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Visual Rehabilitation after Cataract Surgery in Children 

Abstract 

Introduction: Cataract is one of the most common cause of childhood blindness that 

can be prevented. Early identification and management of cataract should be done to 

prevent visual impairment in children. Visual rehabilitation after cataract surgery was 

also needed to evaluate and optimizing visual acuity in children. 

Purpose: To show visual rehabilitation for three cases of pediatric cataract. 

Case report: Case 1, a 5-month-old girl presenting with whitish on both eyes since 

birth with nystagmus. Patient then diagnosed with congenital cataract on both eyes 

after ophthalmology examination and undergo cataract surgery, after surgery patient 

was given monofocal near vision spectacles. Case 2, a 4-year-old boy wanted to do 

screening due to his sister was diagnosed with developmental cataract. Patient then 

diagnosed with developmental cataract on both eyes, after both of eyes was undergo 

surgery with Intra-ocular lens (IOL) implantation, patient then given bifocal 

spectacles. Case 3, a 2-year-old boy presenting with whitish on both eyes since age 14 

months, patient then was diagnosed with developmental cataract on both eyes, and 

after both of his eye was undergo surgery with IOL implantation, patient then given 

monofocal near vision spectacles. 

Conclusion: Visual rehabilitation in post cataract surgery in pediatric remains a 

challenge for ophthalmologists. Types of optical correction in pediatric patients must 

be discuss with family to preferred choice of optical correction. 

Keywords: Pediatrics, Cataract, Visual Rehabilitation 

 

I. Pendahuluan 

     Katarak merupakan salah satu penyebab kebutaan tersering pada anak. Hampir 10% 

penyebab kebutaan pada anak di Dunia diakibatkan oleh katarak. Angka kejadian 

katarak pada anak diperkirakan mencapai 2,2/10,000 hingga 13,6/10,000 anak. Apabila 

tidak ditangani, katarak pada anak dapat memberikan dampak pada tumbuh kembang 

maupun psikologis seorang anak. Kebutaan akibat katarak dapat ditangani dengan 

identifikasi dini dan tatalaksana yang tepat.1,2  

     Penyebab katarak pada anak dapat berhubungan dengan kelainan sistemik lain 

maupun hanya kelainan pada mata saja. Katarak pada anak juga dapat berhubungan 

dengan kelainan mata lainnya seperti disgenesis segmen anterior, aniridia, dan kelainan 

retina. Berdasarkan dengan usia, katarak dapat dibagi menjadi kongenital yang berarti 

ditemukan sejak kelahiran dan katarak developmental yang muncul setelah satu tahun 

pertama kehidupan. Tatalaksana pada katarak bergantung dari usia munculnya katarak, 
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lateralitas, morfologi, dan kelainan mata maupun komorbid sistemik lainnya. Koreksi 

visual dan kontrol rutin pasca operasi katarak perlu dilakukan untuk evaluasi dan 

memaksimalkan fungsi penglihatan pada anak.2-4 Laporan kasus ini bertujuan untuk 

memaparkan serial kasus mengenai rehabilitasi visual pasca operasi katarak pada anak. 

 

II.  Laporan Kasus 

Kasus I 

     Seorang anak perempuan usia lima bulan datang ke RS Mata Cicendo dengan 

keluhan terdapat putih putih pada kedua mata sejak lahir dan mata terlihat bergerak-

gerak terlihat sejak dua bulan yang lalu. Riwayat trauma, riwayat ibu sakit saat 

kehamilan, dan riwayat penyakit lain pada pasien tidak ada. Pasien merupakan anak 

pertama dari dua bersaudara, lahir dengan persalinan normal tanpa ada penyulit di usia 

kehamilan sembilan bulan dengan berat badan lahir 2900 gram. Riwayat imunisasi 

pada pasien lengkap, tumbuh kembang diakui oleh ibu pasien tidak ada keterlambatan. 

Status generalis pasien dalam batas normal dengan tanda vital dalam batas normal. 

pemeriksaan oftalmologis didapatkan visus dasar pasien dapat mengikuti cahaya (fix 

and follow the light) pada kedua mata, tekanan bola mata perpalpasi normal, dan gerak 

bola mata kesan dalam batas normal. Pemeriksaan segmen anterior kedua mata 

didapatkan nistagmus, diameter kornea kedua mata kanan 11mm, lensa kedua mata 

agak keruh dengan refleks fundus turun, lain lain dalam batas normal. Pemeriksan 

ultrasonografi kedua mata kesan dalam batas normal dengan panjang aksial bola mata 

kanan 19,74 mm dan mata kiri 19,64 mm. Pasien kemudian di diagnosis katarak 

kongenital pada kedua mata dan direncanakan untuk operasi katarak pada kedua mata. 

     Pasien kemudian dilakukan tindakan operasi tanggal 1 Agustus 2019 berupa 

aspirasi irigasi lensa, kapsulotomi posterior primer, dan anterior vitrektomi pada kedua 

mata. Pemeriksaan oftalmologi pasca operasi satu minggu didapatkan visus kedua mata 

mengikuti cahaya, tekanan bola mata dalam batas normal, dan terdapat nistagmus. 

Pemeriksaan segmen anterior kedua mata didapatkan jahitan intak pada kornea, afakia, 
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tanpa adanya kekeruhan visual aksis. Pemeriksaan segmen posterior didapatkan papil 

bulat batas tegas retina flat. Pemeriksaan streak retinoskopi didapatkan S+18.00D. 

Pasien kemudian di diagnosis dengan afakia pada kedua mata dan diberikan kacamata 

penglihatan dekat monofokal (near vision) S+20.00D pada kedua mata. Pasien kontrol 

secara rutin dari tahun 2019 hingga 2021. 

     Pada tanggal 19 Mei 2021 ditemukan kekeruhan kapsul posterior di kedua mata 

pada pemeriksaan oftalmologi, sehingga diputuskan untuk dilakukan tindakan 

membranektomi untuk membersihkan visual aksis mata kanan dan kiri pasien, namun 

mata kiri direncanakan terlebih dahulu karena kekeruhan visual aksis mata kiri yang 

lebih tebal. Pada tanggal 6 juli 2021 pemeriksaan sebelum operasi membranektomi 

mata kiri didapatkan tanda vital dalam batas normal, pemeriksaan oftalmologi visus 

kedua mata dengan koreksi S+16.00D, 0.25 Cardiff dari jarak 1 meter, tekanan 

intraokular normal per palpasi, dan dari segmen anterior didapatkan kedua mata afakia, 

dengan adanya kekeruhan visual aksis pada kedua mata, refleks fundus mata kanan dan 

kiri turun, lain lain dalam batas normal. 

     Pasien kemudian dilakukan tindakan membranektomi dengan vitrektomi anterior 

mata kiri tanggal 2 juli 2021. Pemeriksaan oftamologi pasca operasi mata kiri satu 

minggu didapatkan visus kedua mata 0.25 Cardiff dari jarak 1 meter dengan koreksi 

S+16.00D pada kedua mata, pemeriksaan streak retinoskopi didapatkan with the rule 

dengan koreksi S+16.00D pada mata kiri, mata kanan sulit dinilai. Tekanan bola mata 

per palpasi normal, dari pemeriksaan segmen anterior didapatkan nistagmus, pada mata 

kanan afakia, dan terdapat kekeruhan visual aksis dengan refleks fundus turun, pada 

mata kiri didapatkan jahitan pada kornea, afakia, tanpa adanya kekeruhan visual aksis 

dan refleks fundus baik. Pasien kemudian di diagnosis afakia mata kanan dan kiri 

dengan kekeruhan visual aksis mata kanan dan direncanakan untuk dilakukan tindakan 

membranektomi dan vitrektomi anterior mata kanan, kacamata penglihatan dekat 

sementara dilanjutkan dan direncanakan koreksi ulang kacamata pasca operasi 

membranektomi mata kanan. 
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Gambar 1. Pasien dengan kacamata penglihatan dekat 

 

Kasus II 

     Seorang anak laki laki usia empat tahun datang ke RS Mata Cicendo dengan keluhan 

pasien tampak tidak fokus bila melihat benda atau orang dari jarak jauh. Riwayat 

trauma, lahir prematur, riwayat ibu sakit saat hamil tidak ada. Riwayat katarak ada pada 

kakak kandung pasien. Pasien merupakan anak kedua lahir cukup bulan dengan berat 

badan lahir 3100gram, riwayat tumbuh kembang sesuai usia dan imunisasi lengkap. 

Status generalis pasien dalam batas normal dengan tanda vital normal. Pemeriksaan 

oftalmologis didapatkan visus kedua mata 0.1 dengan chart Allen, pemeriksaan 

refraktometri mata kanan S-2.00 C-2.25 X168 dan mata kiri S-2.00 C-1.75 X7, koreksi 

penglihatan jauh mata kanan dengan S-2.00 C-2.00 X170 = 0.1 chart Allen dan mata 

kiri dengan S-2.25 C-1.50 X 10 = 0.3 chart Allen, tekanan bola mata normal per 

palpasi. Kedudukan bola mata orthotropia, gerak bola mata dalam batas normal, 

nistagmus tidak ada. Pemeriksaan segmen anterior kedua mata didapatkan lensa agak 

keruh dengan ketebalan katarak mata kanan lebih tebal dibandingkan mata kiri, refleks 

fundus kedua mata turun, pemeriksaan ultrasonografi kedua mata didapatkan dalam 

batas normal dengan panjang axial bola mata kanan 23,46 mm dan mata kiri 23.56 mm. 

Pasien kemudian di diagnosis dengan katarak developmental kedua mata dan 

direncanakan tindakan aspirasi irigasi lensa, kapsulotomi posterior primer, vitrektomi 

anterior, dan pemasangan lensa intraokular (LIO) mata kanan dan kemudian mata kiri.   

     Operasi aspirasi irigasi lensa, kapsulotomi posterior primer, vitrektomi anterior, dan 

pemasangan LIO mata kanan dilakukan pada tanggal 18 Maret 2021 kemudian mata 

kiri pada tanggal 16 April 2021. Pemeriksaan oftalmologi satu minggu pasca operasi 
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mata kiri didapatkan visus kedua mata 0.2 chart Allen, pemeriksaan refraktometri mata 

kanan S+1.75 C-1.25 X 178 dan mata kiri S+1.75 C-3.25 X10 dengan koreksi mata 

kanan S+1.50D = 0.4 chart Allen dan mata kiri S+2.00 C-3.00 X 10 = 0.4 chart Allen, 

pemeriksaan baca dekat dengan adisi +3.00D 1.25M/20cm. Tekanan bola mata per 

palpasi normal. Pemeriksaan segmen anterior kedua mata didapatkan kedudukan bola 

mata orthotropia, pada mata kanan dan kiri didapatkan jahitan kornea intak dua jahitan, 

terdapat LIO dengan posisi sentral di kedua mata, tidak ada kekeruhan visual aksis, dan 

pemeriksaan segmen posterior dalam batas normal. Pasien kemudian di diagnosis 

pseudofakia mata kanan dan kiri, diberikan resep kacamata bifokal dan disarankan 

kontrol teratur setiap tiga bulan. 

 

Kasus III 

     Seorang anak laki laki usia dua tahun datang ke RS Mata Cicendo dengan keluhan 

terdapat putih putih pada mata sejak usia 14 bulan dan tidak bisa fokus bila melihat 

benda. Riwayat trauma, riwayat lahir prematur, riwayat ibu sakit saat hamil dan riwayat 

katarak yang dialami pada anak di keluarga tidak ada. pasien merupakan anak tunggal 

lahir cukup bulan dengan berat badan lahir 2800 gram. Riwayat tumbuh kembang 

pasien sesuai usia dan imunisasi lengkap. Status generalis pasien kesan dalam batas 

normal dan tanda vital dalam batas normal. pemeriksaan oftalmologi didapatkan visus 

refleks kedip pada kedua mata, kedudukan bola mata orthotropia, nistagmus tidak ada, 

dan gerak bola mata dalam batas normal. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan dan 

kiri didapatkan diameter kornea 10-11mm, lensa keruh, dan refleks fundus tidak ada, 

lain lain dalam batas normal. pemeriksaan segmen posterior secara ultrasonografi 

didapatkan dalam batas normal dengan panjang aksial mata kanan 18,66 mm dan mata 

kiri 18,13 mm. Pasien kemudian di diagnosis katarak developmental mata kanan dan 

kiri dan direncanakan operasi aspirasi irigasi  lensa, kapsulotomi posterior primer, 

vitrektomi anterior dan pemasangan LIO pada mata kanan kemudian mata kiri.  
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     Pasien dilakukan tindakan aspirasi irigasi lensa, kapsulotomi posterior primer, 

vitrektomi anterior dan pemasangan LIO mata kanan pada tanggal 3 Februari 2021 dan 

tindakan yang sama di mata kiri pada tanggal 18 Februari 2021. Pemeriksaan 

oftalmologi satu minggu pasca operasi mata kiri didapatkan visus kedua mata 

mengikuti objek (fix and follow the object) dan pemeriksaan streak retinoskopi kedua 

mata S+5.00, tekanan bola mata per palpasi normal. Kedudukan bola mata orthotropia, 

gerak bola mata dalam batas normal. Pemeriksaan segmen anterior didapatkan jahitan 

kornea intak, lensa intra okular sentral pada kedua mata, dan tidak ada kekeruhan visual 

aksis, lain lain dalam batas normal. Pemeriksaan segmen posterior didapatkan papil 

bulat, batas tegas, retina flat pada kedua mata. Pasien kemudian didiagnosis 

pseudofakia mata kanan dan kiri, diberikan kacamata penglihatan dekat monofokal 

dengan ukuran S+7.00 D pada kedua mata dan disarankan kontrol 1 bulan kemudian. 

 

 
Gambar 2. Pemeriksaan Segmen Anterior Pasien Kasus III 

 

III. Diskusi 

     Estimasi prevalensi kebutaan pada anak pada usia 0-15 tahun mencapai 1,02 juta 

anak menurut World Health Organization (WHO), dimana 4.8 per 10000 anak 

mengalami kebutaan dengan penyebab beragam seperti riwayat lahir prematur, 

kekurangan vitamin A, gangguan refraksi, hingga katarak. Katarak pada anak 

merupakan penyebab kebutaan yang dapat ditangani dimana prevalensi pada negara 

dengan pendapatan tinggi lebih rendah dibandingkan dengan negara pendapatan 

rendah. Penelitan Khokhar dkk, menemukan bahwa sebanyak 67% memiliki riwayat 

sakit pada ibu saat hamil dan 22% konsumsi obat obatan selama kehamilan yang 

menjadi faktor risiko katarak pada anak. Secara usia, katarak pada anak dibagi menjadi 
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kongenital dan developmental dimana katarak kongenital muncul sejak kelahiran atau 

hingga satu tahun pertama kehidupan dan developmental muncul setelahnya. Sesuai 

pada pasien dari serial kasus ini dimana kasus I pasien di diagnosis katarak pada usia 

5 bulan di diagnosis sebagai katarak kongenital dan kasus II dan kasus III di diagnosis 

katarak pada usia lebih dari 1 tahun dan di diagnosis sebagai katarak developmental.1-

3 

     Katarak pada anak dapat berhubungan dengan penyakit lain atau dapat berdiri 

sendiri. Deprivasi visual dapat terjadi pada katarak unilateral maupun bilateral, oleh 

karena itu deteksi dini dan terapi perlu dilakukan pada pemeriksaan rutin mata pada 

anak. Manajemen katarak pada anak dapat berupa bedah dan non bedah. Manajemen 

selain tindakan bedah yang dapat dipilih berupa oklusi dan dilasi namun, terapi ini 

dipilih apabila katarak tidak terlalu menutupi aksis visual dan refleks fundus masih ada. 

Tindakan operasi katarak unilateral dapat dilakukan pada usia 4 sampai 6 minggu 

sedangkan untuk katarak bilateral dapat dilakukan sebelum usia 8 minggu. Katarak 

kongenital dan developmental tidak hanya membatasi persepsi visual namun dapat 

mempengaruhi perkembangan visual yang dapat menyebabkan ambliopia deprivatif. 

Penelitian Lambert, dkk yang mengevaluasi hasil akhir penglihatan anak dengan 

katarak kongenital bilateral menemukan bahwa penundaan operasi katarak hingga usia 

10 minggu atau lebih dapat meningkatkan kemungkinan hasil akhir visual lebih buruk 

karena kemungkinan ambliopia deprivatif, strabismus, dan nistagmus lebih tinggi. 

Karena periode kritis perkembangan visual hingga usia 8 tahun, katarak yang muncul 

pada masa awal anak-anak juga dapat menjadi potensi penyebab ambliopia sehingga 

apabila menutupi visual aksis atau visus kurang dari 20/40 perlu dilakukan tatalaksana 

secepat mungkin. Penelitian tersebut sesuai dengan pada kasus I, dimana pasien baru 

terdiagnosis dan dilakukan tindakan operasi pada usia 5 bulan dan sudah terdapat 

nistagmus pada awal pemeriksaan oftalmologi yang merupakan salah satu tanda dari 

ambliopia akibat deprivasi visual. Pada kasus II dan III pasien didiagnosis katarak 

developmental dan dilakukan tindakan operasi pada usia diatas 2 tahun dimana pada 
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pemeriksaan katarak menutupi visual aksis sehingga tindakan operasi dilakukan segera 

setelah diagnosis katarak ditegakkan.3,5,6 

     Tujuan utama tindakan operasi katarak anak adalah untuk menjernihkan aksis visual 

yang kemudian diikuti rehabilitasi visual pasca operasi. Pada anak usia kurang dari 5 

tahun, kapsulotomi posterior primer dan vitrektomi anterior perlu dilakukan untuk 

mengurangi kecepatan pertumbuhan kekeruhan visual aksis. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Llyod, dkk yang mengemukakan bahwa vitrektomi anterior perlu dilakukan 

setelah kapsulotomi posterior primer untuk mencegah kekeruhan dari visual aksis 

terutama pada anak dibawah 6 tahun. Pemasangan LIO dapat dipertimbangkan pada 

usia anak lebih dari satu tahun karena memiliki risiko peradangan yang lebih tinggi dan 

kekeruhan visual aksis lebih cepat. Infant Aphakia Treatment Study (IATS) 

menyimpulkan bahwa implantasi LIO primer pada anak usia 2 tahun tidak 

meningkatkan hasil akhir visual dibandingkan dengan penggunaan lensa kontak afakik. 

Studi observasional yang dilakukan oleh negara Inggris dan Irlandia “IoLunder2” 

menyebutkan bahwa tidak ada keuntungan visual implantasi LIO untuk anak dengan 

katarak kongenital bilateral maupun unilateral yang dilakukan operasi pada 2 tahun 

pertama kehidupan. Pada pasien yang memiliki kelainan okular lain seperti 

mikrokornea dan persistent fetal vasculature, kondisi afakia lebih dipilih untuk 

mencegah komplikasi yang lebih berat apabila dilakukan implantasi LIO. Kesimpulan 

dari beberapa studi tersebut sesuai dengan pada kasus I, II, dan III dimana pada kasus 

I pasien berusia 5 bulan saat dilakukan tindakan operasi dan tidak dilakukan implantasi 

LIO sedangkan untuk kasus II dan III pasien berusia lebih dari 2 tahun saat dilakukan 

tindakan operasi dan tidak ditemukan adanya kelainan oftalmologi lain saat 

intraoperasi oleh karena itu kedua pasien dilakukan implantasi LIO. Pada ketiga pasien, 

usia pertama pasien didiagnosis kurang dari 6 tahun oleh karena itu tindakan 

kapsulotomi posterior primer dan vitrektomi anterior pada ketiga pasien dilakukan 

untuk mencegah kecepatan progresifitas kekeruhan visual aksis.3,5,7-9 
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     Evaluasi pasca operasi katarak pada anak diantaranya adalah visus pasca operasi, 

tekanan bola mata, refleks fundus, dan pemeriksaan segmen posterior. Kunjungan awal 

pasca operasi dapat dilakukan satu hingga empat minggu setelah operasi, dan apabila 

memungkinkan koreksi refraksi dapat dilakukan pada kunjungan pertama pasca 

operasi. Pasien tanpa implantasi LIO dapat diberikan koreksi dalam waktu dua minggu 

pasca operasi, sedangkan pasien dengan implantasi LIO dapat ditunda hingga empat 

minggu pasca operasi untuk menunggu stabilisasi LIO dan luka operasi. Evaluasi 

jangka panjang perlu dilakukan setiap tiga bulan hingga usia dua tahun, setiap enam 

bulan hingga usia lima tahun dan setiap tahun hingga perkembangan visual mencapai 

maturitas. Pada setiap kunjungan perlu dilakukan pemeriksaan visus, refraksi, segmen 

anterior untuk pemeriksaan sentrasi LIO, bentuk pupil, reaksi inflamasi bilik mata 

depan, kekeruhan visual aksis, pengukuran tekanan bola mata dan evaluasi semen 

posterior juga perlu dilakukan. Kekeruhan visual aksis merupakan komplikasi yang 

sering terjadi pasca operasi katarak pada anak yang akan menghambat fungsi visual. 

Penelitian yang dilakukan Mete, dkk menemukan bahwa kapsulotomi kapsul posterior 

primer tidak menjanjikan kejernihan visual aksis secara permanen karena permukaan 

anterior dari vitreus memberikan tempat untuk migrasi epitel lensa ke visual aksis. 

Namun, penelitian dari Fenton dan O’Keefe menemukan bahwa terdapat peningkatan 

risiko kekeruhan visual aksis yang lebih cepat pada pasien yang tidak dilakukan 

vitrektomi anterior. Tindakan yang dapat dilakukan untuk menjernihkan kekeruhan 

visual aksis dapat berupa laser Nd:YAG dan membranektomi yang disertai vitrektomi 

anterior. Pada pasien di serial kasus ini, pasien kasus I mengalami kekeruhan kapsul 

posterior pada kedua mata sehingga dilakukan tindakan membranektomi dan 

vitrektomi untuk mata kiri yang direncanakan juga untuk mata kanan pasien untuk 

mempertahankan kejernihan visual aksis. Ketiga pasien dari serial kasus ini juga 

disarankan untuk kontrol rutin untuk evaluasi visus, kelainan refraksi, segmen anterior, 

dan segmen posterior mata pasien.10-12 
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     Rehabilitasi visual setelah operasi katarak dapat berupa koreksi ametropia, 

pencegahan dan pengobatan ambliopia, dan mengembalikan fungsi fusi dan 

penglihatan stereoskopis pasien. Koreksi ametropia sebagai basis rehabilitasi visual 

dapat berupa penggunaan kacamata atau lensa kontak, operasi refraksi, dan implantasi 

LIO. Lensa kontak dapat dipilih untuk koreksi afakia pada anak, namun kekurangan 

dari lensa kontak sendiri adalah perawatannya yang relatif mahal. Lensa kontak lunak 

harian dapat menjadi pilihan utama karena lebih stabil pada mata, mudah di toleransi 

dan relatif lebih murah. Lensa kontak ini perlu diganti setiap empat sampai enam 

minggu dan dibutuhkan pengukuran lensa kontak terlebih dahulu untuk menentukan 

ukuran lensa kontak yang dipilih. Kacamata afakia lebih mudah di toleransi oleh anak 

dengan afakia bilateral terutama pada usia 18 bulan hingga 5 tahun. Koreksi optik pada 

operasi katarak memerlukan fokus pada penglihatan jarak dekat pada usia 18 – 36 bulan 

dan diatas usia 36 bulan dapat diberikan kacamata bifokal. Anak lebih dari tiga tahun 

dapat diberikan kacamata bifokal dengan add +2.00D dengan flat top D shape untuk 

memberikan lapang pandang lebih luas dan distorsi yang lebih sedikit. Kekurangan 

dari kacamata jarak dekat adalah lapang pandang yang lebih sempit dan ukuran yang 

besar dan lebih berat karena lensa yang tebal. Penelitian Mohammadpour dkk, 

mengatakan bahwa penggunaan kacamata penglihatan dekat lebih sering digunakan 

untuk afakia bilateral pada anak namun lensa kontak secara optik lebih superior 

dibanding kacamata terutama pada pasien dengan afakia unilateral. Sisa gangguan 

refraksi yang terdapat pada pasien yang dilakukan implantasi LIO harus di koreksi 

dengan tambahan adisi untuk penglihatan dekat baik dengan lensa bifokal maupun 

progresif yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasien. Kontrol rutin pada pasien 

pasca operasi katarak perlu dilakukan setidaknya hingga pasien mencapai maturitas 

fungsi penglihatan untuk evaluasi visus, kelainan refraksi, dan pemeriksaan segmen 

anterior dan posterior. Pada kasus I dan II pasien diberikan kacamata penglihatan dekat 

karena usia pasien kurang dari 36 bulan sehingga rehabilitasi visual pasca operasi 

berfokus pada penglihatan jarak dekat. Sedangkan untuk pasien kasus III diberikan 
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kacamata bifokal dengan pertimbangan usia pasien lebih dari 3 tahun dan sudah 

memasuki usia sekolah sehingga penglihatan jauh juga dibutuhkan. Kacamata bifokal 

juga diberikan untuk memberikan lapang pandang yang lebih luas.4,10,13,14 

     Prognosis pada ketiga pasien quo ad vitam ad bonam karena ketiga pasien tidak 

memiliki kelainan sistemik lainnya, quo ad functionam dubia ad bonam karena ketiga 

pasien masih dalam usia anak yang harus di evaluasi secara rutin fungsi visualnya, dan 

quo ad sanationam dubia ad bonam karena kekeruhan visual aksis yang mungkin dapat 

terjadi akibat migrasi epitel lensa. 

 

IV. Kesimpulan 

     Rehabilitasi visual pada anak pasca operasi katarak memiliki berbagai macam 

pilihan yang bergantung dari usia, diagnosis akhir pasien, dan keterlibatan dari 

orangtua pasien. Kepatuhan penggunaan koreksi optik diperlukan untuk optimalisasi 

dan rehabilitasi visual pasien pasca operasi katarak. 
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