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KATA PENGANTAR 
 
 
Dengan mengucapkan Puji syukur senantiasa kita penjatkan kehadirat Allah Yang Maha 

Pengasih dan Penyayang, atas ijinnya, sehingga buku KSM Bedah Mulut Fakultas Kedokteran Gigi 
Universitas Hang Tuah di RSGM Nala Husada ini bisa diselesaikan. 

Buku KSM Bedah Mulut ini dimaksudkan untuk dapat memberi acuan bagi peserta didik selama 
bekerja di KSM Bedah Mulut RSGM Nala Husada dengan baik.  Sebelum melaksanakan Pendidikan 
kepanitraan klinik di RSGM Nala Husada mahasiswa harus melalui Program Pra Pendidikan Profesi 
Kedokteran Gigi yang wajib diikuti semua peserta didik yang akan menempuh Pendidikan di RSGM Nala 
Husada.  

Praktik klinik kedokteran gigi bagi Co - Ass (Dokter Gigi Muda) di RSGM Nala Husada harus 
terorganisir dengan baik sehingga semua yang terlibat dalam proses pendidikan ini dapat berperan serta 
secara aktif. Peran serta semua unsur yang terlibat harus didukung dengan pedoman pelaksanaan yang 
jelas dan sesuai standart Rumah Sakit dan Pendidikan. 

Dengan demikian hasil akhirnya pun akan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga mutu 
pelayanan pendidikan kedokteran gigi di rumah sakit dapat terwujud. Buku KSM Bedah Mulut ini 
bertujuan untuk memandu dalam proses belajar mengajar praktik klinik bagi DPJP, peserta didik dan 
semua unit yang terkait.  

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah menyusun dan membantu penyusunan 
Buku KSM Bedah Mulut di RSGM Nala Husada Universitas Hang Tuah Surabaya. Semoga buku ini dapat 
bermanfaat bagi kelancaran pendidikan di lingkungan RSGM Nala Husada Universitas Hang Tuah.  

Buku ini jauh dari sempurna oleh karena itu masukan atau kritik yang membangun sangat 
diperlukan untuk perbaikan di masa mendatang.  
 
 

                       Surabaya, Januari 2022 
 
                   Dekan           Direktur  
  
FKG Universitas Hang Tuah               RSGM Nala Husada 
                              
 
 
 
 
Dr. Nora Lelyana, drg., M.HKes., FICD      Lita Agustia, drg., M.HKes
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PROFIL LULUSAN 
DOKTER GIGI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Profil Lulusan (PPM) Kemampuan yang dimiliki lulusan 

1 Dental Care provider 
Dokter gigi yang mampu menangani pasien secara holistik, sebagai individu dan 
sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat, dan yang menyediakan perawatan 
berkelanjutan yang berkualitas dalam lingkup hubungan dokter-pasien yang 
berdasarkan kepercayaan dan saling menguntungkan 

2 Decision maker 
Dokter gigi yang mampu mengambil keputusan melalui penguasaan ilmu 
pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi untuk digunakan dalam mempertinggi 
pelayanan kesehatan yang layak dan berbiaya murah dan  penguasaan iptek 
kelautan dan kemaritiman 

3 Communicator 

Dokter gigi yang mampu menyampaikan pesan untuk meningkatkan gaya hidup 
yang sehat melalui penyuluhan yang efektif dan nasehat yang tepat dalam konteks 
budaya dan ekonomi, dengan demikian kesehatan pada perorangan maupun 
kelompok akan meningkat dan terjaga  berdasarkan pada penguasaan iptek 
kelautan dan kemaritiman  

4 Community leader 
Dokter gigi yang mampu mengelola sekelompok masyarakat yang ada di 
sekitarnya melalui upaya komunikasi dengan memotivasi masyarakat untuk turut 
berpartisipasi meningkatkan kesehatan umum serta khususnya pada masyarakat 
berdasarkan pada penguasaan iptek kelautan dan kemaritiman  

5 Manager 
Dokter gigi yang mampu memimpin dan mengelola unit organisasi dan sumber 
daya untuk mewujudkan pelayanan kesehatan bagi individu, keluarga, komunitas 
dan masyarakat. 

6 Lecturer/ researcher 

Dokter gigi yang berpikir kritis dan kreatif dan memiliki kemampuan literasi di 
bidang science, masyarakat, social dan budaya, serta tehnologi informasi dalam 
menghadapai permasalahan kesehatan yang kompleks dan dapat bersaing di era 
global dan mampu terlibat dalam penyelenggaraan Pendidikan dengan 
berdasarkan penguasaan iptek kelautan dan kemaritiman 

7 
Creator and inovator  
 
  

Dokter gigi yang memiliki daya kreativitas dan inovasi melalui kepekaan  terhadap 
kebutuhan kesehatan di lingkungannya serta memikili kreativitas dan inovasi untuk 
membuat perubahan dan solusi untuk meningkatkan derajad kesehatan 
masyarakat 
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Pelaksanaan Pendidikan Profesi 
KSM   IKGA 

 
 

Dokter gigi muda mampu melaksanakan anamnesis, pemeriksaan klinis, pemeriksaan 
penunjang, menegakkan diagnosis, menetapkan prognosis, melakukan tindakan pencegahan 
serta menentukan rencana perawatan dan terapi dengan memahami prinsip perawatan restorasi 
serta melakukan rujukan pada perawatan gigi dan mulut pasien dengan riwayat medik 
kompromis. Materi ini diberikan untuk memberikan pembekalan mahasiswa klinik mulai dari 
standar operasional prosedur perawatan konservasi gigi, peralatan yang diperlukan, cara 
preparasi kavitas kelas I – VI, cara menumpat dengan menggunakan restorasi plastis dan cara 
memoles tumpatan plastis, cara preparasi, mencari cavity entrance untuk mengakses saluran 
akar pada tiap-tiap gigi, cara-cara melakukan perawatan saluran akar serta cara pembuatan 
restorasi pasak saluran akar dan mahkota selubung yaitu preparasi dan pencetakannya. Materi 
lebih lengkap dapat dibaca di modul klinik bagian yang setiap topik menjelaskan tahapan kerja 
secara rinci agar mudah dimengerti serta di susun dengan ilustrasi gambar untuk membantu 
mahasiswa dalam melakukan perawatan pada penderita. Diharapkan mahasiswa dapat 
meningkatkan ketrampilan kerja, selanjutnya akan menunjang keberhasilan perawatan pada 
penderita di klinik konservasi gigi. 
 
Tujuan Instruksional Umum 
 

1. Mampu menerapkan etika kedokteran gigi secara profesional (C3,P3,A4)  
2. Mampu memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut dalam mengembalikan fungsi 

kunyah yang optimal (C4,P3,A4)  
3. Mampu mengidentifikasi keluhan utama penyakit atau gangguan sistim Stomatognatik 

(C1,P1,A2)  
4. Memahami ilmu kedokteran klinik yang relevan sebagai pertimbangan dalam 

melakukan perawatan gigi dan mulut pada pasien medik kompromis (C2, P3, A4). 
5. Memahami cara pengelolaan pasien dengan kelainan/penyakit sistemik yang 

bermanifestasi di rongga mulut pada pasien medik terkompromis secara holistik dan 
komprehensif (C2, P2, A2 ).  

6. Memahami prinsip ilmu kedokteran gigi dasar mencakup: Biologi Oral, BioMaterial 
dan teknologi Kedokteran Gigi untuk menunjang keterampilan preklinik dan klinik, 
serta penelitian bidang kedokteran gigi (C2, P4, A4).  

7. Memahami prinsip ilmu kedokteran gigi klinik sebagai dasar untuk melakukan 
pelayanan klinis kesehatan gigi dan mulut yg efektif dan efisien (C4, P4, A4). 

8. Menegakkan diagnosis dan menetapkan prognosis penyakit/ kelainan gig dan mulut 
melalui interpretasi, analisis dan sintesis hasil pemeriksaan pasien (C4, P4, A4). 

9. Mengembangkan, mempresentasikan dan mendiskusikan rencana perawatan yang 
didasarkan pada kondisi, kepentingan dan kemampuan pasien (C4,P3,A2). 
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Staf Instruktur Klinik 
 

1. Eriza Juniar, drg.,Sp.KGA 
2. Ayulistya Paramita, drg., Sp.KGA 
3. Yulie Emilda, drg.,Sp.KGA 
4. Annisa Listya, drg.,Sp.KGA 
5. Ari Rosita Irmawati, drg.,Sp.KGA 
6. Istien Wardani, drg.,Sp.KGA 
7. Dyah Ayu Retnowulan, drg., Sp.KGA 
8. Yufita Fitriani, drg., Sp.KGA 

 
 
1. TATA TERTIB KLINIK  
 

1. Pada waktu bekerja di klinik, rambut harus berpotongan rapi. Untuk mahasiswi yang 
berambut panjang, diikat rapi. Mahasiswa harus memakai jas dokter gigi muda, bersih, serta 
memakai tanda pengenal;  bersepatu  tertutup (tidak sepatu sandal, tidak sepatu olah raga); 
dan tidak boleh memakai rok /celana jeans/leging, pakaian ketat, kaos oblong, kaos 
berkerah. Untuk mahasiwi yang berkerudung, kerudung harap dimasukkan kedalam jas 
praktikum. 

2. Sebelum mulai bekerja di klinik, mahasiswa harus: 
- lulus pre test 
- selesai periksa alat lengkap (tidak boleh saling meminjam) 

3.    Mahasiswa yang absen lebih dari 25% tanpa alasan yang jelas, akan diberi tindakan. 
4.    Sebelum melakukan tindakan perawatan mahasiswa operator wajib lapor kepada instruktur,  
       alat-alat harus sudah disterilkan dan sudah disiapkan di atas meja alat. 

5. Pada waktu melakukan pekerjaan, mahasiswa wajib memakai sarung tangan, masker, 
dan APD. 

6. Selama jam klinik, tidak diperkenankan meninggalkan ruangan, kecuali dengan ijin 
instruktur. 

7. Penilaian pekerjaan hanya akan diberikan apabila mahasiswa telah menyelesaikan 
administrasi pekerjaan yang dilakukan, dengan bukti kuitansi pembayaran. 

8. Penilaian diberikan melalui google spreadsheet. 
9. Mahasiswa harus ikut  menjaga kebersihan ruang kerja beserta alat-alatnya. 
10. Bekerjasama yang baik antar teman dan dengan chair side. 
11. Peraturan tambahan yang terkait dengan teknis pelaksanaan klinik IKGA diberikan kepada 

KOMTING angkatan melalui media komunikasi. 
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REQUIREMENT IKGA 

 

IKGA I Semester 1. Tingkat supervisi : Moderat Tinggi 
1  Ujian Masuk Profesi 
2  Ujian Masuk Profesi 
3  Cek alat 
4  Bed Site Teaching/ Dental Chair Site Teaching 
5 Diskusi diagnosa Menunjukkan pasien dan foto rontgen pasien 1 
  Pengisian status IKGA pasien 

6  Diskusi status pasien (Riwayat medis, 
kebiasaan buruk, pemeriksaan rongga mulut) 

7  Diskusi  status  pasien  (penentuan  diagnosa  
dan rencana perawatan 

8 Diskusi diagnosa Menunjukkan pasien dan foto rontgen pasien 2 
  Pengisian status IKGA pasien 

9  Diskusi status pasien (Riwayat medis, 
kebiasaan buruk, pemeriksaan rongga mulut) 

10  Diskusi status pasien  (penentuan diagnosa & 
rencana perawatan) 

11 DHE Diskusi DHE (1) 
  Pengulasan Disclosing Agent 
  Materi DHE 

12  Kontrol 
13 DHE Diskusi DHE (2) 

  Pengulasan Disclosing Agent 
  Materi DHE 

14  Kontrol 
15 Topikal aplikasi fluor Topikal aplikasi Fluor 1 
16 Topikal aplikasi fluor Topikal aplikasi Fluor 2 
17 Fissure Sealant Diskusi Fissure sealant 

  Pulas 
  Aplikasi etsa 
  Aplikasi sealant 
  Cek oklusi 

18 Fissure Sealant Diskusi Fissure sealant 
  Pulas 
  Aplikasi etsa 
  Aplikasi sealant 
  Cek oklusi 

19 PRR Diskusi PRR 
  Preparasi 
  Pulas 
  Aplikasi sub base 
  Aplikasi basis 
  Aplikasi etsa 
  Bonding 
  Komposit 
  Sealant 
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  Cek oklusi dan pulas 
20 PRR Diskusi PRR 

  Preparasi 
  Pulas 
  Aplikasi sub base 
  Aplikasi Base 
  Aplikasi Etsa 
  Bonding 
  Komposit 
  Sealant 
  Cek oklusi dan pulas 

21 Four Handed Dentistry Four handed dentistry 
22 DOPS Ujian DOPS (pembimbingan, Persiapan Ujian, 

Ujian) 
 
 

IKGA II Semester 2. Tingkat supervisi : Moderat Tinggi 
1  Bed Site Teaching/ Dental Chair Site Teaching 
2 Tumpatan klas 1 Diskusi tumpatan klas 1 
  Preparasi 

3  basis 
  Aplikasi bahan tumpatan 
  Pulas 

4 Tumpatan klas 2 Diskusi tumpatan klas 2 
5  Preparasi 
6  basis 
  Pemasangan matriks band & retainer 
  Pemasangan wedge 
  Aplikasi bahan tumpatan 
  Pulas 

7 Tumpatan klas 3 / 5 Diskusi tumpatan klas 3/5 
  Preparasi 

8  basis 
  Aplikasi bahan tumpatan 
  Pulas 

9 Inlay Diskusi inlay 
10  Preparasi 
11  basis 

  Cetak model kerja 
  Cetak model studi 

12  Pasang coba inlay 
  Pasang tetap inlay 
  Cek oklusi 

13 Ekstraksi Diskusi ekstraksi 
14  Asepsis daerah kerja 

  Anaestesi topikal 
  Ekstraksi 
  Instruksi 

15 Ekstraksi Diskusi ekstraksi 
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16  Asepsis daerah kerja 
  Anaestesi topikal 
  Ekstraksi 
  Instruksi 

17 Ekstraksi Diskusi ekstraksi 
18  Asepsis daerah kerja 

  Anaestesi topikal 
  Anaestesi Infiltrasi 
  Ekstraksi 
  Instruksi 

19 Ekstraksi Diskusi ekstraksi 
20  Asepsis daerah kerja 

  Anaestesi topikal 
  Anaestesi Infiltrasi 
  Ekstraksi 
  Instruksi 

21 Four handed dentistry Four Handed Dentistry 
22 DOPS DOPS 

  Journal reading muatan lokal (kelautan) 
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EVALUASI HASIL STUDI TAHAP PROFESI 

1. Pre test, harus diikuti seluruh mahasiswa peserta klinik sebelum yang bersangkutan mulai 
bekerja di klinik. Bagi mahasiswa yang tidak lulus pre test, wajib mengikuti tes ulang. 

2. Diagnosa   : setelah melakukan diskusi online 
3. DHE   : setelah mempresentasikan video DHE dan diskusi online 
4. Topikal Aplikasi fluor : setelah membuat video simulasi dengan pasien 
5. Fissure sealant komposit: setelah melakukan diskusi online dan pembuatan rubrik 
6. Fissure sealant GIC : setelah selesai aplikasi pada phantom. 
7. PAR A   : setelah melakukan diskusi dan jurnal reading secara online 
8. PAR C   : setelah selesai melakukan pekerjaan pada 1 pasien  
9. Tumpatan GIC  : setelah melakukan diskusi online, aplikasi dan pulas pada 

phantom, melakukan pekerjaan pada 1 pasien 
10. Ekstraksi  : setelah membuat video simulasi dan melakukan pekerjaan pada 1 

pasien 
11. Pulpcapping  : setelah kontrol dan berhasil baik.  
12. Pulpektomi/pulpotomi : setelah selesai pengisian saluran akar sampai basis pada 

phantom 
13. Tumpatan tuang / SSC : setelah dilakukan insersi. 
14. Penghitungan SM  : setelah selesai melakukan diskusi perhitungan SM 
15. Penilaian akhir meliput :  requirement, science, skill, attitude. 
16. DOPS   : dilakukan setiap selesai melakukan seluruh pekerjaan di 

setiap IKGA 
17. Nilai akhir klinik dikeluarkan setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh requirement pada 

bidang IKGA 
18. Mahasiswa otomatis akan terjadwal ujian profesi apabila telah menyelesaikan 75% dari 

pekerjaan IKGA 3  
19. Ujian Profesi bidang IKGA dapat dilakukan setelah seluruh requirement klinik IKGA 

terselesaikan, dengan nilai minimal ujian profesi adalah B 
20. Ujian komprehensif dapat dilakukan setelah lulus seluruh ujian profesi tiap bidang ilmu 
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ARMAMENTARIUM 
 

Nama Alat Jumlah 
Kaca Mulut No 3 2 Buah 
Sonde Lurus 1 Buah 
Sonde Bengkok 1 Buah 
Pinset dengan ujung berkerat 1 Buah 
Eskavator kecil / Discoid excavator (Double ended) 1 Buah 
Spatula Semen (Double ended) 1 Buah 
Plastic Filling Biasa (Double ended) 1 Buah 
Plastic Filling Plastik (Double ended) 1 Buah 
Agate Spatle / Spatula plastic 1 Buah 
Paper pad  1 set 
Semen Stopper kecil (Double ended) 1 Buah 
Ballpoint tip applicator 1 Buah 
Brush profilakis low speed 1 Buah 
Mata bur low speed  
- Round bur kecil  
- Fissure silindris bur  
- Tepeered fissure bullet end  
- inverted bur  
- wheel bur  
- fine finishing bur  
- long thin diamond bur 

1 set 

Glass Slab tebal 5 – 10 mm 1 Buah 
Dappen Glass 1 Buah 
Petridish berisi cotton pellet 2 Buah 
Nierbekken 1 Buah 
Tempat cotton rolls & cotton roll 1 Buah 
Microbrush 1 set 
Macam-macam alat pulas Low speed  
(Stone hijau, stone merah, stone putih/arkansas, rubber hijau, rubber merah, rubber 
putih, softlex disc) 

1 set 

Enhance bentuk cup dan paying 1 Buah  
Masker & sarung tangan 1 set 
Lap Putih ukuran 40 x 30 cm untuk alas alat 1 Buah 
Contra Angle & Straight Hand Piece Low Speed 1 Buah 
Wedge, seluloid strip, matriks band  1 set 
Probe 1 buah 
Gunting crown 1 buah 
Micromotor 1 set 
Dental Floss 10 

buah 
Spuit 1 ml untuk irigasi saluran akar 3 buah 
K-File 1 set 
Paper point 1 set 
Jarum ekstirpasi 1 set 
Jarum lentulo 1 set 
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Panduan Praktik 
Klinis  
Ilmu Kedokteran Gigi 
Anak  
2020  

 

 
 
Ekstraksi Gigi Sulung No. ICD 
10 : 
K.00.63 Gigi 
sulung tidak 
tanggal 
(persistensi) 
K04.01 Pulpitis 
irreversibel 
(irreversible 
pulpitis) 
K02.8 Karies 
mencapai pulpa 
vital gigi sulung 
K04.1 Nekrosis 
pulpa 
K04.6 
Dentoalveoar 
Abses Kronis 
dengan fistula 
K04.7 
Dentoalveolar 
Abses Kronis 
tanpa fistula 
K.08.3 Retained radiks ( sisa akar)  

 

1. Definisi Perawatan yang dilakukan pada gigi sulung yang 
mengalami persistensi atau menetap saat gigi 
permanen sudah erupsi di rongga mulut, dan/atau 
gigi sulung yang mengalami karies dengan 
keterlibatan pulpa tetapi sudah tidak indikasi 
untuk perawatan pulpa karena resorpsi akar gigi 
dan kerusakan tulang yang luas dan/atau gigi 
permanen pengganti gigi sulung tersebut sudah 
erupsi atau mencapai lebih dari sepertiga tengah 
akar dan gigi permanen pengganti siap untuk 
erupsi (pertumbuhan akar gigi permanen lebih dari 
½ panjang akar atau benih gigi permanen sudah 
menembus tulang 

alveolar). 
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2.  Patofisiologi • Gangguan tumbuh kembang geligi permanen 
dan lengkung rahang (maloklusi) 

• Adanya jejas menyebabkan kematian
 pulpa dengan atau tanpa kehancuran 
jaringan pulpa (nekrosis pulpa) 

3. Hasil anamnesis • Gigi mengalami kegoyangan atau bisa juga 
tidak 

• Rasa nyeri dapat ada atau tidak 

4. Gejala Klinis 
dan Pemeriksaan 

• Gigi sulung dengan atau tanpa karies 
mencapai pulpa 

• Sakit negatif/positif. 
• Kegoyangan gigi negatif/positif.  
• Gingivitis negatif/positif. 

5. Diagnosis Banding Tidak ada 

6. Klasifikasi Terapi ICD 9 CM 23.09 extraction of other tooth 
23.11 removal of residual root 

7.  Prosedur tindakan Ekstraksi gigi sulung dengan anestesi 
topikal 
• Indikasi 
• Pembuatan informed consent 
• Persiapan pasien dan komunikasi 
• Persiapan alat dan bahan: 
o Alat: Forcep sesuai dengan gigi yang akan 

diekstraksi, elevator 
o Bahan: bahan anestesi topikal, tampon steril, 

kapas steril, povidone iodine 3% 
• Sterilisasi daerah kerja dengan povidone iodine 

3% 
• Anestesi topikal: 
o Keringkan daerah yang akan dianestesi 
o Aplikasi bahan anestesi topikal pada 

sekeliling gingiva gigi yang akan diekstraksi 
o Tunggu selama 2 menit 
o Cek numbness / kebas 

• Ekstraksi: pelepasan jaringan periodonsium 
dan pencabutan gigi dengan forceps 

• Kontrol pendarahan: gigit tampon yang telah 
diberi povidone iodine 3% 
• Instruksi pasca pencabutan 
o Gigit tampon selama 15-30 menit 
o Tidak menghisap luka bekas pencabutan 
o Tidak diperbolehkan berkumur-kumur 

selama 1 jam 
o Tidak diperbolehkan makan dan minum 

panas dan disarankan diet lunak 
• Pemberian resep obat (jika perlu) 
• Waktu yang dibutuhkan untuk mahasiswa 

borderline melakukan ekstraksi dengan 
anastesi topikal selama 90 menit 
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Ekstraksi gigi sulung dengan anestesi 
infiltrasi 
• Indikasi 
• Pembuatan informed consent 
• Persiapan pasien dan komunikasi 
• Persiapan alat dan bahan: 
o Alat: Forcep sesuai dengan gigi yang akan 

diekstraksi, elevator 
o Bahan: bahan anestesi topikal, tampon 

steril, kapas steril, povidone iodine 3% 
• Sterilisasi daerah kerja dengan povidone iodine 

3% 
• Anestesi topikal: 
o Keringkan daerah yang akan dianestesi 
o Aplikasi bahan anestesi topikal pada 

sekeliling gingiva gigi yang akan 
diekstraksi 

o Tunggu selama 2 menit 
o Cek numbness/ kebas 

• Anastesi infiltrasi lokal dengan : 
o Alat : Disposable Syringe 1cc dengan 

jarum 27-30 gauge 
Bahan : Lidocaine Adrenaline 1:80.000 

• Cara : Insersikan jarum dengan bevel 
menghadap tulang pada mucobuccal fold 
dan lingual/interdental, lakukan aspirasi, 
deposit/deponir secara perlahan cairan 
anastesi masing-masing sebanyak 1cc 
untuk mucobuccal fold dan 0,5cc untuk 
lingual/interdental. 

• Cek numbness 
• Ekstraksi: pelepasan jaringan periodonsium 

dan pencabutan gigi dengan forceps 
• Kontrol pendarahan: gigit tampon yang telah 

diberi povidone iodine 3% 
• Instruksi pasca pencabutan 
o Gigit tampon selama 15-30 menit 
o Tidak menghisap luka bekas pencabutan 
o Tidak diperbolehkan berkumur-kumur 

selama 1 jam 
o Tidak diperbolehkan makan dan minum 

panas dan disarankan untuk diet lunak 
o Tidak diperbolehkan menggigit bibir atau 

pipi yang terasa kebas. 
Pemberian resep obat (jika perlu) 

8 Pemeriksaan Penunjang Foto dental periapikal. 
9 Peralatan dan bahan/obat • Alat pemeriksaan standar. 

• Alat anestesi dan ekstraksi gigi sulung. 

10 Lama perawatan 1 kali kunjungan 
11 Faktor penyulit • Sikap kooperatif anak, bila

 tidak mampu kooperatif maka dirujuk ke 
SpKGA. 

• Sosial ekonomi. 
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12 Prognosis Baik 
kontrol periodik berkala 3 bulan. 

13 Keberhasilan perawatan Gigi sulung tercabut dengan baik. 
14 Persetujuan tindakan Tertulis 
15 Faktor sosial yang perlu diperhatikan Pasien dengan kecemasan tinggi dan trauma 

terhadap 
tindakan pencabutan gigi 

16  Tingkat pembuktian Grade B 
17 Jumlah Requirment Ekstraksi 4 gigi 
18 Waktu borderline 90 menit/ tindakan ekstraksi 
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Panduan Praktik 
Klinis  
Ilmu Kedokteran 
Gigi Anak  
2022  

 

 
 
Pit dan Fisur Dalam 
Gigi Molar Permanen 
No. ICD 10 : K02.51 

 

1. Definisi Ceruk yang sempit dan dalam pada permukaan oklusal 
gigi belakang 

2.  Patofisiologi - 

3. Hasil anamnesis - 

4. Gejala Klinis  
dan Pemeriksaan 

• Tampak permukaan oklusal gigi posterior 
memiliki pit dan fisur yang dalam 

• Sakit (negatif) 

5. Diagnosis Banding Tidak ada 

6. Klasifikasi Terapi ICD 9 CM • Oral profilaksis 
• Penutupan pit dan fisur 
• Kontrol 1minggu 

7.  Prosedur tindakan Dengan bahan GIC 
• Sterilisasi daerah kerja. 
• Oral profilaksis dilakukan dengan menggunakan 

brush profilaksis dan pumice murni 
• Irigasi , keringkan dan isolasi dengan bantuan 

saliva ejector 
• Aplikasi conditioner (asam poliakrilat 10%) tunggu 

10 detik, bilas dan keringkan 
• Pengadukan material Glass Ionomer Cement 

(GIC)Type 4 dilakukan dengan gerakan melipat. 
• Aplikasi penutupan pit dan fisur. 
• Aplikasi vaseline/ cocoa butter pada semua 

permukaan sealant 
• Cek oklusi dengan menggunakan articulating paper 
• Kontrol 1 minggu 

 
Dengan bahan Resin Komposit Unfiller 
• Sterilisasi daerah kerja. 
• Oral profilaksis dilakukan dengan menggunakan 
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brush profilaksis dan pumice murni 
• Irigasi , keringkan dan isolasi dengan bantuan 

saliva ejector 
• Aplikasi etsa dengan asam fosfat 37% selama 20 

detik, irigasi, keringkan hingga tampak frosted 
appearance 

• Aplikasi material penutupan pit dan fisur dengan 
resin komposit unfiller sampai menutupi seluruh pit 
dan fissure, kemudian dilakukan light cure 

• Cek oklusi dengan menggunakan articulating paper 
• Dilakukan pemolesan pada daerah traumatic 

occlusion dengan alpine bur 
• Kontrol periodik 

8 Pemeriksaan Penunjang Tidak ada 
9 Peralatan dan bahan/obat  • Set diagnosis 

 • Brush profilaksis, pumice murni, 
 • Saliva ejector 
• Material penutupan pit dan fisur : Resin komposit 

unfiller atau GIC 
• Kertas artikulasi 
• Alat pemoles material penutupan pit dan fisur 

(Alpine bur) 
• Vaseline/ cocoa butter 

10 Lama perawatan 1 kali kunjungan 
11 Faktor penyulit • Sikap kooperatif anak 

• Sosial ekonomi. 

12 Prognosis • Baik 
• Kontrol periodik 

13 Keberhasilan perawatan Seluruh permukaan pit dan fisur tertutup baik dengan 
material penutupan pit dan fisur 

14 Persetujuan tindakan Tertulis 
15 Faktor sosial yang perlu 

diperhatikan 
Pasien dengan kecemasan tinggi dan trauma terhadap 
perawatan gigi 

16  Tingkat pembuktian Grade B (terdapat cukup bukti ilmiah yang cukup 
menunjukkan manfaat pelayanan yang lebih besar daripada 
potensi risiko). 

17 Jumlah Requirment Ekstraksi 2 gigi 
18 Waktu borderline 160 menit/tindakan 
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Panduan Praktik Klinis  
Ilmu Kedokteran Gigi Anak  
2022  

 

 
 

Preventif 
Adhesif 
Restoration 
Preventive 
Resin 
Restoration 
type A No. 
ICD 10 

K02.51 Karies pada permukaan pit dan fisur terbatas 
pada email  

 

1. Definisi Prosedur restorasi gigi 
permanen muda dengan 
melakukan preparasi 
minimal pada karies yang 
hanya pada permukaan 
email dengan pit dan fisur 
yang 
masih utuh tetapi rentan 
terjadi karies di sekitarnya. 

2.  Patofisiologi Demineralisasi pada 
permukaan gigi akibat asam 
yang dihasilkan dari 
metabolisme karbohidrat 
oleh bakteri yang diawali 
dengan terbentuknya 
kavitas di permukaan email 
dan dapat menjalar hingga 
dentin. 

3. Hasil anamnesis • Gigi berlubang 

4. Gejala Klinis  
dan Pemeriksaan 

• Karies email pada pit 
dan fisur 

• Tampak dekalsifikasi 
pada permukaan gigi 

5. Diagnosis Banding Pit dan fisur yang dalam 

6. Klasifikasi Terapi ICD 9 CM 89.31 Dental examination 
23.2 Restoration of tooth by 
filling 

7.  Prosedur tindakan Karies email, perawatan 
yaitu PRR tipe A 
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Melakukan pembuangan 
jaringan karies dan oral 
profilaksis 
1. Melakukan preparasi 

kavitas minimal hanya 
email dengan bur bulat  

2. Melakukan 
pembersihan 
permukaan gigi 
dengan brush 
profilaksis dan 
pumice diikuti 
pembilasan serta 
pengeringan 

Melakukan aplikasi etsa dan 
pembilasan 
1. Mengisolasi gigi dari 

kontaminasi saliva 
dengan cotton roll 

2. Mengaplikasikan etsa 
menggunakan 
microbrush pada 
bagian gigi yang 
dipreparasi serta ke 
fisura di sekitarnya 
dan juga palatal 
groove gigi maxilla 
atau buccal groove 
gigi mandibula. Etsa 
juga diperluas ke arah 
inklinasi cusp setinggi 
sekitar 2- 3 mm 

3. Kemudian didiamkan 
selama 20 detik 

4. Membilas etsa selama 
30-40 detik hingga 
bersih kemudian 
dikeringkan dengan 
semprotan angin 
hingga permukaan 
terlihat frosty 

 
Melakukan aplikasi PRR-A 
1. Mengaplikasikan bahan 

sealant di atas email 
yang dipreparasi dan 
permukaan pit - fisura 
sekitarnya 

2. Memperluas pit – fisure 
sealant hingga ke 
buccal/ palatal groove 

3. Menggunakan aplikator 
sealant juga diperluas 
ke arah inklinasi cusp 
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setinggi sekitar 2-3 
mm. 

4. Meratakan bahan 
sealant dengan brush 
atau sonde ke dalam pit 
dan groove 

5. Memeriksa agar tidak 
ada udara terjebak 

6. Melakukan penyinaran 
dengan alat light curing 

 
PAR dengan karies 
sebatas enamel, restorasi 
dengan GIC : 
• Oral profilaksis 

dilakukan dengan 
menggunakan brush 
profilaksis dan pumice 
murni 

• Irigasi , keringkan dan 
isolasi dengan bantuan 
saliva ejector 

• Aplikasi conditioner 
(asam poliakrilat 10%) 
tunggu 10 detik, bilas 
dan keringkan 

• Pengadukan material 
Glass Ionomer Cement 
(GIC) Type 4 
dilakukan dengan 
gerakan melipat di atas 
paperpad. 

• Aplikasi penutupan 
kavitas pit dan fisur. 

• Aplikasi vaseline/ 
cocoa butter pada 
semua permukaan 
sealant 

Memeriksa oklusi 
1. Melakukan 

pemeriksaan kontak 
oklusi dengan 
memakai articulating 
paper 

2. Melakukan 
pemeriksaan apakah 
ada daerah yang porus 
menggunakan sonde 

3. Memeriksa regio 
interproksimal 
menggunakan sonde 
atau dental floss 

4. Membuang pit – fisure 
sealant yang berlebih 
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menggunakan fine 
finishing bur atau 
enhance. 

 
Kontrol dan evaluasi 
1. Memeriksa 

kehilangan 
bahan sealant 
pada permukaan 
gigi 

2. Memeriksa adanya 
void (rongga), 
perubahan warna 
atau kerusakan 
pada bahan sealant. 

3. Memeriksa ada 
tidaknya karies 

8 Pemeriksaan Penunjang - 
9 Peralatan dan bahan/obat Alat: 

1. Alat standar: kaca 
mulut, sonde, 
escavator dan pinset. 

2. Handpiece high speed 
dan low speed 

3. Mata bur untuk 
preparasi kavitas:  bur 
bulat  

4. Bur bulat kecil 
(partikel kecil)  

5. Fine finishing 
bur/enhance untuk 
membuang kelebihan 
sealant 

6. Brush profilaksis  
7. Aplikator untuk etsa dan 

sealant 
8. Articulating paper 
9. Alat light curing 
10. Alat suction 

 
Bahan: 
1. Bahan pumice 
2. Bahan etsa 
3. Bahan pit - fisure 

sealant (unfilled 
sealant) 

4. Cotton roll 
5. Cotton pellet 
6. Dental floss  

10 Lama perawatan 2 kali kunjungan 
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11 Faktor penyulit • Sikap kooperatif anak, 
bila sulit untuk 
kooperatif dapat 
dirujuk ke SpKGA 

• Sosial ekonomi. 
12 Prognosis • Baik 

• Kontrol 1 minggu 
untuk melihat pit dan 
fissure sealent baik 

• Kontrol Periodik 3-6 
bulan. 

13 Keberhasilan perawatan Tidak timbul karies baru. 
14 Persetujuan tindakan Tertulis 
15 Faktor sosial yang perlu diperhatikan Pasien dengan kecemasan 

tinggi dan trauma terhadap 
perawatan gigi 

16  Tingkat pembuktian Grade B 

17 Jumlah Requirment Ekstraksi 1 
18 Waktu borderline 170 menit/tindakan 
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Panduan Praktik Klinis  
Ilmu Kedokteran Gigi Anak  
2022  

 

 
 

Preventif 
Adhesif 
Restoration 
B Preventive 
Resin 
Restoration 
type B 
 No. ICD 10 

K02.52 Karies pada permukaan pit 
dan fisur terbatas pada dentin 

K04.00 Awal (hiperemi)/Initial 
(hyperaemia)  

 

1. Definisi Prosedur restorasi gigi 
permanen muda dengan 
melakukan preparasi minimal 
pada karies email hingga 
berbatasan dengan dentin serta 
terdapat pit dan fisur yang 
masih utuh tetapi rentan terjadi 
karies di sekitarnya. 

2.  Patofisiologi Demineralisasi pada 
permukaan gigi akibat asam 
yang dihasilkan dari 
metabolisme karbohidrat oleh 
bakteri yang diawali dengan 
terbentuknya kavitas di 
permukaan email dan dapat 
menjalar hingga dentin. 

3. Hasil anamnesis Gigi ngilu 

4. Gejala Klinis  
dan Pemeriksaan 

• Karies dentin 
• Tampak dekalsifikasi pada 

permukaan gigi 
5. Diagnosis Banding Pit dan fisur yang dalam 
 

Klasifikasi Terapi ICD 9 CM 89.31 Dental examination 
23.2 Restoration of tooth by 
filling; 

6. Terapi Karies pada email yang 
berbatasan dengan dentin, 
perawatan PRR tipe B 
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7.  Prosedur tindakan Melakukan pembuangan 
jaringan karies dan oral 
profilaksis: 
1. Melakukan preparasi 

kavitas dengan bur 
bulat dan bur fissure  

2. Melakukan 
pembersihan 
permukaan gigi 
dengan brush 
profilaksis  dan 
pumice diikuti 
pembilasan serta 
pengeringan 

 
Melakukan aplikasi etsa dan 
pembilasan: 
1. Mengisolasi gigi dari 

kontaminasi saliva dengan 
cotton roll 

1. Mengaplikasikan etsa 
menggunakan aplikator 
pada bagian gigi yang 
dipreparasi serta ke fisur 
di sekitarnya dan juga 
palatal groove gigi maxilla 
atau buccal groove gigi 
mandibula. Etsa juga 
diperluas ke arah inklinasi 
cusp setinggi sekitar 2-3 
mm. 

2. Kemudian didiamkan 
selama 20 detik 

3. Membilas etsa selama 30-
40 detik hingga bersih dan 
menampung air buangan 
kemudian dikeringkan 
dengan semprotan angin 
hingga permukaan terlihat 
frosty 

4. Mengaplikasikan selapis 
tipis bahan bonding ke 
dalam kavitas dan 
disemprot dengan 
semprotan udara agar 
tidak terjadi genangan 
bahan bonding 

5. Melakukan penyinaran 
dengan alat light curing 

 
Melakukan aplikasi PRR-B 
1. Mengaplikasikan 

komposit filled pada 
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kavitas hingga dataran 
oklusal 

2. Mengaplikasikan bahan 
sealant di atas email yang 
dipreparasi dan 
permukaan pit - fisur 
sekitarnya 

3. Memperluas pit – fissure 
sealant hingga ke buccal/ 
palatal groove 

4. Meratakan bahan sealant 
dengan sonde ke dalam pit 
dan groove 

5. Memeriksa agar tidak ada 
udara terjebak 

6. Melakukan penyinaran 
dengan alat light curing 

 
Memeriksa oklusi 
1. Melakukan pemeriksaan 

kontak oklusi dengan 
memakai articulating 
paper 

2. Melakukan pemeriksaan 
apakah ada daerah yang 
porus menggunakan sonde 

3. Memeriksa regio 
interproksimal 
menggunakan sonde atau 
dental floss 

4. Membuang pit – fissure 
sealant yang berlebih 
menggunakan fine 
finishing bur atau enhance 

 
Kontrol dan evaluasi 
1. Memeriksa 

kehilangan bahan 
sealant pada 
permukaan gigi 

2. Memeriksa adanya 
void (rongga), 
perubahan warna atau 
kerusakan pada bahan 
sealant 

3. Memeriksa ada 
tidaknya karies 

8 Pemeriksaan Penunjang •  

9 Peralatan dan bahan/obat Alat: 
1. Alat standar: kaca mulut, 

sonde, escavator dan 
pinset. 



 

26 
 

2. Alat restorasi: plastic 
filling instrument, cement 
stopper 

3. Handpiece low speed dan 
high speed 

1. Mata bur untuk preparasi 
kavitas: bur bulat, bur 
fissure 

2. Fine finishing bur untuk 
membuang kelebihan 
sealant 

3. Enhance untuk pulas 
4. Brush profilaksis untuk oral 

profilaksis 
5. Aplicator untuk etsa dan 

sealant 
6. Microbrush untuk bonding 
7. Articulating paper 
8. Alat light curing 
9. Alat suction 

 
Bahan: 
1. Bahan pumice 
2. Bahan etsa 
3. Bahan bonding 
4. Komposit Filled 
5. Bahan pit - fissure sealant 

(diluted sealant/komposit 
unfilled) 

6. Cotton roll 
7. Cotton pellet 
8. Dental floss 

10 Lama perawatan 2 kali kunjungan 
11 Faktor penyulit • Sikap kooperatif anak, 

bila sulit untuk kooperatif 
dapat dirujuk ke SpKGA 

• Sosial ekonomi. 
12 Prognosis • Baik 

• Kontrol 3-6 bulan. 

13 Keberhasilan perawatan Keluhan subjektif pasien hilang, 
gigi dapat berfungsi 
dengan baik. 

14 Persetujuan tindakan Tertulis 
15 Faktor sosial yang perlu diperhatikan Pasien dengan kecemasan tinggi 

dan trauma terhadap 
perawatan gigi 

16  Tingkat pembuktian Grade B 

17 Jumlah Requirment Ekstraksi 1 untuk PRR B/C  
18 Waktu borderline 170 menit/tindakan 
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Panduan Praktik Klinis  
Ilmu Kedokteran Gigi Anak  
2020  

 

 
 

Preventif 
Adhesif 
Restorati
on C/ 
Preventiv
e Resin 
Restorati
on type C 
No. ICD 
10 

K02.52 Karies pada permukaan pit dan 
fisur terbatas pada dentin K04.00 Awal 
(hiperemi)/Initial (hyperaemia) 

K04.01 Pulpitis reversibel (reversible 
pulpitis)  

 

1. Definisi Prosedur restorasi 
gigi permanen muda 
dengan melakukan 
preparasi minimal 
pada karies dentin 
yang dalam dengan 
pit dan fisur yang 
masih utuh tetapi 
rentan terjadi karies di 
sekitarnya. 

2.
  

Patofisiologi Demineralisasi pada 
permukaan gigi 
akibat asam yang 
dihasilkan dari 
metabolisme 
karbohidrat oleh 
bakteri yang diawali 
dengan terbentuknya 
kavitas di permukaan 
email dan dapat 
menjalar hingga 
dentin. 

3. Hasil anamnesis • Gigi ngilu 

4. Gejala Klinis  
dan Pemeriksaan 

• Karies mencapai 
dentin 

• Tampak 
dekalsifikasi pada 
permukaan gigi 

5. Diagnosis Banding Pit dan fisur yang 
dalam 
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Klasifikasi Terapi ICD 9 CM 89.31 Dental 

examination 
23.2 Restoration of 
tooth by filling 

6. Terapi Karies mengenai 
dentin, perawatan 
yaitu PRR tipe C 

7.  Prosedur tindakan Melakukan 
pembuangan jaringan 
karies dan oral 
profilaksis: 
1. Melakukan 

preparasi kavitas 
minimal dengan 
bur bulat dan bur 
fissure 

2. Melakukan 
pembersihan 
permukaan gigi 
dengan brush 
profilaksis dan 
pumice diikuti 
pembilasan serta 
pengeringan 

3. Aplikasi 
Ca(OH)2 atau 
GIC base 
sebelum aplikasi 
etsa 

 
Melakukan aplikasi 
etsa dan pembilasan: 
1. Mengisolasi gigi 

dari kontaminasi 
saliva dengan 
cotton roll 

2. Mengaplikasika
n etsa 
menggunakan 
aplikator pada 
bagian gigi yang 
dipreparasi serta 
ke fisur di 
sekitarnya dan 
juga palatal 
groove gigi 
maxilla atau 
buccal groove 
gigi mandibula. 
Etsa juga 
diperluas ke 
arah inklinasi 
cusp setinggi 
sekitar 2-3 mm. 
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3. Kemudian 
didiamkan 
selama 20 detik 

4. Membilas etsa 
selama 30-40 
detik hingga 
bersih dan 
menampung air 
buangan 
kemudian 
dikeringkan 
dengan 
semprotan angin 
hingga 
permukaan 
terlihat frosty 

5. Mengaplikasika
n selapis tipis 
bahan bonding 
ke dalam kavitas 
dan disemprot 
dengan 
semprotan udara 
agar tidak terjadi 
genangan bahan 
bonding 

 
Melakukan aplikasi 
PRR-C 
1. Mengisi kavitas 

dengan bahan 
composite atau 
RM GIC. 

2. Melakukan 
penyinaran 
dengan alat light 
curing 

3. Mengaplikasika
n bahan sealant 
di atas bahan 
restorasi dan 
permukaan pit - 
fisur sekitarnya 

4. Memperluas pit 
– fissure sealant 
hingga ke 
buccal/ palatal 
groove 

5. Menggunakan 
aplikator sealant 
juga diperluas ke 
arah inklinasi 
cusp setinggi 
sekitar 2-3 mm. 
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6. Meratakan bahan 
sealant dengan 
brush atau sonde 
ke dalam pit dan 
groove 

7. Memeriksa agar 
tidak ada udara 
terjebak 

8. Melakukan 
penyinaran 
dengan alat light 
curing 

 
Memeriksa oklusi 
1. Melakukan 

pemeriksaan 
kontak oklusi 
dengan memakai 
articulating 
paper 

2. Memeriksa regio 
interproksimal 
menggunakan 
sonde atau dental 
floss 

3. Membuang pit – 
fissure sealant 
yang berlebih 
menggunakan 
diamond bur 
bulat kecil atau 
finishing bur 

 
Kontrol dan evaluasi 
1. Memeriksa 

kehilangan 
bahan 
sealant pada 
gigi 

2. Memeriksa 
adanya void 
(rongga), 
perubahan 
warna atau 
kerusakan 
pada bahan 
sealant 

3. Memeriksa ada 
tidaknya karies 

8 Pemeriksaan Penunjang - 

9 Peralatan dan bahan/obat Alat: 
1. Alat standar: 
kaca mulut, sonde, 
escavator dan pinset 
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1. Alat restorasi: 
plastic filling 
instrument, 
cement stopper 

2. Handpiece low 
speed dan high 
speed 

3. Mata bur untuk 
preparasi 
kavitas: bur 
bulat, bur fissure 

4. Fine Finishing 
bur  

5. Enhance 
6. Brush profilaksis 

untuk oral 
profilaksis 

7. Aplikator untuk 
etsa dan sealant 

8. Microbrush untuk 
bonding 

9. Articulating 
paper 

10. Alat light curing 
11. Alat suction 

 
Bahan: 
1. Bahan pumice 
2. Bahan etsa 
3. Bahan bonding 
4. Bahan Ca(OH)2 

atau GIC base 
5. Bahan composite 

atau RMGIC 
6. Bahan pit

 - fissure
 sealant (light
 cured 
composite) 

1. Cotton roll 
2. Cotton pellet 

1
0 

Lama perawatan 2 kali kunjungan 

1
1 

Faktor penyulit • Sikap kooperatif 
anak, bila sulit 
untuk kooperatif 
dapat dirujuk ke 
SpKGA 

• Sosial ekonomi. 
1
2 

Prognosis • Baik 
• Kontrol 3-6 bulan. 

1
3 

Keberhasilan perawatan Keluhan subjektif 
pasien hilang, gigi 
dapat berfungsi 
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dengan baik. 
1
4 

Persetujuan tindakan Tertulis 

1
5 

Faktor sosial yang perlu diperhatikan Pasien dengan 
kecemasan tinggi dan 
trauma terhadap 
perawatan gigi 

1
6  

Tingkat pembuktian Grade B 

1
7 

Jumlah Requirment Ekstraksi 1 untuk PRR B/C 

1
8 

Waktu borderline 170 menit/tindakan 
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Panduan Praktik Klinis  
Ilmu Kedokteran Gigi Anak  
2022  

 

 
 

Karies mencapai pulpa 
vital gigi sulung 

 
No. 
ICD 
10 

K04.01 Pulpitis irreversibel 
(irreversible pulpitis)  
K02.8 Karies mencapai pulpa 
vital gigi sulung  

 

1. Definisi Karies yang menyebabkan pulpa 
terbuka tetapi 
pulpa masih vital 

2.
  

Patofisiologi Demineralisasi pada permukaan gigi 
akibat asam yang dihasilkan dari 
metabolisme karbohidrat oleh bakteri 
yang diawali dengan terbentuknya 
kavitas di permukaan email dan dapat 
menjalar hingga dentin dan 
melibatkan vitalitas pulpa. 

3. Hasil anamnesis • Gigi berlubang 
• Permukaan gigi terasa kasar dan 

tajam 
• Rasa sakit spontan atau berdenyut 
• Terasa ada makanan yang mudah 

tersangkut 
• Tidak nyaman bila digunakan 

untuk makan 
4. Gejala Klinis  

dan Pemeriksaan 
• Karies mencapai pulpa 
• Pemeriksaan vitalitas positif 

menunjukkan pulpa masih vital 
• Pemeriksaan perkusi dan tekan 

positif bila ada keluhan yang 
menyertai 

• Sakit spontan positif. 
• Derajat kegoyangan gigi negatif. 
• Kemerahan disekitar

 gingiva tanpa pembengkakan 
atau fistula 

5. Diagnosis Banding Karies mencapai pulpa non vital; 
Fraktur mahkota, 
pulpa terbuka vital  

Klasifikasi Terapi ICD 9 CM Untuk gigi yang diindikasikan 
perawatan pulpa 
89.31 Dental Examination 
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23.70 Root canal, not otherwise 
specified 
24.99 Other (other dental operation) 
23.42 Application of crown 

6. Terapi • Pulpotomi dan restorasi mahkota 
sewarna gigi 

atau logam, bila gigi sulung 
mengalami resorbsi fisiologis 
lebih dari sepertiga apikal. 

• Pulpektomi dan restorasi 
mahkota sewarna gigi atau 
logam, bila gigi sulung 
mengalami resorbsi fisiologis 
kurang dari sepertiga apical 

• Bila gigi sulung mengalami 
resorpsi fisiologis melebihi 
sepertiga tengah akar, sudah ada 
kegoyangan derajat 3, dan gigi 
tetap sudah erupsi atau 
menembus tulang pada gambaran 
radiograf dan/atau pertumbuhan 
akar sudah mencapai sepertiga 
tengah akar, maka dilakukan 
ekstraksi tanpa pembuatan space 
maintainer 

7.  Prosedur tindakan Pulpotomi Vital 
1. Asepsis daerah kerja 
2. Anestesi lokal (sesuai prosedur 

anestesi) 
3. Pembersihan jaringan karies 
4. Pembukaan atap pulpa 
5. Pembuangan jaringan pulpa 

vital terinfeksi di dalam 
kamar pulpa menggunakan 
ekskavator 

6. Irigasi menggunakan Saline 
Steril, keringkan kavitas 
menggunakan cotton pellet, 
dan isolasi 

7. Penghentian perdarahan 
dengan cara ditekan 
menggunakan cotton 
pellet steril 

8. Aplikasikan formokresol 
dengan menggunakan cotton 
pellet ke dalam daerah pulpa 
yang telah diamputasi 
selama 1-3 menit 

9. Pengisian kamar pulpa 
dengan menggunakan 
pasta Zinc Oxide Eugenol 
(ZnOE) dan dilapis oleh 
semen Zinc Fosfat 
sebagai basis, lalu 
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lakukan penumpatan 
sementara dengan 
menggunakan GIC 

10. Restorasi mahkota 
 

Bila perdarahan tidak berhenti saat 
dilakukan 
kontrol perdarahan dengan 
cotton pellet steril, maka 
indikasi untuk dilakukan 
pulpektomi. 

 
Pulpektomi 
1. Asepsis daerah kerja 
2. Anestesi lokal (sesuai prosedur 

anestesi) 
3. Pembersihan jaringan karies 
4. Pembukaan atap pulpa 
5. Pengambilan jaringan pulpa 

vital terinfeksi sampai 
saluran akar menggunakan 
ekstirpasi 

6. Pembuatan foto rontgen 
untuk menghitung panjang 
kerja menggunakan jarum 
miller. 

7. Pembuangan jaringan pulpa 
vital dari dalam saluran akar 
menggunakan K-File dengan 
tehnik preparasi konvensional 
berdasarkan pengukuran 
panjang kerja (kurang lebih 1-2 
mm dari apikal). 

8. Irigasi dengan 
NaOCl/EDTA/Chlorhexidine 
dan keringkan saluran akar 
dengan paper point. 

9. Sterilisasi saluran akar 
menggunakan medikamen 
intrakanal (ChKM, 
Cresophene, atau CaOH) 

10. Pengisian saluran akar, dapat 
dilakukan bila tanda dan gejala 
klinis sudah tidak ada (perkusi 
(-), tekan (-), palpasi (-), 
kemerahan (-), kegoyangan (-)), 
yaitu menggunakan pasta ZnOE 
dilapis oleh semen Zinc 
Fosfat/GIC sebagai tumpatan 
sementara. 

11. Restorasi mahkota 
8 Pemeriksaan Penunjang Foto dental periapical 
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9 Peralatan dan bahan/obat • Alat pemeriksaan standar 
• Alat penumpatan sesuai bahan 

tumpat 
• Alat perawatan endodontik 
• Alat anestesi 
• Alat pembuatan restorasi mahkota 

1
0 

Lama perawatan 4 - 5 kali kunjungan 

1
1 

Faktor penyulit • Sikap kooperatif anak, bila sulit 
untuk kooperatif dapat dirujuk ke 
SpKGA 

• Sosial ekonomi 
1
2 

Prognosis • Baik 

1
3 

Keberhasilan perawatan Keluhan subjektif pasien hilang, gigi 
dapat berfungsi 
dengan baik 

1
4 

Persetujuan tindakan Tertulis 

1
5 

Faktor sosial yang perlu diperhatikan Pasien dengan kecemasan tinggi
 dan trauma terhadap 
perawatan gigi dan kompromis medis 
tertentu 

1
6  

Tingkat pembuktian Grade C 

1
7 

Jumlah Requirment  1 gigi 

1
8 

Waktu borderline 300 menit/ tindakan 
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Panduan Praktik Klinis  
Ilmu Kedokteran Gigi Anak  
2022  

 

 
 

Dentoalv
eolar 
Abses 
Kronis di 
Regio 
Gigi 
Sulung 
Karies 
Mencapa
i Pulpa 
Non 
VItal 

 
No. ICD 
10 
K04.1 
Nekrosis 
Pulpa 
K04.6 Dentoalveoar Abses 
Kronis dengan fistula  
K04.7 Dentoalveolar Abses 
Kronis tanpa fistula  

 

1. Definisi Kematian pulpa, dapat sebagian atau 
seluruhnya 
yang disebabkan karies 

2.
  

Patofisiologi Demineralisasi pada permukaan gigi 
akibat asam yang dihasilkan dari 
metabolisme karbohidrat oleh bakteri 
yang diawali dengan terbentuknya 
kavitas di permukaan email dan dapat 
menjalar hingga dentin dan atau tanpa 
mempengaruhi vitalitas pulpa. Bila 
lapisan dentin telah rusak dan infeksi 
mikroorganisme beserta produknya 
telah mengenai pulpa, maka terjadi 
degenerasi pulpa dan/atau nekrosis 
pulpa yang selanjutnya proses infeksi 
mencapai 
daerah  periradikular  dan  tulang   alve
olar. 

3. Hasil anamnesis • Gigi berlubang 
• Perubahan warna 
• Permukaan gigi terasa kasar dan 

tajam 
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• Pernah ada sakit spontan atau 
berdenyut 

• Terasa ada makanan yang mudah 
tersangkut 

• Tidak nyaman bila digunakan 
untuk makan 

• Pernah ada benjolan di gusi 
• Ada benjolan di gusi 

4. Gejala Klinis  
dan Pemeriksaan 

• Karies mencapai pulpa 
• Pemeriksaan vitalitas 

pulpa negatif yang 
menunjukkan pulpa 
non-vital 

• Pemeriksaan palpasi, perkusi, 
dan tekan positif bila ada 
keluhan yang menyertai 

• Derajat kegoyangan gigi negatif. 
• Kemerahan disekitar gingiva 

dengan/tanpa pembengkakan 
dan/atau tanpa fistula 

5. Diagnosis Banding 
 

 
Klasifikasi Terapi ICD 9 CM Untuk gigi yang diindikasikan 

perawatan pulpa 
89.31 Dental Examination 
23.70 Root canal, not otherwise 
specified 
24.99 Other (other dental operation) 
23.42 Application of crown 

6. Terapi Perawatan saluran akar dan 
restorasi mahkota sewarna gigi 
atau logam 

 
Bila gigi sulung mengalami resorpsi 
melebihi sepertiga tengah akar, 
sudah ada kegoyangan gigi sulung , 
dan gigi tetap sudah erupsi atau 
menembus tulang pada gambaran 
radiograf dan/atau pertumbuhan akar 
sudah mencapai sepertiga tengah 
akar, maka dilakukan ekstraksi tanpa 
pembuatan space maintainer. 

 
Bila gigi sulung mengalami resorpsi 
patologis melebihi sepertiga tengah 
akar, sudah ada kerusakan tulang 
alveolar yang luas sehingga timbul 
kegoyangan gigi sulung, tetapi gigi 
tetap belum erupsi, maka dilakukan 
ekstraksi dengan diikuti perawatan 
pencegahan maloklusi (space 
maintainer) dan tanpa diikuti 
perawatan space maintainer bila 
terdapat maloklusi 
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Prosedur perawatan saluran akar 
menjadi kontraindikasi pada 
pasien anak dengan keadaan 
kompromis medis tertentu. 

7.  Prosedur tindakan Perawatan Saluran Akar 
1. Pembuatan foto rontgen 
2. Isolasi daerah kerja. 
3. Pembuangan jaringan karies. 
4. Pembukaan atap pulpa. 
5. Perhitungan panjang kerja 
6. Ekstirpasi jaringan nekotik di 

dalam saluran akar 
1. Pembuangan jaringan pulpa 

non- vital/nekrotik dari dalam 
saluran akar menggunakan K-
File dengan tehnik preparasi 
konvensional berdasarkan 
pengukuran panjang kerja 
(kurang lebih 1-2 mm dari 
apikal). 

2. Irigasi dengan 
NaOCl/EDTA/Chlorhexid
ine dan keringkan saluran 
akar dengan paper point. 

3. Sterilisasi saluran akar 
menggunakan medikamen 
intrakanal (ChKM, 
Cresophene, atau CaOH) � 
steri 1 dan 2 

4. Pengisian saluran akar, 
dapat dilakukan bila tanda 
dan gejala klinis sudah tidak 
ada (perkusi (-), tekan (-), 
palpasi (-), kemerahan 
(-), kegoyangan (-)), yaitu 
menggunakan pasta ZnOE 
dilapis oleh semen Zinc 
Fosfat/GIC sebagai tumpatan 
sementara. 

11. Restorasi mahkota (Restorasi 
Mahkota Sewarna Gigi / Logam) 

8 Pemeriksaan Penunjang Foto dental periapical 

9 Peralatan dan bahan/obat • Alat pemeriksaan standar 
• Alat penumpatan sesuai bahan 

tumpat 
• Alat perawatan endodontik 
• Alat pembuatan restorasi mahkota 

logam 
1
0 

Lama perawatan 4 5 kali kunjungan 
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1
1 

Faktor penyulit • Sikap kooperatif anak, bila sulit 
untuk kooperatif dapat dirujuk 
ke SpKGA 

• Sosial ekonomi 
1
2 

Prognosis • Baik 
• Kontrol 1 minggu untuk 

segera dilakukan 
restorasi 

1
3 

Keberhasilan perawatan Keluhan subjektif pasien hilang, gigi 
dapat berfungsi 
dengan baik. 

1
4 

Persetujuan tindakan Tertulis 

1
5 

Faktor sosial yang perlu diperhatikan Pasien dengan kecemasan tinggi 
dan trauma terhadap perawatan 
gigi serta kompromis medis 
Tertentu 

1
6  

Tingkat pembuktian Grade B 

1
7 

Jumlah Requirment  1 gigi 

1
8 

Waktu borderline 350 menit/ tindakan 
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Panduan Praktik Klinis  
Ilmu Kedokteran Gigi Anak  
2020  

 

 
 

Karies 
pada 
anak 
No. ICD 
10 
K02.51 
karies 
pada 
email 
 K02.52 
karies 
pada 
dentin 
K04.00 Awal 
(hiperemi) 
Initial 
(hyperaemia) 
K04.01 Pulpitis 
reversible 
(reversible pulpitis)  

 

1. Definisi Karies yang terbatas pada 
email dan dapat menjalar 
hingga dentin yang mungkin 
terjadi inflamasi pulpa 
ringan. Jika penyebabnya 
dihilangkan, inflamasi 
akan pulih kembali dan 
pulpa akan kembali 
sehat. 

2.  Patofisiologi Demineralisasi pada 
permukaan gigi akibat asam 
yang dihasilkan dari 
metabolisme karbohidrat 
oleh bakteri yang diawali 
dengan terbentuknya 
kavitas di permukaan email 
dan dapat menjalar hingga 
dentin. 

3. Hasil anamnesis • Gigi berlubang 
• Perubahan warna (white 

spot, brown spot) 
• Permukaan gigi terasa 

kasar dan tajam 
• Rasa ngilu 
• Terasa ada makanan yang 

mudah tersangkut 
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• Tidak nyaman bila 
digunakan untuk makan 

4. Gejala Klinis  
dan Pemeriksaan 

• Karies mencapai email 
dan dentin 

Pemeriksaan vitalitas 
pulpa  dengan
 sondasi dan/atau tes 
kavitas (tes bur) 
menunjukkan pulpa masih 
vital 

• Pemeriksaan perkusi 
dan tekan bila ada 
keluhan yang menyertai 

• Sakit spontan 
positif/negatif. 

5. Diagnosis Banding Defek pembentukkan email, 
defek pembentukkan 
dentin, fraktur mahkota  

Klasifikasi Terapi ICD 9 CM 89.31 Dental Examination 
23.2 Restoration of tooth by 
filling; 
24.99 Other (other dental 
operation) 
23.42 Application of crown 

6. Terapi Karies email dan dentin gigi 
sulung 

• Restorasi dengan GIC 
• Restorasi dengan 

mahkota sewarna 
gigi atau logam 

Bila tidak menjadi indikasi 
untuk dilakukan restorasi 
karena adanya keterlibatan 
pulpa, maka dapat dilakukan 
perawatan saluran akar. 
Bila sudah ada keterlibatan 
pulpa dan/atau kegoyangan 
gigi sulung dan/atau gigi 
tetap sudah erupsi, maka 
dilakukan ekstraksi dengan 
atau tanpa diikuti dengan 
perawatan pencegahan 
maloklusi (space 
maintainer) 

7.  Prosedur tindakan Restorasi GIC 
1. Pembersihan gigi dari 

debris dan plak 
menggunakan brush 
profilaksis. 

2. Isolasi daerah kerja 
3. Pengambilan jaringan 

karies dan preparasi 
kavitas dengan 
menggunakan bur bulat. 
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4. Keringkan kavitas dengan 
kapas steril. 

5. Oleskan dentin 
conditioner dengan 
menggunakan 
microbrush/cotton pellet 
selama 10 detik. 

6. Cuci/bilas dengan air 
mengalir dan 
dikeringkan dengan 
menggunakan airway 
syringe. 

7. Isolasi daerah sekitar gigi. 
8. Aduk bahan GIC dengan 

gerakan melipat sesuai 
dengan panduan pabrik 
sampai homogen. 

9. Aplikasikan bahan 
tumpat ke dalam kavitas 
dengan menggunakan 
plastis instrument. 

10. Bentuk tumpatan sesuai 
dengan anatomi gigi 
dengan menggunakan 
burnisher. 

11. Rapikan tepi tumpatan 
dan oleskan selapis tipis 
varnish/vaseline di atas 
permukaan tumpatan 
dengan menggunakan 
microbrush/ cotton 
pellet. 

12. Lakukan cek
 oklusi dengan
 menggunakan 
articulating paper. 

13. Pemolesan dilakukan 24 
jam setelah aplikasi. 

 
Restorasi RMGIC 

1. Pembersihan gigi dari oral 
debris dan kalkulus 
menggunakan brush 
profilaksis 
1. Pengambilan jaringan 

karies dan preparasi 
kavitas dengan 
menggunakan bur bulat 
yang sangat kecil  

2. Keringkan kavitas dengan 
kapas steril. 

3. Oleskan dentin 
conditioner dengan 
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menggunakan 
microbrush/cotton pellet 
selama 10 detik. 

4. Cuci/bilas dengan air 
mengalir dan 
dikeringkan dengan 
menggunakan airway 
syringe. 

5. Isolasi daerah sekitar gigi. 
6. Aduk bahan GIC sesuai 

dengan panduan pabrik 
sampai homogen. 

7. Aplikasikan bahan 
tumpat ke dalam kavitas 
dengan menggunakan 
plastis instrument. 

8. Bentuk tumpatan sesuai 
dengan anatomi gigi 
dengan menggunakan 
burnisher. 

9. Rapikan tepi kavitas 
tumpatan 

10. Polimerisasi tumpatan 
dengan light curing unit  

11. Lakukan cek
 oklusi dengan
 menggunakan 
articulating paper. 

12. Poles. 
Tumpatan dengan 
mahkota logam direk: 
1. Pembersihan gigi dari 

debris dengan brush 
profilaksis. 

2. Isolasi daerah kerja 
3. Melakukan anestesi 

lokal pada gigi yang 
akan dilakukan 
preparasi (jika 
diperlukan) 

1. Lakukan pembersihan 
jaringan karies pada 
gigi 

2. Preparasi gigi dengan 
membentuk outline 
form untuk melakukan 
tumpatan mahkota 
logam yang 
mempunyai retensi dan 
resistensi yang optimal 
dengan mengurangi 
bagian oklusal sedalam 
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1-1,5 mm dengan 
menggunakan bur fisur 

3. Pengurangan 
proksimal dengan 
menggunakan bur 
tapered diamond 
dengan dinding 
konvergen 200, 
pastikan tidak ada 
kontak dengan gigi 
sebelahnya. Preparasi 
dilakukan dengan 
gerakan bukolingual 
mengikuti kontur gigi 

4. Bila diperlukan 
lakukan pengurangan 
permukaan bukal dan 
lingual hingga margin 
gingiva sedalam 1-1,5 
mm dengan 
menggunakan bur 
tapered diamond. 

5. Bulatkan sudut-sudut 
yang tajam 

6. Pemilihan mahkota 
disesuaikan dengan 
jarak mesiodistal gigi 
sebelum dipreparasi 
dengan menggunakan 
sliding caliper. 

7. Adaptasi mahkota 
logam dengan 
menempatkan pliers 
untuk melakukan 
crimping dan 
contouring pada tepi 
mahkota dengan 
memperhatikan 
retensinya. 

8. Periksa oklusi. 
9. Mahkota logam dan 

permukaan yang kasar 
pada tepi mahkota 
dipoles dengan 
menggunakan stone 
bur dan rubber wheel 
polish. 

10. Sementasi mahkota 
logam dengan 
menggunakan bahan 
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GIC type luting dan 
bersihkan sisa semen 
di daerah interdental. 

 
Tumpatan dengan 
mahkota logam indirek: 
1. Pembersihan gigi dari 

debris dan kalkulus 
dengan alat skeling 
manual, diakhiri 
denganbrush/sikat. 

2. Isolasi daerah kerja 
3. Melakukan anestesi 

lokal pada gigi yang 
akan dilakukan 
preparasi 

4. Lakukan pembersihan 
jaringan karies pada 
gigi 

5. Preparasi gigi dengan 
mengurangi bagian 
oklusal sedalam 1-1,5 
mm dengan 
menggunakan bur fisur 

6. Pengurangan
 proksimal
 dengan 
menggunakan bur 
tapered diamond 
dengan dinding 
konvergen 200, 
pastikan tidak ada 
kontak dengan gigi 
sebelahnya. Preparasi 
dilakukan dengan 
gerakan bukolingual 
mengikuti kontur gigi 

7. Pengurangan 
permukaan bukal dan 
lingual hingga margin 
gingiva sedalam 1-1,5 
mm dengan 
menggunakan bur 
tapered diamond. 

8. Bulatkan sudut-sudut 
yang tajam 

9. Melakukan pencetakan 
gigi-geligi 

10. Pemilihan mahkota 
disesuaikan dengan 
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jarak mesiodistal gigi 
sebelum dipreparasi 
dengan menggunakan 
sliding calliper 
Adaptasi mahkota 
logam dengan 
menempatkan pliers 
untuk melakukan 
crimping dan 
contouring pada tepi 
mahkota dengan 
memperhatikan 
retensinya. 

1. Periksa oklusi pada 
cetakan gigi. 

2. Try in mahkota logam 
pada pasien. 

3. Mahkota logam dan 
permukaan yang kasar 
pada tepi mahkota 
dipoles dengan 
menggunakan stone 
bur dan rubber wheel 
polish. 

4. Sementasi mahkota 
logam dengan 
menggunakan bahan 
GIC type luting dan 
bersihkan sisa semen 
di daerah interdental. 

8 Pemeriksaan Penunjang Foto dental periapikal. 

9 Peralatan dan bahan/obat • Alat pemeriksaan standar. 
• Alat penumpatan sesuai 

bahan tumpat. 
• Alat anastesi 
• Alat pembuatan restorasi 

mahkota logam. 
10 Lama perawatan 2 kali kunjungan 
11 Faktor penyulit • Sikap kooperatif anak, 

bila sulit untuk 
kooperatif dapat dirujuk 
ke SpKGA 

• Sosial ekonomi. 
12 Prognosis • Baik 

• Kontrol 3-6 bulan. 
13 Keberhasilan perawatan Keluhan subjektif pasien 

hilang, gigi dapat berfungsi 
dengan baik. 

14 Persetujuan tindakan Tertulis 
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15 Faktor sosial yang perlu diperhatikan Pasien dengan kecemasan 
tinggi dan trauma terhadap 
perawatan gigi 

16  Tingkat pembuktian Grade B 
17 Jumlah Requirment  Tumpatan klas 1 = 1 

Tumpatan klas 2 = 1 
Tumpatan klas 3/5 = 1 
Perawatan mahkota logam 
direct/indirect: 1 

18 Waktu borderline Tumpatan gigi
 anterior dan
 posterior: 130 
menit/tindakan 
Perawatan mahkota
 logam direct/indirect:
 290 
menit/tindakan 
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Panduan Praktik Klinis  
Ilmu Kedokteran Gigi Anak  
2022  

 

 
 

No. ICD 10 
: K07.38 
Anomali 
letak gigi 

 

1. Definisi Kehilangan gigi sulung prematur, 
dengan benih gigi permanen masih 
dalam tulang, tetapi belum terjadi 
pergeseran gigi 

2.  Patofisiologi Kehilangan prematur gigi sulung 
akibat karies, trauma, resorpsi 
abnormal, atau kelainan sistemik 
dapat menyebabkan migrasi gigi 
tetangganya dan kehilangan ruang 
untuk erupsi gigi tetap 
penggantinya. 

3. Hasil anamnesis Susunan gigi renggang karena ada gigi 
sulung yang tanggal dini sebelum gigi 
tetap penggantinya erupsi yang dapat 
mengganggu fungsi estetis dan 
Pengunyahan 

4. Gejala Klinis  
dan Pemeriksaan 

Benih gigi permanen masih di 
dalam tulang, dengan gigi 
sulung 
yang sudah tanggal. Mungkin masih 
tersedia ruang yang cukup untuk gigi 
tetap, mungkin tidak tersedia cukup 
ruangan karena telah terjadi pergeseran 
gigi tetangganya. 

5. Diagnosis Banding Tidak Ada 
 

Klasifikasi Terapi ICD 9 CM ICD 9 CM 
89.31 dental examination 
87.12 Other dental x-ray 

6. Terapi Bila belum menyebabkan anomali, 
gunakan space maintainer lepasan/cekat 

7.  Prosedur tindakan • Persetujuan Tindakan 
Kedokteran Tertulis 

• Faktor sosial yang perlu 
diperhatikan: Rasa takut 
atau kecemasan pasien 
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rendah, kepatuhan dan 
kesadaran baik. 

 
 

1. Pencetakan RA dan RB 
2. Perhitungan ruangan 
3. Pengiriman ke laboratorium 
4. Insersi alat 
5. Kontrol alat 

8 Pemeriksaan Penunjang Foto radiologi panoramik 

9 Peralatan dan bahan/obat • Peralatan dan bahan/obat 
• Bahan pencetakan 

10 Lama perawatan 2 kali kunjungan 
• Kunjungan ke 1 : Pencetakan 

Analisis ruangan 
Penentuan alat SM & 
Pengiriman ke lab 

• Kunjungan ke 2 : Insersi 
• Kunjungan ke 3: control 
Lama perawatan 
3 - 6 bulan, sampai gigi permanen  mulai 
erupsi 

11 Faktor penyulit Faktor penyulit: 
Masih tertutup/tidaknya gigi  permanen 
oleh tulang untuk menentukan perlu 
tidaknya space maintainer. 

12 Prognosis • Baik 
• kontrol periodik 

14 Persetujuan tindakan Tertulis 
15 Faktor sosial yang perlu diperhatikan Pasien dengan kecemasan tinggi dan 

trauma terhadap 
perawatan gigi 

16  Tingkat pembuktian Grade B (terdapat cukup bukti ilmiah 
yang cukup 
menunjukkan manfaat pelayanan yang 
lebih besar daripada potensi risiko). 

17 Jumlah Requirment  1 diskusi space maintainer 
18 Waktu borderline 60 menit 
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Panduan Praktik Klinis  
Ilmu Kedokteran Gigi 
Anak  
2022  

 

 
 

Aplikasi 
Topikal 
Fluor 
No. ICD 9 
: 

 

1. Definisi Aplikasi sediaan fluoride secara topikal 
pada seluruh 
permukaan gigi 

2.  Patofisiologi Ion fluor mensubstitusi ion hidroksil dari 
hidroksi apatit membentuk fluoroapatit 
yang lebih tahan 
terhadap asam dan meningkatkan 
remineralisasi 

3. Hasil anamnesis Pencegahan terhadap karies lebih lanjut 

4. Gejala Klinis  
dan Pemeriksaan 

• Sakit negative 

5. Diagnosis Banding Tidak ada 

6. Terapi • Oral profilaksis 
• Aplikasi topical fluoride 
• Kontrol periodik 

7.  Prosedur tindakan Dengan sediaan varnish / solution 
• Aplikasi larutan disclosing untuk 

identifikasi plak 
• Oral profilaksis dilakukan dengan 

menggunakan brush profilaksis dan 
pumice murni pada permukaan 
oklusal, rubber cup pada permukaan 
facial lingual dan dental floss untuk 
permukaan proksimal 

• Gigi yang karies dilakukan 
penumpatan sementara 

• Irigasi, keringkan dan isolasi per 
kuadran yang akan diaplikasi dengan 
bantuan saliva ejector 

• Aplikasi material topical fluoride per 
kuadran gigi 

dan tunggu selama 4 menit 
menggunakan microbrush 

• Instruksi post aplikasi (tidak makan 
minum, tidak kumur, dan 



 

52 
 

menggosok gigi selama minimal 30 
menit) 

• Kontrol periodic 
 

Dengan sediaan gel. 
• Aplikasi larutan disclosing untuk 

identifikasi plak 
• Oral profilaksis dilakukan dengan 

menggunakan pointed brush dan 
pumice murni pada permukaan 
oklusal, rubber cup pada permukaan 
facial lingual dan dental floss untuk 
permukaan proksimal 

• Irigasi, keringkan 
• Masukkan material gel fluoride 

kedalam tray sebanyak sepertiga dari 
kedalaman tray 

• Anak diposisikan duduk tegak 
dengan kepala sedikit menunduk 

• Masukkan tray kedalam rahang atas 
dan bawah secara bersamaan dan 
tunggu selama 4 menit 

• Keluarkan tray dari rongga mulut, 
bersihkan sisa – sisa gel dengan 
menggunakan kasa atau saliva 
ejector 

• Instruksikan pada pasien untuk 
meludah dengan tujuan membuang 
sisa-sisa gel 

• Instruksi post aplikasi (tidak makan 
minum, tidak kumur, dan 
menggosok gigi selama minimal 30 
menit) 

• Kontrol periodic 
8 Pemeriksaan Penunjang - 

9 Peralatan dan bahan/obat •  Diagnostic set 
•  Brush profilaksis  
•  Rubber cup, 
•  Pumice murni 
•  Dental floss  
•  Disclosing agent   
•  Saliva ejector 
•  Cheek retractor 
•  Material topical aplikasi fluoride 

: varnish NaF\Sodium Fluoride / 
solution dengan bantuan 
applicator atau mikro brush , gel 
dengan bantuan tray 

10 Lama perawatan 2 kali kunjungan 
• Kunjungan ke 1 : aplikasi topical 

aplikasi fluoride 
• Kunjungan ke 2 : control periodic 
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11 Faktor penyulit • Sikap kooperatif anak 
• Sosial ekonomi. 

12 Prognosis • Baik 
• kontrol periodik 

13 Keberhasilan perawatan • Tidak terbentuk karies baru 

14 Persetujuan tindakan Tertulis 
15 Faktor sosial yang perlu diperhatikan Pasien dengan kecemasan tinggi dan 

trauma terhadap 
perawatan gigi 

16  Tingkat pembuktian Grade B (terdapat cukup bukti ilmiah yang 
cukup 
menunjukkan manfaat pelayanan yang 
lebih besar daripada potensi risiko). 

17 Jumlah Requirment  2 pasien 
18 Waktu borderline 170 menit/tindakan 
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