SPACE MAINTAINER

Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Maranatha

Space maintainer adalah suatu alat yang bisa digunakan
baik secara fixed maupun removable yang didesain untuk
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mempertahankan ruang yang ditinggalkan oleh karena gigi
susu
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maintainer diindikasikan untuk kasus dimana ruang tempat

KEDOKTERAN GIGI ANAK (KGA)

gigi permanent yang akan erupsi masih ada karena gigi
tetangganya belum mengalami displacement.
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Space regainer adalah suatu alat yang bisa digunakan baik
secara fixed maupun removable yang didesain untuk
menggerakan

gigi

permanent

yang

KFC

mengalami

displacement agar kembali ke posisi normal didalam
tertutup akibat pergeseran gigi tersebut dapat terbuka dan
mempersiapkan ruang bagi benih gigi permanent yang
akan erupsi. Space regainer diindikasikan untuk kasus
dimana ruang tempat gigi permanent yang akan erupsi
sudah tidak ada lagi karena telah terjadi displacement dari
gigi tetangganya.
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APA ITU SPESIALIS
APA TUJUAN
KEDOKTERAN GIGI ANAK? PERAWATAN GIGI ANAK

NURSING BOTTLE CARIES (NBC)

Kedokteran gigi anak merupakan bidang kedokteran gigi yang

Merawat gigi anak dan memastikan gigi permanen anak

bertujuan mencegah dan merawat penyakit pada gigi dan
mulut secara komprehensif, baik pada anak yang normal

tumbuh dan berkembang dengan baik.
Mengedukasi orang tua untuk menjaga dan memantau

maupun

Spesialis

pertumbuhan gigi dan rahang anak sehingga dapat

kedokteran gigi anak melayani anak mulai sejak lahir hingga
usia remaja. Keberhasilan pendodonti bergantung pada

mendeteksi potensi gangguan.
Membantu mencegah atau mengobati gigi yang mirin

pemeriksaan mulut dini. Sehingga, akar dari masalah gigi dapat

letaknya

terdeteksi dan diatasi dengan segera. Hal ini dapat mencegah

meningkat kan resiko pembusukan gigi dan masalah-

makin parahnya kerusakan gigi anak.

masalah akibat kebersihan gigi yang buruk.

anak

dengan

berkebutuhan

khusus.

dan

berjejal.

Karena,

kedua
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Nursing Bottle Caries (NBC) dapat terjadi pada seluruh gigi
dan berhubungan dengan pemberian susu atau cairan yang
mengandung gula dengan frekuensi yang tinggi dan cara
yang tidak tepat. Biasanya anak yang tertidur dengan susu
atau minuman yang mengandung gula di rongga mulut
dapat mengalami Nursing Bottle Caries. Kondisi ini
mengakibatkan kerusakan gigi yang serius namun dapat
dicegah. Nursing Bottle Caries biasanya terjadi pada rentang
usia 18 bulan–3 tahun. Oleh karena itu sangat disarankan
untuk melakukan pemeriksaan berkala ke spesialis
kedokteran gigi anak setiap 6 bulan sekali.

Mengobati masalah gigi dan mulut sebelum kondisinya
bertambah parah.

FISSURE SEALANT

TOPICAL FLUOR

STAINLESS STEEL CROWN

Pit and fissure sealant atau yang lebih dikenal dengan nama

Topikal Aplikasi Fluor merupakan perawatan gigi pada anak

Stainless steel crown dapat digunakan untuk merestorasi

fissure sealant adalah sebuah bahan yang diaplikasikan pada

dengan mengoleskan fluor pada seluruh permukaan gigi

gigi sulung yang telah mengalami karies dengan daerah

parit-parit kecil yang terdapat pada permukaan gigi

anak untuk mencegah terjadinya lubang gigi. Perawatan ini

yang luas, karena jaringan gigi yang tidak cukup untuk

belakang guna terciptanya lapisan tipis yang berguna untuk

tidak menimbulkan rasa sakit. Bahkan sekarang ini topikal

retensi tumpatan. Selain itu, dekalsifikasi yang meluas pada

menjaga permukaan kunyah gigi bebas dari karies / bolong.

aplikasi tersedia dengan rasa buah-buahan yang disukai

satu permukaan juga merupakan indikasi pemasangan

anak.

stainless steel crown. Pada anak-anak dengan rampant

permukaan gigi belakang) yang dalam akan ditutup

Perawatan ini dianjurkan setelah gigi sulung anak tumbuh

karies, stainless steel crown juga lebih efektif dan cepat,

sehingga tidak lagi menjadi tempat perlekatan plak dan sisa

lengkap. Gigi susu tumbuh lengkap biasanya pada usia 2,5-3

serta ekonomis untuk merestorasi gigi anterior dan

makanan dan gigi menjadi lebih mudah dibersihkan.

tahun. Kemudian dilakukan perawatan setiap 6 bln sekali

posterior.

Dengan
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sealant

ini,

fissure

(parit

kecil

pada

Sealant ini akan sangat berguna jika diaplikasikan pada gigi

selama masa pertumbuhan gigi anak - anak sampai usia 12

Stainless steel crown merupakan restorasi mahkota penuh

anak-anak untuk mencegah terjadinya karies pada gigi

tahun ( gigi tetap sudah hampir tumbuh semua ).

,menutupi gigi secara keseluruhan sehingga kemungkinan

belakang. Gigi belakang permanen (gigi molar tetap) akan

Keuntungan yang didapat dari perawatan ini antara lain

terjadinya sekunder karies menjadi kecil.

tumbuh di usia 6 tahun, dan pada saat itu pula tingkat
kesadaran anak usia 6 tahun untuk membersihkan giginya
masih kurang.

adalah meminimalisasi terbentuknya lubang pada gigi,
mempertahankan gigi susu dalam mulut sampai gigi
permanen tumbuh dalam lengkung rahang yang baik.

