
 

 

 

Pertolongan Pertama  

1. Jangan Mengucek mata 

2. Bilas segera dengan air bersih yang  mengalir 
atau cairan infuse fisiologis (NaCl 0,9 %) 

3. Jika bisa gunakan cotton bud yang  lembab 
untuk mengangkat benda asing 
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Untuk menghindari masuknya benda asing ke 

dalam mata, pakailah pelindung mata saat 
beker ja  m enggunak an bend a -bend a               
pertukangan, seperti gergaji, mesin pemotong 

rumput, palu, dan gerinda. Lakukan hal yang    
sama saat bekerja dengan menggunakan bahan-

bahan  kimia dan berkendara dengan sepeda 
motor  

Gunakan pelindung mata saat  melakukan 
pekerjaan beresiko  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

Semoga Lekas Sembuh  
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CORPUS ALINEUM (BENDA ASING)

PADA  KORNEA 

Pengobatan/ penanganan Pencegahan  



 

 

Corpus Alineum pada kornea merupakan istilah 
medis yang berarti benda asing  pada kornea 
mata 

Benda asing adalah Suatu benda yang            
seharusnya  tidak berada dalam tubuh  

Apa saja benda asing yang dapat masuk ke 
mata: 

 Bulu mata, pasir, debu, pecahan kaca, 
partikel kecil lainnya yang bisa tertiup dan 
masuk ke dalam mata  

 Benda Logam : seperti Emas, perak,  platina, 
timah, besi tembaga  

 Bahan kimia : seperti asam cuka, kapur sirih, 
pasta gigi, produk pembersih  

 

 

 

Gejala yang dapat di rasakan saat terdapat 
benda asing pada mata :  

 Perasaan tertekan atau tidak nyaman 

 Sensasi benda asing pada mata  

 Refleks berkedip yang berlebihan  

 Nyeri pada mata 

 Nyeri saat melihat cahaya  

 Terdapat kemerahan pada mata 

 Tukang kayu 

 Tukang Besi 

 Tukang Bangunan dan lainnya  
 

 

 

 

Dampak yang di timbulkan benda asing pada 
mata tergantung dari jumlah, ukuran, posisi,    
kedalaman dan efek dari corpus alineum       ter-
sebut  

Benda asing yang tertahan dalam mata akan 
menyebabkan kerusakan kornea permanen 
gangguan pada penglihatan  

 CORPUS ALIENUM PADA CORNEA? JANGAN LUPA GUNAKAN APD AGAR MATA TERHINDAR DARI BENDA ASING 

Gejala 

Gejala  
Faktor risiko 

Dampak yang terjadi antara lain : 

 Iriasi jaringan mata 

 Infeksi ocular dalam 

 Timbulnya jaringan parut 

 Abrasi kornea 

 Ulkus kornea 

 

 
• Benda asing tersebut tersangkut pada bola 

mata 
• Keluar cairan atau pendarahan pada mata 
• Benda tajam yang mengenai mata 
• Benda asing mengenai mata dengan         

kecepatan tinggi 
• Pertolongan pertama tidak berhasil   

mengeluarkan benda asing pada mata 
• Penglihatan tidak kembali normal setelah 

mata diistirahatkan lebih dari 1 jam 
• Benda asing telah diangkat tetapi iritasi 

mata berlangsung lebih dari 2 jam  
 
 

 

 

 
 

Pengertian  Siapa yang beresiko terkena 

 benda asing pada mata  

Gejala  

Kapan Harus ke Dokter 

Apa saja bahaya jika terdapat benda 

Asing pada mata  


