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MANAGEMENT OF CANALICULAR LACERATION IN PATIENT  

WITH COVID-19 
 

ABSTRACT 
Introduction : Canalicular laceration is the most common case of trauma in the lacrimal 
system. The principle of canalicular laceration treatment is to restore the normal anatomic 
position and function of the lacrimal system. In canalicular laceration with COVID-19, 
surgical procedures cannot be performed under general anesthesia to prevent aerosol 
exposure. Other anesthetic techniques such as Monitored Anesthesia Care (MAC) may be 
an option. 
Purpose : To explain the management of canalicular laceration in COVID-19 patient. 
Case report : Mr.K-56-year old male came to emergency unit of National Eye Center 
Cicendo Eye Hospital with chief complaint tearing of the lower eyelid from a motorcycle 
accident two days ago. From the examination, was found vulnus laceratum on the lower 
eyelid, sized 2.5 cm x 0.2 cm, full thickness, laceration of palpebral inferior margin and 
canaliculi. Patient was confirmed COVID-19 in the screening. Patient underwent explore 
with primary suture of inferior palpebra with repair of inferior eyelid margin and 
canaliculi in left eye under MAC. 
Conclusion : Treatment of canalicular laceration is necessary to restore the function of 
the lacrimal duct. A stent is required to maintain the lacrimal duct anastomosis and prevent 
canalicular stricture. The pigtail probe technique can be chosen the treatment of 
canalicular laceration. The general anesthetic procedures are avoided in canalicular 
laceration patient with COVID-19. MAC procedure could be reduced aerosolisation from 
the COVID-19 virus 
Keywords : canalicular laseration, pigtail probe, COVID-19  
 

I. PENDAHULUAN  

     Laserasi kanalikuli merupakan kerusakan pada sistem lakrimal yang terjadi 

akibat trauma. Penyebab trauma kanalikuli dapat disebabkan oleh trauma langsung 

maupun tidak langsung. Insidensi laserasi kanalikuli ditemukan pada 16-31% dari 

seluruh kasus trauma kelopak mata. Laserasi kanalikuli banyak ditemukan pada 

laki-laki usia muda dan mengenai kanalikuli inferior. Tatalaksana laserasi 

kanalikuli sebaiknya dilakukan segera dalam kurun waktu 24-48 jam pertama pasca 

trauma. Laserasi kanalikuli yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan 

keluhan seperti ektropion, epifora, dan tampilan kosmetik yang kurang baik. Tujuan 

dari tatalaksana laserasi kanalikuli adalah mengembalikan posisi anatomi normal 

dan mengembalikan fungsi dari saluran lakrimal.1-3 

     Anestesi yang memadai diperlukan dalam tatalaksana laserasi kanalikuli, karena 

sering disertai trauma pada bagian lain, sehingga banyak dilakukan dalam anestesi 

umum. Teknik Monitored Anesthesia Care (MAC) dapat dilakukan apabila tidak 

terjadi trauma berat pada bagian lain. Sejak terjadinya pandemik COVID-19 pada 
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awal Mei 2020, prosedur anestesi yang menghasilkan aerosol dihindari untuk 

mencegah paparan virus COVID-19. Risiko penularan diperkirakan terjadi 6.6 kali 

lebih tinggi pada prosedur anestesi umum. Risiko transmisi udara dapat dikurangi 

dengan meminimalisir tekanan jalan nafas selama prosedur anestesi. Teknik 

anestesi MAC dapat dipilih untuk menghindari paparan aerosol dan transmisi virus 

COVID-19.2,4-6 Laporan kasus ini akan membahas tatalaksana laserasi kanalikuli 

pada pasien dengan COVID-19 menggunakan teknik anestesi MAC dalam upaya 

mencegah penyebaran virus COVID-19.  

     

II.  LAPORAN KASUS 

     Pasien seorang laki-laki Tn. K berusia 54 tahun, datang ke Instalasi Gawat 

Darurat (IGD) PMN RS. Mata Cicendo pada tanggal 8 Juni 2021, dengan keluhan 

kelopak mata kiri bawah mengalami robekan setelah kecelakaan motor tunggal dua 

hari sebelum masuk rumah sakit. Pasien terjatuh dari motor dan masuk ke selokan 

dengan posisi kepala dan badan terjatuh ke sebelah kiri. Pasien saat kejadian tidak 

menggunakan helm dan terdapat riwayat pingsan. Keluhan mual, muntah, 

pandangan buram mendadak, perdarahan aktif disangkal oleh pasien. Tidak 

terdapat riwayat trauma maupun operasi mata sebelumnya. Terdapat riwayat 

penggunaan kacamata. Riwayat penyakit sistemik darah tinggi dan kencing manis 

disangkal. Tidak terdapat riwayat alergi. 

     Pasien setelah kejadian dibawa ke RSUD Karawang dan dilakukan penanganan 

berupa penjahitan pada bagian dahi, bawah hidung, dan lutut. Pasien diberikan 

injeksi obat antitetatus, dan antibiotik. Pemeriksaan labolatorium di RSUD 

Karawang menunjukan hasil Polymerase Chain Reaction (PCR) positif. Pasien 

dinyatakan terpapar virus COVID-19, kemudian di rujuk ke PMN RS. Mata 

Cicendo dengan protokol pasien COVID-19. 

     Pemeriksaan pasien di IGD PMN RS. Mata Cicendo didapatkan keadaan umum 

kompos mentis, status generalis tekanan darah 134/79 mmHg, nadi 97x/menit, 

pernafasan 23x/menit, suhu 38.3°𝐶. Skala nyeri dengan Visual Analog Scale 

didapatkan skor 6. Pemeriksaan oftalmologi didapatkan visus mata kanan pasien 

yaitu 20/50 dan visus mata kiri 20/70. Pemeriksaan gerak bola mata didapatkan 

kedudukan bola mata orthotropia, gerak bola mata baik kesegala arah pada mata 
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kanan dan kiri. Tekanan bola mata kanan dan kiri dengan palpasi dalam batas 

normal.  

     Pemeriksaan segmen anterior mata kanan didapatkan palpebra superior dan 

inferior tenang, konjungtiva tenang, dan kornea jernih dengan flourescent test 

negatif. Bilik mata depan kesan sedang, pupil bulat, refleks cahaya langsung dan 

tidak langsung positif, Reverse Afferent Pupillary Defect (RAPD) negatif, tidak 

terdapat sinekia dan lensa jernih. Segmen posterior dalam batas normal. 

Pemeriksaan segmen anterior pada mata kiri didapatkan vulnus laceratum pada 

palpebra inferior dengan ukuran 2.5 cm x 0.2 cm, full thickness, laserasi margo 

palpebra inferior dan laserasi kanalikuli. Pada konjungtiva tampak hiperemis, 

kornea jernih dengan flourescent test negatif, pupil bulat, refleks cahaya langsung 

dan tidak langsung positif, RAPD negatif, tidak terdapat sinekia dan lensa jernih. 

Segmen posterior dalam batas normal. Pemeriksaan status lokalis pada pasien 

didapatkan multiple vulnus ekskoriatum pada frontalis, manus dextra, patella 

dextra, plantar dextra, disertai multiple vulnus laceratum pada frontalis sinistra 

yang sudah terjahit. 

    Gambar 2.1 Foto Klinis Pre Operasi Tn. K, 54 tahun pada tanggal 8 Juni 2021 
    Dikutip dari : RS Mata Cicendo 

 

     Pemeriksaan penunjang yang telah dilakukan di RSUD Karawang adalah 

pemeriksaan Computed Tomography (CT) scan kepala dengan hasil dalam batas 

normal. Pasien di diagnosis dengan Vulnus laceratum margo et kanalikuli palpebra 

inferior OS + multiple vulnus laceratum a/r frontalis sinistra + multiple vulnus 

eksoriatum a/r frontalis et manus dextra et patella dextra et plantar dextra + COVID-

19. Pasien dikonsultasikan ke Unit Rekonstruksi Okulopasti dan Onkologi (ROO), 

kemudian direncanakan untuk dilakukan tindakan explore + hecting primer 

palpebra inferior + repair margo et kanalikuli palpebra inferior OS.  
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     Pada tanggal 10 Juni 2021 pasien dilakukan tindakan eksplore + hecting primer 

palpebra inferior + repair margo et kanalikuli palpebra inferior + silicone tube OS 

dalam anestesi MAC. Tahapan operasi dilakukan explore vulnus laceratum 

palpebra inferior OS serta debridement luka. Ditemukan laserasi kanalikuli dan 

palpebra inferior OS. Dilakukan identifikasi punctum kanalikuli menggunakan 

pigtail. Silicone tube dipasangkan dengan bantuan pigtail probe pada punctum 

kanalikuli superior kemudian inferior, dan dibuatkan simpul. Dilakukan penjahitan 

pada margo dan palpebra inferior dengan vicryl 6.0. Pasien diberikan medika 

mentosa antibiotik Amoxicillin 3x500 mg pre oral, analgetik Asam mefenamat 

3x500 mg per oral, dan salep mata Kloramfenikol – Polimiksin B 3xOS, dan tetes 

mata Fluorometholon – Neomycin 4xOS.  

 

       Gambar 2.2 CT Scan kepala dengan kontras kesan dalam batas normal 
        Dikutip dari : RS Mata Cicendo 

   

     Hari pertama pascaoperasi pemeriksaan segmen anterior mata kanan dalam 

batas normal. Segmen anterior pada mata kiri didapatkan hecting intak pada margo, 

dan palpebra inferior. Terdapat silicone tube yang melingkar di punctum superior 

dan inferior. Segmen anterior lainnya dalam batas normal. Pasien diperbolehkan 
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rawat jalan dari Unit ROO. Pasien disarankan untuk kontrol ke poli klinik ROO 1 

minggu yang akan datang setelah dinyatakan negatif COVID-19. 

 

Gambar 2.3 Foto Klinis POD 1 Tn. K, pada tanggal 10 Juni 2021 
       Dikutip dari : RS Mata Cicendo 
 

     

III. DISKUSI 

     Kanalikuli merupakan bagian terlemah dari kelopak mata karena tidak memiliki 

dukungan jaringan ikat sekitar, sehingga rentan terhadap trauma. Kanalikuli 

inferior merupakan bagian yang paling sering mengalami trauma, karena berada di 

bawah kulit kelopak mata yang tipis, sehingga trauma ringan dapat merusak 

jaringan sekitar. Laserasi kanalikuli sering terjadi bersama dengan trauma pada 

kelopak mata, sehingga identifikasi kanalikuli diperlukan pada setiap kasus trauma 

kelopak mata. Pada kasus ini pasien mengalami laserasi pada kanalikuli inferior.2,3,7  

     Mekanisme trauma kanalikuli dapat terjadi karena trauma langsung dan tidak 

langsung. Trauma langsung yang mengenai bagian kanalikuli dapat disebabkan 

oleh trauma berat karena pisau, kaca, kuku tangan, atau gigitan hewan. Trauma 

tidak langsung disebabkan oleh trauma tumpul yang menyebabkan traksi kearah 

lateral dari kelopak mata, sehingga dapat merobek tendon kantus medial serta 

kanalikuli. Wulc dan Arterberry melaporkan sebanyak 84% trauma kanalikuli 

disebabkan oleh trauma tidak langsung. Trauma kanalikuli sering ditemukan 

bersama trauma pada daerah lain yang berhubungan dengan mekanisme trauma. 

Fraktur pada daerah orbita, trauma permukaan okular maupun intraokular, serta 

laserasi palpebra dan wajah dapat menjadi trauma penyerta. Laserasi palpebra 

dilaporkan menjadi trauma penyerta terbanyak pada kasus laserasi kanalikuli. 

Mekanisme trauma yang terjadi pada kasus ini adalah trauma tidak langsung dan 

disertai dengan laserasi palpebra inferior serta wajah.1,3,8  
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     Tatalaksana kasus laserasi kanalikuli sebaiknya dilakukan dalam 24-48 jam 

pertama pasca trauma. Penelitian lain mengatakan tatalaksana pada trauma 

kanalikuli dapat dilakukan dalam waktu 72 jam pasca trauma, sebelum terbentuk 

jaringan parut dan epitelisasi pada ujung laserasi. Jaringan parut akan menyulitkan 

proses identifikasi ujung kanalikuli. Para ahli bedah merekomendasikan perbaikan 

pada semua kasus laserasi kanalikuli untuk mencagah keluhan epifora.4,8,9  

     Keterlambatan dalam tatalaksana laserasi kanalikuli dapat terjadi karena 

beberapa hal, seperti adanya cedera kepala hebat yang memerlukan penanganan 

khusus. Fang Bai dkk, dalam penelitiannya melaporkan 47.97% keterlambatan 

penanganan laserasi kanalikuli diakibatkan oleh trauma berat pada daerah kepala. 

Rontgen foto orbita atau CT Scan dapat dilakukan pada kasus laserasi kanalikuli 

dengan kecurigaan adanya fraktur atau benda benda asing intraokular atau 

intraorbital. Pada kasus tertentu tindakan operatif dapat dilakukan selambat-

lambatnya 4-5 hari pasca trauma.  Beberapa kasus yang dilakukan penanganan 

dalam waktu 1-2 minggu setelah trauma mendapatkan hasil yang kurang baik. Pada 

kasus ini penanganan laserasi kanalikuli dilakukan 4 hari pasca trauma, 

dikarenakan evaluasi cedera kepala perlu dilakukan sebelumnya terkait mekanisme 

trauma. Pemeriksaan CT Scan dilakukan pada kasus ini untuk memastikan tidak 

ada fraktur di daerah kepala.1,2,4  

     Tujuan dari tatalaksana kasus laserasi kanalikuli adalah untuk mengembalikan 

posisi anatomi normal dan fungsi saluran lakrimal agar mencegah sikatrik yang 

berisiko menimbulkan epifora jangka panjang. Reposisi dari ujung saluran lakrimal 

yang terputus diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Tahap awal pada 

tatalaksana laserasi kanalikuli adalah mengidentifikasi ujung dari laserasi 

kanalikuli dengan visualisasi langsung menggunakan lampu celah. Identifikasi 

yang sulit dapat dilakukan dibawah pembesaran mikroskop dan anestesi di kamar 

operasi. Berbagai metode seperti irigasi menggunakan cairan salin, pewarna 

flourescein dan viskoelastis dapat membantu mengidentifikasi ujung distal 

kanalikuli.3,6,10  

     Tatalaksana pada laserasi kanalikuli adalah dengan memasangkan stent untuk 

mempertahankan anastomosis saluran lakrimal dan mencegah striktur lumen 

kanalikuli selama proses penyembuhan. Metode yang dapat dilakukan yaitu 



 7 

menggunakan stent monokanalikular, stent bikanalikuar dengan fiksasi hidung, dan 

stent bikanalikular menggunakan pigtail probe. Pada kasus ini dilakukan 

pemasangan stent bikanalikular menggunakan pigtail probe.9,11 

     Tahapan pemasangan stent dengan pigtail probe adalah sebagai berikut. Pertama 

dilakukan identifikasi punctum kanalikuli. Dilatasi punctum dilakukan 

menggunakan dilator punctum. Pigtail probe dilewatkan pada punctum normal dan 

diputar hingga keluar dari ujung medial laserasi kanalikuli. Benang prolene 6.0 

yang telah dimasukan kedalam silicone tube dilewatkan pada ujung pigtail sebagai 

panduan untuk melewali kanalikuli. Pigtail probe diputar kembali hingga keluar 

dari punctum normal, silicone tube didorong hingga masuk ke dalam punctum 

kanalikuli. Langkah yang sama dilakukan pada punctum yang mengalami laserasi. 

Simpul dibuat hingga silicone tube membentuk lingkaran, kemudian simpul 

ditanamkan pada punctum superior. Keuntungan dari intubasi stent menggunakan 

pigtail probe adalah lebih stabil, dan memberikan kenyamanan pada pasien. Stent 

yang terpasang akan dibiarkan selama 3 bulan atau lebih untuk anastomosis mukosa 

sehingga meminimalisir risiko striktur kanalikuli.2.3.10   

     Tatalaksana operatif laserasi kanalikuli pada umumnya dilakukan dibawah 

anestesi umum, karena trauma kanalikuli sering disertai trauma pada bagian lain. 

Sejak terjadinya pandemik COVID-19 pada awal Mei 2020, prosedur anestesi 

umum dihindari karena menghasilkan aerosol yang dapat menyebarkan virus 

COVID-19. Lebih dari 3.5 juta orang dilaporkan telah terinfeksi virus COVID-19 

diseluruh dunia. Selama pandemik COVID-19, persiapan operasi harus melibatkan 

skrining COVID-19 pada seluruh pasien untuk memastikan persiapan operasi yang 

akan dilakukan. Prosedur operasi pada pasien yang terinfeksi virus COVID-19 

harus menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) khusus. Pada kasus ini pasien 

dilakukan skrining COVID-19 dengan hasil PCR positif, sehingga tindakan operatif 

dilakukan dengan APD tingkat tiga.6,12,13  

     Tenaga kesehatan dapat melakukan langkah-langkah tertentu dalam 

menghadapi pandemik COVID-19. Salah satu cara untuk mengurangi paparan virus 

adalah dengan menghindari prosedur yang menghasilkan aerosol selama operasi. 

Anestesi umum dengan intervensi jalan nafas mengarah kepada terbentunya aerosol 

yang dapat meningkatkan risiko kontaminasi COVID-19 di ruang operasi. Hal 
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tersebut memungkinkan operator dan tenaga kesehatan lainnya terpapar virus 

COVID-19 selama proses intubasi dan ekstubasi. Selama proses tersebut risiko 

penularan diperkirakan 6.6 kali lebih tinggi. Teknik anestesi MAC dapat menjadi 

pilihan untuk menghindari paparan aerosol dan transmisi virus COVID-19.14,15  

     Monitored anesthesia Care (MAC) merupakan teknik anestesi yang 

menggabungkan  anestesi lokal dengan obat parenteral untuk sedasi dan analgesia. 

Teknik anestesi MAC yang mengacu pada kesadaran pasien yang tidak sepenuhnya 

tertidur, dengan berbagai tingkat sedasi. Pernafasan spontan dipertahankan pada 

teknik ini sehingga tidak dilakukan proses intubasi. Pemulihan pasca operasi yang 

cepat dengan penggunaan obat penenang dan analgesia dalam jumlah yang relatif 

sedikit dibandingkan anestesi umum membuat teknik MAC banyak digunakan 

untuk berbagai kasus. Tujuan dari MAC adalah mempersiapkan pasien dengan 

sedasi yang aman, nyaman, dan mengontrol rasa nyeri. Pada kasus ini tindakan 

operatif dilakukan menggunakan teknik anestesi MAC untuk menghindari paparan 

virus COVID-19. Prognosis quo ad vitam pada pasien ini adalah dubia ad bonam, 

karena masih diperlukan tatalaksana lebih lanjut terkait virus COVID-19 pada 

pasien. Prognosis quo ad functionam ad bonam dan qua ad sanationam dubia ad 

bonam. Pemeriksaan berkala diperlukan untuk evaluasi hasil operatif, terutama 

keluhan epifora setelah pelepasan silicon tube.5,14,15 

      

IV. SIMPULAN  

     Tatalaksana laserasi kanalikuli diperlukan untuk mengembalikan fungsi dari 

saluran lakrimal. Pemasangan stent bertujuan mempertahankan anastomosis 

saluran lakrimal dan mencegah striktur kanalikuli. Teknik pemasangan stent 

menggunakan pigtail probe dapat dipilih pada tatalaksana laserasi kanalikuli. 

Prosedur anestesi umum pada tatalaksana laserasi kanalikuli dengan COVID-19 

dapat dihindari, apabila tidak terdapat trauma berat di daerah lain. Teknik anestesi 

MAC dapat digunakan untuk menghindari paparan aerosol dari virus COVID-19. 
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