
Sepenuh Hati Penuh Kasih 

Rumah Sakit Gigi dan Mulut
Maranatha

PROSTODONTI

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

RELINING
Relining bertujuan memperpanjang pemakain gigi tiruan 
dengan cara penambahan bahan / lapisan akrilik baru pada 
tepi sayap gigi tiruan bagian permukaan dalam atau 
permukaan cetakan gigi tiruan secara lokal maupun 
menyeluruh.

Rebasing adalah penggantian seluruh basis gigi tiruan 
dengan yang baru, dimana gigi tiruan yang lama tetap 
digunakan tanpa merubah letak gigi dan relasi oklusi.

REBASING



APA ITU

Prostodontik adalah cabang ilmu kedokteran gigi yang 
berhubungan dengan restorasi dan pemeliharaan fungsi 
rongga mulut, kenyamanan, penampilan, dan kesehatan 
pasien dengan merestorasi gigi asli dan atau penggantian 
gigi yang hilang dan jaringan kraniofasial dengan bahan 
artifisial.

PROSTODONTI ?

Prostodontik sendiri dibagi menjadi dua bagian yaitu gigi 
tiruan lepasan dan gigi tiruan cekat. Gigi tiruan sebagian 
meliputi gigi tiruan sebagian lepasan dimana masih 
terdapat beberapa gigi asli yang tersisa dan gigi tiruan    
lengkap dimana tidak terdapat gigi asli yang tersisa sama 
sekali.

TUJUAN KE SPESIALIS PROSTODONTI

Memperbaiki atau mengganti gigi yang tanggal atau 
rusak parah

Mengembalikan fungsi serta penampilan gigi yang 
tanggal

Meningkatkan penampilan gigi secara keseluruhan

Memberikan rehabilitasi atau rekonstruksi mulut penuh

Membuat prostesis gigi

Melakukan rekonstruksi maksilofasial baik pada bayi 
maupun dewasa.

Gigi tiruan lengkap (GTL) adalah gigi tiruan yang dibuat 
untuk menggantikan semua gigi asli beserta bagian jaringan 
gusi yang hilang, karena apabila seseorang telah hilang 
semua gigi geliginya, maka dapat menghambat fungsi 
pengunyahan, fungsi fonetik, fungsi estetik dan dapat    
mempengaruhi keadaan psikis. 

Gigi tiruan sebagian umumnya terdiri dari elemen gigi tiruan 
dari akrilik yang dilekatkan ke basis resin akrilik (semacam 
plastik) yang berwarna merah muda menyerupai gusi.  
Selain menggunakan basis akrilik, bisa juga menggunakan 
kerangka logam, yang menawarkan kelebihan yang lebih 
banyak dibandingkan gigi tiruan dengan basis akrilik.

GIGI TIRUAN LENGKAP (GTL) GIGI TIRUAN SEBAGIAN (GTS)

Crown dibuat pada kasus dimana mahkota gigi sudah rusak, 
atau pada gigi yang sudah dirawat saluran akar. Crown 
menutupi seluruh bagian mahkota gigi yang sebelumnya 
sudah diasah terlebih dahulu. 

DENTAL CROWN

Bridge dibuat untuk menggantikan satu atau lebih gigi yang 
hilang, dengan  menggunakan gigi di sebelah gigi yang 
hilang sebagai penjangkaran. Gigi di sebelah gigi yang 
hilang akan diasah, lalu dipasangkan mahkota tiruan.

DENTAL BRIDGE

BEFORE

AFTER


