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BAB 1
TATA TERTIB PRAKTIKUM DAN SKILLS LAB

1. Setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti kegiatan praktikum/skill’s lab blok 7 semester antara tahun ajaran
2016/2017
2. Mahasiswa wajib membaca Buku Panduan Praktikum/Skill’s Lab sebelum melakukan praktikum/skill’s lab dan
menguasai ilmu dasar periodonsia.
3. Mahasiswa wajib hadir di ruang praktikum/skill’s lab pada waktu yang telah ditentukan, mengenakan jas
praktikum/skill’s lab berwarna putih dengan rapi dan name tag sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membawa
Buku Panduan Praktikum/Skill’s Lab dan kelengkapan peralatan praktikum/skill’s lab yang diperlukan.
4. Bagi mahasiswa perempuan, rambut harus terikat rapi dan apabila berjilbab agar jilbab dimasukkan ke dalam jas
praktikum/skill’s lab, dilarang menggunakan pakaian yang tipis dan tembus pandang, rok wajib di bawah lutut,
celana tidak boleh ketat. Bagi mahasiswa laki-laki, rambut harus rapi dan tidak melebihi bahu, celana tidak boleh
ketat, tidak diperkenankan memakai kaos.
5. Mahasiswa yang datang terlambat lebih dari 15 menit tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, tidak
diperkenankan mengikuti kegiatan praktikum/skill’s lab. Mahasiswa yang berhalangan melakukan kegiatan
praktikum/skill’s lab harus melapor pada Penanggung Jawab Mata Ajar yang bersangkutan dengan membawa
surat keterangan yang jelas dan diijinkan mengikuti remidi sebagai pengganti materi yang ditinggalkan (maksimal
1 materi). Salah satu syarat lulus SL perio adalah kehadiran 100%.
6. Selama kegiatan praktikum/skill’s lab berlangsung, mahasiswa dilarang merokok, makan, mengaktifkan
penyeranta dan telepon genggam, mengganggu jalannya praktikum/skill’s lab atau bersenda gurau, dan
meninggalkan ruang praktikum/skill’s lab tanpa seijin instruktur praktikum/skill’s lab.
7. Peralatan praktikum/skill’s lab yang dipinjamkan oleh laboratorium ketrampilan klinik menjadi
tanggung jawab mahasiswa. Sebelum dan sesudah kegiatan praktikum/skill’s lab, periksa/teliti kelengkapan
peralatan/sarana yang digunakan, apabila kurang lengkap atau rusak wajib segera melapor pada petugas laboran
atau instruktur praktikum yang bertugas. Apabila terjadi kerusakan pada peralatan praktikum/skill’s lab, maka
menjadi tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan.
8. Sebelum meminjam peralatan atau meminta bahan, mahasiswa wajib menuliskan peralatan atau bahan yang
dipinjam/diminta pada borang peminjaman peralatan dan borang permintaan bahan, dan harus
ditandatangani oleh instruktur praktikum yang bertugas.
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9.

Selesai kegiatan praktikum/skill’s lab, semua peralatan dikembalikan ke tempat semula, sampah dibuang pada
tempatnya, hasil kerja praktikum/skill’s lab disimpan di dalam lemari penyimpanan. Tempat kerja ditinggalkan
harus dalam keadaan bersih dan rapi.

10. Fakultas/Laboratorium

tidak

bertanggung

jawab

atas

barang

yang

tertinggal/hilang

di

dalam

ruang

praktikum/skill’s lab.
11. Mahasiswa diwajibkan mengikuti pengarahan materi skill lab pada tiap topiknya.

1.1. UJIAN PRAKTIKUM/SKILL’S LAB
1. Setiap mahasiswa diwajibkan mengikuti semua ujian praktikum/skill’s lab pada setiap akhir topik skill’s lab dan
diwajibkan mengikuti ujian teori pada akhir masa skill’s lab.
2. Mahasiswa yang mendapatkan nilai ujian skill’s lab ≤75 dinyatakan tidak lulus maka diperkenankan mengikuti
ujian remidi 1 kali sesuai topik yang dinyatakan tidak lulus.
3. Mahasiswa dinyatakan lulus skill’s lab apabila nilai skill’s lab dan ujian teori masing-masing lebih dari 75.
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BAB 2
MODUL KEGIATAN SKILLS LAB PERIODONSIA
2.1. MODUL 1: ANASTESI DAN SUTURING
2.1.1. KOMPETENSI YANG HARUS DICAPAI:
- tindakan anastesi local pada phantom
- tindakan suturing pada phantom
2.1.2. SASARAN PEMBELAJARAN PENUNJANG
- menentukan batas batas anatomi untuk anastesi local dan suturing
- melakukan persiapan prosedur anastesi local dan suturing
2.2. MODUL 2 : PEMERIKSAAN PERIODONTAL DASAR
2.2.1. KOMPETENSI YANG HARUS DICAPAI:
- tindakan probing dan pengecekan kegoyangan
2.2.2. SASARAN PEMBELAJARAN PENUNJANG
- melakukan pengukuran poket dan kegoyangan pada panthom
2.3. MODUL 3 : SKELING DAN PENGHALUSAN AKAR
2.3.1. KOMPETENSI YANG HARUS DICAPAI :
- Tindakan skeling manual dan penghalusan akar
2.3.2. SASARAN PEMBELAJARAN PENUNJANG :
- Melakukan tindakan pembersihan dental deposit pada phantom
2.4. MODUL 4 : GINGIVEKTOMI
2.4.1. KOMPETENSI YANG HARUS DICAPAI :
- Tindakan gingivektomi
2.4.2. SASARAN PEMBELAJARAN PENUNJANG :
- Melakukan anastesi daerah operasi pada phantom
- Melakukan tindakan gingivektomi pada phantom
- Melakukan aplikasi periodontal dressing
2.5. MODUL 5 : KURETASE
2.5.1. KOMPETENSI YANG HARUS DICAPAI :
- Tindakan kuretase
2.5.2. SASARAN PEMBELAJARAN PENUNJANG :
- Melakukan anastesi daerah operasi pada phantom
- Melakukan tindakan kuretase pada phantom
2.6. MODUL 6 : SPLINTING
2.6.1. KOMPETENSI YANG HARUS DICAPAI :
- Fiksasi pada gigi goyang
2.6.2. SASARAN PEMBELAJARAN PENUNJANG :
- Merencanakan desain splinting
- Melakukan splinting gigi pada phantom
2.7. MODUL 7 : DESENSITASI
2.7.1. KOMPETENSI YANG HARUS DICAPAI :
- Tindakan desensitasi pada panthom
2.7.2. SASARAN PEMBELAJARAN PENUNJANG :
- Melakukan desensitasi pada panthom
- Menjelaskan urutan prosedur desensitasi pada panthom
2.8. MODUL 8: FLAP OPERASI
2.8.1. KOMPETENSI YANG HARUS DICAPAI :
- Tindakan Flap Operasi
2.8.2. SASARAN PEMBELAJARAN PENUNJANG :
- Melakukan anastesi daerah operasi pada phantom
- Melakukan insisi flap pada phantom
- Melakukan skeling dan penghalusan akar pada phantom
- Melakukan penjahitan flap pada phantom
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BAB 3
POKOK BAHASAN

3.1. MODUL 1: ANESTESI LOKAL RONGGA MULUT DAN SUTURING

ANESTESI LOKAL RONGGA MULUT

Sasaran Pembelajaran :
Pada akhir kegiatan pembelajaran SL diharapkan mahasiswa dapat:
1.
2.
3.
4.

Mempersiapkan alat dan bahan anastesi
Memasukkan cairan anastesi ke dalam syringe
Melakukan desinfeksi sebelum anastesi
Melakukan tehnik anastesi paraperioste
3.1.1 Alat :

Bahan :

1. kaca mulut

1. sarung tangan

2. pinset dental

2. masker

3. sonde half moon

3. Larutan antiseptic povidone iodine 10%

4. tools tray

4. tampon

5. syringe 3 cc

5. cairan anastesi ampul lidocain 2% dengan

6. panthom anastesi

adrenalin 1:80.000

7. dappen glass

3.1.2 TAHAP PERSIAPAN ANASTESI
No.
1.

Kegiatan
Mempersiapkan alat dan bahan anastesi
a. Syringe 3 cc
b. Cairan anastesi ampul lidocain 2% dengan
adrenalin 1:80.000
c. Tampon
d. kacamulut
e. pinset dental
f. sonde halfmoon
g. tray
h. Larutan antiseptik Povidone iodine 10%
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2.

Mempersiapkan syringe anastesi
A. Memastikan syringe 3cc tersegel dan tidak ada sobekan,
serta memeriksa tanggal kadaluarsa

B. Mengeratkan jarum pada barrel terlebih dahulu sebelum
membuka pembungkusnya dengan memutar hub searah
jarum jam.

C. Mendorong handle pada syringe hingga plunger
menyentuh ujung barrel

D. Membuka pembungkus syringe dari sisi yang bebas
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3.

Mempersiapkan ampul anastesi
A. Memeriksa ampul cairan anestesi
lokal : kandungan, konsentrasi, dan
volume larutan anestesi lokal,
kandungan dan konsentrasi bahan
vasokonstriktor, dan tanggal
kadaluarsanya

B. Memastikan seluruh cairan
berada di bawah leher ampul,
apabila ada cairan yang masih
berada di atas leher ampul
lakukan ketukan pada dinding
ampul dengan jari tangan

C. Menurunkan cairan dari
atas leher ampul dapat juga
dengan gerakan sentrifugal
sampai seluruh cairan berada
di bawah leher ampul

D.Mematahkan ampul anastesi
pada leher ampul dengan hati-hati

4.

Membuka penutup syringe, kemudian larutan anestesi
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lokal di dalam ampul tersebut dihisap dengan jarum injeksi
sampai seluruh cairan anestesi lokal berpindah ke dalam
barrel tanpa
ujung jarum
menyentuh
dinding ampul

5.

Menutup ujung jarum dan
memeriksa apakah ada gelembung
udara di dalam syringe, apabila
terdapat gelembung udara
dilakukan ketukan pada dinding
barrel sampai semua gelembung
udara keluar dari cairan di posisi
atas

6.

Mendorong handle untuk
mengeluarkan udara sampai
terlihat ada sedikit cairan yang
keluar dari ujung jarum

INJEKSI PARAPERIOSTEAL
1.
Mengeringkan area yang
akan didesinfeksi
2.
Daerah yang akan dilakukan
injeksi diolesi dengan
antiseptik melingkar dari
tengah keluar
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3.

Menusukkan jarum pada
cekungan terdalam pada
mucolabial atau mucobuccal
fold dari gigi yang
bersangkutan dengan bevel
menghadap ke tulang

4.

Jarum diinsersikan sampai
ujung jarum terasa
menyentuh tulang setinggi
apeks gigi yang bersangkutan

5.

Setelah jarum masuk,
dilakukan aspirasi yaitu
menarik sedikit handle pada
syringe sesaat untuk
memastikan jarum tidak
masuk ke pembuluh darah.
Apabila terlihat darah masuk
ke dalam syringe maka
tariklah jarum keluar dari
mukosa dan injeksikan lagi.
Apabila pada aspirasi tidak
terlihat terhisapnya darah
maka injeksikan cairan
anestesi lokal sebanyak kirakira 1 ml secara perlahanlahan dengan mendorong
menggunakan ibu jari

6.

7.

8.

Menarik jarum di daerah
kerja secara perlahan-lahan
dan bertahap untuk
mencegah timbulnya
perdarahan di tempat
tusukan jarum,

SUTURING

Sasaran Pembelajaran :
Pada akhir kegiatan pembelajaran SL diharapkan mahasiswa dapat:
1. Mempersiapkan alat dan bahan suturing
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2. Melakukan pemasangan benang jahit
3. Melakukan penjahitan simple interupted, matras horizontal, matras vertikal, figure eight
No.
1.

2.

3.
4.
6.

Alat / Bahan
Set A
a. kacamulut
b. pinset dental
c. sonde halfmoon
d. tray
Set B
a. Needle holder
b. pinset chirurgis
c. gunting benang
d. Klem lurus
Benang silk 3.0 roll
Jarum jahit 1/2 circle
18/21/24
Kain flanel dan tempat
tatakan untuk penjahitan

URUTAN KERJA SUTURING
NO.
1.

2.

3.

4.

5.

TAHAPAN
Menyiapkan alat : Needle
holder, pinset chirurgis,
gunting benang, klem,
jarum jahit 1/2 circle,
benang silk 3.0
Jarum dipegang dengan
needle holder pada 1/3
belakang

Benang dimasukkan ke
dalam bagian belakang
jarum dengan memutar
terlebih dahulu benang
pada needle holder agar
tegang
Needle holder dipegang
oleh jari ke I dan IV seperti
tampak pada gambar, jari II
dan III digunakan sebagai
stabilisator

Melakukan penusukan
jarum secara tegak lurus
pada sisi flap dengan jarak
antara setengah sekitar
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0,5-1 cm dari tepi luka dan
sekaligus mengambil
jaringan subkutannya
6.

6.

7.

8.

Dilanjutkan penusukan
jarum secara tegak lurus
pada sisi yang stabil
dengan jarak antara
setengah sekitar 0,5-1 cm
dari tepi luka dan sekaligus
mengambil jaringan
subkutannya
Lakukan suturing simple
interupted yaitu :
sisi benang yang terdapat
jarum diputar 1x kedepan
needle holder, kemudian
beak needle holder
menjepit benang yang
bebas
Selanjutnya sisi benang
yang terdapat jarum
diputar 1x kebelakang
needle holder, kemudian
beak needle holder
menjepit benang yang
bebas
Ulangi kebalikannya no.6
sekali lagi, sehingga
terdapat 3x simpul

9.

Simpul di letakkan ditepi
luka pada salah satu
tempat tusukan

10.

Benang dipotong kurang
lebih 0,5 cm- 1 cm dari
pangkal simpul

11.

Jarak simpul satu dengan
yang lain harus simetris
Pada flap yang lebar
lakukan suturing bagian
tengah dahulu kemudian
dibagi sama rata pada sisi
sampingnya

12.
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MODUL 2 : PEMERIKSAAN DASAR PERIODONTAL
Tujuan : mahasiswa mampu memahami dan menggunakan alat pemeriksaan dasar

periodontal, melakukan

pengukuran poket dan kegoyangan
3.2.1 Alat :

Bahan :

1. kaca mulut

1. Sarung tangan

2. pinset

2. masker

3. sonde half moon

3. Larutan antiseptik

4. periodontal probe

4. Cotton pellet

5. tools tray

5. Povidon iodine

6. panthom
7. dappen glass
8. petrie dish
3.2.2. Teori :
Pemeriksaan periodontal dasar
Penyakit periodontal merupakan suatu kerusakan yang dialami oleh jaringan gingiva, ligament
periodontal, tulang alveolar maupun sementum. Gejala klinis yang dapat diamati diantaranya adalah terdapat
poket periodontal, bleeding on probing (BOP), adanya resesi gingiva, maupun kegoyangan gigi. Poket
periodontal, BOP, dan resesi gingiva dapat dideteksi dan diukur dengan tehnik yang sama yaitu probing
menggunakan periodontal probe. Kegoyangan gigi dapat dideteksi dengan menggunakan gagang instrument
dengan tehnik tertentu.
Periodontal probe
Pengukuran kedalaman poket, BOP, maupun resesi gingiva dapat menggunakan probe periodontal
yang sudah dikalibrasi. Probe yang baik adalah probe yang berbentuk silinder dan memiliki marker untuk
mengukur kedalaman poket maupun resesi. Beberapa macam probe yang sudah terkalibrasi diantaranya
adalah
1. Marquis probe
Probe ini memiliki marker dengan interval 3,6,9, dan 12 mm

12 mm
9 mm
6 mm
3 mm
2. UNC (University of North Carolina)
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3. Michigan O probe
Probe ini memiliki marker interval 3,6, 8 mm
6

3 mm
8

4. William probe

5. Goldman probe
Periodontal probe ini memiliki marker interval sama dengan william yaitu 1,2,3,5,7,8,9,10 namun
penampangnya pipih tidak silinder seperti probe pada umumnya

6. Merritt B probe
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Periodontal probe ini memiliki marker yang sama dengan willia yaitu 1,2,3,5,7,8,9,10

7. Probe WHO

Tehnik probing
Probing adalah sebuah tindakan menggerakkan tip pada periodontal probe di dalam sulkus atau poket
menyusuri junctional epitelium. Probing dengan tehnik yang tepat akan meningkatkan akurasi pemeriksaan
jaringan periodontal sehingga dapat menentukan rencana perawatan dengan tepat. Teknik gerakan probing
menyusuri junctional epitelium dikenal dengan walking stroke.

Tehnik walking stroke
1. Masukkan probe kedalam sulkus atau poket dan dijaga agar tip probe senantiasa nempel permukaan gigi.
Kekuatan yang digunakan antara 20-30 gram.
2. Melakukan walking stroke dengan menggerakkan probe ke atas dan ke bawah seperti gerakan
menganggukkan kepala sambil maju kedepan permilimeter. Tip probe tidak boleh sampai keluar dari
dalam sulkus atau poket
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Adaptasi
Tip probe harus senantiasa berkontak dengan permukaan gigi

Incorrect

Correct

Paralel
Posisi probe harus senantiasa separalel mungking dengan permukaan gigi

Correct

Incorrect

Tehnik Interproksimal
Tehnik khusus diperlukan pada pemeriksaan daerah interproksimal karena adanya kontak area pada
daerah interproksimal. Teknik ini menggunakan two step teknik:
1. Step 1: area di bawah kontak area tidak bisa dilakukan probing secara langsung karena akan terhalang
dengan kontak area dengan gigi sebelahnya. Oleh karena itu arahkan tip probe parallel dengan
permukaan gigi terlebih dahulu.
2. Step 2: setelah probe dimasukkan sulkus parallel dengan permukaan gigi, miringkan probe perlahanlahan hingga mencapai daerah dibawah kontak area
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Step 1

Step 2

Probing daerah maksila
Sering kali pemeriksaan daerah interproksimal maksila memiliki kendala dalam penempatan probe
dikarenakan halangan dari mandibular. Hal ini dapat diatasi dengan mengubah posisi instrument handle kea
rah samping wajah pasien.

Pengukuran dan pencatatan kedalaman poket (probing depth)
Kedalaman poket adalah jarak antara dasar sulkus sampai margin gingiva yang diukur dengan probe
yang terkalibrasi. Setelah itu dimasukkan ke dalam rekam medis periodontal. Pencatatan kedalaman poket ini
dapat dilakukan dengan 3 aturan:
1. Enam sisi per gigi (Six site). Sisi yang dicatat adalah distofacial, facial, mesiofacial, distolingual, lingual,
dan mesiolingual.
2. One reading per site. Jika dalam satu sisi yang diukur terdapat beberapa kedalaman poket maka dicatat
yang paling dalam saja
3. Full millimeter Measurement. Jika terdapat pengukuran yang tidak bulat maka dilakukan pembulatan ke
nomor selanjutnya pada pencatatannya. Misalnya jika ditemukan pengukuran kedalaman sebesar 3,5 mm
maka dicatat 4 mm, dst.
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Six site
Pemeriksaan Kegoyangan Gigi
Pemeriksaan Kegoyangan Gigi dapat dilakukan dengan menggunakan 2 gagang instrument yang
diletakkan pada permukaan gigi sisi labial/bukal dan sisi lingual/palatal. Selain itu juga dapat menggunakan
gagang instrument yang diletakkan pada permukaan gigi sisi labial/ bukal dan ujung jari telunjuk yang
diletakkan pada sisi lingual/palatal. Gigi yang akan diperiksa dapat digerakkan kearah labial-lingual atau
bukal-lingual atau labial-palatal atau bukal-palatal untuk pengukuran kegoyangan arah horizontal. Gigi juga
dapat diukur kegoyangan arah vertical dengan menekan bagian oklusal gigi dengan menggunakan gagang
instrument kearah apikal.

I

Detectable increased tooth mobility not exceeding
1 mm of bucco-lingual movement.
Detectable increased tooth mobility in excess of I
mm but less than 2 mm of bucco-lingual
movement.
Detectable increased tooth mobility in excess of 2
mm bucco-lingual movement/clinically evident
apical movement upon application of force with an
instrument handle on the tooth crown directed in
an apical direction.

II
III

3.1.3 Tahapan kerja Pengukuran poket
1. Persiapan alat dan bahan
2. Pengaturan posisi kerja
3. Persiapan operator
4. Aplikasi antiseptik pada area kerja dengan menggunakan cotton pellet dan pinset dengan arah memutar
dari dalam keluar
5. memasukkan probe dengan memperhatikan adaptasi, parallel dengan tehnik walking probe
6. Melakukan pencatatan kedalaman poket dengan sistem six site
3.1.4 Tahapan kerja pemeriksaan kegoyangan gigi
1. Persiapan alat dan bahan
2. Pengaturan posisi kerja
3. Persiapan operator
4. Menempatkan dua ujung gagang instrument di bagian labial/bukal dan di bagian palatal atau lingual
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5. Menggerakkan gagang instrument bagian labial/bukal secara horizontal kearah palatal/lingual untuk
mengetahui besarnya kegoyangan arah horizontal
6. Menempatkan gagang instrument pada oklusal gigi dan
7. Menggerakkan gagang instrument kearah apikal untuk mengetahui pergerakan gigi arah vertikal
8. melakukan pencatatan derajat kegoyangan dengan kriteria Glickman

MODUL 3 : SKELING DAN PENGHALUSAN AKAR
Tujuan : Mahasiswa mampu memahami dan melakukan pemilihan alat, deteksi dan pembersihan kalkulus
3.3.1. Alat :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kaca mulut
Pinset
Sonde halfmoon
Tempat antiseptik
Deppen glass
Petrie dish
Tools tray
Kuret Gracey
Sickle scalers
Phantom skeling

Bahan :
1. Sarung tangan
2. Masker
3. Larutan antiseptik
4. Brush
5. Rubber bur
6. Cotton pellet
7. Syringe Irigasi

3.3.2. Teori :

Periodontal instrumentation telah terbukti mampu mengurangi jumlah bakteri baik supra maupun sub gingiva
dan bisa menyebabkan perubahan komposisi bakteri di subgingiva yang semula didominasi oleh bakteri gram negatif
anaerob yang merupakan bakteri periodontopatogen menjadi bakteri gram positif fakultatif yang merupakan baketri
flora normal yang terdapat pada gingiva sehat. Yang termasuk dalam periodontal instrumentation adalah tindakan
skeling dan root planing, stain removal dan bedah periodontal.
Skeling merupakan proses pembuangan plak dan kalkulus dari permukaan gigi, baik supragingiva maupun
sub gingiva. Sedangkan root planing merupakan proses pembuangan sisa-sisa kalkulus yang terpendam dan jaringan
nekrotik pada sementum untuk menghasilkan permukaan akar gigi yang licin dan keras. Tujuan utama skeling dan
root planing adalah untuk mengembalikan kesehatan gingiva dengan cara membuang etiologi yang menyebabkan
radang gingiva
Ada beberapa hal yang merupakan prinsip dari instrumentasi yang penting untuk diketahui yakni :
1. Accessibility (Posisi operator dan pasien)
Posisi operator terhadap lingkungan kerjanya, kemampuan beradaptasi dengan peralatan yang akan
digunakan agar efisiensi pekerjaan optimal disebut ergonomi. Prinsip-prinsip ergonomi juga diaplikasikan saat
melakukan prosedur skeling dan root planing untuk mengurangi stress dan kelelahan pada operator, perawat gigi
dan pasien.
Tujuanya adalah mencegah operator dan pasien dari ketidaknyaman dan injury, mendapatkan akses yang
baik terhadap area kerja dan efisiensi (waktu dan energi).
POSISI OPERATOR
FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI – UNIVERSITAS BRAWIJAYA

19

a. Kursi operator diposisikan hingga tercapai sudut 90º terhadap pinggul.
b. Kursi pasien direndahkan hingga ujung hidung pasien berada di bawah pinggang operator. Sudut siku
operator 90º saat melakukan instrumentasi
c.

Kaki operator berada di bawah sandaran kepala pasien. Hindari untuk meletakkan kaki dibelakang
kursi pasien karena berakibat kursi pasien menjadi lebih tinggi dan operator harus menaikkan sikunya
untuk melakukan instrumentasi

Posisi operator terhadap pasien
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POSISI PASIEN
Hal-hal yang harus diperhatikan ketika memposisikan pasien pada kursi gigi, yaitu:
a. Pasien duduk dengan nyaman dan seluruh tubuhnya disangga oleh kursi gigi.
b. Kepala pasien harus selalu berada di sandaran kepala kursi gigi dan sejajar dengan punggung pasien.
c.

Ketika pasien akan diposisikan pada kursi gigi, operator harus merendahkan kursi, menegakkan sandaran
dan lengan kursi untuk memudahkan pasien memposisikan dirinya di kursi gigi.

d. Posisi UPRIGHT (Tegak Lurus) adalah posisi awal pasien duduk di kursi gigi dengan sandaran kursi yang
ditegakkan membentuk sudut 90º terhadap lantai.
e. Setelah memastikan pasien duduk dengan nyaman, posisi kursi gigi dapat dirubah dan disesuaikan dengan
posisi operator, daerah kerja dalam rongga mulut pasien serta prosedur yang akan dilakukan.

Ket.Gbr. Posisi 45º adalah ketika sandaran kursi gigi dan permukaan oklusal mandibula pasien membentuk sudut 45º
terhadap lantai.

Ket.Gbr. Posisi SEMI SUPINE adalah ketika pasien hampir pada posisi berbaring, kepalalutut-kaki sejajar.

Ket.Gbr. Posisi SUPINE adalah ketika pasien berbaring di posisi horisontal dan kursi gigi sejajar dengan lantai. Posisi
lutut dan kaki pasien sedikit lebih tinggi dari kepala.
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Posisi operator terhadap pasien
Berpanduan pada “Clock Position” yaitu pengaturan posisi sesuai arah jarum jam, yang memudahkan untuk
membedakan posisi pasien berdasarkan sisi tangan yang dominan ( “ right - handed ” atau “left-handed” (kidal)).
Arah jam 8 – operator di depan pasien
Arah jam 9 – operator di samping kanan pasien
Arah jam 10 dan 11 – operator di dekat sudut sandaran
kepala pasien
Arah jam 12 – operator di belakang kepala pasien

2. Visibilitas, Pencahayaan dan retraksi
Visibilitas atau pencahayaan langsung menggunakan lampu dental unit. visibilitas atau pencahayaan tidak
langsung menggunakan cahaya dengan bantuan kaca mulut. Dengan melakukan retraksi menggunakan kaca mulut
atau jari bisa meciptakan visibilitas, aksesbilitas dan pencahayaan. Ulasi bibir dengan menggunakan vaselin untuk
mencegah perlukaan atau perdarahan.

Ket.Gbr. Posisi lampu kursi gigi saat operator melakukan : (A) instrumentasi gigi geligi rahang
atas; (B) Instrumentasi gigi geligi rahang bawah
3. Sharpness (kondisi instrumen)
Sebelum dilakukan instumentasi harus dilakukan pengecekan terhadap peralatan yang akan digunakan terlebih
dahulu . peralatan tersebut harus bersih, steril dan dalam kondisi yang bagus. Ujung dari instrument harus tajam dan
tidak rusak sehingga bisa meningkatkan sensitifitas tactile dan operator bisa bekerja dengan tepat dan efisien.
4. Mendapatkan area kerja yang bersih
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Visibilitas, pencahayaan dan retraksi yang bagus akan terhambat jika area kerja terdpat banyak saliva, darah dan
debris. Hal- hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan mengeringkan area kerja
menggunakan kasa, saliva ejector ataupun melakukan irigasi.
5. Stabilisasi instrumen
Kestabilan instrumen dan tangan adalah hal yang diperlukan untuk kontrol dalam instrumentasi. Kestabilan dan
kontrol adalah hal yang penting dalam instrumentasi efektif dan mencegah cedera terhadap operator dan pasien.
Dua faktor penting dalam menciptakan kestabilan adalah:
a. Instrumen grasp(standart pen grasp, modified pen grasp, palm and thumb grasp)
b. Finger rest
(sudah dijelaskan dalam mini lecture periodontal armamentarium)
6. Aktivasi instrumen
Terdiri dari :
a. Adaptasi
Adaptasi adalah cara penempatan ujung periodontal instrument pada permukaan gigi. Adaptasi yang tepat
harus dilakukan untuk mencegah trauma pada jaringan lunak dan permukaan akar. Penempatan ujung
instrumen terletak 1 atau 2 mm pada akhir sisi kerja yang berkontak dengan permukaan gigi.

Ket gambar. Contoh adaptasi yang benar dan salah
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b. Angulasi
Angulasi adalah sudut yang tebentuk antara permukaan instrumen dengan permukaan gigi.

Ket gambar. Angulasi yang benar

Ket gambar. Angulasi yang salah

c. Lateral Pressure
Adalah tindakan pada waktu skeling dan root planing ketika ibu jari dan jari lainya menekan permukaan gigi
atau kalkulus. Besarnya tekanan bervariasi tergantung tindakan apa yang ingin dilakukan apakah untuk
mengambil kalkulus atau menghaluskan permukaan akar, lateral pressure bisa kuat ,sedang ataupun ringan.
Pada saat melakukan lateral pressure harus dengan
hati-hati.

Wrist motion activation
Adalah suatu tindakan memutar ketika tangan dan pergelangan tangan menjadi satu unit kerja.
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Digital motion activation
Adalah pergerakan instrumen yang dilakukan dengan meregangkan jari bisa menggunakan periodontal probe,
explorer, ataupun ultrasonic instrument dimana pergerakanya sangat terbatas, contoh : daerah furkasi

d. Strokes

Ket gambar. Macam strokes dalam skeling dan root planing

7. Pemilihan alat yang tepat
(sudah dijelaskan pada saat mini lecture periodontal armamentarium

Prinsip Skeling dan root planing
1. Detection skill
Visual yang bagus dan tactile detection skills dibutuhkan untuk menentukan keberadaan dental deposit. Untuk
kalkulus supra gingiva bisa dideteksi secara visual akan tetapi untuk kalkulus sub gingiva akan lebih sulit
sehingga diperlukan penggunaan bantuan alat berupa periodontal probe atau explorer.

2. Supragingival scaling technique
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Letak kalkulus supragingiva berada di atas gingiva sehingga untuk adaptasi dan angulasi lebih mudah
dilakukan selain itu kalkulus supragingiva tidak sekeras kalkulus subgingiva. Alat yang digunakan sickle, hoe,
chisel, ultrasonic instrument.

3. Subgingiva scaling technique
Karena lokasinya beeada di bawah gusi menjadikanya lebih sulit dbandingkan skeling supragingiva. Alat yang
digunakan adalah kuret

3.3.3 Tahapan Kerja :
1. Persiapan alat dan bahan yang akan digunakan untuk melakukan tindakan skeling dan penghalusan
akar
2. Pengaturan posisi kerja
3. Aplikasi antiseptik pada area kerja dengan menggunakan cotton pellet dan pinset dengan arah
memutar dari dalam keluar
4. Lakukan eksplorasi dengan menggunakan sonde half moon untuk mengetahui letak perbatasan
kalkulus (titik tumpu pengambilan kalkulus)
5. Gunakan sickle scalers untuk melakukan pembersihan kalkulus supragingiva
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6. Gunakan kuret gracey untuk pembersihan kalkulus subgingiva dan penghalusan akar:
gigi anterior
 Gracey no. 1-4
 Gracey no. 5-6
gigi premolar
 Gracey no. 7-10
gigi posterior
 Gracey no. 11-12
gigi posterior bagian mesial
 Gracey no. 13-14
gigi posterior bagian distal
7. Lakukan eksplorasi menggunakan sonde half moon untuk mengetahui jika ada kalkulus tersisa
8. Lakukan polishing pada gigi geligi yang telah diskeling dengan menggunakan rubber bur atau brush,
disertai dengan pasta poles
9. Irigasi dengan menggunakan larutan antiseptik pada seluruh area yang telah diskeling

3.4. MODUL 4 : GINGIVEKTOMI
Tujuan : Mahasiswa mampu memahami dan melakukan tindakan gingivektomi
3.4.1. Alat :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bahan
Kaca mulut
Pinset
Sonde halfmoon
Periodontal probe
Kuret gracey
Sickle scalers
Pinset bedah
Blade holder
Pocket marker forceps
Deppen glass
Tempat antiseptik
Tools tray
Petrie dish
Spatula plastik
Phantom gingivektomi

1. Sarung tangan
2. Masker
3. Obat anastesi
4. Periodontal dressing
5. Larutan antiseptik
6. Aquabidest atau normal saline
7. Kasa
8. Blade no 11
9. Blade no 12
10. Cotton pellet
11. Kertas pengaduk
12. Syringe irigasi
13. Syringe anastesi
14. (Pisau Kirkland)
15. (Pisau Orban)

3.4.2. Teori :







Gingivektomi berarti memotong/ meng-eksisi gingiva
Gingivektomi bertujuan menghilangkan dinding poket, sehingga didapatkan asesibilitas dan visibilitas
yang baik untuk menghilangkan kalkulus secara sempurna dan penghalusan akar, menciptakan
lingkungan yang baik untuk proses penyembuhan gingiva dan merestorasi gingiva menjadi bentuk
yang fisiologis
Gingivektomi dilakukan pada gingiva dengan kondisi fibrous (tidak dalam kondisi radang)
Gingivektomi dapat dilakukan dengan menggunakan scalpel, elektrocauter, laser atau dengan bahan
kimia
Indikasi gingivektomi:
1. Eliminasi poket supraboni, jika dinding poket fibrous
2. Eliminasi gingival enlargement
3. Eliminasi abses periodontal yang supraboni



Kontraindikasi gingivektomi:
1. Bila memerlukan koreksi tulang
2. Bila dasar poket berada di bawah mucogingival junction
3. Pertimbangan estetik, terutama di rahang atas anterior



Penyembuhan pasca gingivektomi
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1. Respon awal setelah gingivektomi: pembentukan bekuan darah pada permukaan. Jaringan di
bawahnya akan mengalami inflamasi akut dengan nekrosis. Bekuan darah akan digantikan
oleh jaringan granulasi
2. Dalam 24 jam: sel jaringan ikat baru akan meningkat, dimana sebagian besar adalah
angioblas di bawah jaringan yang radang dan nekrosis
3. Setelah 12-24 jam: sel epitelial pada tepi luka akan migrasi ke menutupi jaringan granulasi.
Aktivitas epitel mencapai puncaknya setelah 24-36 jam
4. Setelah hari ke 5-14: epitelisasi permukaan sudah lengkap. Selama 4 minggu pertama setelah
gingivektomi, keratinisasi lebih sedikit dibandingkan dengan sebelum pembedahan. Repair
epitel yang sempurna memerlukan waktu sekitar 1 bulan. Vasodilatasi dan vaskularisasi mulai
berkurang setelah hari ke 4 masa penyembuhan dan tampak hampir normal pada hari ke 16.
Perbaikan sempurna dari jaringan ikat memerlukan waktu sekitar 7 minggu
5. Aliran cairan krevikular gingiva akan meningkat setelah gingivektomi dan kembali normal
sejalan dengan proses penyembuhan.

3.4.3. Tahapan Kerja :
1.
2.
3.
4.
5.

Persiapan alat dan bahan yang akan digunakan untuk melakukan tindakan gingivektomi.
Persiapan operator
Pengaturan posisi kerja
Aplikasi antiseptik pada daerah operasi
Lakukan pemeriksaan dengan periodontal probe untuk mengetahui letak epithelial attachment (dasar
poket)

6. Anastesi pada daerah operasi
7. Gunakan pocket marker untuk membentuk bleeding point sehingga dapat diketahui dasar pocket.
Pocket marker diletakkan sejajar sumbu panjang gigi, dengan beak menempel pada permukaan gigi
agar didapatkan letak bleeding point yang benar. Ujung yang tumpul di dalam poket, dimasukkan
sampai ujung menyentuh dasar poket. Sedangkan ujung yang tajam berada di luar poket, kemudian
ditekan sehingga didapatkan titik perdarahan atau bleeding point. Bleeding point menunjukkan letak
dasar poket

8. Buang jaringan hiperplasia dengan menggunakan scalpel no.11 atau no.12, perhatikan arah insisi!
Instrument lain yang bisa digunakan adalah pisau Kirkland (untuk permukaan fasial dan lingual),
dan pisau Orban (untuk insisi pada interdental)
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Insisi dilakukan secara continue atau discontinue
Insisi continue

Insisi discontinue

Ujung blade diletakkan +/- 2mm dibawah bleeding point, dengan ujung blade mengarah ke coronal,
sedekat mungkin dengan tulang alveolar tetapi tulang tidak boleh terekspos. Hasil eksisi akan
membentuk zero pocket

9. Buat menjadi “zero pocket”.
10. Lakukan scaling dan rootplaning
Tahapan scaling dan rootplaning tidak boleh dilupakan dalam prosedur gingivektomi, dengan scaling
dan rootplaning kita menghilangkan faktor lokal (dental deposit). Selain kalkulus, mungkin akan
ditemukan karies atau resorbsi akar
11. Lakukan gingivoplasty.
Gingivoplasty adalah tahapan mengkontur kembali gingiva menjadi bentuk anatomis yang normal.
Dengan cara menghilangkan bagian tajam bekas eksisi, menghaluskan permukaan gingiva. Alat yang
digunakan antara lain: scalpel, bur low speed dan elektrocauter
Gingivoplasty dilakukan pada kasus-kasus: gingival cleft dan craters, craterlike interdental papillae
yang disebabkan oleh ANUG dan gingival enlargement
12. Irigasi daerah operasi dengan menggunakan larutan antiseptik
13. Kontrol perdarahan menggunakan kasa steril
14. Aplikasi dressing.
Bahan dressing yang kita pakai adalah jenis Non-eugenol, untuk menghindari iritasi jaringan. Tujuan
pemakaian peridontal dressing adalah melindungi luka bekas eksisi dari iritasi mekanik, seperti
gerakan bibir, lidah, iritasi dari makanan. Sehingga proses penyembuhan tidak terganggu.
Pelajari mengenai periodontal dressing (tujuan pemakaian, jenis, cara aplikasi)
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3.5. MODUL 5 : KURETASE
Tujuan : Mahasiswa mampu memahami dan melakukan tindakan kuretase
3.5.1. Alat :
1.
Kaca mulut
2.
Pinset
3.
Sonde half moon
4.
Periodontal probe
5. Kuret Gracey
6. Sickle scalers
7. Petrie dish
8. Tools tray
9.
Deppen glass
10. Tempat antiseptik
11. Phantom kuretase

Bahan :
1. Masker
2. Sarung tangan
3. Obat anastesi
4. Cotton pellet
5. Larutan antiseptik
6. Kasa
7. Syringe anastesi
8. Syringe irigasi
9. Aquabidest/ normal saline

3.5.2. Teori :


Kuretase di bidang periodontik berarti mengerok dinding dalam poket gingiva untuk menghilangkan
jaringan nekrotik pada dinding poket.



Macam-macam Kuretase
 Kuretase Gingiva 
membuang keradangan pada jaringan lunak yang terletak lateral
dinding poket  gerakan horizontal stroke
 Kuretase Subgingiva  menghilangkan epithel attachment, sehinnga terjadi luka baru 
blood clot  re-attachment  gerakan vertical stroke



Indkasi kuret:
infraboni yang
 Poket
accessible (dapat dijangkau oleh peralatan kuret)
 Pasien kontraindikasi bedah dimana terdapat jaringan oedem yang tak dapat dihilangkan
dengan scaling dan root planing saja
 Pasien pasca dilakukan bedah flap periodontal dan masih terdapat jaringan yang oedem
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Kuretase harus dilakukan dibawah anastesi lokal yang adekuat

3.5.3. Tahapan Kerja :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Persiapan alat dan bahan yang akan digunakan untuk melakukan tindakan kuretase
Persiapan operator
Pengaturan posisi kerja
Aplikasi antiseptik pada daerah operasi
Pemeriksaan poket memakai periodontal probe
Menentukan elemen yang akan di kuret
Lakukan anastesi lokal pada daerah operasi
Lakukan scaling dan root planing pada elemen gigi di daerah operasi, dengan sisi tajam kuret gracey
menghadap ke gigi. Kuret gracey yang dipakai sesuaikan dengan elemen gigi yang dikerjakan.
 Gracey no 1-4
: untuk gigi anterior
 Gracey no 5-6
: untuk gigi premolar
: untuk gigi posterior bagian bukal/ palatal/lingual
 Gracey no 7-10
 Gracey no 11-12
: untuk gigi posterior bagian mesial
: untuk gigi posterior bagian distal
 Gracey no 13-14

9. Menggunakan kuret gracey, buang jaringan nekrotik pada jaringan lunak. Sisi tajam kuret gracey
menghadap jaringan lunak. Kuret gracey yang dipakai sesuaikan dengan elemen gigi yang
dikerjakan
10. Perhatikan finger rest saat melakukan kuretase, tangan kiri digunakan untuk menahan bagian luar
pada jaringan lunak yang sedang dikerjakan
11. Irigasi daerah operasi dengan larutan antiseptik
12. Kontrol perdarahan dengan menggunakan kasa tampon

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI – UNIVERSITAS BRAWIJAYA

31

3.6. MODUL 6 : SPLINTING
Tujuan : Mahasiswa mampu memahami dan melakukan fiksasi pada gigi goyang
3.6.1. Alat :
Bahan :
1.
Kaca mulut
1. Sarung tangan
2.
Pinset
2. Masker
3.
Sonde halfmoon
3. Kawat splinting Ø 0.25 mm
4.
Excavator
4. Etsa
5.
Tools tray
5. Bonding komposit
6.
Petrie dish
6. Komposit
7.
Tang potong
7. Bor poles
8.
Burnisher
8. Kertas artikulasi
9.
Plastis filling
9. Syringe irigasi
10. Needle holder
10. Cotton pellet
11. Tempat antiseptik
11. Cotton roll
12. Deppen glass
13. Phantom splinting
3.6.2. Teori :
Definisi :
Peranti yang bersifat rigid maupun fleksibel yang didesain untuk stabilisasi gigi goyang
Tujuan :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Untuk membagi beban tekan oklusal
Mengubah arah tekan oklusal lebih ke axial
Untuk tahanan bagi yang goyang dalam menerima beban kunyah
Mengembalikan fungsi kunyah
Stabilisasi gigi selama perawatan bedah periodontal
Mencegah supraerupsi gigi

Indikasi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Stabilisasi kegoyangan gigi moderate hingga advance
Stabilisasi gigi pada secondary trauma from occlusion
Stabilisasi gigi pasca perawatan orthodontic
Stabilisasi gigi setelah trauma akut (avulsi, subluksasi)
Membantu prosedur bedah
Mencegah drifting dan tipping
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7. Mencegah ekstrusi gigi
Kontraindikasi : jika stabilisasi dan keberhasilan perawatan periodontal tidak bisa diprediksi (misal prognosis
hopeless
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3.6.3. Tahapan Kerja :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Persiapan alat dan bahan yang akan digunakan untuk melakukan tindakan splinting
Persiapan operator
Pengaturan posisi kerja
Tentukan elemen yang akan dilakukan splinting
Bersihkan daerah yang akan di splinting dari dental deposit
Ukur panjang kerja
Ukur kawat sepanjang 2 kali panjang kerja , lalu potong
Kawat di tekuk menjadi dua bagian dan dipilin
Lakukan pembuatan parit untuk menempatkan kawat pada splinting gigi posterior dan anterior atas
Aplikasikan etsa pada gigi yang akan di splinting
Aplikasikan bonding agent pada gigi yang akan di splinting
Aplikasikan komposit pada permukaan salah satu gigi yang akan di splinting
Letakkan salah satu ujung kawat pada area yang telah diberi komposit
Sinari komposit dengan light cure
Lanjutkan aplikasi komposit hingga seluruh permukaan kawat tertutup komposit,
Sinari komposit dengan light cure
Lakukan cek gigitan
Lakukan polishing
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3.7. MODUL 7 : Desensitasi
Tujuan : Mengatasi nyeri pada pasien dengan dentin hipersensitif
3.7.1 Alat

Bahan

1. Kaca mulut

1. Cotton pellet

2. Sonde halfmoon

2. Pasta polishing

3. Pinset

3. Larutan desensitasi

4. Brush
5. Lowspeed
6. microbrush
7. pettri dish
8. model panthom
9. chip blower
10. deppen glass

3.7.2 Teori

Definisi
Hipersensitifitas dentin dapat digambarkan sebagai rasa sakit yang pendek dan tajam yang terjadi
secara tiba-tiba akibat adanya rangsangan (taktil atau sentuhan, uap, kimiawi dan rangsangan panas
atau dingin) terhadap dentin yang terpapar/terbuka.
Hipersensitifitas dentin merupakan masalah pada rongga mulut yang menyerang lebih dari 40% orang
dewasa di berbagai daerah.

-

Etiologi
- Faktor etiologi hipersensitifitas dentin adalah
 Hasil dari resesi gingiva (terbukanya dentin dan akar gigi)
 Hasil dari hilangnya enamel krn trauma pada gigi
 Kehilangan sementum
 Kehilangan smear layer

Gambaran Klinis
-

Pasien merasakan sakit yang tajam, jelas, spesifik, intermiten atau konstan.
Adanya resesi gingiva
Adanya bagian dentin yang terbuka

Manajemen Perawatan Professional (Professional Care Management)
1. Penutup tubulus dentin
 Kalsium Hidroksida
Beberapa penelitian melaporkan bahwa kalsium hidroksida dapat mengatasi
hipersensitifitas pada dentin.
Kalsium hidroksida bekerja melalui penghambatan tubulus dentin dengan
mengikat protein radikal oleh ion kalsium dan meningkatkan mineralisasi dentin
yang terbuka.
Meskipun dapat bekerja secara cepat dan efektif , efek kalsium hidroksida dapat
berkurang dengan cepat sehingga
membutuhkan beberapa aplikasi untuk
mempertahankan efeknya.
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-

Kalsium hidroksida dapat digunakan untuk menyumbat tubulus dentin dan untuk
permeabilitas dentin.
Kekurangan dari kalsium hidroksida adalah iritasi jaringan gingiva.

2. Fluorides
Suplemen fluor yang paling sering digunakan adalah sebagai berikut:
 Sodium fluoride
Beberapa penelitian telah melaporkan bahwa perawatan pada akar gigi yang
terbuka dengan menggunakan sikat gigi yang mengandung fluoride dan solutions
fluoride terkonsentrasi sangat efektif untuk mengatasi hipersensitifitas dentin.
Proses perbaikan terjadi karena adanya ketahanan dentin terhadap proses
dekalsifikasi dan presipitasi dentin yang terbuka.
Efek desensitifitas terjadi karena senyawa fluoride diendapkan secara mekanis dan
memblokir tubulus dentin yang terpapar atau memblokir transmisi jaringan.
 Sodium monofluorophosphatase
- Mekanisme aksi dari sodium monofluorophosphatase dalam menutup tubulus
dentin yang terbuka tidak jelas.
- Menurut penelitian scanning electron mikroskopis, tidak terlihat adanya efek
perubahan visual dari penggunaan sodium monofluorophosphatase.
 Stannous fluoride
Stannous fluoride terdiri dari cairan solution atau gel glycherine dengan
carboxymethil selulosa yang aktif mengontrol hipersensitifitas dentin.
Aksi dari stannous fluoride ini adalah menginduksi mineral dengan membentuk
barrier kalsifikasi sehingga memblokir tubulus dentin yang terbuka.
Sebagai alternatif, stannous dentin akan mengalami presipitasi pada lapisan dentin
sehingga menutup tubulus dentin yang terbuka.
3. Dentine Sealers (Resin dan adhesive)
Menutup tubulus dentin dengan resin dan adhesive sudah merupakan salah satu cara
untuk mengatasi hipersensitivitas dentin.
Contohnya, HEMA dapat memblokir tubulus dentin menghasilkan pengurangan
permeabilitas dentin.

4. Pottasium Oxalate
Ion oxalate bereaksi dengan ion kalsium pada tubulus dentin membentuk kristal
kalsium oxalate yang tidak larut dalam air untuk memblokir dan mencegah perpindahan
cairan dentinal.
5. Varnish dan Cyanoacryalate Sealants
Varnish membentuk barrier perlindungan untuk menutupi dentin untuk mencegah
penghantaran stimulus.
6. Fluoride Iontophoresis
Iontophoresis adalah proses dimana medikamen ion diubah menjadi jaringan spesifik
melalui arus listrik.
Fluoride iontophoresis mentrasnfer ion-ion fluoride ke dalam dentin untuk
desensitifisasi.
Ionthoporesis terdiri dari elektroda negative yang ditempatkan pada gigi dan elektroda
positif ditempatkan pada lengan atau wajah pasien.
7. Formaldehyde atau glutaraldehyde
Formaldehyde atau glutaraldehyde mampu untuk mengendapkan protein saliva dalam
tubulus dentin dan dapat digunakan untuk mengatasi hipersensitivitas dentin.
Namun demikian, efek ini dipertanyakan sejak ditemukannya formulasi yang sedikit
atau tidak berpengaruh pada hipersensitivitas dentin.
Mengingat bahwa agen ini adalah fiksatif jaringan yang kuat , maka harus digunakan
dengan sangat hati-hati untuk memastikan tidak berkontak dengan jaringan gingiva
penting.
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8. Formalin 40%
Formalin memicu albumin atau denaturasi serat-serat Tomes.
Cotton pellet digosokkan ke daerah sensitif dan porte polisher digunakan untuk
meneruskan pemolesan pada waktu tertentu.

9. Silver Nitrate
Silver nitrate mengurangi dentin hipersensitif dengan koagulasi cepat serat Tomes
membentuk albumin perak, sehingga akan diperoleh warna gelap saat terkena cahaya
dan menghitamkan permukaan gigi.
Penggunaan Natrium klorida dapat mengurangi pigmentasi. Teknik ini tidak banyak
diterima dengan baik oleh pasien.
10. Laser
Nd:YAG digunakan untuk mengobati pasien dengan servikal gigi yang sensitif terhadap
udara dingin.
Perawatan laser dilakukan pada akar yang terbuka dimulai dari 2 menit pada 10 puls
untuk meningkatkan tingkat daya sampai pasien terdeteksi energi laser atau sampai
maksimal 100 mJ. Kedua aplikasi bergantung pada kemampuannya untuk menutup
tubulus dentin.
Laser Nd:YAG telah digunakan bersama dengan varnish sodium fluoride, hasilnya
cukup memuaskan yaitu 90 persen dari tubulus dentin tertutup melalui penggunaan
terapi kombinasi ini. Iradiasi laser CO2 dan stannous fluoride gel juga telah terbukti
efektif untuk mendorong tubulus dentin menutup sampai enam bulan setelah
perawatan.

11. Material Restorative
Penggunaan bahan restoratif umumnya berupa invasive solution untuk mengatasi
masalah hipersensitivitas.
Bahan yang biasa digunakan antara lain resin komposit dan glass ionomer.
Bahan tersebut bekerja sebagai tambalan, menutup tubulus dentin yang terbuka.
Umumnya perawatan dengan material restorative ini adalah upaya terakhir yang
dilakukan apabila gigi sudah tidak merespon perawatan desensitifitas lainnya.
12. Casein phosphopeptides
Merupakan produk baru yang terdiri dari casein phosphopeptides yang telah digunakan
untuk mengatasi hipersensitivitas pada dentin.
13. Periodontal Surgery
Terdapat banyak cara grafting jaringan lunak yang dilakukan untuk menutupi
permukaan akar lateral yang terbuka, salah satunya adalah “slidding graft”, “free
gingival graft”, grafting jaringan ikat dan reposisi flap koronal.
Grafting jaringan lunak untuk resesi gingiva membutuhkan perencanaan dan
pemahaman yang matang.
Pada umumnya grafting jaringan lunak untuk mengatasi sensitivitas pada dentin tidak
dianggap sebagai strategi pengobatan utama dan tidak bisa diprediksi keberhasilannya.
14. Prosthodontic Rehabilitation
Perawatan dengan prosthodontic rehabilitation tergantung pada tingkat keparahan
kehilangan gigi.
Perawatan untuk gigi anterior sebaiknya menggunakan porselen atau logam fusi
porselen mahkota veneer penuh.
Untuk gigi posterior sebaiknya menggunakan logam atau porselen fusi mahkota logam.
15. Agen Anti Inflamatori (Corticocostereroids)
Agen antiinflamatori seperti corticosteroid terbukti dapat mengatasi hipersensitivitas
dentin.
Agen ini dapat menginduksi mineralisasi sehingga dapat menutup tubulus dentin.
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16. Mouthguards
Penggunaan alat mouthguard pertama kali diperkenalkan oleh Reinhart et al pada 1990.
3.7.3 Panduan Kerja
1. Persiapan alat dan bahan
2. Persiapan operator
3. Pengaturan posisi kerja
4. Menentukan elemen gigi yang akan dilakukan desensitasi dengan menggunakan semprotan angin dari chip
blower atau dengan taktil dengan perabaan menggunakan sonde halfmoon
5. Membersihkan daerah kerja dari dental deposit dengan menggunakan brush
6. Mengeringkan gigi dengan udara
7. Mengaplikasikan daerah dentin yang terbuka dengan bahan desensitasi
8. Mengeringkan kembali dengan semprotan udara
9. Memeriksa gigi yang telah didesensitasi dan mengulangi jika masih ada pain
3.8. MODUL 8 : FLAP OPERASI
Tujuan : Mahasiswa mampu memahami dan melakukan tindakan flap operasi
3.8.1. Alat :
1.
Kaca mulut
2.
Pinset
3.
Sonde half moon
4.
Periodontal probe
5.
Kuret Gracey
6.
Sickle scalers
7.
Pinset bedah
8.
Gunting
9.
Needle holder
10. Blade holder
11. Rasparatorium
12. Bone file
13. Mata bor low speed
14. Dappen glass
15. Tempat antiseptik
16. Tools tray
17. Petrie dish
18. Phantom flap op

Bahan :
1. Sarung tangan
2. Masker
3. Obat anastesi
4. Larutan antiseptik
5. Aquabidest/ normal saline
6. Silk suture
7. Needle
8. Blade no 11
9. Blade no 12
10. Blade n0 15
11. Kasa
12. Cotton pellet
13. Syringe anastesi
14. Syringe irigasi

3.8.2. Teori :
 Flap adalah bagian datar dari jaringan, baik itu kulit, mukosa, atau mukoperiosteum yang sebagian
diputuskan dari pangkalnya atau bagian jaringan yang lebih dalam.
 Bedah flap bertujuan memisahkan gingiva/ mukosa dgn permukaan jaringan di bawahnya untuk
mendapatkan visibilitas & aksesibilitas ke tulang & permukaan gigi
 Flap operasi dilakukan pada kondisi kerusakan periodontal yang disertai kerusakan tulang alveolar
dengan kedalaman saku gusi (poket) lebih dari 6 mm
 Hasil yang diharapkan saku gusi (poket) mempunyai kedalaman sulkus yang normal kembali
3.8.3

Tahapan Kerja :
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Persiapan alat dan bahan yang akan digunakan untuk melakukan tindakan flap operasi
Persiapan operator
Pengaturan posisi kerja
Pemeriksaan poket memakai periodontal probe
Aplikasi antiseptik pada daerah operasi
Lakukan anastesi pada daerah operasi
Dengan menggunakan scalpel lakukan insisi horizontal yang terdiri dari : (i) internal bevel incision, (ii)
crevicular incision, (iii) interdental incision

8. Lakukan insisi vertikal
Ingat: insisi vertikal jangan dilakukan pada interdental papil dan daerah kontur terbesar gigi.

9. Lakukan pembukaan flap dengan menggunakan rasparatorium. Jenis pembukaan flap yang
dilakukan di sini adalah full thickness flap
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10. Lakukan pembersihan plak, kalkulus, debris pada elemen gigi di daerah operasi
11. Buang semua jaringan nekrotik (yang melekat pada tulang, gigi dan flap bagian dalam)
12. Mengkontur tulang (bila diperlukan) dgn menggunakan bone file atau mata bur (low speed)

13. Irigasi dengan normal saline sterile dan betadine yang dicampur dengan aquadest
14. Kontrol perdarahan dengan kasa (tampon)
15. Flap di jahit

16. Irigasi daerah operasi dengan larutan antiseptik
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