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GIGI IMPAKSI (TUMBUH SEBAGIAN)

Gigi impaksi adalah gigi yang dalam keadaan tidak dapat 

bertumbuh atau bertumbuh sebagian (impaksi) dimana 

gigi tersebut tidak dapat dikeluarkan dengan cara           

pencabutan biasa melainkan dengan cara pembukaan 

jaringan ( keras / lunak ) yang menutupi jalan keluar gigi 

tersebut. Gigi ini sering kali tidak dapat tumbuh keluar 

menembus gusi secara normal karena kurangnya tempat. 

Akibatnya gigi tersebut sama sekali tidak tumbuh dan 

tetap terbenam di dalam tulang, atau hanya separuh       

mahkota yang berhasil menembus tulang dan gusi dan 

posisinya biasanya tidak tegak melainkan sedikit miring.
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Pengambilan gigi impaksi dilakukan dengan minor surgery 

atau operasi kecil. Dalam bahasa kedokteran gigi tindakan 

ini disebut odontektomi. Sebelum dicabut, gigi umumnya 

akan difoto terlebih dahulu dengan radiologi gigi untuk 

mengetahui bentuk, posisi dan kedalaman gigi. Tindakan 

operasi dilakukan dengan pembiusan lokal, namun 

kadang-kadang juga dilakukan dengan bius total.            

Walaupun tergolong operasi kecil, pencabutan gigi           

sebaiknya dilakukan secara profesional oleh dokter gigi 

spesialis bedah mulut, mengigat komplikasi yang mungkin 

timbul saat dan setelah pencabutan.
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BEDAH MULUT & MAKSILOFASIAL



Bidang spesialis kedokteran gigi ini menangani perawatan 

kelainan di rongga mulut seperti gigi bungsu yang               

terpendam atau tumbuh miring, implan gigi, kecelakaan 

yang menyebabkan patah tulang rahang, kelainan celah bibir 

dan celah langit-langit serta tumor di rongga mulut. Spesialis 

bedah mulut menangani pasien yang memerlukan             

pembedahan, yang mana terdiri dari dua tipe pembedahan 

yaitu :

APA ITU SPESIALIS BEDAH MULUT & MAKSILOFASIAL ?

Walaupun gigi permanen dimaksudkan untuk seumur 

hidup, ada beberapa alasan mengapa pencabutan gigi 

mungkin diperlukan. Pada dasarnya pencabutan adalah 

pilihan terakhir apabila tidak ada perawatan lain yang bisa        

dilakukan. Alasan pencabutan antara lain:

PENCABUTAN GIGI RUSAK

INFEKSI
Jika kerusakan gigi atau kerusakan meluas ke pulpa bagian 

tengah gigi yang mengandung saraf dan pembuluh darah 

bakteri di dalam mulut yang masuk ke pulpa akan      

menyebabkan infeksi. Jika infeksi begitu parah atau banyak   

struktur gigi telah hilang dan dalam kasus-kasus di mana 

perawatan saluran akar tidak dapat menyelamatkan gigi 

tersebut, pencabutan diperlukan untuk mencegah      

penyebaran infeksi. 

GIGI BERJEJAL
Pada perawatan ortodonti, terkadang perlu dilakukan 

pencabutan gigi untuk memberikan ruangan pergerakan 

gigi dalam perawatan merapikan gigi. 

JARINGAN PENDUKUNG GIGI
Pada kondisi dimana telah terjadi kerusakan yang luas dari 

jaringan gusi dan tulang pendukung gigi, yang sudah tidak 

memungkinkan lagi ditangani dengan perawatan             

periodonsi, maka pencabutan mungkin diperlukan. 

Konsultasi.

Pencabutan.

1 Ketika pasien dirujuk oleh dokter gigi umum dan spesialis 

lainnya. Pasien yang menderita cacat maksilofasial (leher, 

rahang, wajah) biasanya akan diberi rujukan oleh dokter 

umum atau dokter gigi umum kepada ahli bedah mulut 

dan maksilofasial.
2 Terdapat kelainan berupa tumor dibagian maksilofasial. 

Spesialis bedah mulut dan maksilofasial dapat      

melakukan tindakan bedah untuk membuang tumor.

3 Rehabilitas rongga mulut seperti pembuatan implan gigi 

pasca pencabutan gigi.

Pembedahan Minor adalah pembedahan dengan anestesi 

lokal biasanya dilakukan pada pengambilan gigi belakang 

yang tumbuhnya miring atau yang tidak dapat tumbuh 

dan juga dapat dilakukan untuk penghalusan tulang  

dimana ada tonjolan tulang yang tajam sebelum          

pembuatan gigi palsu.

Pembedahan Mayor adalah pembedahan dengan           

anestesi  umum biasanya dilakukan pada kasus rahang 

yang patah atau pengangkatan tumor yang besar.
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Tindakan bedah dengan anestesi umum.

Odontektomi (suatu tindakan bedah untuk mengeluarkan 

gigi bungsu yang impaksi).

Implan gigi (gigi tiruan yang paling mirip dengan gigi 

asli).

Ekstirpasi kista (tindakan pengangkatan seluruh massa 

kista  beserta kapsulnya). 

Insisi / Eksisi gingiva (sayatan kecil pada bagian dalam 

atau luar gusi).

Alveolektomi ( tindakan   bedah   untuk   membuang   

tulang alveolaris  yang  menonjol  baik  sebagian  

maupun  seluruhnya).
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KAPAN HARUS KE SPESIALIS BEDAH MULUT &       
MAKSILOFASIAL ?

4 Perbaikan fungsi dan estetik akibat kelainan kongenital 

(kelainan bawaan) seperti celah bibir dan langit-langit.

5 Koreksi tulang wajah akibat pertumbuhan tidak normal 

untuk perbaikan fungsi pengunyahan.

JENIS TINDAKAN SPESIALIS BEDAH MULUT & 
MAKSILOFASIAL

KARIES GIGI

Perkembangan karies
infeksi pada saluran

akar gigiKaries

Abses

Tahapan Implan Gigi


