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I. Pendahuluan 
 

Fakomeulsifikasi dianggap merupakan teknik gold standard untuk ekstraksi 

katarak pada negara berkembang. Hal tersebut berhubungan dengan tujuan utama 

dari operasi katarak modern untuk mencapai tajam penglihatan yang lebih baik 

dengan penyembuhan pasca operasi yang lebih cepat, serta komplikasi operasi 

minimal. Rehabilitasi visual yang lebih cepat dapat dicapai dengan mengurangi 

ukuran insisi luka operasi. Operator dapat melakukan ektraksi lensa dan implantasi 

lensa intraokular (LIO) secara in the bag melalui insisi yang kecil, serta 

penyembuhan luka yang self-sealing, risiko astigmatisma rendah, kekuatan 

penyembuhan luka baik, dan insidensi komplikasi lebih rendah.1-3  

Fakoemulfikiasi dapat memiliki tantangan lebih saat dengan keaadan seperti 

densitas katarak yang lebih tebal, kegagalan kapsulorheksis, dialisis zonular, 

iridodialisis, kekeruhan kornea, dan lain-lain. Komplikasi intraoperasi pada teknik 

fakoemulsifikasi dapat membuat operator untuk menghentikan fakoemulsifikasi 

dan menggunakan teknik lain untuk melakukan operasi katarak. Salah satu 

komplikasi yang paling umum yaitu ruptur kapsul posterior. Operator yang sudah 

lebih berpengalaman pada kasus tertentu dapat melanjutkan fakoemulsifikasi 

dengan komplikasi yang ada, namun berbeda bagi operator yang masih pemula. 

Teknik operasi katarak yang dapat menjadi alternatif saat intraoperasi antara lain 

small-incision cataract surgery (SICS) atau ekstraksi katarak ekstrakapsular 

(EKEK).2-3 

EKEK merupakan satu-satunya pilihan alternatif teknik operasi katarak 

hingga tahun 1990. SICS kemudian diperkenalkan dan menjadi pilihan alternatif 

yang aman untuk konversi dari fakoemulsifikasi. EKEK dan SICS memiliki 

kelebihan dan kekurangan masing-masing sebagai alternatif teknik konversi dari 

fakoemulsifikasi, Sari kepustakaan ini bertujuan untuk menjelaskan teknik konversi 

operasi katarak dari fakoemulsifikasi menjadi SICS.1-3 

 

I. Teknik Operasi Katarak Ekstrakapsular 

Teknik operasi katarak secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 

teknik intrakapsular dan ektrakapsular. Pada teknik intrakapsular atau ekstraksi 
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katarak intrakapsuler (EKIK), tindakan ini dilakukan dengan cara mengeluarkan 

seluruh lensa bersama kapsul dengan menggunakan cryoprobe dan dikeluarkan 

melalui insisi di superior kornea yang lebar. Insisi pada teknik EKIK berukuran 14-

15 mm sehingga dibutuhkan jahitan yang banyak. Kekurangan EKIK seperti ukuran 

sayatan yang besar yang mengakibatkan penyembuhan luka yang lama, 

menginduksi astigmatisma pasca operasi, cystoid macular edema (CME), dan 

ablasio retina.3-5 

Teknik EKIK sudah sering ditinggalkan, namun masih dipilih untuk kasus-

kasus subluksasi lensa, kelemahan zonular, atau kondisi katarak dengan 

pseudoexfoliation syndrome. Teknik operasi ekstrakapsular saat ini lebih umum 

dilakukan karena meningggalkan kapsul posterior lensa sehingga LIO dapat 

diimplantasikan secara in the bag atau pada kapsul lensa. Teknik operasi katarak 

ekstrakapsular yang digunakan di dunia diantaranya EKEK, SICS, dan 

fakoemulsifikasi.4-6 

 

1.1. Fakoemulsifikasi 

Fakoemulsifikasi pertama kali diperkenalkan oleh Charles Kelman pada 

tahun 1967 dimana era bedah katarak modern dimulai. Prosedur ini menggunakan 

energi ultrasonik untuk mengemulsi nukleus lensa dan menyingkirkan fragmen 

lensa dengan sistem aspirasi otomatis. Fakoemulsifikasi menjadi semakin populer 

pada tahun 1990 seiring ditemukannya ophthalmic viscosurgical device (OVD) dan 

evolusi desain LIO. Penggunaan OVD pada operasi katarak berfungsi untuk 

menjaga kedalaman anterior chamber dan melindungi endotel kornea selama 

operasi.2,3,7 

Prosedur fakoemulsifikasi dimulai dengan insisi yang dapat dilakukan di 

kornea, limbus, atau sklera yang relatif kecil dengan ukuran 2,2 – 3,2 mm. 

Kapsulotomi anterior dilakukan dengan teknik kapsulotomi yang sering digunakan 

pada operasi katarak dengan fakoemulsifikasi adalah teknik continuous curvilinear 

capsulorhexis (CCC) dengan ukuran kapsulorheksis 5-6 mm. Prosedur dilanjutkan 

dengan teknik hidrodiseksi untuk memisahkan korteks lensa dengan kapsul lensa 

posterior dan hidrodelineasi untuk memisahkan endonukleus yang keras dari 
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epinukleus yang relatif lebih lunak. Pemecahan nukleus dengan fakoemulsifikasi 

kemudian dilakukan melalui mode pengaturan sculpt atau chop dan segment 

removal. Operator dapat menggunakan IA probe untuk melakukan irigasi dan 

aspirasi pada Sebagian epinukleus dan korteks berada pada bagian posterior kapsul 

lensasetelah proses fakoemulsifikasi nukleus. Implantasi LIO dilakukan melalui 

injektor LIO ke dalam kapsul lensa.3,7,8 

 

1.2. Ekstraksi Katarak Ekstrakapsular (EKEK) 
EKEK diperkenalkan pada awal tahun 1980, dengan perkembangan 

instrumentasi bedah mikro. Tindakan EKEK yaitu mengeluarkan isi lensa dengan 

merobek kapsul lensa anterior, sehingga semua bagian lensa dapat keluar melalui 

insisi yang telah dilakukan, namun meninggalkan kapsul posterior. EKEK memiliki 

kelebihan dibandingkan EKIK yaitu kapsul posterior akan utuh secara anatomi 

sehingga baik untuk fiksasi LIO dan menghambat atau mencegah bakteri masuk ke 

korpus vitreus dan mencegah terjadinya endoftalmitis. Tindakan EKEK 

diindikasikan pada pasien dengan implantasi lensa intraokular sekunder, katarak 

dengan nukleus yang mengeras, atau sebagai konversi pada saat terdapat kegagalan 

teknik manual SICS dan fakoemulsifikasi.3,9,10 

Teknik EKEK dilakukan dengan membuat flap konjungtiva basis forniks  di 

superior, insisi pada limbus sepanjang 8-12 mm untuk dapat mengeluarkan nukleus, 

sayatan tusuk dilakukan ke arah bilik mata depan, kemudian dilakukan kapsulotomi 

anterior dengen teknik CCC atau kapsulotomi can-opener, nuckeus dikeluarkan 

secara manual dengan menekan bola mata pada bagian sklera posterior dari limbus 

dan 180 derajat menjauhi lokasi insisi. Insisi kemudian sebagian dijahit untuk 

membuat bilik mata depan lebih dalam dengan irigasi dan korteks lensa diaspirasi. 

LIO dipasang pada bilik mata belakang dengan fiksasi sulkus atau in the bag. 

Lokasi insisi kemudian dijahit dengan teknik interrupted multipel dengan benang 

nylon 10-0 dengan memperhatikan tension untuk mengurangi risiko astigmatisma. 

Konversi teknik menjadi sayatan EKEK merupakan hal yang mudah, tetapi karena 

ukuran sayatan dan strukturnya yang lebih tidak stabil dapat menghasilkan 

astigmatisme pasca operasi yang tidak dapat diprediksi. Bilik mata depan dari 
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sayatan EKEK yang terbuka dan datar dapat meningkatkan kerusakan pada endotel 

kornea dan iris. Bilik mata yang kedap merupakan kondisi optimal untuk 

melakukan vitrektomi, dan sayatan EKEK akan memperburuk prolaps vitreus.3,9,10 

 

1.3.    Small Incision Cataract Surgery (SICS) 

Teknik EKEK telah dikembangkan menjadi suatu teknik operasi SICS 

dengan irisan yang lebih kecil berukuran 6-7 mm dan hampir tidak memerlukan 

jahitan. Insisi yang lebih kecil membuat penyembuhan luka relatif lebih cepat dan 

risiko astigmatisma lebih kecil dibandingkan EKEK konvensional. Teknik SICS 

dapat mengeluarkan nukleus lensa secara utuh atau dihancurkan. SICS merupakan 

teknik operasi katarak yang cukup populer di negara berkembang karena tidak 

membutuhkan peralatan fakoemulsifikasi yang mahal, dilakukan dengan anestesi 

topikal, dan dapat digunakan pada kasus nukleus yang padat.3,10,11 

Teknik SICS dilakukan dengan cara insisi bentuk lurus atau frown dengan 

ukuran 6-7 mm dengan jarak 1.5-2 mm dari limbus, kemudian dilakukan 

pembentukan scleraltunnel sampai bilik mata depan dengan ukuran yang lebih 

besar daripada insisi eksternal sklera dengan bentuk trapezoid. Teknik dilanjutkan 

dengan CCC, hidrodiseksi, hidrideliniasi dimana nukleus kemudian dikeluarkan 

dengan manual. Korteks kemudian dikeluarkan dengan aspirasi dan irigasi 

menggunakan kanula Simcoe. LIO yang dipasang biasanya berupa LIO non-

foldable polymethyl methacrylate (PMMA) dengan teknik in the bag. Luka dapat 

dibiarkan self-sealing, penjahitan dapat dilakukan pada lokasi insisi dengan nylon 

10-0 untuk mencegah kebocoran luka.10-12 

Studi pada negara berkembang seperti India dan Nepal yang memiliki jumlah 

operasi katarak yang tinggi menunjukkan bahwa operasi katarak SICS memberikan 

beberapa keuntungan dibanding EKEK dan memberikan hasil visual dan profil 

keamanan yang hampir sama dengan fakoemulsifikasi dengan biaya yang jauh lebih 

kecil. Sayatan SICS memiliki arsitektur katup yang akan menutup secara otomatis 

selama operasi, lebih stabil, dan menghasilkan astigmatisme pasca operasi yang 

lebih dapat diprediksi. Vitrektomi lebih mudah dilakukan dalam SICS karena bilik 

mata tertutup kedap.9-10 
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II. Indikasi dan Teknik Konversi Fakoemulsifikasi ke SICS  
Fakoemulsifikasi dianggap sebagai gold standard teknik ekstraksi katarak di 

sejumlah negara maju, namun situasi intraoperatif tertentu memerlukan ekstraksi 

katarak dengan metode alternatif secara manual. Indikasi untuk konversi ke 

ekstraksi katarak manual dapat termasuk nukleus yang sangat padat yang 

membutuhkan fakoemulsifikasi berkepanjangan, perluasan kapsulorheksis ke area 

posterior, robekan kapsul posterior, kelemahan zonular, bilik mata depan yang 

dangkal, miosis atau pupillary snap sign yang muncul sebagai komplikasi dari 

cortical-cleaving hydrodissection, trauma termal kornea, dan kerusakan pada 

peralatan.9,10 

Ruptur kapsul posterior dapat terjadi pada berbagai tahap dari operasi 

fakoemulsifikasi. Apabila ruptur kapsul posterior terjadi pada tahap awal operasi 

dengan sebagian besar materi nucleus, maka lebih aman untuk dilakukam konversi 

ke teknik operasi katarak dengan ukuran insisi yang lebih besar seperti SICS atau 

EKEK untuk mencegah jatuhnya fragmen lensa ke kavum vitreus.9-11 

 

2.1.  Anestesi 

Konversi dari fakoemulsifikasi ke SICS mungkin memerlukan anestesi 

tambahan. Apabila fakoemulsifikasi dimulai dengan anestesi retrobulbar atau 

peribulbar, maka tidak memerlukan anestesi tambahan sebelum beralih ke SICS. 

Pemberian anestesi subtenon disertai instalasi tetes anestesi topikal ditemukan lebih 

nyaman bagi pasien dibandingkan dengan injeksi peribulbar. Keuntungan anestesi 

topikal yang dilaporkan dapat menurunkan kecemasan pasien, pemulihan visual 

yang lebih cepat, motilitas penuh, dan tidak ada risiko komplikasi retrobulbar.5,10,11 

Pada konversi teknik yang tidak direncanakan dari fakoemulsifikasi ke SICS 

penggunaan anestesi topikal saja dianggap kurang optimal karena waktu operasi 

tambahan dan tahap pembentukan tunnel sklerokornea yang kemungkinan 

membutuhkan anestesi yang lebih optimal untuk memastikan kenyamanan dan 

keamanan pasien. Apabila kemungkinan konversi teknik ke SICS dapat diantisipasi 

sebelum memulai operasi, maka prosedur anestesi peribulbar atau subtenon lebih 
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disarankan. Teknik konversi ke SICS yang tidak terduga dengan tahap awal 

menggunakan anestesi topikal saja disarankan melakukan blok subtenon di kuadran 

manapun meskipun lebih sering di inferonasal.9,10 

 
  Gambar 3.1 Anastesi Subtenon. Gambar (A) Konjungtiva dan kapsul Tenon 

dijepit pada jarak 7-10 mm dari limbus dengan forsep Lim, gambar 
(B) Diseksi tumpul pada ruang subtenon denagan gunting Wescott 
(C) Injeksi cairan anastesi pada lokasi hingga melebihi ekuator bola 
mata, gambar (D) Kemosis minimal pasca anestesi subtenon 
Dikutip dari: Das et al.9 

 

Anastesi subtenon menggunakan larutan lidokain 2% dan bupivakain 0,75% 

pada satu syringe yang sama dengan ujung kanula lakrimal bengkok yang. Alat 

forsep Lim digunakan untuk menjeput konjungtiva dan kapsul tenon dengan jarak 

7-10 mm dari limbus, sayatan kecil kemudian dibuat menuju ke arah sklera 

menggunakan gunting Westcott. Bagian kurva gunting Wescott mengarah sejajar 

dengan bola mata, kemudian ruang subtenon dilakukan diseksi secara tumpul pada 

kuadran tersebut mengarah ke ekuator bola mata. Kanula lakrimal dimasukkan 

melalui sayatan sebelumnya hingga ujung kanula lakrimal mencapai ekuator dan 

kemudian dilakukan injeksi 2-3 cc cairan anastesi. Injeksi akan mengalir tanpa 

hambatan dan hanya sedikit menginduksi kemosis apabila kanula lakrimal berada 

di bidang yang tepat. Cairan anestesi kemudian dapat didistribusikan secara merata 

di seluruh kuadran menggunakan aplikator cotton bud.9-11 
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2.2. Insisi  

Konversi fakoemulsifikasi ke SICS dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu 

insisi tunnel sklerokornea untuk memulai SICS dibuat 90 derajat menjauhi insisi 

kornea  jika sayatan pada fakoemulfisikasi di kornea dan langsung dapat 

dimodifikasi menjadi SICS jika insisi awal berupa sklerokornea. Komplikasi 

intraoperasi seperti ruptur kapsul posterior atau dialisis zonular dapat menjadi 

indikasi untuk beralih teknik ke SICS. Tip fakoemulsifikasi tetap dipertahankan 

pada bilik mata depan saat terjadi komplikasi tersebut. Irigasi tetap dilanjutkan 

sementara fakoemulsifikasi dan vakum dihentikan, kemudian operator berpindah 

dari posisi pedal kaki tiga ke posisi pedal kaki satu. Ophthalmic viscosurgical 

device kemudian diinjeksi ke lokasi ruptur atau dialisis zonular sebelum 

menghentikan irigasi dan menarik tip fakoemulsifikasi keluar dari bilik mata depan. 

Hal tersebut bertujuan untuk  dapat mencegah bilik mata depan menjadi dangka, 

herniasi vitreous lebih lanjut, dan trauma pada struktur mata.9,10,13 

Pada teknik tunnel SICS yang dibentuk terpisah dari insisi fakoemulsifikasi, 

sebelumnya insisi kornea dapat dilakuka penjahitan atau tidak selama dipastikan 

kedap. Operator dapat membentuk tunnel SICS baru dari lokasi temporal ke 

superior atau sebaliknya. Peritomi kemudian dilakukan dan dilanjutkan dengan 

koagulasi titik perdarahan dengan kauterisasi. Insisi sklera curvilinear dibuat 

sepanjang 6 mm dengan ketebalan parsial dengan lengkungan mengarah ke limbus 

atau insisi frown. Kedua pinggir sayatan berjarak 4 mm dari limbus dan bagian 

tengah berjarak 2-3 mm dari limbus.9-11 

Insisi frown merupakan metode yang dianggap paling aman dan 

menyebabkan astigmatisma lebih minimal dibandingkan insisi chevron atau lurus. 

Paracentesis baru dapat dibentuk setelah mengubah lokasi insisi. Diseksi sklera 

dilakukan pada bidang yang sama di sepanjang sayatan menggunakan crescent. 

Kedalaman tunnel yaitu sepertiga hingga setengah ketebalan sklera. Kedalaman 

diseksi dinilai tepat ketika pisau hampir tidak terlihat melalui sklera saat melakukan 

diseksi. Untuk mempertahankan kedalaman yang konstan di seluruh tunnel, bagian 

ujung dari crescent harus rata pada bola mata. Diseksi dilanjutkan hingga 1-1.5 mm 

ke arah kornea. Ukuran akhir tunnel yaitu 4 mm pada bagian tengah dan 5-6 mm di 
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kedua sisi, yang diukur dari sayatan sklera ke sayatan kornea setinggi membran 

Descemet. Gerakan maju mundur digunakan untuk diseksi kornea sehingga 

memastikan jaringan tersayat saat gerakan mundur.9,10,13 

 
  Gambar 3.2 Metode Insisi pada Teknik Konversi Fakoemulsifikasi ke SICS. 

Gambar (A-C) Insisi baru dibuat 90 derajat dari insisi kornea saat 
fakoemulsifikasi, gambar (D-F) Konversi dari insisi sklerokornea 
pada fakoemulsifikasi ke insisi SICS pada lokasi yang sama  
Dikutip dari: Das et al.9 

 

Kantong sklera dibentuk pada kedua ujung tunnel untuk mengakomodasi saat 

pengeluaran nukleus. Keratom yang tajam digunakan untuk memasuki bilik mata 

depan pada bagian anterior diseksi kornea dan diperpanjang sepanjang sayatan. 

Apabila dibentuk dengan tepat, insisi bersifat kedap dan stabil sehingga dapat tidak 

dilakukan penjahitan dan  astigmatisme dapat diprediksi.9,10 

Modifikasi insisi fakoemulsifikasi dapat dilakukan tanpa membuat insisi baru 

dalam konversi teknik fakoemulsifikasi ke SICS. Hal tersebut dapat dilakukan pada 

operator yang sudah memprediksi bahwa akan melakukan konversi teknik ekstraksi 

katarak intraopersi, misalnya pada  kasus yang menantang seperti katarak polar 

posterior, katarak brunescent, katarak dengan subluksasi lensa, dan lain-lain. Insisi 

yang dibuat pertama bukan insisi kornea, melainkan insisi sklerokornea. Sayatan 

kornea dapat diubah menjadi tunnel sklerokornea. Peritomi kecil dapat dilakukan 
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di superior atau temporal tergantung pada lokasi insisi awal dan biasanya tidak 

membutuhkan kauterisasi.9,11,14 

Insisi sklerokornea berukuran 2,2 atau 2,8 mm tergantung pada ukuran tip 

fakoemulsifikasi dilakukan mulai dari 1 mm posterior limbus. Insisi kornea dibuat 

dengan jarak 1 mm anterior limbus selebar lebar 2 mm. Untuk mengubah luka ini 

menjadi tunnel sklerokornea, peritomi harus diperbesar. Dua sayatan sklera dengan 

ketebalan parsial dibuat dengan bantuan keratom lance tip 15 derajat keratome atau 

Beaver Blade 15 mulai dari tepi bagian skleral dari sayatan fakoemulsifikasi. Insusu 

diarahkan 2-3 mm ke arah lateral dan posterior dengan sudut 45 derajat. Crescent 

blade dimasukkan ke arah tunnel dan diseksi diperpanjang ke arah samping 

sepanjang sayatan sklera dan kornea dengan gerakan maju dan mundur. Blade  

dipertahankan tetap datar untuk membuat diseksi pada bidang yang sama.10,11 

Diseksi posterior mengikuti alur insisi yang telah dibuat, sedangkan 

dilakukan perluasan anterior sepanjang 1-1,5 mm ke dalam kornea. Ekstensi ke 

bilik mata depan kemudian dilakukan dengan blade yang sama. Konsistensi bola 

mata harus tetap kokoh selama pembedahan karena konsistensi bola mata yang 

lembut menyebabkan pembuatan insisi menjadi tidak teratur. OVD dispersif atau 

viskoadaptif yang baik mencegah kolaps bilik mata depan saat dilakukan 

pembentukan tunnel sklerokornea dengan luka fakoemulsifikasi yang terbuka.10,11,13 

 

2.3.  Kapsulorheksis 

Kapsulorheksis yang adekuat perlu dipastikan setelah sayatan dibuat. 

Continuous curvilinear capsulorhexis merupakan teknik standar untuk kapsulotomi 

anterior pada fakoemulsifikasi. Teknik ini juga dianjurkan pada SICS karena 

dengan mempertahakankan tepi kapsul yang intak membuat langkah operasi 

berikutnya menjadi lebih aman dan mudah. Ukuran kapsulorheksis pada teknik 

SICS berhantung pada ukuran nucleus lensa, namun ukuran yang dianjurkan yaitu 

5,5 mm atau lebih. Apabila ukuran awal kapsulorheksis tidak adekuat maka dapat 

diperbesar dengan beberapa teknik. Operator dapat menoreh tepi kapsul dengan 

cystotome untuk membentuk flap kemudian melakukan kapsulotomi kedua dengan 



 10 

memperbesar bukaan kapsular dan melakukan kapsulotomi anterior 360 derajat 

secara continuous.7-9 

 
 

Gambar 3.3 Teknik memperbesar kapsulorheksis saat konversi teknik 
fakoemulsifikais ke SICS. Gambar (A) Menoreh ujung 
kapsulorheksis untuk membentuk flap baru dan merobek seluas 360 
derajat, gambar (B) Membentuk insisi relaxing  pada pinggiran 
kapsul, gambar (C) Teknik can-opener  
Dikutip dari: Welling et al.10 

 

Cara kedua yaitu dengan menggunakan gunting intraokular atau cystotome 

membentuk tiga sampai lima insisi relaxing radial di sekitar tepi kapsulorheksis. 

Teknik can-opener kemudian dilakukan dengan cystotome atau ujung jarum ukuran 

no 26 untuk membentuk banyak robekan kecil yang berhubungan satu sama lain. 

Keuntungan dari teknik can-opener yaitu dapat dilakukan pada visibilitas yang 

kurang, lebih cepat, lebih mudah dibandingkan CCC,sedangkan kekurangannya 

yaitu lebih tinggi risiko terjadi robekan kapsul anterior dengan ekstensi posterior, 

desenterasi LIO, dan kejadian posterior capsular opacity (PCO).7,8,10 

 

 



 11 

2.4. Ekstraksi Lensa  

Langkah mengeluarkan nukleus maupun fragmennya serta epinukleus 

melalui lokasi insisi perlu menggunakan OVD. Kanula OVD dimasukkan hingga 

bagian ujung mencapai bilik mata depan setelah nukleus atau fragmen lensa berada 

di bilik mata depan. OVD kemudian diinjeksikan ke bilik mata depan dan secara 

bersamaan bagian posterior dari bibir tunnel ditekan. Teknik tersebut meningkatkan 

tekanan hidrostatik di dalam bilik mata depan dan materi lensa secara bertahap 

dapat dikeluarkan melalui insisi yang terbuka. Venkatesh dkk. mendeskripsikan 

teknik prolaps bimanual menggunakan Sinskey hook dan spatula cyclodialysis. 

Sinskey hook dimasukkan melalui scleral tunnel dan secara perlahan operator 

melakukan manuver untuk memindahkan nukleus ke arah jam 6. Spatula 

cyclodialisis dimasukkan melalui side port kemudian diposisiskan di bawah 

nukleus saat bagian superior lensa sudah tervisualisasi. Nukleus kemudian 

dikeluarkan dari kapsul lensa menggunakan Sinskey hook dengan bantuan spatula 

sebagai pengungkit. Teknik ini dianggap dapat mengurangi tekanan pada kapsul 

dan zonule.9,10,13 

 
Gambar 3.4 Insisi baru pada konversi teknik fakoemulsifikasi ke SICS. Gambar (A) 

Insisi awal fakoemulsifikasi, gambar (B dan C) insisi sklerokornea untuk 
SICS dibuat 90 derajat dari insisi kornea fakoemulsifikasi, gambar (D-F) 
pembentukan jalan masuk melalui insisi dengan keratome dilanjutkan 
dengan alokasi nukleus ke bilik mata depan dengan Sinskey hook yang 
kemudian dikeluarkan dengan bantuan OVD 
Dikutip dari: Das et al.9 
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Fry dkk. mendeskripsikan teknik lain yaitu teknik sandwich dimana nukleus 

ditahan antara instrument kawat vectis dan Sinskey hook untuk kemudian ditarik 

keluar dari tunnel. Teknik lain dengan menggunakan instrument Sheet’s glide 

dimasukkan ke bawah lensa untuk mencegah fragmen nukleus jatuh ke area 

vitreous. Penggunaan OVD dispersif merupakan pilihan yang tepat digunakan 

selama manuver ini untuk melindungi endotel kornea.  Vitreus pada beberapa 

situasi sudah ada di area insisi sebelum pengeluaran nukleus. Hal tersebut 

ditunjukkan dengan bagian iris terlihat pada lokasi insisi atau terdapat gap  atau 

jarak antara insisi. Triamcinolone acetonide dapat diinjeksikan untuk memastikan 

keberadaan vitreous. Pada kasus tersebut, vitrektomi anterior perlu dilakukan 

sebelum pengeluaran nukleus untuk mencegah traksi pada vitreous base dan 

kemungkinan robekan pada retina.9-11 

 
 
Gambar 3.5 Modifikasi insisi sklerokornea pada fakoemulsifikasi ke SICS. Gambar 

(A) visibilitas kurang baik pada area insisi, gambar (B dan C) insisi sklera 
dengan crescent pada inssisi sklerokorea ke arah posterior, gambar (D 
dan E) kapsulorheksis diperbesar sebelum alokasi nukleus ke bilik mata 
depan dengan Sinskey hook, gambar (F) nukleus dikeluarkan dengan 
teknik Sandwhich  menggunakan Sinskey hook dan kawat vectis 
Dikutip dari: Das et al.9 

 

 

 
2.5. Vitrektomi Anterior 

 Inkarserasi vitreus pada bilik mata depan dapat menyebabkan traksi 

vitreoretinal, cystoid macular edema  (CME), dan ablasio retina. Vitreous pada area 
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insisi dapat menyebabkan kebocoran pada area insisi dan endoftalmitis. 

Triamcinolone acetate dapat diinjeksikan setelah pengeluaran nukleus pada kondisi 

vitreus prolaps ke bilik mata depan untuk kemudian dilakukan vitrektomi anterior. 

Manfaat lain dari triamcinolone acetate yaitu sebagai agen anti inflmasi untuk 

menurunkan risiko CME pasca operasi. Vitrektomi automatis dengan kecepatan 

tinggi direkomendasikan pada kondisi tersebut. Cellulose sponge kemudian dapat 

digunakan untuk ekstraksi sisa vitreus pada area insisi.14-16 

 

2.6.  Implantasi LIO dan Penutupan Area Insisi 

Impantasi LIO diawali dengan aspirasi sisa korteks. Implantasi LIO yang 

sesuai dapat dilakukan secara in the bag dengan adanya kapsul posterior yang utuh 

atau LIO three-piece diimplantasikan dengan fiksasi sulkus apabila kapsul anterior 

memadai. Apabila tidak ada kapsul yang memadai, LIO bilik mata depan, LIO iris-

fixated, atau LIO sclera-fixated dapat menjadi pilihan.10,12,14 

 
Gambar 3.6 Teknik penutupan insisi sklerokornea Gambar (A) teknik penjahitan 

radial hanya menutup bagian luar bibir tunnel, gambar (B dan C) teknik 
penjahitan horizontal mattress mengaposisi dua lapisan tunnel dengan 
kedap 
Dikutip dari: Das et al.9 

 

 Pada akhir pembedahan dapat dilakukan hidrasi untuk menutup parasentesis.  

Bagian utama tunnel sklerokornea akan menutup dengan sendirinya, tetapi 

beberapa ahli bedah menganjurkan untuk dilakukan penjahitan pada sayatan  untuk 

seluruh mata yang dilakukan vitrektomi. Cara terbaik untuk menutup tunnel 

sklerokornea yaitu dengan menerapkan horizontal mattress atau jahitan infinity 

yang dapat membentuk aposisi kedua lapisan tunnel dengan baik dan mencegah 

luka untuk bergeser. Jahitan radial hanya mengaposisikan bagian luar dari bibir 

tunnel, sedangkan sebenarnya insisi terbuka pada bagian dalam bibir tunnel.9,15,16 
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III. Simpulan 

Konversi dari fakoemulsifikasi ke SICS meruapakan teknik yang 

menjanjikan sebagai alternatif saat fakoemulsifikasi tidak dapat dilanjutkan 

intraoperasi. Penelitian menunjukkan hasil pasca operasi SICS serupa dengan 

fakoemulsifikasi, sehingga dalam situasi dimana melanjutkan fakoemulsifikasi 

dapat berbahaya dalam peningkatan komplikasi intraoperatif atau pascaoperasi, 

merupakan hal yang bijaksana untuk beralih ke teknik SICS. 

Teknik insisi dengan insisi tunnel kornea pada fakoemulsifikasi dapattidak 

bisa diubah menjadi tunnel sklerokornea, sementara luka fakoemulsifikasi 

sklerokornea dapat diubah menjadi SICS tanpa jahitan. Kapsulorheksis yang 

optimal dibutuhkan untuk pengeluaran nukleus pada teknik konversi SICS. 

Pengeluaran nukelus harus diperhatikan dengan adanya komplikasi ruptur kapsul 

posterior supaya fragmen lensa tidak jatuh ke posterior. Penutupan lokasi insisi 

harus dipastikan kedap untuk mencegah komplikasi pasca operasi.  
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