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Secondary Piggyback Intraocular Lens for Correcting Refractive Surprise Post 

Silicone Oil Removal 

 

Abstract 

Introduction: Advancement of technology and science in the field of ophthalmology 

allows surgeon to perform several intraocular procedures simultaneously. 

Inappropriate preoperative examination will affect the outcome of the operation 

and the patient's quality of life. Pseudophakic refractive error can be caused by 

several things such as IOL position, IOL power, and inaccurate biometric 

examination. In severe refractive errors, additional surgery is often required, such 

as IOL exchange, refractive laser correction, and secondary piggyback IOL. 

Secondary piggyback IOL is an alternative that is considered easy, safe, and 

reversible. 

Purpose: To report management of refractive surprise post combine 

phacoemulsification, Intraocular lens implantation, and silicone oil removal; and 

also the procedure of secondary piggyback intraocular lens implantation. 
 

Case Report: A Male, 62 years old, was consulted from the Retina unit to the 

Cataract and Refractive Surgery unit with chief complains of blurry right eye. The 

patient underwent pars plana vitrectomy, endo-laser, and silicone oil implantation 

surgery in the right eye in 2017. The patient underwent phacoemulsification 

surgery, intraocular lens implantation, and silicon evacuation of the right eye in 

February 2018. The visual acuity of the patient's right eye was 1/60 and the 

patient's left eye was 0.32. Correction of far vision of the right eye using S +7.50 

obtained vision of 0.2, while correction of far vision of the left eye using S -1.00 

and C -0.50 x 110° obtained vision of 1.0. The patient was diagnosed with 

Pseudophakia of the right and left eyes, attached retina and vitrectomized eye of 

the right eye, Hypermetropia Surprise of the right eye, opacification of the posterior 

capsule of the left eye, small pupil of the right eye, and hypertension. The patient 

was planned to undergo IOL replacement with a backup cannula or piggyback 

intraocular lens in the right eye. The visual acuity one week after operation of the 

patient's right eye was 0.32 with same BCVA and the patient's left eye was 0.32 with 

BCVA 1.0. 
 

Conclusion: The correct selection of the intraocular lens will determine patient's 

visual ability. Power of the intraocular lens is influenced by various factors such 

as the axial length, keratometry reading, lens thickness, and other parameters. 

Axial length measurement in patients with silicone oil implanted requires greater 

accuracy to prevent pseudophakic refractive errors. Intraocular lens Piggyback 

implantation procedure is an easier and relatively safe alternative, especially in 

patients who cannot do corneal refractive laser correction. In this case, patients 

uncorrected visual acuity in the 1st week post operation already reached its 

interferometry results of 0.32. 
 

Keyword: Secondary Piggyback Intraocular Lens, Refractive Surprise, Silicone 

Oil Removal 
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I. Pendahuluan 

     Berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan di bidang oftalmologi 

memungkinkan operator untuk mengerjakan beberapa prosedur intraokular secara 

bersamaan. Salah satu prosedur yang dapat dilakukan adalah gabungan operasi 

katarak dan retina, namun kondisi mata yang telah dilakukan operasi retina 

membutuhkan pemeriksaan biometri yang lebih teliti. Pemeriksaan pre operasi 

yang kurang tepat akan mempengaruhi hasil operasi dan kualitas hidup pasien.1–3  

     Kelainan refraksi pseudofakik dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti posisi 

lensa intra okular (LIO), kekuatan LIO, dan pemeriksaan biometri yang tidak 

akurat. Pada kelainan refraksi yang berat, seringkali dibutuhkan tindakan operasi 

tambahan seperti pergantian LIO, koreksi laser refraktif, dan pemberian LIO 

piggyback. Pemberian LIO piggyback merupakan salah satu alternatif yang dinilai 

mudah, aman, dan bersifat reversibel.1,2,4 Laporan kasus ini bertujuan untuk 

membahas kelainan refraksi pseudofakik pada pasien paska operasi 

fakoemulsifikasi, implantasi LIO, dan pengeluaran silikon; serta prosedur 

implantasi LIO piggyback sekunder.  

 

II.  Laporan Kasus 

     Pasien Tn. MJ usia 62 tahun dikonsulkan dari unit Retina ke unit Katarak dan 

Bedah Refraktif pada tanggal 21 Oktober 2021 dengan diagnosis Pseudofakia mata 

kanan dan kiri, attached retina dan vitrectomized eye mata kanan, Hypermetropia 

Surprise mata kanan, kekeruhan kapsul posterior mata kanan dan kiri, dan pupil 

kecil mata kanan. Pasien mengeluhkan mata kanan terasa buram dan tidak nyaman. 

Keluhan tidak disertai rasa silau, nyeri, dan berair. Riwayat darah tinggi, penyakit 

diabetes, dan allergi disangkal oleh pasien. Riwayat trauma, pengunaan kacamata, 

dan obat mata diluar resep dokter disangkal oleh pasien. 

     Pasien telah menjalan operasi katarak pada mata kirinya di RS swasta di 

bandung pada tahun 2014 dan merasa penglihatannya sudah cukup jelas. Pasien 

menjalani operasi retina pars plana vitrectomy, endolaser, dan implantasi silikon 

pada mata kanan tahun 2017. Pasien menjalani operasi gabungan fakoemulsifikasi, 
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penanaman lensa intraokular, dan evakuasi silikon mata kanan pada bulan februari 

tahun 2018. Setelah dan sebelum menjalani operasi gabungan, pasien visus mata 

kanan pasien adalah 1/60 dan tidak dapat dikoreksi. Pasien sempat menjalani 

prosedur laser NdYag pada tahun 2019 namun visus pasien tidak mengalami 

perubahan. 

     Hasil pemeriksaan pasien adalah sebagai berikut. Pemeriksaan fisik dalam batas 

normal. Visus mata kanan pasien adalah 1/60 dan mata kiri pasien adalah 0.32. 

Hasil refraktometer mata kanan adalah S +7.50 dan mata kiri adalah S-1.25 C-0.50 

x 107°. Koreksi penglihatan jauh mata kanan dengan menggunakan S +7.50 

didapatkan visus 0.2, sedangkan koreksi penglihatan jauh mata kiri dengan 

menggunakan S -1.00 dan C -0.50 x 110° didapatkan visus 1.0. Tekanan kedua bola 

mata dengan menggunakan tonometer non kontak pada mata kanan adalah 12 

mmHg dan mata kiri adalah 13 mmHg. Pada pemeriksaan gerak bola mata 

didapatkan hasil kedudukan kedua bola mata ortotropia, gerak bola mata normal ke 

segala arah. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan didapatkan kelopak mata dan 

konjungtiva yang tenang. Kornea yang jernih, bilik mata depan Van Herrick Grade 

III dengan flare dan sel yang negatif. Pupil relatif bulat dengan refleks cahaya 

langsung dan tidak langsung positif dan Relative Afferent Pupillary Defect yang 

negatif. Pemeriksaan ukuran pupil kecil adalah 2.5 mm dan pupil lebar adalah 4.5 

mm. Pada bagian iris terdapat atrofi namun tidak ditemukan adanya sinekia. 

Terdapat lensa intraokular pada kantung lensa disertai lubang Yag dan fibrosis 

kapsul anterior dan posterior. Pada pemeriksaan funduskopi mata kanan terlihat 

papil bulat dengan batas tegas, retina yang rata, disertai bekas laser.  

     Pemeriksaan segmen anterior mata kiri didapatkan kelopak mata dan 

konjungtiva yang tenang. Kornea yang jernih, bilik mata depan Van Herrick Grade 

III dengan flare dan sel yang negatif. Pupil relatif bulat dengan refleks cahaya 

langsung dan tidak langsung positif dan Relative Afferent Pupillary Defect yang 

negatif. Pemeriksaan ukuran pupil kecil adalah 2.5 mm dan pupil lebar adalah 7 

mm. Pada bagian iris tidak terdapat atrofi maupun sinekia. Terdapat lensa 

intraokular pada kantung lensa disertai kekeruhan lensa posterior grade II. Pada 

pemeriksaan funduskopi mata kiri terlihat papil bulat dengan batas tegas, retina 
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yang rata, disertai bekas laser. Pada pemeriksaan IOL Master didapatkan panjang 

aksial mata kanan 24.20 mm dan mata kiri 24.03 mm. Pemeriksaan hitung sel 

endotel kornea pada mata kanan sebanyak 1228 dengan heksagonalitas 63% 

sedangkan mata kiri 2432 dengan heksagonalitas 62%. Pemeriksaan interferometri 

mata kanan 0.32 dan mata kiri 0.8. 

     Pasien didiagnosis dengan Pseudofakia mata kanan dan kiri, attached retina dan 

vitrectomized eye mata kanan, Hypermetropia Surprise mata kanan, kekeruhan 

kapsul posterior mata kanan dan kiri, pupil kecil mata kanan, dan hipertensi. Pasien 

direncanakan untuk dilakukan tindakan pergantian IOL disertai kanul cadangan 

atau pemasangan piggyback intraocular lens mata kanan. 

   

   

   

Gambar 1. Prosedur pergantian LIO disertai kanul cadangan pada mata kanan. (A) 

Penanaman Trokar dan kanul cadangan dari unit Retina. (B) Peritomi 

konjungtiva dan lapisan Tenon. (C) Kendali Homeostasis menggunakan kauter. 

(D) dan (E) Pembentukan Tunnel Sklera. (F) Pembentukan Side-port. (G) 

Injeksi Visco-elastic pada bilik mata depan. (H) dan (I) Tindakan ekstraksi lensa 

intraokular mata kanan.  

     Pasien direncanakan untuk dilakukan operasi pergantian LIO disertai kanul 

cadangan pada mata kanan pada tanggal 30 November 2021. Operasi dimulai 

dengan pemasangan trokar dan kanul cadangan oleh bagian retina. Setelah itu 

dilakukan peritomi konjungtiva dan lapisan tenon pada bagian superior mata 

disertai dengan kendali homeostasis menggunakan kauter. Operasi dilanjutkan 
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dengan pembentukan tunnel sklera dan side-port. Setelah itu dilakukan injeksi 

viskoelastik pada bilik mata depan. Pasien dicoba untuk dilakukan Tindakan 

ekstraksi lensa intraokular namun sulit dikarenakan fibrosis yang tebal. 

     Pasien kemudian dipersiapkan untuk dilakukan tindakan implantasi piggyback 

intraocular lens pada mata kanan. Dilakukan insisi pada kornea menggunakan 

keratome. Setelah itu dilakukan injeksi visko-elastis pada daerah sulkus siliaris. 

Implantasi LIO sensar AR40e dengan kekuatan +11.5 dioptri pada sulkus siliaris 

dan diposisikan pada bagian sentral pupil. Prosedur dilanjutkan dengan aspirasi sisa 

viskoelastik dan hidrasi tepi luka. Prosedur diakhiri dengan pelepasan trokar. Pasien 

diberikan obat levofloksasin tetes mata 6x1 untuk mata kanan, obat prednisolone 

asetat tetes mata 6x1 untuk mata kanan, dan antibiotik ciprofloksasin 2x500mg. 

   

   

Gambar 2. Prosedur pemasangan piggyback intraocular lens pada mata kanan. (A) 

Insisi Kornea menggunakan Keratome. (B) Injeksi Visco-elastic pada daerah 

sulkus siliaris. (C) dan (D) Implantasi LIO pada sulkus siliaris. (E) Aspirasi Sisa 

Visco-elastic (F) Hidrasi tepi luka dan pelepasan trokar. 

          Hasil pemeriksaan satu hari setelah operasi sebagai berikut. Visus mata kanan 

pasien adalah 0.25 dan mata kiri pasien 0.32. Tekanan kedua bola mata dengan 

menggunakan tonometer non kontak pada mata kanan adalah 15 mmHg dan mata 

kiri adalah 16 mmHg. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan didapatkan kelopak 

mata dan konjungtiva yang tenang. Pada kornea terdapat sedikit edema. Bilik mata 

depan Van Herrick Grade III dengan flare dan sel positif dua. Pupil relatif bulat 

dengan refleks cahaya langsung dan tidak langsung positif dan Relative Afferent 

Pupillary Defect yang negatif. Pada bagian iris terdapat atrofi namun tidak 

ditemukan adanya sinekia. Terdapat lensa intraokular pada kantung lensa dan lensa 
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piggyback pada sulkus siliaris. Pemeriksaan segmen anterior mata kiri masih sama 

seperti sebelumnya. Pasien didiagnosis dengan Pseudofakia mata kanan dan kiri, 

Post Implantasi LIO Piggyback mata kanan, attached retina dan vitrectomized eye 

mata kanan, kekeruhan kapsul posterior mata kiri, dan hipertensi. 

 

Gambar 3. Tampilan Klinis Tn MJ satu hari setelah operasi 

     Pasien kontrol 1 minggu setelah operasi pada tangal 8 Desember 2021. Pasien 

tidak memiliki keluhan. Hasil pemeriksaan pasien adalah sebagai berikut. 

Pemeriksaan fisik pasien dalam batas normal. Visus mata kanan pasien adalah 0.32 

dan mata kiri pasien adalah 0.32. Hasil refraktometer pasien untuk mata kanan 

adalah S -0.25 C-0.50 x 2° dan untuk mata kiri adalah S-1.25 C-0.50 x 107°. Mata 

kanan tidak dapat dikoreksi, sedangkan koreksi penglihatan jauh mata kiri dengan 

menggunakan S -1.00 dan C -0.50 x 110° didapatkan visus 1.0. Tekanan kedua bola 

mata dengan menggunakan tonometer non kontak pada mata kanan adalah 15 

mmHg dan mata kiri adalah 11 mmHg. Pada pemeriksaan gerak bola mata 

didapatkan hasil kedudukan kedua bola mata ortotropia, gerak bola mata normal ke 

segala arah. Pemeriksaan segmen anterior mata kanan didapatkan kelopak mata dan 

konjungtiva yang tenang. Kornea yang jernih, bilik mata depan Van Herrick Grade 

III dengan flare dan sel positif satu. Pupil relatif bulat dengan refleks cahaya 

langsung dan tidak langsung positif dan Relative Afferent Pupillary Defect yang 

negatif. Pada bagian iris terdapat atrofi namun tidak ditemukan adanya sinekia. 

Terdapat lensa intraokular pada kantung lensa dan lensa piggyback pada sulkus 
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siliaris. Pemeriksaan segmen anterior mata kiri masih sama seperti sebelumnya. 

Pasien didiagnosis dengan Pseudofakia mata kanan dan kiri, Post Implantasi LIO 

Piggyback mata kanan, attached retina dan vitrectomized eye mata kanan, 

kekeruhan kapsul posterior mata kiri, dan hipertensi. Pasien diberikan obat 

prednisolone asetat tetes mata 5x1 dalam 1 minggu, 3x1 dalam 1 minggu, dan 2x1 

dalam 1 minggu untuk mata kanan. Pasien diminta untuk kontrol 3 minggu yang 

akan datang. 

 

III.  Diskusi 

     Teknik operasi retina seringkali berkaitan dengan kejadian katarak pada usia 

yang lebih awal. Pada saat operasi vitrektomi terdapat tekanan oksigen yang tinggi 

pada vitreous. Tekanan oksigen yang tinggi ini akan menyebabkan sklerosis nuklear 

pada lensa pasien. Operasi vitrektomi biasanya disertai dengan implantasi silikon 

terutama pada kasus-kasus seperti Proliferative Vitreoretinopathy (PVR), ablasio 

retina yang luas, kasus trauma, Proliferative Diabetic Retinopathy yang berat, 

uveitis kronis, dan ablasio retina pada mata myopia. Silikon akan bersentuhan 

langsung dengan lensa dan menganggu proses metabolisme normal pada lensa. 

Karena pengaruh tersebut, saat ini beberapa dokter lebih memilih untuk 

menggunakan gas sebagai alat tamponade retina. Pada pasien ini sebelumnya 

terdapat ablasio retina yang disertai dengan PVR grade C-D sehingga dilakukan 

implantasi silikon.3,5–8 

     Pemeriksaan biometri pada mata dengan silikon pada vitreousnya mempunyai 

harus dilakukan dengan teliti. Pada pemeriksaan menggunakan ultrasound 

kecepatan berjalan pada minyak silikon akan lebih lambat (987 m/s) dibandingkan 

pada humor akuos maupun vitreous (1532 m/s). Hal ini akan menyebabkan hasil 

pemeriksaan dengan panjang aksial yang lebih panjang dari seharusnya. 

Pemeriksaan dengan menggunakan IOL Master menggunakan prinsip Partial 

Coherence Interferometry, dimana alat tersebut akan menerima sinyal dari epitel 

pigmen retina. Pemeriksaan menggunakan metode ini lebih akurat untuk dilakukan 

pada mata dengan minyak silikon. Namun keterbatasan dari metode ini adalah tidak 

dapat digunakan pada mata dengan media yang keruh. Selain itu beberapa 
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penelitian juga menunjukkan bahwa panjang aksial bola mata saat terisi silikon 

lebih panjang sekitar 0.3 mm dibandingkan setelah dikeluarkannya silikon tersebut. 

Pemilihan LIO pada pasien yang dilakukan pemasangan silikon cukup berbeda. 

LIO yang disarankan untuk digunakan adalah monofokal Polymethil Methacrylate 

dan Akrilik hidrofobik foldable. LIO yang mempunyai bahan silikon akan 

menempel dengan kuat pada silikon sehingga tidak dianjurkan. LIO yang bersifat 

hidrofilik mempunyai risiko kalsifikasi yang tinggi.6–8 

 

 

Gambar 4. Kondisi mata setelah implantasi minyak silikon. VB (Vitreous Base), SO  

     (Silicone Oil), dan RSS (Retrosilicone space). 
     Dikutip dari : Kanclerz, dkk.6 

     Terdapat beberapa metode yang disarankan untuk mendapatkan hasil biometri 

yang lebih akurat untuk pasien setelah dilakukan implantasi silikon. Salah satu 

metode yang disarankan adalah pemeriksaan biometri sebelum vitrektomi, biometri 

yang dilakukan intraoperasi, pemeriksaan panjang aksial mata sebelahnya, 

menggunakan panjang aksial rata-rata mata, dan pengaturan biometer alat ukur 

untuk menyesuaikan dengan keberadaan silikon. Pengaturan alat biometer dinilai 

tidak akurat dikarenakan pada operasi vitrektomi, operator akan menghindari 

pemberian silikon oil yang terlalu banyak sehingga seringkali terdapat suatu ruang 

diantara silikon dan vitreous yang disebut sebagai Retrosilicone Space. Alat ukur 

biometri ini tidak dapat membedakan silikon, vitreous, dan Retrosilicone Space. 
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Selain itu beberapa penelitian mengimplementasikan faktor konversi untuk panjang 

aksial bola mata tersebut, faktor konversi 0.71 dinilai dapat meminimalisir kelainan 

refraksi.2,6,7 

     Kelainan refraksi pseudofakik dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti posisi 

LIO, kekuatan LIO, dan pemeriksaan biometri yang tidak akurat. Tatalaksana yang 

dapat dilakukan adalah pergantian LIO, koreksi laser refraktif, dan pemberian LIO 

piggyback. Pergantian LIO mempunyai risiko yang tinggi dan memerlukan 

keterampilan operator yang cukup tinggi. Koreksi laser refraktif pada kornea 

dilakukan pada kelainan refraksi yang kecil dan mempunyai tingkat komplikasi 

yang tinggi pada pasien-pasien berusia tua dengan kelainan kornea. Pada pemberian 

LIO piggyback, dilakukan implantasi primer LIO pada kantong kapsul lensa, dan 

implantasi LIO sekunder pada sulkus siliaris. Prosedur LIO piggyback dapat 

bersifat primer maupun sekunder. Prosedur primer dilakukan pada pasien dengan 

kelainan refraksi yang ekstrim yang tidak dapat dikoreksi dengan satu IOL. 

Prosedur sekunder biasanya dapat dilakukan pada pasien kelainan refraksi residual 

dengan interval waktu operasi sekitar tiga bulan.6,9–11 

     Pemilihan LIO pada prosedur piggyback berbeda dengan implantasi LIO biasa. 

Terdapat tiga jenis LIO yang dapat digunakan untuk prosedur ini yaitu Sulcoflex, 

Add-on, dan 1st add-on. LIO Sulcoflex merupakan LIO akrilik hidrofobik satu 

bagian dengan haptik yang bergelombang dan bentuk optik yang cembung-cekung. 

LIO add-on merupakan LIO Polymethil Methacrylate (PMMA) tiga bagian yang 

dapat dilipat. LIO ini mempunyai optik yang cembung-cekung dengan tepi anterior 

yang bulat. LIO 1st add-on merupakan LIO akrilik hidrofilik satu bagian yang dapat 

dilipat, LIO ini mempunyai optik yang cembung-cekung berbentuk kotak dengan 

empat haptik. LIO initersedia dalam bentuk torik dan juga multifokal. Pemilihan 

LIO yang digunakan adalah Sensar AR40, yang merupakan LIO akrilik hidrofobik 

tiga bagian yang dapat dilipat dengan haptik yang terbuat dari PMMA. Beberapa 

penelitian menggunakan LIO ini tidak memiliki tingkat komplikasi yang signifikan 

dibandingkan dengan LIO khusus piggyback. 2,10,12,13 

     Bentuk dari LIO ini mempunyai tujuan untuk mencegah komplikasi-komplikasi 

yang dapat terjadi dari prosedur tersebut. Bentuk optik yang cembung-cekung akan 
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meningkatkan ruangan antara LIO dan mencegah terjadinya kekeruhan 

intralentikular yang disebabkan terkumpulnya materi korteks. Bentul LIO yang 

kotak akan mencegah terjadinya pupil optic capture. Tepi anterior yang bulat akan 

mencegah terjadinya sindroma disperse pigmen dan glaukoma sekunder. Undulasi 

terminal akan meningkatkan stabilitas rotational LIO. Selain itu komplikasi yang 

mungkin terjadi pada prosedur ini adalah Iris Chafing dan penginkatan tekanan 

intraokular.2,4,10,14 

 

Gambar 5. (A) Design dan (B) lokasi dari LIO sekunder Add-on 
               Dikutip dari : Gundersen, dkk.4  

     Kelebihan dari prosedur ini adalah prosedur yang lebih gampang dan lebih aman 

dibandingkan eksplantasi LIO. Selain itu kekuatan LIO yang dipasang dapat lebih 

akurat dikarenakan disesuaikan dengan refraksi subjektif dan tidak perlu 

mengetahui kekuatan LIO yang terpasang. Selain itu prosedur ini juga bersifat 

reversibel. Kekuatan dari LIO Piggyback dapat ditentukan berdasarkan Spherical 

Equivalent (SE) koreksi pasien tersebut. Pada pasien dengan kelainan hiperopia 

residual, maka SE yang didapatkan akan dikalikan dengan konstanta sebesar 1.5, 

sedangkan pada pasien dengan kelainan miopia residual kekuatan LIO akan sesuai 

dengan koreksi SE.1,4,14 

     Pada pasien ini operasi katarak pada mata kanan telah dilakukan tiga tahun yang 

lalu. Hal ini menyebabkan sulitnya dilakukan pergantian LIO karena sudah 

terbentuk fibrosis yang tebal, dan pengeluaran LIO mempunyai kemungkinan 

komplikasi yang cukup besar sehingga pada pasien ini lebih disarankan untuk 
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dilakukan prosedur implantasi LIO Piggyback. Pada pasien ini kekuatan LIO yang 

dipilih adalah +11.5 dioptri, yang didapatkan dari koreksi subjektif pasien yaitu S 

+7.50 yang dikalikan dengan konstanta 1.5. 

IV. Simpulan 

Kekuatan lensa intraokular yang tepat akan menentukan kemampuan 

penglihatan pasien. Kekuatan lensa intraokular dipengaruhi oleh berbagai faktor 

seperti panjang aksial bola mata, keratometri, ketebalan lensa, dan lainnya. 

Pengukuran panjang aksial bola mata pada pasien yang telah dilakukan pemasangan 

silikon memerlukan ketelitian yang lebih untuk mencegah terjadinya kelainan 

refraksi pseudofakik. Pada kasus ini tajam penglihatan pasien telah mencapai hasil 

prediksi interferometri pada minggu pertama setelah operasi yaitu 0.32. Prosedur 

implantasi Piggyback lensa intraokular menjadi salah satu alternatif terutama pada 

pasien yang tidak dapat dilakukan koreksi laser kornea.



 
 

12 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

1.  Sáles CS, Manche EE. Managing residual refractive error after cataract 

surgery. J Cataract Refract Surg. 2015;41(6):1289–99.  

2.  Karjou Z, Jafarinasab MR, Seifi MH, Hassanpour K, Kheiri B. Secondary 

piggyback intraocular lens for management of residual ametropia after 

cataract surgery. J Ophthalmic Vis Res. 2021;16(1):12–20.  

3.  Murray DC, Durrani OM, Good P, Benson MT, Kirkby GR. Biometry of 

the silicone oil-filled eye: II. Eye. 2002;16(6):727–30.  

4.  Gundersen KG, Potvin R. A review of results after implantation of a 

secondary intraocular lens to correct residual refractive error after cataract 

surgery. Clin Ophthalmol. 2017;11:1791–6.  

5.  Tayyab H. Intraocular Lens Power Calculation in Silicone Oil Filled Eye: 

IOL Master Versus A-MODE Acoustic Biometry. Pak J Ophthalmol. 

2017;33(1).  

6.  Kanclerz P, Grzybowski A. Accuracy of Intraocular Lens Power 

Calculation in Eyes Filled with Silicone Oil. Semin Ophthalmol. 

2019;34(5):392–7.  

7.  Kulikov AN, Kokareva E V., Kuznetsov AR. Optical biometry features in 

silicon oil filled eyes. Ophthalmol J. 2018;11(3):15–20.  

8.  El A, El R, Ellakwa AF, Youssef AM. Axial length variation with the use 

of silicone oil tamponade. 2020;617–22.  

9.  Hassan AHA, Sayed KM, Elagooz M, Elhawary AM. Refractive Results: 

Safety and Efficacy of Secondary Piggyback Sensar TM AR40 Intraocular 

Lens Implantation to Correct Pseudophakic Refractive Error. J Ophthalmol. 

2016;2016:4–8.  

10.  Murthy S. Pearls for Piggyback IOL Implantation. Delhi J Ophthalmol. 

2014;25(1):65.  

11.  Hwang S, Lim DH, Lee S, Choi DD, Chung ES, Chung TY. Temporary 

piggyback intraocular lens implantation versus single intraocular lens 

implantation in congenital cataracts: Long-term clinical outcomes. Investig 

Ophthalmol Vis Sci. 2018;59(5):1822–7.  

12.  Schempf T, Jung HC. Off-label use of phakic intraocular lens with a 

“piggyback” technique. Case Rep Ophthalmol. 2018;9(3):479–83.  

13.  Deacon BS, Wilson ME, Trivedi R, Ramappa M, Kraus CL. Ocular growth 

after primary piggyback IOL implantation. J Am Assoc Pediatr Ophthalmol 

Strabismus {JAAPOS}. 1 Agustus 2014;18(4):e3–4.  

14.  Alio JL, Abdelghany AA, Fernández-Buenaga R. Enhancements after 

cataract surgery. Curr Opin Ophthalmol. 2015;26(1):50–5.  

 


