
Bidang spesialis ini berhubungan dengan proses koreksi 

atau membetulkan kembali posisi gigi yang tidak rapi, gigi 

terlalu maju dan hal-hal lain yang berhubungan dengan 

struktur gigi dan rahang dengan tujuan selain             

mengembalikan fungsi gigi juga membuat penampilan  

menjadi lebih menarik.

APA ITU ORTODONTI ?

APA TUJUAN ORTODONTI ?

Kalau Anda tetap membiarkannya maka gigi-geligi rahang 

atas tidak bertemu dengan gigi-geligi pasangannya di 

rahang bawah. Hal ini akan menyebabkan gangguan dan 

kerusakan pada sendi serta otot rahang. Tidak jarang juga 

menyebabkan sakit kepala.

BAGAIMANA KALAU SAYA TETAP
MEMBIARKAN GIGI-GELIGI SAYA 
TIDAK RAPI ?

Perawatan ortodonti dengan menggunakan braces (kawat 

gigi terdiri dari tiga jenis, yaitu:

ADA BERAPA MACAM PERAWATAN 
ORTODONTI ITU ?

Anak-anak maupun orang dewasa dapat menerima 

perawatan ini.

SIAPA SAJA YANG DAPAT
MENERIMA PERAWATAN
ORTODONTI ?

KAPAN WAKTU YANG TEPAT
UNTUK MEMULAI PERAWATAN
ORTODONTI ?

Untuk orang dewasa, perawatan dapat dimulai kapan saja. 

Untuk anak-anak, sebaiknya bawalah sedini mungkin        

ke dokter gigi untuk dilihat apakah diperlukan perawatan 

ortodonti atau tidak. Usia yang dianggap ideal untuk 

membawa anak-anak ke dokter gigi adalah pada saat usia 

8-15 tahun.

Lamanya braces ini dipasang tergantung dari faktor umur 

dan seberapa sulit kasus tersebut, kalau kasusnya              

sederhana, kira-kira memakan waktu paling cepat          

(minimum) 1 tahun. Selama dalam perawatan, pasien  

diwajibkan untuk melakukan / mengikuti instruksi-instruksi 

yang diberikan, demi keberhasilan perawatan.

BERAPA LAMA BRACES INI DIPASANG ?

BERAPA BESAR PELUANG KEBERHASILANNYA ?

Peluang keberhasilan tergantung dari kasus dan kerjasama 

yang dijalin antara dokter gigi dengan pasiennya. Pasien 

anak tingkat keberhasilannya tergantung dari kasusnya 

serta kerjasama yang dijalin antara dokter gigi, anak dan 

anda sendiri.

KAPAN HARUS KONTROL ?

Braces ini dikontrol biasanya 1-2 bulan sekali tergantung dari 

kasus dan macam perawatannya.

Fixed appliances (alat cekat)

Removable appliances (alat lepasan)

Functional appliances (alat fungsional)

Perawatan ortodonti bertujuan untuk memperbaiki fungsi 

pengunyahan, rahang, estetika, berbicara, dan sendi.

BEFORE

AFTER
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ORTODONTI

BAGAIMANA MEMELIHARA BRACES?

Kawat gigi dapat mempermudah terkumpulnya sisa 

makanan dan plak gigi, terutama daerah sekitar alat yang 

ditempel pada permukaan gigi. Namun, jika dirawat dengan 

baik maka kerusakan pada gigi dan penyakit periodontal 

lainnya dapat dihindari.

Apabila anda melakukan perawatan ortodonti, penting 

untuk melakukan kontrol plak gigi sederhana setiap hari, 

dengan cara : 

Gunakan sikat gigi dengan bulu sikat yang lembut.

Flossing (pembersihan plak dengan menggunakan 

benang gigi / dental floss ).

Irigasi rongga mulut.

Hindari konsumsi makanan keras dan lengket.

Kunjungi dokter gigi secara reguler (minimal 2 kali  

setahun).
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