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TUGAS 13
Baca pertanyaan2 berikut dengan teliti dan jawablah pada lembaran jawaban.
1.

Dibandingkan dengan pemakaian harian, kemungkinan infeksi kornea dari lensa
kontak yang dipakai secara extended meningkatkan sebanyak:
a. 1.5 sampai 2.5 kali
b. 3 sampai 8 kali
c. 10 sampai 24 kali
d. 40 kali

2.

Mana diantara yang berikut ini TIDAK tepat dalam manajemen keratitis limbus
vaskular/ vascularized limbal keratitis (VLK) yang berhubung dengan lensa RGP?
a. Mendesain kembali lensa untuk mendapatkan jarak angkat tepi sedang
b. Gunakan tetes pembasah pada mata
c. Pasang lensa yang lebih besar
d. Kurangi waktu pemakaian

3.

Semua yang berikut ini dikemukakan sebagai faktor-faktor yang mungkin
menyebabkan keratitis mikroba (MK) KECUALI:
a. Volume airmata di belakang lensa tidak cukup
b. Deposit pada permukaan lensa
c. Tergenangnya airmata dibelakang lensa
d. Kepatuhan pasien yang buruk

4.

Mana diantara teknik pencahayan slit lamp berikut ini paling baik digunakan
untuk mengamati kerutan pada kornea?
a. Pencahayaan langsung
b. Sclerotic scatter
c. Pencahayaan tangensial
d. Pencahayaan retro marginal

5.

Faktor yang PALING signifikan dalam etiologi komplikasi mata merah akut yang
dipicu lensa kontak (CLARE) adalah:
a. Pemakaian lensa kontak lunak secara extended
b. Karena adalh wanita
c. Penggantian musim
d. Sudah memakai lensa kontak selama 3 tahun atau lebih

6.

Mana diantara yang berikut ini kemungkinan BUKAN faktor penyebab etiologi
SEAL?
a. Kelopak mata atas yang ketat
b. Kelenturan (flexure) lensa yang tidak cukup
c. Fitting lensa ketat
d. Hipoksia
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7.

Mana diantara pernyataan tentang staining pukul 3 & 9 TIDAK BENAR?
a. Dapat membaik dengan latihan berkedip
b. Membesar dengan waktu
c. Biasanya unilateral
d. Staining pada area yang tidak ditutupi lensa kontak

8.

Mana diantara yang berikut ini BUKAN tanda umum dari komplikasi kepekaan
terhadap larutan?
a. Sekret mukopurulen
b. Infiltrat kornea
c. Staining bintik pada epitel
d. Perubahan pada konjungtiva palpebra

9.

Umumnya diameter dari bola-bola musin adalah:
a. 1 sampai 5 µm
b. 5 sampai 10 µm
c. 10 sampai 50 µm
d. 50 sampai 80 µm

10.

Mana diantara faktor berikut ini PALING signifikan berkontribusi pada udem
kornea pada keadaan mata tertutup?
a. Osmolaritas airmata yang rendah
b. Hipoksia
c. Suhu kornea meningkat
d. Pengeluaran karbon dioksida yang lambat

11.

Kotoran mata bagian depan dapat dikeluarkan dari mata dengan menggunakan
cairan-cairan berikut KECUALI:
a. Larutan saline yang steril
b. Airmata buatan
c. Larutan multi-purpose untuk RGP
d. Tetes pembasah mata

12.

Mana diantara yang berikut ini umumnya BUKAN tanda dari CLARE?
a. Infiltrat stroma yang menyebar
b. Sekret berair
c. Udem pada bagian tengah kornea
d. Staining kornea yang signifikan

13.

Pernyataan mana tentang superior arcuate epithelial lesion (SEAL) adalah
BENAR?
a. Biasanya terjadi 3 sampai 5 mm dari limbus
b. Diwarnai dengan fluorescein tetapi tidak dengan Rose Bengal
c. Biasanya terjadi pada posisi pukul 3 and 9
d. Lebih umum pada presbiop wanita
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14.

Pernyataan mana tentang bola-bola musin adalah BENAR?
a. Terasa sakit dan tidak nyaman
b. Menyebabkan penurunan tajam penglihatan
c. Lebih umum terjadi pada kornea yang lebih cembung
d. Secara eksklusif terlihat pada pemakai lensa silikon hidrogel

15.

Etiologi dari Dellen melibatkan semua dari yang berikut ini KECUALI:
a. Lensa kontak RGP dengan tepi yang tipis
b. Pinguecula
c. Opersi otot rektus
d. Permukaan kornea yang kering

16.

Mana diantara yang berikut ini umumnya ditemukan dalam kasus ulkus periper
lensa kontak (CLPU)?
a. Ukuran ulkus membesar dengan waktu
b. Lapisan Bowman tetap terikat
c. Biasanya terjadi di bagian tengah kornea
d. Melibatkan bilik mata depan

17.

Pengamatan klinis apa yang kemungkinan BESAR mengakibatkan gejala pada
pasien?
a. Vaskularisasi kornea
b. Mikrokista epitel
c. SEAL
d. Staining epitel yang berhubungan dengan keracunan larutan

18.

Mana diantara yang berikut ini umummya PALING banyak bertanggung jawab
dalam infeksi kornea?
a. Pseudomonas sp.
b. Acanthamoeba sp.
c. Candida sp.
d. Staphylococcus sp.

19.

Pemikiran komplikasi ‘Smile’ dan staining disebabkan oleh:
a. Udem pada epitel kornea
b. Kehilangan fase aqueous dalam selaput air mata di belakang lensa
c. Keracunan dalam larutan
d. Deposit pada permukaan lensa

20.

Mana diantara yang berikut ini BUKAN tanda umum dari Mikroba Keratitis (MK)?
a. Kemerahan pada bulbi
b. Secret mukopurulen
c. Perubahan pada astigmat kornea
d. Udem kelopak mata
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