
APA ITU VENEER ?

Perubahan warna yang terjadi pada gigi depan seringkali 

menimbulkan masalah estetika yang mempengaruhi 

penampilan, terutama bagi anda dengan profesi yang 

menuntut penampilan prima. Bagi wanita dengan warna 

gigi yang kurang cerah akan mempengaruhi senyumnya             

sehingga hanya dapat memakai warna lipstik atau make-up 

tertentu. Perawatan bleaching merupakan salah satu upaya 

yang dapat dilakukan untuk mendapatkan warna gigi lebih 

cerah. Gigi yang putih bersih dapat membantu anda      

menjadi lebih berani serta meningkatkan percaya diri untuk 

tampil dan berkomunikasi. 

APA ITU BLEACHING (TEETH WHITENING)?

BEFORE AFTER

Veneer gigi adalah prosedur estetika (kecantikan) dari 

kedokteran gigi untuk membantu meningkatkan warna, 

bentuk, dan posisi gigi serta memperbaiki gigi yang 

gompal. Veneer gigi terbuat dari lapisan tipis porselen yang 

dipasang untuk menutupi permukaan depan gigi. Veneer 

gigi dapat bertahan hingga bertahun-tahun, namun jika 

tidak dirawat dan dijaga dengan baik, maka veneer dapat 

retak atau terkelupas dan perlu diganti. Veneer biasanya 

digunakan memperbaiki gigi yang berubah warna, patah, 

rusak, tidak sejajar, tidak rata, tidak teratur bentuknya, atau 

yang memiliki celah. Veneer menggunakan bahan komposit 

resin. yang lebih tahan lama namun mudah berubah warna   

mengikuti warna gigi asli. Keaslian warna ini (putih pada 

awalnya) tidak akan bertahan apabila tidak disertai dengan 

pola hidup sehat, seperti tidak merokok, tidak                

mengkonsumsi minuman beralkohol, dan lain-lain.
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Sepenuh Hati Penuh Kasih 

Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Maranatha

KONSERVASI GIGI

Rumah Sakit Gigi dan Mulut Maranatha
Jl. Prof. drg. Soeria Soemantri, MPH. No. 65

Telp : (022) 2005934 Fax  : (022) 2019571

IGFBWebsite

Bandung - 40164, Jawa Barat, Indonesia 

: rsgm.maranatha.edu : RSGM Maranatha : @rsgmmaranatha

Klinik Gigi Spesialis

0856 2423 1340

Email : info@rsgm.maranatha.edu

       JL. SukarajaKe arah Cimahi JL. Dr. Djunjunan

JL. P
rof.d

rg. Soeria
 Soemantri,

 MPH.

JL. P
rof.d

rg. Soeria
 Soemantri,

 MPH.

JL. Dr. Djunjunan

Ke arah JL. Layang Pasopati 

Dari arah JL. Layang Pasopati 

Sepenuh Hati Penuh Kasih 

Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Maranatha

 

Bank BCA

Bank BRI

Honda Pasteur

Vio Hotel

SPBU

Universitas Kristen
Maranatha

KFC



Konservasi gigi adalah bidang spesialistik yang bertujuan 

untuk melakukan perawatan gigi serta mempertahankan 

gigi selama mungkin di dalam rongga mulut, sehingga 

estetika dan fungsi kunyah gigi dapat kembali normal. 

Perawatannya meliputi penambalan pada gigi yang 

berlubang, perawatan syaraf pada gigi yang sudah mati 

atau sisa akar, pemutihan gigi, perbaikan estetika pada gigi 

dan lain sebagainya.

APA ITU KONSERVASI GIGI ?

PELAYANAN KONSERVASI GIGI

Perawatan dan pencegahan gigi berlubang.

Penambalan gigi sesuai dengan kasus (onlay & inlay). 

Bedah endodonti.

Gigi berlubang dapat disebabkan oleh berbagai macam 

faktor, salah satunya adalah plak gigi yang merupakan 

sumber nutrisi bagi bakteri sehingga gigi dapat 

berlubang dengan cepat.

Penambalan gigi

Perawatan saluran gigi (PSA) atau dikenal juga dengan 

istilah perawatan endodonti merupakan suatu tindakan 

untuk mempertahankan gigi di dalam rongga mulut pada 

kasus-kasus gigi berlubang yang sudah mencapai syaraf gigi.

Untuk mendapatkan hasil perawatan yang menyeluruh dan 

maksimal, perawatan saluran akar sebaiknya dilakukan oleh 

doker gigi spesialis konservasi atau disebut juga                  

endodontis.

Gigi yang telah dilakukan perawatan saluran akar               

memerlukan restorasi yang tepat agar gigi tidak pecah 

tidak terjadi fraktur  karena gigi yang sudah dilakukan 

perawatan saluran akar kondisinya rapuh. Restorasi  gigi 

pasca perawatan saluran akar harus kuat, dan mampu   

mengakomodir kekuatan saat mengunyah dengan estetika 

yang baik. Restorasi dapat berupa crown/mahkota, inlay 

atau onlay tergantung kondisi gigi tersebut.

MAHKOTA PASAK GIGI ?

Dengan kemajuan ilmu dan teknologi bidang kedokteran 

gigi, gigi  dengan sisa mahkota tinggal sedikit atau bahkan 

sisa akar gigi yang masih utuh dan tidak terinfeksi dapat 

dipertahankan dengan pembuatan mahkota diperkuat 

pasak  gigi / fiber post.

Gejala yang terjadi apabila lubang telah mencapai syaraf gigi 

adalah sakit yang terjadi secara tiba-tiba, senut-senut, dan 

seringkali rasa sakit sampai telinga dan kepala. Pada kondisi 

seperti ini pasien lebih sensitif, cepat marah, susah tidur, 

susah makan karena giginya sakit. Hal tersebut                   

mengakibatkan kualitas hidup akan menurun. Untuk     

menghilangkan perasaan tidak nyaman tersebut hanya ada 2 

opsi perawatan yaitu dicabut  atau dilakukan perawatan 

saraf gigi.

Post perawatan saluran akar (mahkota pasak logam, 

mahkota fiber post).

Layanan estetik pemutihan gigi seperti veneer dan 

bleaching.

Perawatan saluran akar gigi, dentin hipersensitif, fraktur  

mahkota gigi, lesi karies radiasi, gigi avulsi.

Perawatan gigi berlubang dalam yang sudah mencapai 

ke ruang saraf.

Perawatan saraf gigi / perawatan saluran akar (PSA) 
dilanjutkan dengan restorasi yang tepat


