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Mata minus terjadi karena mata tidak dapat 

memfokuskan bayangan tepat pada retina.
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Jagalah Kesehatan
Mata Anda

dari Myopia atau 
Rabun Jauh

Gejala lain yang sering menyertai 

adalah sering memicingkan mata, 

kadang disertai nyeri kepala dan 

seringkali didapatkan riwayat 

bekerja dengan jarak dekat.

Keturunan

Kurang beraktivitas di luar ruangan

Banyak aktivitas dengan jarak dekat, 

seperti membaca, bermain gadget, 

bekerja di depan komputer.

Myopia atau rabun jauh atau 

mata minus adalah kelainan 

penglihatan dimana seseorang 

mengalami keluhan pandangan 

kabur jika melihat jauh
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Bagaimana 

KACAMATA

Kacamata mudah didapat, 

aman dan relatif murah. Namun 

tidak dapat digunakan jika 

selisih kelainan mata kanan kiri 

lebih dari 3 dioptri serta kurang 

nyaman untuk minus dan 

silinder tinggi.

LENSA KONTAK
Lensa kontak dapat 

mengoreksi silinder tinggi dan 

penglihatan lebih nyaman 

pada minus tinggi. Secara 

kosmetik lebih baik. Akan 

tetapi, rawan timbul komplikasi 

jika pemakaian dan perawatan 

tidak sesuai anjuran.

BEDAH REFRAKTIF
Dapat mengurangi hingga 

menghilangkan mata minus. 

Sebelum dilakukan harus 

menjalani rangkaian pemeriksaan 

karena terdapat beberapa syarat 

yang harus dipenuhi seperti 

ukuran kacamata sudah stabil, 

biasanya usia >18 tahun & 

ketebalan kornea cukup.

Cegah
Myopia

dengan cara :

Deteksi dini

Periksa mata ke dokter mata sejak dini secara 

teratur jika terdapat tanda-tanda memicingkan 

mata, menelengkan kepala, dan sering 

menggosok mata

Banyak beraktivitas di luar ruangan

Biasakan membaca atau bekerja dengan 

handphone pada jarak 40 cm, komputer pada 

jarak 60 cm, menonton TV dengan jarak 5x 

diagonal layar TV

Ikuti kaidah 20-20-20. Setiap 20 menit, 

istirahatkan mata dari membaca atau bekerja 

dengan jarak dekat selama 20 detik, dan jaga 

jarak 20 khaki (6 meter)

Membaca dengan penerangan yang cukup dan 

penyinaran dari arah belakang

Istirahat cukup, makan makanan bergizi, dan 

olahraga teratur

Jika anda sudah mengalami mata minus, gunakan 

kacamata sebagai koreksi sesuai ukuran yang 

diberikan dokter amaa, jangan diturunkan

Untuk anak-anak, sebaiknya kacamata selalu 

dipakai
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