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TujuanTujuan

�� Menutup sistem saluran akar dari Menutup sistem saluran akar dari 
kontaminasi oralkontaminasi oral

�� Menutup sistem saluran akar dari cairan Menutup sistem saluran akar dari cairan �� Menutup sistem saluran akar dari cairan Menutup sistem saluran akar dari cairan 
dari apikaldari apikal

�� Menghalangi perkembangan bakteri yang Menghalangi perkembangan bakteri yang 
mungkin tersisa dalam saluran akarmungkin tersisa dalam saluran akar







Syarat gigi dapat diobturasiSyarat gigi dapat diobturasi

�� Cleaning & shaping saluran akar telah Cleaning & shaping saluran akar telah 
dilakukan secara optimaldilakukan secara optimal

�� Gigi asymptomatikGigi asymptomatik�� Gigi asymptomatikGigi asymptomatik

�� Saluran akar dapat dikeringkanSaluran akar dapat dikeringkan

�� Bila dikultur, hasil sudah negatifBila dikultur, hasil sudah negatif



Alat yang dibutuhkanAlat yang dibutuhkan

�� Sonde lurusSonde lurus

�� PinsetPinset

�� Glass slab (kaca tempat mengaduk)Glass slab (kaca tempat mengaduk)�� Glass slab (kaca tempat mengaduk)Glass slab (kaca tempat mengaduk)

�� Semen spatulaSemen spatula

�� Bunsen burnerBunsen burner

�� Spreader / PluggerSpreader / Plugger

�� Jarum lentulo spiralJarum lentulo spiral



Bahan yang dibutuhkanBahan yang dibutuhkan

�� Paper point (kertas penghisap)Paper point (kertas penghisap)

�� Semen sealerSemen sealer

�� Guta percaGuta perca�� Guta percaGuta perca

�� Bahan restorasi sementaraBahan restorasi sementara



Sterilisasi guta perchaSterilisasi guta percha

�� Guta percha dalam kotak adalah strerilGuta percha dalam kotak adalah streril

�� Guta percha yg sudah terkontaminasi Guta percha yg sudah terkontaminasi 
(diluar kotak, dipegang, dll) dapat (diluar kotak, dipegang, dll) dapat (diluar kotak, dipegang, dll) dapat (diluar kotak, dipegang, dll) dapat 
disterilkan dengan 5,25% natrium disterilkan dengan 5,25% natrium 
hypoklorit selama 1 menithypoklorit selama 1 menit



Obturasi hermetisObturasi hermetis

�� Bahan pengisi harus menutup seluruh Bahan pengisi harus menutup seluruh 
saluran akar sampai ke apikal (seluruh saluran akar sampai ke apikal (seluruh 
panjang kerja)panjang kerja)panjang kerja)panjang kerja)



Bahan pengisiBahan pengisi

�� Bahan padatBahan padat

�� Kon Guta percaKon Guta perca

�� Kon silver (tidak dipakai lagi)Kon silver (tidak dipakai lagi)�� Kon silver (tidak dipakai lagi)Kon silver (tidak dipakai lagi)

�� Bahan semi padatBahan semi padat

�� SealerSealer



Silver point obturation



�� Pemakaian bahan padat dan semi padat Pemakaian bahan padat dan semi padat 
dikombinasikan.dikombinasikan.

�� Keuntungan bahan padat guta perca:Keuntungan bahan padat guta perca:Keuntungan bahan padat guta perca:Keuntungan bahan padat guta perca:
�� Kontrol pengisian hingga sepanjang kerja Kontrol pengisian hingga sepanjang kerja 
lebih mudah lebih mudah 

�� Dapat dikondensasikanDapat dikondensasikan

�� Lebih biokompatibelLebih biokompatibel

�� Kurang toksikKurang toksik



Guta percaGuta perca

�� Adalah bahan lateks dari getah pohon Adalah bahan lateks dari getah pohon 
tabantaban

�� Telah digunakan beratus tahunTelah digunakan beratus tahun�� Telah digunakan beratus tahunTelah digunakan beratus tahun

�� Biokompatibilitas relatif baikBiokompatibilitas relatif baik

�� Cukup plastis untuk dibentukCukup plastis untuk dibentuk

�� Mempunyai sifat antibakterial karena Mempunyai sifat antibakterial karena 
mengandung zinc oxidemengandung zinc oxide



Guta percaGuta perca

�� Isi guta perca :Isi guta perca :
�� Guta perca (19Guta perca (19--22%)22%)

�� Zinc oxide (59Zinc oxide (59--75%)75%)

�� MalamMalam

�� Bahan pewarnaBahan pewarna

�� Bahan antioksidasiBahan antioksidasi

�� Bahan opak (barium sulfat) (2Bahan opak (barium sulfat) (2--17%)17%)

�� MasingMasing--masing merek dagang bervariasimasing merek dagang bervariasi



�� Terdiri dr 2 bentuk:Terdiri dr 2 bentuk:

�� Kon standarKon standar

�� Berdasarkan nomor ISO (20, 25, dll)Berdasarkan nomor ISO (20, 25, dll)�� Berdasarkan nomor ISO (20, 25, dll)Berdasarkan nomor ISO (20, 25, dll)

�� Kon non standarKon non standar

�� Tidak berdasarkan nomor ISO, tetapi nomorTidak berdasarkan nomor ISO, tetapi nomor

F (fine), M (medium), FF (fineF (fine), M (medium), FF (fine--fine), MF (mediumfine), MF (medium--fine), dllfine), dll

�� Bentuk peletBentuk pelet





Guta percaGuta perca

Dapat dikeluarkan dari saluran akar bila Dapat dikeluarkan dari saluran akar bila 
perlu.perlu.

�� Guta perca dapat dilunakkan dengan Guta perca dapat dilunakkan dengan 
pemanasan pemanasan 
Guta perca dapat dilunakkan dengan Guta perca dapat dilunakkan dengan 
pemanasan pemanasan 

�� Guta perca dapat dilarutkan dengan bahan Guta perca dapat dilarutkan dengan bahan 
pelarut (solvent) seperti kloroform, xylene, pelarut (solvent) seperti kloroform, xylene, 
bahan minyak esensial seperti minyak bahan minyak esensial seperti minyak 
eucaliptoleucaliptol



Guta percaGuta perca

�� KekuranganKekurangan

�� Kon yang relatif kaku sehingga sulit Kon yang relatif kaku sehingga sulit 
dimasukkan dalam sal.akar yg kecildimasukkan dalam sal.akar yg kecildimasukkan dalam sal.akar yg kecildimasukkan dalam sal.akar yg kecil

�� Tidak memiliki sifat adhesif sehingga tidak Tidak memiliki sifat adhesif sehingga tidak 
menyatu dengan dentin & kon lainnyamenyatu dengan dentin & kon lainnya





SealerSealer

�� Berbentuk pastaBerbentuk pasta

�� SifatSifat

�� Sitotoksik pada masa setting dan setelahnyaSitotoksik pada masa setting dan setelahnya�� Sitotoksik pada masa setting dan setelahnyaSitotoksik pada masa setting dan setelahnya

�� Larut dan teresorpsi oleh jaringan vital, Larut dan teresorpsi oleh jaringan vital, 
komponennya dpt ditemukan pada jaringan komponennya dpt ditemukan pada jaringan 
periapikal & organ tubuh lainnya.periapikal & organ tubuh lainnya.

�� Tidak dpt mengisi saluran akar dengan baikTidak dpt mengisi saluran akar dengan baik

�� Kontak dengan daerah apikal susah diperolehKontak dengan daerah apikal susah diperoleh



SealerSealer

�� Sifat lain:Sifat lain:
�� Bila keluar dari apeks (over obturasi), dan Bila keluar dari apeks (over obturasi), dan 
kontak dengan jar.saraf dpt menimbulkan kontak dengan jar.saraf dpt menimbulkan 
parastesia & anastesi jangka panjangparastesia & anastesi jangka panjangparastesia & anastesi jangka panjangparastesia & anastesi jangka panjang

�� Menimbulkan sensitifitas dan respon imun.Menimbulkan sensitifitas dan respon imun.

�� Diisi ke saluran akar sedemikian rupa Diisi ke saluran akar sedemikian rupa 
sehingga lapisan sealer di dinding saluran sehingga lapisan sealer di dinding saluran 
akar dan diantara kon guta perca setipis akar dan diantara kon guta perca setipis 
mungkinmungkin



SealerSealer

�� KlasifikasiKlasifikasi

1.1. Berbahan dasar zinc oxide eugenolBerbahan dasar zinc oxide eugenol

2.2. Berbahan dasar resin Berbahan dasar resin 2.2. Berbahan dasar resin Berbahan dasar resin 

3.3. Berbahan dasar dentin adhesifBerbahan dasar dentin adhesif

4.4. Berbahan dasar guta percaBerbahan dasar guta perca

5.5. Berbahan dasar  dengan tambahan obatBerbahan dasar  dengan tambahan obat--
obat lain obat lain 



SealerSealer

�� Berbahan dasar zink oxide eugenolBerbahan dasar zink oxide eugenol
�� Setelah mengeras dapat poreus dan rapuhSetelah mengeras dapat poreus dan rapuh

�� Dekomposisi dalam cairan jaringanDekomposisi dalam cairan jaringan

�� Sangat baik dikombinasikan dengan guta Sangat baik dikombinasikan dengan guta 
percaperca

�� Pada umumnya merupakan modifikasi dari Pada umumnya merupakan modifikasi dari 
formula Grossmanformula Grossman

�� Contoh merek dagang: Procosol, Tubliseal, Contoh merek dagang: Procosol, Tubliseal, 
Kerr Pulp canal sealer, Roth sealerKerr Pulp canal sealer, Roth sealer



�� Semua sealer berbasis zoe sitotoksik, dapat Semua sealer berbasis zoe sitotoksik, dapat 
menyebabkan sensitifitas.menyebabkan sensitifitas.



�� Berbahan dasar resinBerbahan dasar resin

�� Diperkenalkan oleh SchroederDiperkenalkan oleh Schroeder

�� Terdiri dari epoxy resin yang mengeras bila Terdiri dari epoxy resin yang mengeras bila �� Terdiri dari epoxy resin yang mengeras bila Terdiri dari epoxy resin yang mengeras bila 
dicampur dengan aktivatordicampur dengan aktivator

�� Bahan lama mengeras (24 Bahan lama mengeras (24 --48 jam)48 jam)

�� Contoh merek dagang: AH26, AG 26Plus, Contoh merek dagang: AH26, AG 26Plus, 
Diaket, HydronDiaket, Hydron



�� Dapat menyebabkan reaksi peradangan yang Dapat menyebabkan reaksi peradangan yang 
hebat pada waktu setting dan berkurang hebat pada waktu setting dan berkurang 
setelahnya.setelahnya.

Dapat ditolerir oleh jaringan periapikal dengan Dapat ditolerir oleh jaringan periapikal dengan �� Dapat ditolerir oleh jaringan periapikal dengan Dapat ditolerir oleh jaringan periapikal dengan 
baikbaik

�� Bersifat alergenikBersifat alergenik



�� Berbahan dasar dentin adhesifBerbahan dasar dentin adhesif

1.1. Semen cyanoacrylateSemen cyanoacrylate

2.2. Semen glass ionomerSemen glass ionomer2.2. Semen glass ionomerSemen glass ionomer

3.3. Semen polikarboksilatSemen polikarboksilat

4.4. Semen kalsium fosfatSemen kalsium fosfat

5.5. Bahan kompositBahan komposit



�� Bahan yang ditambah obatBahan yang ditambah obat--obatanobatan

1.1. Bahan desinfektan dan antiphlogistik untuk Bahan desinfektan dan antiphlogistik untuk 
menekan rasa sakit pasca operatifmenekan rasa sakit pasca operatifmenekan rasa sakit pasca operatifmenekan rasa sakit pasca operatif

2.2. Bahan kalsium hidroksida untuk merangsang Bahan kalsium hidroksida untuk merangsang 
sementogenesis dan dentinogenesis pada sementogenesis dan dentinogenesis pada 
foramenforamen



�� Kelompok 1Kelompok 1

�� Penambahan para (formaldehyde) dan Penambahan para (formaldehyde) dan 
preparat kortikosteroid.preparat kortikosteroid.preparat kortikosteroid.preparat kortikosteroid.

�� Contoh merek dagang: Endometahosone & N2Contoh merek dagang: Endometahosone & N2

�� Bila kontak dengan jaringan periapikal terjadi Bila kontak dengan jaringan periapikal terjadi 
peradanganperadangan

�� Tidak biokompatibel & dpt menyebabkan Tidak biokompatibel & dpt menyebabkan 
alergialergi



�� Formaldehyde dapat menyebar ke seluruh Formaldehyde dapat menyebar ke seluruh 
tubuhtubuh

�� Formaldehyde bersifat mutagenik dan Formaldehyde bersifat mutagenik dan 
karsinogenikkarsinogenikkarsinogenikkarsinogenik

�� Kortikosteroid mempengaruhi kekebalan Kortikosteroid mempengaruhi kekebalan 
jaringan periapikal, seperti tertekannya jaringan periapikal, seperti tertekannya 
pagositosis sehingga mikroorganisme dpt pagositosis sehingga mikroorganisme dpt 
berkembang lagi.berkembang lagi.



�� Kelompok 2Kelompok 2

�� Kalsium hydroksidaKalsium hydroksida

�� Contoh merek dagang: Calcibiotik (CRCS), Contoh merek dagang: Calcibiotik (CRCS), �� Contoh merek dagang: Calcibiotik (CRCS), Contoh merek dagang: Calcibiotik (CRCS), 
Sealapex.Sealapex.

�� CRCS berbasis zoeCRCS berbasis zoe

�� Sealapex berbasis resin polimerikSealapex berbasis resin polimerik

�� Kemampuan ‘seal’ = semen zoeKemampuan ‘seal’ = semen zoe



Teknik obturasiTeknik obturasi

1.1. Kondensasi lateralKondensasi lateral

2.2. Kondensasi vertikalKondensasi vertikal

3.3. Softened (warm) guta perchaSoftened (warm) guta percha3.3. Softened (warm) guta perchaSoftened (warm) guta percha

4.4. Softened (warm) guta perca + coreSoftened (warm) guta perca + core



Teknik Kondensasi LateralTeknik Kondensasi Lateral

�� PersiapanPersiapan

�� Pemeriksaan hasil preparasi saluran akarPemeriksaan hasil preparasi saluran akar

�� Mengeringkan saluran akarMengeringkan saluran akar�� Mengeringkan saluran akarMengeringkan saluran akar

�� Mencoba kon utamaMencoba kon utama

�� Memasukkan sealerMemasukkan sealer

�� Memasukkan guta perca & kondensasiMemasukkan guta perca & kondensasi



�� Indikasi:Indikasi:

�� Hampir semua saluran akar.Hampir semua saluran akar.

�� Bentuk saluran akar relatif regulerBentuk saluran akar relatif reguler�� Bentuk saluran akar relatif regulerBentuk saluran akar relatif reguler



�� Pemeriksaan hasil preparasi saluran akarPemeriksaan hasil preparasi saluran akar

�� MAF dapat masuk dengan mudahMAF dapat masuk dengan mudah

�� Irigasi saluran akar dengan Na hipokloritIrigasi saluran akar dengan Na hipoklorit�� Irigasi saluran akar dengan Na hipokloritIrigasi saluran akar dengan Na hipoklorit

�� Masukkan kondensor (spreader) ke saluran Masukkan kondensor (spreader) ke saluran 
akar. Harus dapat masuk 1akar. Harus dapat masuk 1--2mm dari panjang 2mm dari panjang 
kerjakerja





�� Mengeringkan saluran akarMengeringkan saluran akar
�� Sedot kembali bahan irigan menggunakan Sedot kembali bahan irigan menggunakan 
spuitspuit

Masukkan paper point (kertas penghisap) ke Masukkan paper point (kertas penghisap) ke �� Masukkan paper point (kertas penghisap) ke Masukkan paper point (kertas penghisap) ke 
saluran akar sesuai dengan ukuran MAF.saluran akar sesuai dengan ukuran MAF.

�� Tukar paper point secara bergantian sehingga Tukar paper point secara bergantian sehingga 
saluran akar keringsaluran akar kering

�� Periksa  dengan menggoreskan paper point Periksa  dengan menggoreskan paper point 
pada kaca mulut.pada kaca mulut.





�� Jika paper point tetap basah, maka cairan Jika paper point tetap basah, maka cairan 
kemungkinan cairan berasal dari periapikalkemungkinan cairan berasal dari periapikal

�� Jika ujung paper point berwarna merah atau Jika ujung paper point berwarna merah atau 
coklat berarti foramen apikal telah terlewati. coklat berarti foramen apikal telah terlewati. coklat berarti foramen apikal telah terlewati. coklat berarti foramen apikal telah terlewati. 
Perbaiki panjang kerja atau apeks gigi Perbaiki panjang kerja atau apeks gigi 
terbuka. terbuka. 



�� Mencoba kon guta perca utamaMencoba kon guta perca utama
�� Sediakan kon sesuai ukuran MAFSediakan kon sesuai ukuran MAF

�� Kon harus masuk sepanjang kerja dan Kon harus masuk sepanjang kerja dan 
tertahantertahantertahantertahan

�� Bila kon dapat masuk lebih dari panjang Bila kon dapat masuk lebih dari panjang 
kerja, pilih guta perca yg lebih besar kerja, pilih guta perca yg lebih besar 
ukurannya 1 nomorukurannya 1 nomor

�� Bila kon tdk masuk sepanjang kera, pilih guta Bila kon tdk masuk sepanjang kera, pilih guta 
perca yg lbh kecil ukurannya 1 nomorperca yg lbh kecil ukurannya 1 nomor



�� Lakukan pemeriksaan ketepatan ukuran kon Lakukan pemeriksaan ketepatan ukuran kon 
guta perca secara radiograf.guta perca secara radiograf.

�� Disebut dengan Master Apikal Cone (MAC)Disebut dengan Master Apikal Cone (MAC)



�� Memasukkan sealerMemasukkan sealer
�� Persiapkan semen sealer yang akan dipakai. Persiapkan semen sealer yang akan dipakai. 

�� Bahan diaduk diatas wadah yang steril hingga Bahan diaduk diatas wadah yang steril hingga 
konsistensi seperti krim.konsistensi seperti krim.konsistensi seperti krim.konsistensi seperti krim.

�� Masukkan sealer menggunakan lentulo / Masukkan sealer menggunakan lentulo / 
reamer yang diputar melawan arah jarum reamer yang diputar melawan arah jarum 
jam.jam.

�� Ratakan sealer ke dinding saluran akar Ratakan sealer ke dinding saluran akar 
sepanjang kerjasepanjang kerja











�� Memasukkan guta percaMemasukkan guta perca
�� Masukkan guta perca utama sepanjang kerjaMasukkan guta perca utama sepanjang kerja

�� Masukkan spreader sesuai ukuran MAF, 1Masukkan spreader sesuai ukuran MAF, 1--2 2 
mm dr panjang kerjamm dr panjang kerja

�� Tekan ke arah apikoTekan ke arah apiko--lateral lateral �� Tekan ke arah apikoTekan ke arah apiko--lateral lateral 

�� Goyang spreader dan keluarkan dari saluran Goyang spreader dan keluarkan dari saluran 
akar, sehingga terbentuk suatu lubang untuk akar, sehingga terbentuk suatu lubang untuk 
kon tambahankon tambahan

�� Masukkan kon tambahan berukuran lbh kecil Masukkan kon tambahan berukuran lbh kecil 
secepatnya agar lubang tidak mengecilsecepatnya agar lubang tidak mengecil



�� Demikian seterusnya berulang kali, sehingga Demikian seterusnya berulang kali, sehingga 
spreader tidak mau masuk lagi ke dalam spreader tidak mau masuk lagi ke dalam 
orifisi saluran akar.orifisi saluran akar.

Lakukan pemotongan guta perca Lakukan pemotongan guta perca �� Lakukan pemotongan guta perca Lakukan pemotongan guta perca 
menggunaan instrumen yang dipanaskan menggunaan instrumen yang dipanaskan 
hingga ke orifisi.hingga ke orifisi.

�� Pemeriksaan hasil obturasi secara Pemeriksaan hasil obturasi secara 
radiograf.radiograf.











Teknik Kondensasi VertikalTeknik Kondensasi Vertikal

�� Indikasi:Indikasi:
�� Apeks tertutupApeks tertutup

�� Saluran akar relatif berukuran besarSaluran akar relatif berukuran besar

�� Saluran akar berbentuk iregulerSaluran akar berbentuk ireguler�� Saluran akar berbentuk iregulerSaluran akar berbentuk ireguler

�� Metode persiapan dan memasukkan sealer Metode persiapan dan memasukkan sealer 
sama dengan kondensasi lateralsama dengan kondensasi lateral

�� Pada waktu memasukkan kondensor Pada waktu memasukkan kondensor 
(plugger), lakukan penekanan ke arah (plugger), lakukan penekanan ke arah 
apikal saluran akar.apikal saluran akar.





Adaptasi kon di apikalAdaptasi kon di apikal

�� Dapat dibantu dengan melunakkan ujung Dapat dibantu dengan melunakkan ujung 
kon guta perca menggunakan panas atau kon guta perca menggunakan panas atau 
bahan pelarut (solvent).bahan pelarut (solvent).bahan pelarut (solvent).bahan pelarut (solvent).

�� Ujung 2Ujung 2--3mm kon dimasukkan dalam 3mm kon dimasukkan dalam 
solvent selama 1solvent selama 1--2 detik atau ke air panas2 detik atau ke air panas

�� Disebut juga teknik customized coneDisebut juga teknik customized cone







Teknik single coneTeknik single cone

�� Teknik yg dulu sering digunakan.Teknik yg dulu sering digunakan.

�� Teknik ini tidak dapat menutup saluran Teknik ini tidak dapat menutup saluran 
akar dengan sempurna dan menyebabkan akar dengan sempurna dan menyebabkan akar dengan sempurna dan menyebabkan akar dengan sempurna dan menyebabkan 
kebocoran hasil obturasi yang paling tinggi kebocoran hasil obturasi yang paling tinggi 
dibandingkan teknik lain.dibandingkan teknik lain.



Teknik sectional coneTeknik sectional cone

�� Disebut juga teknik split cone.Disebut juga teknik split cone.

�� Hanya 3Hanya 3--4mm apikal saluran akar yang 4mm apikal saluran akar yang 
diisi, sedangkan bagian lain dibiarkan tak diisi, sedangkan bagian lain dibiarkan tak diisi, sedangkan bagian lain dibiarkan tak diisi, sedangkan bagian lain dibiarkan tak 
terisi untuk tempat pasak.terisi untuk tempat pasak.

�� Pasak sebaiknya dipasang langsung Pasak sebaiknya dipasang langsung 
setelah obturasi dgn teknik ini.setelah obturasi dgn teknik ini.



�� Teknik:Teknik:
�� Potong guta perca Potong guta perca 

�� Letakkan potongan kecil guta perca pada Letakkan potongan kecil guta perca pada 
ujung plugger yg dipanaskan.ujung plugger yg dipanaskan.ujung plugger yg dipanaskan.ujung plugger yg dipanaskan.

�� Setelah sealer diletakkan di saluran akar, Setelah sealer diletakkan di saluran akar, 
plugger + guta perca dimasukkan ke sal.akar plugger + guta perca dimasukkan ke sal.akar 
sampai panjang yang tepat.sampai panjang yang tepat.

�� Plugger dibebaskan perlahan dengan Plugger dibebaskan perlahan dengan 
mendorong ke apikal dan memutarnya.mendorong ke apikal dan memutarnya.





Teknik warm guta percaTeknik warm guta perca

�� IndikasiIndikasi

�� Saluran akar berbentuk irregulerSaluran akar berbentuk irreguler

�� Apeks lebarApeks lebar�� Apeks lebarApeks lebar

�� Dulu guta perca dilunakkan dgn bahan Dulu guta perca dilunakkan dgn bahan 
solvent dan dilakukan kondensasi lateral solvent dan dilakukan kondensasi lateral 
maupun vertikal.maupun vertikal.

�� Kerugian teknik ini: menguapnya bhn Kerugian teknik ini: menguapnya bhn 
solvent sehingga hasil obturasi poreus.solvent sehingga hasil obturasi poreus.





�� Saat ini sudah digunakan alat bantu yang Saat ini sudah digunakan alat bantu yang 
memanaskan guta perca menggunakan memanaskan guta perca menggunakan 
panas yang dihasilkan listrik.panas yang dihasilkan listrik.

Guta perca dipanaskan hingga lunak dan Guta perca dipanaskan hingga lunak dan �� Guta perca dipanaskan hingga lunak dan Guta perca dipanaskan hingga lunak dan 
dengan alat bantu seperti ujung spuit, dengan alat bantu seperti ujung spuit, 
guta perca dimasukkan ke saluran akar.guta perca dimasukkan ke saluran akar.

�� Teknik ini menghasilkan obturasi yang Teknik ini menghasilkan obturasi yang 
padat.padat.



�� Guta perca dala sediaan pelet.Guta perca dala sediaan pelet.

�� Contoh merek dagang: ObturaContoh merek dagang: Obtura

�� Kerugian:Kerugian:�� Kerugian:Kerugian:

�� Penggunaan guta perca yg dipanaskan hingga Penggunaan guta perca yg dipanaskan hingga 
160160°° C sehingga ada kemungkinan C sehingga ada kemungkinan 
mengganggu jaringan periodontal pendukung mengganggu jaringan periodontal pendukung 
gigi.gigi.





�� Keuntungan:Keuntungan:

�� Dapat mengisi saluran akar yang ireguler Dapat mengisi saluran akar yang ireguler 
bentuknyabentuknyabentuknyabentuknya

�� Dapat mengisi saluran akar lateral & Dapat mengisi saluran akar lateral & 
ramifikasi karena tekanan yang dihasilkannya.ramifikasi karena tekanan yang dihasilkannya.









Teknik warm gp + coreTeknik warm gp + core

�� Karena kelemahan teknik warm guta perca Karena kelemahan teknik warm guta perca 
adalah pada saluran akar yang relatif adalah pada saluran akar yang relatif 
kecil, maka diperkenalkan guta perca yang kecil, maka diperkenalkan guta perca yang 
diberi core ditengahdiberi core ditengah--tengahnya.tengahnya.diberi core ditengahdiberi core ditengah--tengahnya.tengahnya.

�� Dengan teknik ini guta perca dapat Dengan teknik ini guta perca dapat 
didorong hingga ke apikal.didorong hingga ke apikal.

�� Teknik ini memerlukan preparasi saluran Teknik ini memerlukan preparasi saluran 
akar yang khusus dan relatif lebih besar.akar yang khusus dan relatif lebih besar.



�� Contoh merek dagang: ThermafillContoh merek dagang: Thermafill

�� Kelemahan:Kelemahan:

�� Penekanan yg tinggi ke apikal  sehingga Penekanan yg tinggi ke apikal  sehingga �� Penekanan yg tinggi ke apikal  sehingga Penekanan yg tinggi ke apikal  sehingga 
dapat menyebabkan rasa tdk nyaman pd dapat menyebabkan rasa tdk nyaman pd 
pasienpasien

�� Perawatan ulang sulit dilakukan karena ada Perawatan ulang sulit dilakukan karena ada 
bhn core dlm sal akar.bhn core dlm sal akar.





Memilih teknik obturasiMemilih teknik obturasi

�� MasingMasing--masing teknik punya kelebihan & masing teknik punya kelebihan & 
kekurangankekurangan

�� Bergantung pada anatomi saluran akar, Bergantung pada anatomi saluran akar, 
yaitu:yaitu:
Bergantung pada anatomi saluran akar, Bergantung pada anatomi saluran akar, 
yaitu:yaitu:
�� Usia pasienUsia pasien

�� Riwayat gigi Riwayat gigi 

�� Perkembangan dan pertumbuhan gigiPerkembangan dan pertumbuhan gigi

�� Yang terpenting adl sal akar dl keadaan Yang terpenting adl sal akar dl keadaan 
bersihbersih



Evaluasi obturasiEvaluasi obturasi

Secar radiografis:Secar radiografis:

�� Hasil obturasi tidak poreusHasil obturasi tidak poreus

�� Hasil obturasi rapat dengan dinding Hasil obturasi rapat dengan dinding �� Hasil obturasi rapat dengan dinding Hasil obturasi rapat dengan dinding 
saluran akarsaluran akar

�� Panjang obturasi mencapai panjang kerja Panjang obturasi mencapai panjang kerja 



Evaluasi obturasiEvaluasi obturasi

�� Secara klinis:Secara klinis:

�� Pasien tidak merasa sakitPasien tidak merasa sakit

�� Gigi dapat berfungsi kembaliGigi dapat berfungsi kembali�� Gigi dapat berfungsi kembaliGigi dapat berfungsi kembali

�� Tidak ada pembengkakanTidak ada pembengkakan



Kesalahan obturasiKesalahan obturasi

�� Over filling =Over filling =bahan pengisi melampaui bahan pengisi melampaui 
foramen apikalforamen apikal

�� Under filling = bahan pengisi tidak Under filling = bahan pengisi tidak �� Under filling = bahan pengisi tidak Under filling = bahan pengisi tidak 
mencapai panjang kerjamencapai panjang kerja

�� Porositi = bahan pengisi tidak rapat dalam Porositi = bahan pengisi tidak rapat dalam 
saluran akarsaluran akar




