuasan pasien. Keuntungan-keuntungan ini 

mendorong banyak operator untuk beralih ke teknik fakoemusifikasi.3 

     Diperlukan perencanaan dan persiapan yang baik bagi dokter mata yang akan 

memulai teknik fakoemulsifikasi. Salah satunya adalah dengan mempelajari 

berbagai instrumen dasar yang digunakan dalam prosedur ini. Pengetahuan 

mengenai setiap instrumen yang digunakan beserta fungsinya menentukan 

kesuksesan operasi dan komunikasi di ruang operasi.3,4 

     Sari kepustakaan ini membahas perlengkapan instrumen dasar yang digunakan 

dan fungsinya dalam langkah-langkah teknik fakoemusfikasi. 

 

II. Perkembangan Teknik Fakoemulsifikasi 

     Prosedur fakoemulsifikasi dipelopori oleh dr. Charles Kelman pada tahun 1967 

dan telah mengalami evolusi hingga berkembang menjadi teknik dan peralatan 

modern yang digunakan saat ini. Dr. Kelman pada awalnya memperkenalkan teknik 

ekstraksi katarak dengan instrumen tunggal menggunakan vibrasi ultrasonik untuk 
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membersihkan material lensa melalui insisi korneaoskleral sebesar 3 mm. Pada 

teknik tersebut, nukleus dikeluarkan ke bilik mata depan kemudian diemulsifikasi.3 

     Fakoemulsifikasi kemudian berkembang dengan adanya inovasi dalam teknik 

maupun teknologi. Pembaharuan pada mesin fakoemulsifikasi terus dilakukan, 

seperti ditemukannya tip fakoemulsifikasi dengan kemiringan 15° hingga 45° 

sehingga prosedur dapat dilakukan di dalam kapsul lensa. Teknik fakoemulsifikasi 

juga berevolusi dengan dipopulerkannya prosedur bimanual dengan menggunakan 

instrumen kedua, teknik continuous curvilinear capsulorrhexis (CCC), dan 

fragmentasi nukleus. Penemuan lensa intraokular yang dilipat (foldable IOL) juga 

memberikan pengaruh besar dalam perkembangan prosedur fakoemulsifikasi, yaitu 

memungkinkan dibuatnya mikroinsisi.2,3,5 

     Prosedur fakoemulsifikasi modern umumnya dilakukan dengan langkah-

langkah berikut. Parasentesis atau sideport dibuat di kornea sebesar 1 mm. 

Viskoelastik kemudian dimasukkan untuk melindungi struktur intraokular dan 

sebagai persiapan dibuatnya mainport atau sayatan utama. Mainport lalu dibuat di 

kornea secara multiplanar dengan ukuran 1.8 hingga 2.75 mm tergantung instrumen 

yang digunakan. Selanjutnya dibuat kapsuloreksis pada kapsul anterior lensa. 

Nukleus lensa diemulsifikasi dengan bantuan manipulasi fragmentasi nukleus 

menggunakan handpiece pada mesin fakoemulsifikasi. Sisa massa lensa 

dibersihkan dengan sistem aspirasi irigasi. IOL kemudian diimplantasikan ke dalam 

capsular bag, yaitu kantong yang terbentuk dari kapsul lensa yang tersisa.2,3,4 

 

III. Instrumen Fakoemulsifikasi 

     Instrumen dasar yang digunakan pada fakoemulsifikasi ikut berkembang sesuai 

dengan evolusi teknik yang digunakan pada operasi katarak modern. Inovasi pada 

instrumen fakoemulsifikasi memungkinkan untuk terpenuhinya kebutuhan dan 

keamanan operasi, seperti insisi multiplanar tanpa jahitan, mikroinsisi, teknik 

kapsuloreksis yang stabil, dan manipulasi fragmentasi nukleus.2,3,8 
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3.1 Insisi 

     Insisi merupakan tahap penting pada fakoemulsifikasi karena astigmatisme 

pascaoperasi ditentukan oleh insisi. Ukuran arsitektur luka yang terlalu kecil 

mengakibatkan terjadinya hambatan aliran cairan, keadaan ini menyebabkan luka 

bakar pada pinggiran insisi akibat panas yang ditimbulkan dari fako tip. Insisi yang 

terlalu longgar menyebabkan kebocoran sehingga cairan keluar dari bilik mata 

depan yang mengakibatkan turbulensi cairan dalam bilik mata depan meningkat. 

Insisi pada fakoemulsifikasi umumnya berukuran antara 2,5 mm hingga 3 mm 

disesuaikan dengan fako tip yang digunakan. Insisi dibuat dengan prinsip mengarah 

ke sentral mata untuk mendapatkan stabilisasi bilik mata depan dan memudahkan 

pergerakan instrumen. Instrumen yang digunakan saat insisi adalah tooth forceps, 

gunting konjungtiva, fine-thorton corneal fixation ring, pisau 15°, pisau bedah 

ukuran 15, crescent, pisau mikrovitreoretinal (MVR) dan keratom. Prosedur insisi 

pada fakoemulsifikasi dapat dilakukan pada sklera atau kornea.5,8,11  

 

 
Gambar 3.1 Pisau bedah ukuran 15 

                 Dikutip dari : Swann-Morton10 

 

     Pada prosedur insisi utama di limbal, tooth forceps digunakan untuk fiksasi 

konjungtiva dan tenon pada lokasi insisi. Selanjutnya pisau ukuran 15 digunakan 

untuk membentuk potongan dengan ketebalan parsial. Crescent merupakan 

instrumen utama untuk melebarkan dan membentuk insisi hingga melewati lapisan 

kornea. Ujung tajam dan bersudut pada keratom digunakan untuk menembus ke 

bilik mata depan. Keratom pada umunya berukuran antara 2 mm hingga 2,8 mm. 

Insisi sideport untuk jalur instrumen kedua dilakukan dengan menggunakan pisau 

15° atau pisau MVR.4,5,8 
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Gambar 3.2 Pisau 15° 

                           Dikutip dari : Spandau4 

 

     Prosedur insisi kornea dilakukan pada bagian kornea yang bebas dari pembuluh 

darah limbus dengan menggunakan instrumen keratom atau kombinasi keratom 

dengan crescent. Jenis pisau terbaik untuk melakukan insisi kornea yaitu dengan 

pisau diamond karena lebih tajam daripada pisau dengan bahan baja. Fine-throton 

corneal fixation ring merupakan instrumen untuk membantu fiksasi bola mata agar 

tidak bergerak saat melakukan insisi kornea. Instrumen ini berbentuk lingkaran 

yang memiliki celah kurang dari seperempat lingkaran atau 70° sebagai celah untuk 

menembus kornea.3,4 

 

 
Gambar 3.3 Fine-thorton corneal fixation ring 

                    Dikutip dari : Katena9 

 

     Insisi kornea pada fakoemulsifikasi dilakukan dengan teknik uni-planar, bi-

planar, atau tri-planar. Insisi uni-planar merupakan insisi yang langsung menembus 

bilik mata depan dengan sudut kemiringan 10°. Insisi bi-planar dilakukan dengan 

membentuk dua sudut yang dimulai dengan membuat grooving pada kornea dengan 

kedalaman 0,3 mm menggunakan keratome atau pisau diamond, setelah itu dibuat 

luka tembus mengarah ke bilik mata depan menggunakan keratom dengan 

kemiringan 15°. Insisi tri-planar dilakukan dengan membuat grooving dan tunnel 

kornea sepanjang 1,5 mm hingga 2 mm. Keratom digunakan untuk membuat tunnel 
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kornea, setelah mencapai panjang tunnel kornea yang diinginkan kemudian arah 

keratom diubah menuju ke bawah mengarah ke sentral pupil hingga menembus 

bilik mata depan.4-6 

 

 
Gambar 3.4 Pisau keratom 

                                    Dikutip dari : Spandau4 

 

 
Gambar 3.5 Pisau diamond 

                                  Dikutip dari: Steinart3 

 

 
Gambar 3.6 Pisau mikrovitreoretinal 

               Dikutip dari : Spandau4 

 

3.2 Kapsuloreksis 

     Langkah kapsuloreksis pada fakoemulsifikasi dilakukan dengan menggunakan 

instumen cystotome, forseps kapsuloreksis, atau forseps mikro kapsuloreksis. 

Cystotome merupakan alat sederhana untuk melakukan kapsuloreksis dengan 
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menggunakan  jarum 26 gauge atau 30 gauge yang dimodifikasi untuk 

memudahkan reksis pada kapsul anterior. Lekukan pertama cystotome dibuat pada 

sepertiga distal atau dua pertiga proksimal pada bagian bevel jarum. Bevel yang 

menghadap ke atas dibengkokkan dengan sudut kemiringan 45° ke arah menjauhi 

bevel. Lekukan kedua dibuat pada pangkal jarum dengan kemiringan 90° terhadap 

batang jarum. Kemiringan lekukan dibuat disesuaikan dengan kedalaman bilik mata 

depan dan arsitektur kapsul anterior. Keuntungan dari cystotome yaitu instrumen 

ini sederhana, mudah disiapkan, murah, mudah untuk membuat torehan pertama 

pada kapsul anterior, tidak mengganggu visualisasi, lebih mudah digunakan pada 

bilik mata depan yang dangkal, dan dapat melewati insisi berukuran kecil. 

Kekurangan cystotome yaitu meningkatkan resiko trauma membran decement pada 

lokasi insisi, jarum dapat menyentuh jaringan endotel, resiko trauma iris, sulit untuk 

mengendalikan kapsul yang lolos ke perifer, kurangnya kontrol terhadap kapsul 

anterior dibandingkan forseps, sulit dilakukan pada pupil kecil, dan kurangnya 

kontrol pada katarak matur.3,8 

 

 
Gambar 3.7 Cystotome menggunakan jarum 27 G 

                                                 Dikutip dari : Toshniwal8 

 

     Forseps kapsuloreksis memiliki ujung tajam untuk membuat robekan awal dan 

bagian robekan kapsul anterior dapat dipegang untuk meneruskan robekan secara 

berkesinambungan. Forseps memiliki kontrol yang lebih baik dibandingkan 

cystotome saat melakukan kapsuloreksis pada katarak matur dan subluksasi 

katarak. Kekurangan forseps kapsuloreksis yaitu membutuhkan insisi dengan 

ukuran 2,8 mm dan dapat mengakibatkan bilik mata depan menjadi dangkal saat 

melakukan prosedur kapsuloreksis. Pada insisi dengan ukuran kurang dari 2 mm 

forseps kapsuloreksis mikro merupakan salah satu instrumen pilihan.4-6 
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Gambar 3.8 Forseps kapsuloreksis utrata 

            Dikutip dari : Katena9 

 

 
Gambar 3.9 Forseps mikrokapsuloreksis 

             Dikutip dari : Spandau4 

 

3.3. Hidrodiseksi dan hidrodelineasi 

     Hidrodiseksi merupakan prosedur yang penting dilakukan dalam 

fakoemulsifikasi untuk mobilisasi nukleus di dalam kapsul yang menunjang 

prosedur fragmentasi dan emulsifikasi. Hidrodiseksi dilakukan dengan 

menginjeksikan cairan ke dalam lapisan korteks lensa di bawah kapsul untuk 

memisahkan nukleus dari korteks dan kapsul lensa. Instrumen yang digunakan 

adalah kanula 26-gauge tumpul, contohnya Katena Instruments No. K7-5150. 

Ujung kanula yang tumpul diselipkan di bawah kapsul anterior di pinggiran 

kapsuloreksis untuk memisahkan kapsul anterior dengan material korteks sebelum 

cairan diinjeksikan.3,12 
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     Hidrodelineasi dilakukan untuk memisahkan bagian luar lapisan epinuklear dari 

endonukleus, yaitu bagian sentral material nuklear yang padat. Prosedur ini 

menggunakan instrumen yang sama dengan hidrodiseksi yaitu kanula 26-gauge 

tumpul.3,4 

 

 
Gambar 3.10 Kanula 26-gauge 

                              Dikutip dari : Katena9 

 

 

3.4 Manipulator 

     Saat melakukan fakoemulsifikasi, tangan yang dominan digunakan untuk phaco 

handpiece dan tangan yang tidak dominan digunakan untuk memanipulasi nukleus, 

atau sering disebut dengan istilah fragmentasi nukleus ataupun nukleofraktis. Pada 

awalnya Kelman menggunakan forseps Ringberg untuk memecahkan nukleus, 

namun teknik tersebut tidak lagi digunakan. Saat ini terdapat beberapa teknik yang 

digunakan untuk memecah nukleus agar mudah untuk diemulsifikasi secara in situ 

atau in the bag, yang secara umum dapat dibagi menjadi divide and conquer 

(memecah-belah) dan teknik chopping (mengapak). Teknik-teknik tersebut dapat 

dilakukan secara tersendiri maupun dikombinasikan sesuai kebutuhan dan keahlian 

operator.4,6,8 

 

3.4.1 Divide and conquer 

     Teknik divide and conquer secara garis besar terdiri dari empat langkah yaitu 

mengeruk nukleus sentral dengan kedalaman yang cukup hingga memungkinkan 

fragmentasi nukleus, membelah pinggiran dan lempeng posterior nukleus, 

memecah nukleus menjadi bagian-bagian kecil untuk diemulsifikasi, selanjutnya 

merotasi dan mereposisi sisa material nukleus untuk kemudian dibagi dan 

diemulsifikasi.3,6,7 
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     Terdapat beberapa alat yang dapat digunakan dalam teknik ini, yaitu spatula, 

spatula siklodialisis, Haefliger phaco cleaver, rotator Bechert, maupun berbagai 

instrumen chopper. Pada teknik ini instrumen digunakan untuk merotasi, stabilisasi, 

dan mereposisi nukleus, serta untuk membantu memisahkan nukleus menjadi 

beberapa bagian.3,6 

 

 

Gambar 3.11 Haefliger phaco cleaver 
                     Dikutip dari : Accutome13 

 

3.4.2 Chopper 

     Teknik chopping merupakan teknik fragmentasi nukleus dengan memanfaatkan 

kelengkungan bidang lensa. Teknik ini mengadaptasi cara memotong kayu dengan 

kapak yang memanfaatkan buku-buku alami pada kayu. Terdapat beberapa variasi 

pada teknik chopping yang dapat dikombinasikan dengan teknik fragmentasi 

nukleus lainnya, namun secara umum dikenal dua macam teknik yaitu chopping 

horizontal dan vertikal yang menggunakan dua jenis alat berbeda.3,8 

 

3.4.2.1 Chopper horizontal 

     Pada teknik chopping horizontal, chopper diselipkan ke bawah kapsul anterior 

melalui pinggiran kapsuloreksis, untuk kemudian mengait bagian ekuator 

endonukleus di perifer. Terdapat beberapa jenis chopper yang dipakai untuk teknik 

ini, namun semuanya memiliki fitur ujung memanjang yang tumpul. Desain ini 

diperlukan agar chopper mampu mencengkeram bagian equator lensa tanpa 

merusak kapsul posterior. Chopper horizontal dapat dibuat bersiku mengikuti arah 

tangan operator yang dominan. Salah satu instrumen yang dapat digunakan pada 

teknik ini adalah modifikasi Lieberman microfinger.3,8,12 
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Gambar 3.12 Lieberman microfinger 

                    Dikutip dari : Katena9 

 

3.4.2.2 Chopper vertikal 

     Teknik chopping vertikal digunakan pada nukleus yang lebih padat. Inti nukelus 

yang keras membutuhkan kekuatan yang lebih besar agar dapat dibelah mengikuti 

lekuk alami bidang lensa. Pada teknik ini nukleus dibelah dengan cara menusukkan 

chopper di anterior phaco tip yang ditanamkan di bagian sentral lensa. Chopper 

kemudian ditusukkan lebih mendalam ke posterior sementara phaco tip digerakkan 

ke arah permukaan lensa. Gaya yang berlawanan ini menciptakan fraktur yang 

memanjang ke posterior hingga nukleus terbelah. Semua jenis chopper vertikal 

memiliki ujung yang pendek dan tajam agar mampu melakukan penetrasi pada 

nukleus. Permukaan yang tajam pada chopper vertikal dapat berada di satu atau 

beberapa permukaan sekaligus, maupun di sepanjang batang chopper untuk 

memudahkan manuver chopping lateral. Seperti chopper horizontal, batang 

chopper vertikal dapat dibuat bersiku sesuai arah tangan yang dominan.3,12 

 

 
Gambar 3.13 Vertikal chopper 

                               Dikutip dari : Katena9 

 

3.4.2.3 Chopper berujung ganda 

     Teknik chopping horizontal dan vertikal adalah dua variasi teknik yang berbeda 

namun dengan tujuan dan prinsip yang sama. Dalam satu prosedur seringkali 

diperlukan kedua teknik chopping dikombinasikan agar dapat mengemusifikasi 

nukleus dengan efisien. Untuk memfasilitasi kebutuhan tersebut, saat ini terdapat 

desain chopper berujung ganda yang masing-masing ujungnya dapat digunakan 
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untuk teknik chopping horizontal atau vertikal. Contoh instrumen jenis ini adalah 

Steinert double-ended claw chopper dan Chang double-ended combination 

chopper.3,8 

 

 
Gambar 3.14 Steinert double-ended claw chopper 

                    Dikutip dari : Steinert3 

 

3.4.3 Push-pull 

     Intrumen push-pull adalah instrumen yang dapat digunakan untuk membantu 

manipulasi nukleus dan IOL. Contoh alat ini adalah Kuglen hook, yang juga dapat 

digunakan untuk meretraksi iris dalam kasus pupil kecil.3,8 

 

 
Gambar 3.15 Frederick kuglen hook  

                     Dikutip dari : Katena9 

 

3.5 Implantasi IOL 

     Metode yang dapat digunakan untuk implantasi foldable IOL adalah metode 

holder and folder dan sistem injektor. Keuntungan dari penggunaan foldable IOL 

adalah dapat melewati insisi yang sempit, penyembuhan luka lebih cepat, dan 

berkurangnya resiko terjadi kekeruhan kapsul posterior. Metode holder and folder 

membutuhkan instrumen forseps khusus untuk menanam IOL. Metode ini 

membutuhkan insisi yang lebih besar dibandingkan dengan sistem injektor. Pada 

metode sistem injektor, setiap jenis foldable IOL memiliki wadah khusus untuk 

memuat lensa sebelum diinjeksikan ke dalam capsular bag.6,8 



 

 13 

 
Gambar 3.16 Injektor foldable IOL 

                   Dikutip dari: Toshniwal8 

 

IV. Simpulan 

     Instrumen yang digunakan pada prosedur fakoemulsifikasi berevolusi seiring 

dengan perkembangan teknik operasi. Saat ini tersedia berbagai jenis instrumen 

yang memiliki desain yang sesuai dengan fungsinya dalam setiap langkah 

fakoemusifikasi. Setiap jenis instrumen memiliki keunggulan dan kekurangan 

tersendiri. Pemilihan instrumen fakoemulsifikasi bergantung pada kebutuhan, 

preferensi, dan keahlian operator. Pengetahuan yang baik tentang masing-masing 

instrumen fakoemulsifikasi diperlukan untuk menguasai teknik operasi, menyusun 

strategi penatalaksanaan prosedur dan komplikasi, serta menunjang komunikasi 

yang baik di ruang operasi. 
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