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I. Pendahuluan  

     Bedah katarak standar dapat dilakukan dengan aman dan dapat dilakukan 

implantasi lensa intraokular (intraocular lens/IOL) pada kantung kapsul salah 

satunya bila zonula menyokong lensa dengan baik. Zonulopati merupakan istilah 

klinis untuk menggambarkan defisiensi sokongan zonula pada kapsul lensa. 

Penyebabnya dapat karena kelemahan, dehisensi atau dialisis atau kerapuhan atau 

ketidakstabilitas atau laksitas zonula akibat kondisi kongenital, genetik atau 

didapat. Kegagalan mengenali kelemahan zonula dapat menyebabkan komplikasi 

yang membahayakan penglihatan.1,2 

Pada keadaan dimana terdapat ketidakstabilan zonula kemungkinan terjadinya 

komplikasi intraoperatif meningkat, yaitu berupa ruptur kapsul posterior, drop 

nukleus, atau prolaps vitreus sehingga meningkatkan risiko komplikasi seperti 

edema makula sistoid, robekan retina dan komplikasi serius pada koroid.1,3        

Operator harus menilai tanda-tanda zonulopati sebelum pembedahan dan 

melakukan penilaian terhadap tanda-tanda zonulopati selama intraoperatif. 

Pengenalan akan tanda-tanda zonulopati membantu pemilihan alat bantu dan 

pendekatan pembedahan yang sesuai. Penggunaan alat stabilisasi kapsul yang 

sesuai dan modifikasi teknik pembedahan memampukan operator untuk melakukan 

operasi katarak dengan implantasi lensa di dalam kantong kapsul.1,3,4  

 

II. 1. Anatomi dan Fisiologi Zonula Zinni 

     Zonula Zinni merupakan cincin serat fibrosa yang menghubungkan korpus 

siliaris dengan lensa kristalina. Serat zonula berasal dari lamina basalis epitel 

nonpigmen pars plana dan pars plikata korpus siliaris, berinsersi pada kapsul lensa 

1.5 mm anterior dan 1.25 mm posterior dari ekuator. Zonula siliaris memegang 

lensa pada posisinya dan memungkinkan otot siliaris bekerja dalam akomodasi. 

Serat zonula terdiri dari mikrofibril dengan struktur tubuler yang tersebar dalam 

kelompok filamen. Mikrofibril ini memiliki karakteristik yang mirip dengan serat 

elastin dan sangat elastis. Zonula terutama terbuat dari fibrillin, glikoprotein 

jaringan ikat yang berperan pada kekuatan dan elastisitas serat lensa. Fibrillin 
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dikode oleh gen FBN1 sehingga mutasi pada gen ini menyebabkan zonulopati. Pada 

bagian posterior lensa disokong oleh vitreus. 2,4-6  

 

 

Gambar 2.1. Potongan melintang lensa kristalina dan zonula Zinni 
       Dikutip dari: Cantor et al5 

 

     Serat zonula berdiameter 5-30 ꭎm dan pada mikroskop cahaya tampak struktur 

eusinofilik dengan reaksi periodic acid-Schiff (PAS) positif. Seiring dengan 

pertambahan usia serat zonula mengalami regresi menjadi lebih tipis dan rapuh.5,7 

 

II.2. Penyebab Zonulopati  

     Penyebab zonulopati yaitu sindrom pseudoeksfoliativa (PEX), zonulolisis 

karena trauma okular, zonulolisis iatrogenik karena intervensi okular sebelumnya 

mencederai zonula, seperti bedah katarak, vitrektomi pars plana, atau injeksi 

intravitreal berulang. Penyebab lainnya yaitu miopia tinggi, sferofakia, retinopati 

prematur, katarak brunesen, retinitis pigmentosa, aniridia, usia lanjut, dan tumor 

intraokular. Terdapat penyakit sistemik maupun sindroma yang mempengaruhi 

zonula atau fibrillin seperti porfiria, hiperlisinemia, sindrom Marfan, 

homosistinuria, skleroderma, sindrom Weil-Marchesani dan sindrom Ehlers-

Danlos.1,3,4 

Zonulopati yang disebabkan oleh trauma biasanya bersifat stasioner selama tidak 

ada trauma lanjutan pada mata. Zonulopati yang disebabkan oleh penyakit sistemik 

umumnya progresif. Bila penyebab zonulopati merupakan penyakit spesifik yang 

mempengaruhi kekuatan zonula seperti PEX maka serat zonula lebih rapuh dan 

memiliki kemungkinan untuk robek empat kali lebih tinggi. Selain itu PEX 

menyebabkan kelemahan zonula progresif sehingga mengakibatkan sindroma 

kontraksi kapsul dan dislokasi IOL di dalam kantong kapsul paska operasi.1-3 
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     Zonula dapat juga menjadi lemah mengikuti proses penuaan. Serat zonula fetal 

dan infant lebih halus dan kurang beragregasi seperti pada dewasa. Pada usia tua 

serat zonula berkurang dan menjadi lebih halus dan jarang serta lebih mudah 

robek.3,4 

 

II.3. Mengidentifikasi Kelemahan Zonul  

     Kelemahan zonula dapat diprediksi dari anamnesa. Adanya trauma baik trauma 

baru maupun lama, trauma tumpul maupun tajam dapat berpengaruh pada kekuatan 

zonula. Pada kondisi kelemahan zonula tanpa riwayat trauma eksklusi 

kemungkinan penyakit sistemik seperti sindrom Marfan, homosistinuria, atau 

sindrom Weill-Marchesani. Trauma zonula iatrogenik harus selalu dicurigai pada 

penderita dengan riwayat vitrektomi, trabekulektomi, operasi ruptur bola mata, atau 

keratotomi radial. Prosedur pembedahan di atas dapat diikuti oleh periode hipotoni 

pada masa awal postoperatif yang dapat menyebabkan kerusakan pada kompleks 

zonula.2 

     Tanda preoperatif dari zonulopati tampak pada pemeriksaan lampu celah, yaitu 

adanya materi PEX, fakodenesis/pseudofakodenesis, iridodenesis, subluksasi lensa, 

posisi lensa eksentrik, adanya bilik mata depan yang dangkal atau sangat dalam, 

kedalaman bilik mata depan asimetris antara kedua mata, adanya celah antara iris 

dan kapsul anterior lensa (iridolenticular gap sign), terlihatnya ekuator lensa, dan 

adanya prolaps vitreus pada bilik mata depan. Pendangkalan bilik mata depan 

terjadi karena posisi lensa bergeser ke arah anterior dan dapat terjadi lokal bila 

dehisensi zonula hanya pada sebagian arah jarum jam.2,3,8 

     Fakodenesis paling baik dilihat pada pupil yang berdilatasi maksimal. Semakin 

besar dilatasi pupil maka semakin baik. Oleh karena itu berikan waktu yang cukup 

untuk pupil berdilatasi. Pada lampu celah gunakan pembesaran rendah dengan 

fokus pada kapsul anterior. Minta pasien untuk melihat ke kiri atau kanan kemudian 

kembali ke arah cahaya. Amati pergerakan ketika bola mata kembali ke posisi 

primer. Untuk visualisasi yang paling baik, minta pasien melihat ke arah yang 

dicurigai terjadi dialisis zonula. Jauhkan mikroskop dari sisi kecurigaan dialisis 
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hingga memberikan posisi oblik. Cara ini paling ini untuk dialisis nasal dan 

temporal karena pasien dalam posisi tegak di depan lampu celah.2 

     Setiap pasien dengan kecurigaan dialisis zonula harus diperiksa dalam posisi 

supinasi menggunakan oftalmoskop indirek. Pada posisi ini gravitasi akan menarik 

lensa ke posterior menampakkan dialisis zonula yang tersembunyi. Arahkan pasien 

untuk melihat ke posisi kardinal ketika pemeriksa mengamati posisi lensa secara 

oblik. Iridonesis seringkali fokal pada area kelemahan atau dehisensi zonula. Iris 

tampak berombak seperti sebuah kertas yang ditiup angina. Temuan ini paling baik 

dilihat pada tepi pupil segera setelah pasien mengedip.2 

     Lima persen zonulopati diketahui saat operasi. Tanda paling dini zonulopati 

intraoperatif yaitu adanya refleks merah yang terang secara fokal pada tepi pupil 

yang berdilatasi. Hal ini karena area fokal zonula yang meregang dengan subluksasi 

minimal dimana lensa menjauh dari area kerusakan zonula. Capsular fold sign 

menunjukkan dialisis zonula parsial. Bila ada bagian zonula posterior yang hilang 

maka kapsul posterior akan berombak secara fokal dan tampak striae setelah 

pengangkatan massa lensa.1,2 

     Tanda intraoperatif lain dari zonulopati yaitu kesulitan dalam membuat perforasi 

kapsul anterior dengan sistotom karena berkurangnya tegangan pada kapsul 

anterior, adanya pergerakan yang prominen dari kapsul lensa anterior, pergerakan 

prominen kapsul lensa perifer ketika melakukan manuver flap kapsul dengan forsep 

kapsul (pseudoelastisitas), visualisasi dari forniks kapsul perifer, striae kapsul 

anterior yang prominen (trampolining) selama kapsuloreksis, kesulitan membuat 

rotasi nukleus dengan nukleus yang eksentrik,  kesulitan dalam mengangkat korteks 

dengan striae kapsul posterior dan lipatan kapsul perifer selama irigasi/aspirasi 

korteks, prolaps vitreus ke bilik mata depan, dan pendalaman mendadak bilik mata 

depan selama fakoemulsifikasi.1,8 

     Kelemahan zonula berat mudah diidentifikasi preoperatif yaitu adanya 

subluksasi lensa dan fakodenenis, namun sulit untuk mengidentifikasi kelemahan 

zonula ringan dan sedang. Kekuatan zonula paling baik dinilai intraoperatif melalui 

observasi dan manuver. Temuan saat inisiasi dan selama continuous curvilinear 

capsulorhexis (CCC) seperti pergerakan seluruh kantung kapsul selama propagasi 
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flap kapsul dan striae kapsul anterior dapat sebagai tes lakmus instabilitas zonul 

intraoperatif.3 

 

II.4. Klasifikasi Kelemahan Zonula 

     Kelemahan zonula sering diklasifikasikan sesuai jumlah arah jarum jam untuk 

yang mengambarkan tingkat dialisis zonula. Kekuatan zonula dapat dinilai melalui 

manuver langsung; maka temuan pada inisiasi dan selama CCC dapat digunakan 

untuk membuat penilaian tingkat ketidakstabilan zonula. Yaguchi et al 

mengemukakan klasifikasi kelemahan zonula berdasarkan temuan saat CCC yaitu 

1) normal dengan tanpa atau minimal pergerakan lensa pada inisiasi CCC dan tidak 

ada kesulitan dalam melakukan CCC, 2) lemah dengan pergerakan lensa sedang 

selama CCC dan beberapa kesulitan dalam puncturing kapsul anterior dan 

melakukan perluasan reksis, 3) sangat lemah, terdapat pergerakan lensa berat dan 

kesulitan melakukan puncturing awal, CCC dapat dilakukan dengan bantuan 

Healon 5, dan 4) kelemahan ekstrim, yaitu defisiensi zonula seperti kriteria zonul 

sangat lemah ditambah fakodenesis berat, subluksasi lensa, luksasi lensa ke bilik 

mata depan, dan drop nukleus ke kavum vitreus pada preoperatif.3 

     Pergerakan lensa dan striae pada kapsul anterior merupakan dua tanda mayor 

instabilitas zonula yang dapat diamati selama CCC. Yaguchi et al juga 

mendemonstrasikan bahwa jarak pergesaran kapsul lensa pada permulaan CCC 

berkaitan dengan tingkat dehisensi zonula. Kelemahan zonula dapat 

diklasifikasikan menjadi tiga kelompok secara objektif berdasarkan jarak 

pergeseran lensa, yaitu derajat I < 0.20 mm, derajat II 0.20 ± 0.39 mm dan derajat 

III >  0.40 mm.3 

 

II.5. Operasi Katarak pada Kelemahan Zonula 

     Teknik operatif tergantung pada stabilitas lensa. Pada kelemahan zonula ringan 

dapat dilakukan fakoemulsifikasi atau ECCE. Bila lensa sangat tidak stabil maka 

pembedahan dapat menyebabkan kerusakan zonula lanjut dan berisiko terjadi 

dislokasi lensa ke vitreus. Pada keadaan ini dapat dipertimbangkan tindakan ICCE. 
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Berikan waktu operasi yang cukup untuk kasus dengan kelemahan zonula karena 

lebih kompleks dibanding operasi katarak standar.2 

 

II.5.1. Kapsuloreksis 

     Pada kelemahan zonula inisiasi kapsuloreksis lebih sulit karena terganggunya 

tekanan balik dari zonula. Kapsuloreksis dilakukan menjauh dari pusat dialisis 

zonula. Lakukan inisiasi kapsuloreksis dengan instrumen yang tajam. Pada 

instabilitas zonula berat dapat digunakan instrumen kedua atau retraktor iris untuk 

menetralkan selama kapsuloreksis. Kapsuloreksis dilanjutkan menggunakan forsep. 

Pada kelemahan zonula berat robekan kapsul dapat terjadi karena kurangnya 

resistensi atau kekuatan yang menetralkan tarikan forsep reksis, menghasilkan 

kapsulotomi yang kecil.2,8-10 

     Ukuran CCC sebesar 5-6 mm adekuat untuk manuver fakoemulsifikasi, 

implantasi IOL dan penggunaan alat untuk membantu stabilitas kapsul selama dan 

setelah pembedahan. Ukuran reksis harus cukup besar karena tekanan sentripetal 

yang muncul akibat kontraksi kantung kapsul berperan dalam cedera zonula paska 

operasi. Ukuran reksis hanya sedikit lebih kecil dibanding diameter optik untuk 

menghindari mencederai zonula, sehingga memungkinkan hidroluksasi ke bilik 

mata depan bila akan dilakukan fakoemulsifikasi pada iris plane (fakoemulsifikasi 

suprakapsular).7,8 

 

II.5.2. Fakoemulsifikasi 

     Fakoemulsifikasi dapat dilakukan dengan meminimalkan tekanan pada zonula. 

Pada awal masuk ke bilik mata depan masukkan agen viskoelastik (ophthalmic 

viscosurgical device/OVD) dispersif pada area dialisis zonula sebagai tamponade 

vitreus. Kemudian masukan OVD kohesif untuk mendalamkan bilik mata depan. 

Selama kapsuloreksis hindari pengisian bilik mata depan dengan OVD yang 

berlebihan karena dapat menyebabkan tekanan posterior yang berlebihan pada 

lensa.2,10 

     Seringkali gangguan iris ataupun pupil menghalangi evaluasi zonula preoperatif. 

Pada kasus demikian setelah menstabilkan bilik mata depan dengan OVD dispersif 
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lakukan retraksi iris dengan Kuglen hook dan zonula dapat dilihat secara langsung. 

Hindari tekanan radial pada kantong kapsul. Hanya tekanan tangensial yang boleh 

diberikan ke anterior kapsul selama inisiasi reksis dan propagasi robekan flap.2,9  

     Selama hidrodiseksi berikan hanya tekanan hidrostatik ringan pada lensa, 

hindari tekanan berlebihan dan overinflasi kantung kapsul. Hal ini dapat dicapai 

dengan hidrodiseksi pada beberapa tempat. Pastikan nukleus dan lensa berotasi 

dengan mudah sebelum fakoemulsifikasi. Rotasikan lensa dengan teknik bimanual, 

misalnya dengan menggunakan probe fako dan instrumen sekunder unuk 

meminimalisir tekanan pada zonula. Setelah reksis komplit stabilkan kompleks 

lensa dan kapsul dengan iris hook. Insersi dilakukan dari limbus. Selama 

fakoemulsifikasi tekanan posterior dikurangi dan gunakan tekanan ultrasound yang 

cukup untuk mencegah needle tip menggerakan lensa. Hal ini dapat dilakukan 

dengan engage lensa menggunakan instrumen sekunder.2,9,10 

 

Tabel 2.1. Strategi fakoemulsifikasi pada instabilitas zonula 

Objektif Tindakan 

Hindari tekanan 

posterior pada lensa 

- Jangan mengisi bilik mata depan dengan OVD berlebihan 

- Gunakan infusion rate rendah (turunkan tinggi botol) 

- Stabilkan lensa dengan instrumen sekunder 

- Gunakan power fako yang cukup untuk menghindari pergerakan 

lensa 

Gunakan tekanan 

tangensial 

- Inisiasi dan propagasi robekan kapsul mengindari tekanan radial  

- Gunakan teknik chopping dibanding divide and conquer 

- Mulai aspirasi korteks pada area instabilitas zonula yang paling 

minimal  

Stabilkan kantong 

kapsul 

- Gunakan capsular tension ring ± jahitan pada sulkus siliaris 

- Gunakan iris hook untuk menyokong reksis 

Hidrodiseksi dengan 

berhati-hati 

- Pada lokasi multipel 

- Gunakan tekanan hidrostatik rendah  

- Dekompresi cairan yang diinjeksikan dengan tekanan lembut pada 

lensa posterior 

Sumber: Cionni et al10 

 

     Chopping secara vertikal dan horizontal meminimalkan tekanan pada zonula 

dengan manfaat menahan tindakan di bilik mata depan, menghindari ekuator kapsul 

dan pupil. Prolaps vitreus dari defek zonula dapat terjadi sebelum pembedahan 

maupun kapanpun selama pembedahan. Vitrektomi anterior dan tamponade 

menggunakan OVD membantu menyelesaikan aspirasi massa katarak. Mengisi 
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bilik mata depan dengan OVD sebelum mengeluarkan instrumen dari mata 

mencegah herniasi lanjut vitreus ke anterior. Hidrasi korteks yang banyak 

membantu melunakan massa korteks dan memfasilitasi aspirasinya. Gerakan 

stripping tangensial dikombinasikan dengan traksi sentripetal ringan membantu 

aspirasi korteks secara adekuat.8 

     Tingkat stabilitas zonula menentukan lokasi fakoemulsifikasi. Striae pada 

kapsul intraoperatif, densitas lensa dan kondisi endotel menentukan opsi untuk 

melakukan fakoemulsifikasi suprakapsular pada zonula dengen kelemahan berat.  

Bila stabilitas zonula baik dan tidak dideteksi pergerakan lensa selama 

kapsuloreksis maka operator dapat melakukan fakoemulsifikasi di dalam kantong 

kapsul. Fakoemulsifikasi dilakukan dalam pengaturan vakum dan aspirasi rendah 

dan menjaga tinggi botol rendah. Botol yang tinggi menyebabkan laju aliran cepat 

sehingga dapat mendorong cairan ke area kelemahan zonula, membuat tekanan 

positif, pendangkalan bilik mata depan dan prolaps vitreus.2,7,9,10 

     Atur flow rate untuk menghindari turbulensi bilik mata depan yang akan 

membuat fluktuasi pada diafragma iridolentikular. Pertahankan tekanan bilik mata 

depan positif. Kolaps bilik mata depan menyebabkan tekanan pada zonula dan 

meningkatkan risiko prolaps vitreus ke bilik mata depan.2 

     Pada mata dengan kelemahan zonula aspirasi korteks yang berlebihan dapat 

mengakibatkan dialisis zonula, kesulitan melakukan insersi IOL dan subluksasi 

IOL paska operasi. Teknik yang sesuai untuk irigasi-aspirasi bimanual perlu 

dilakukan dengan cara yang meminimalkan traksi sentripetal pada serat zonula. 

Mansour et al melakukan fakoemulfikasi dengan teknik central cortical cleaning. 

Dilakukan hidrodiseksi dan irigasi korteks yang banyak hingga tampak gelombang 

cairan di bagian posterior dan elevasi nukleus. Hal ini menurunkan risiko ruptur 

kapsul posterior dan menjaga intergitas zonula. Setelah irigasi yang banyak untuk 

melonggarkan serat korteks, korteks diengaged di sentral menggunakan aliran 

rendah untuk menghindari ruptur kapsul posterior kemudian diaspirasi hingga area 

5 mm aksis optik bersih dari serat korteks. Pada postoperatif diberikan 

kortikosteroid untuk mengontrol reaksi peradangan pada bilik mata depan karena 

residu serat korteks perifer.4 



9 
 

 
 

II.5.3. Capsular Tension Ring (CTR) 

     Pembersihan korteks dapat traumatik pada kapsul dan zonula. Capsular tension 

ring merupakan alat yang mengkompensasi kelemahan dukungan zonula sehingga 

menurunkan risiko komplikasi intraoperatif dan paska operatif. Alat CTR Standar 

atau Henderson diindikasikan pada kelemahan zonula ringan-sedang atau dialisis 

zonula sebanyak 4 arah jarum jam atau kurang. Alat CTR modifikasi Cionni 

diindikasikan untuk dialisis zonula berukuran lebih dari sama dengan 4 arah jarum 

jam dan untuk zonulopati progresif. ECTR standard dan Henderson 

dikontraindikasikan pada keadaan dialisis zonula lebih dari 4 arah jarum jam. Pada 

keadaan ini dapat digunakan ETCR Cionni atau Ahmed.2,8 

     Continuous curvilinear capsulorhexis dan kapsul posterior yang intak 

diperlukan untuk implantasi CTR. Bila terdapat defek baik pada reksis kapsul 

anterior atau kapsul posterior maka insersi CTR dapat memperluas defek kapsular 

dan menyebabkan CTR hilang ke vitreus. Pada kondisi ini dapat digunakan Ahmed 

capsular ring.2 

     Implantasi CTR dapat dilakukan sebelum aspirasi korteks segera setelah 

hidrodiseksi sehingga berfungsi sebagai sokongan ekstrakapsular selama 

fakoemulsifikasi lensa dan menetralkan traksi zonula serta menurunkan risiko 

opaksifisitas kapsul posterior. Atau dapat juga dipasang setelah eksplantasi lensa 

dimana untuk menstabilkan kapsul lensa sebelum fakoemulsifikasi menggunakan 

retraktor iris sehingga proses pembersihan masa korteks lensa lebih mudah karena 

korteks tidak terperangkap oleh cincin CTR dan lebih kurang traumatik terhadap 

zonula.2,4,8 

     Sebelum insersi CTR injeksikan OVD kohesif di bawah reksis untuk 

membentuk ruang. Fokuskan mikroskop pada tepi kapsuloreksis. Hal ini membantu 

visualisasi posisi cincin dalam kantong kapsul.2 

 

II.5.4. Implantasi Lensa Intraokular 

     Setelah implantasi CTR dapat diikuti implantasi IOL akrilik 1-piece atau 3-piece 

sesuai dengan preferensi operator. IOL 1-piece membutuhkan lebih sedikit 

manipulasi sehingga kemungkinan cedera kapsul dan zonula lebih rendah. Karena 
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adanya risiko kontraksi kapsul dan desentrasi IOL maka IOL torik maupun IOL 

multifokal berkaitan dengan hasil visual yang kurang baik baik pada periode awal 

maupun periode lanjut paska operatif. Hindari memasang IOL di sulkus karena 

adanya kemungkinan desentrasi dan dislokasi IOL ke posterior. Bila kelemahan 

zonula terjadi pada pasien PEX hindari implantasi lensa pada bilik mata depan 

karena risiko glaukoma dan dekompensasi kornea sekunder akibat abnormalitas sel 

endotel pada pasien PEX.8  

 

II.6. Femtosecond Laser-assisted Cataract Surgery (FLACS) 

     Instabilitas zonula merupakan tantangan pada bedah katarak. Prosedur seperti 

kapsuloreksis, fakoemulsifikasi dan stabilisasi kantung kapsul menjadi lebih sulit. 

Manipulasi intraokular dapat mencederai zonula dan mengakibatkan komplikasi 

intraoperatif. Femtosecond laser-assisted cataract surgery (FLACS) memampukan 

operator untuk mengatur ukuran dan lokasi kapsulotomi serta pola fragmentasi 

lensa. Penggunaan FLACS meminimalisir manipulasi kapsul anterior dan traksi 

pada zonula yang lemah. Pada kelemahan zonula FLACS mengurangi komplikasi 

dan meningkatkan hasil operasi dibandingkan dengan bedah katarak 

konvensional.11,12 

 

III. Simpulan 

     Penyebab zonulopati dapat karena penyakit, trauma eksternal, trauma 

intraoperatif maupun penuaan. Pengenalan akan tanda-tanda zonulopati preoperatif 

dan intraoperatif membantu pendekatan pembedahan yang sesuai. Prinsip dasar 

bedah katarak pada kelemahan zonula dilakukan dengan meminimalisir tekanan 

pada zonula. Kapsuloreksis dilakukan dengan ukuran yang adekuat, hidrodiseksi 

secara komplit, emulsifikasi lensa dilakukan hanya setelah sudah terpisah lengkap 

dari kapsul, lensa distabilkan dengan OVD, hindari mengisi bilik mata depan secara 

berlebihan, dan gunakan fakoemulsifikasi aliran rendah. Dapat dipertimbangkan 

penggunaan CTR.  
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