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Pada dasarnya tidak berbeda dengan orang

dewasa, akan tetapi pada anak-anak perlu

diketahui :

� Rongga mulut anak-anak lebih kecil

� Tulang pada anak-anak belum kompak� Tulang pada anak-anak belum kompak
� Pada anak-anak perkembangan dan 
pertumbuhan tulang rahang masih berjalan 

terus

� Bentuk anatomi /  warna gigi sulung
� Adanya benih gigi tetap di bawah gigi sulung



Tehnik Pencabutan Gigi SusuTehnik Pencabutan Gigi Susu

•• Tidak berbeda dengan gigi Tidak berbeda dengan gigi 

tetaptetap

•• Tidak memerlukan tenaga Tidak memerlukan tenaga 

yang besaryang besar

•• Harus diingat dibawah gigi Harus diingat dibawah gigi •• Harus diingat dibawah gigi Harus diingat dibawah gigi 

sulung ada gigi tetapsulung ada gigi tetap

•• Pemakaian tang ekstraksi Pemakaian tang ekstraksi 

lebih kecillebih kecil

•• Harus diingat akar gigi sulung Harus diingat akar gigi sulung 

menyebar dan kadangmenyebar dan kadang--kadang kadang 

resorbsinya tidak beraturan.resorbsinya tidak beraturan.



Persiapan alat dan bahan untuk pencabutan gigi :



Untuk gigi sulung berakar tunggalUntuk gigi sulung berakar tunggal

•• Gerak rotasi dengan satu jurusan diikuti Gerak rotasi dengan satu jurusan diikuti 

dengan gerakan ekstraksi (penarikan)dengan gerakan ekstraksi (penarikan)

Gigi anterior atas �Gigi anterior atas 



Gigi anterior rahang bawah 



Untuk gigi sulung berakar gandaUntuk gigi sulung berakar ganda

•• Gerakan luksasi pelanGerakan luksasi pelan--pelanpelan

•• Diikuti dengan gerakan ekstraksiDiikuti dengan gerakan ekstraksi

Gigi posterior

rahang atas kiri
Gigi posterior 

rahang atas kanan



Manipulasi tang cabut pada gigi molar rahang atas



Indikasi / Kontra indikasi Indikasi / Kontra indikasi 

pencabutan gigi sulungpencabutan gigi sulung

Sebelum kita mencabut gigi sulung, kita harus Sebelum kita mencabut gigi sulung, kita harus 

mengetahui dulu mengetahui dulu umurumur si anak untuk mengetahui si anak untuk mengetahui 

bila gigi tersebut tanggal atau diganti dengan tetapbila gigi tersebut tanggal atau diganti dengan tetap

Indikasi :Indikasi :

1. Natal Tooth / Neonatal Tooth

� Natal Tooth, gigi erupsi sebelum lahir.

� Neonatal Tooth, gigi erupsi setelah 1 bulan lahir dan 

biasanya gigi :  � Mobility

� Dapat mengiiritasi � menyebabkan
ulserasi pada lidah

� Mengganggu untuk menyusui



2. Gigi dengan karies yang parah dan tidak dapat dilakukan 

restorasi

3. Infeksi periapikal / interradikuler yang tidak dapat    

disembuhkan dengan jalan lain kecuali dicabut

4. Gigi yang sudah waktunya tanggal

5. Gigi sulung yang persistensi

6. Gigi sulung yang impacted, menghalangi erupsi gigi tetap

7. Gigi dengan Ulkus Dekubitus 7. Gigi dengan Ulkus Dekubitus 

8. Untuk perawatan orthodontic

9. Supernumerary Tooth

Ro”foto



Kontra Indikasi :Kontra Indikasi :
1. Anak yang sedang menderita infeksi akut di mulutnya

Misalnya : Acute Infection Stomatitis 

Herpetic Stomatitis

Infeksi ini disembuhkan dulu baru 

dilakukan pencabutan.

2. Blood Diserasia atau kelainan pada darah

Dimana bisa mengakibatkan terjadinya 

perdarahan, dan infeksi setelah pencabutan. 

Pencabutan dilakukan setelah konsultasi dengan 

dokter ahli tentang penyakit darah. 



Pasien anak umur 3 tahun, 

dengan keadaan umum  : 

“ acute lymphocytic leukemia”

- Gingiva � pucat
- Gusi mudah sekali berdarah

Pasien dengan keadaan umum

“acute myeloid leukaemia“

- Infiltration of  the gingivae

- spontaneous bleeding

- less common than the 

lymphonic type



3. Pada penderita penyakit jantung

Misalnya :  � Congenital Heart Diseases

� Rheumatic Heart Diseases
akut / kronis

Pada penderita ginjal / kidney diseases

4. Pada penyakit sistemik yang akut4. Pada penyakit sistemik yang akut

5. Adanya tumor yang ganas

6. Pada penderita Diabetes Mellitus

7. Irradiated Bone



Beberapa Komplikasi yang mungkin Beberapa Komplikasi yang mungkin 

terjadi pada waktu pencabutan gigi terjadi pada waktu pencabutan gigi 

sulungsulung

1. Fraktur Akar

� Perlu tehnik yang baik dan hati-hati dalam 
pencabutan gigipencabutan gigi

Cara mengatasi : 

� Kalau terlihat : dikeluarkan sedapat mungkin /
dengan tang khusus (bein)

� Kalau tidak terlihat : Ro”foto untuk melihat 
posisi sisa akar terhadap benih gigi tetap, jika

jauh diambil segera



Bermacam-macam bentuk bein

Fraktur  gigi akar tunggal

Fraktur gigi akar ganda



Tehnik pengambilan fraktur akar : 



2. Trauma pada benih gigi tetap

� Harus diingat posisi benih gigi tetap sebelum 
pencabutan

Cara mengatasi :

� Kalau benih tercabut, dikembalikan ketempatnya
kemudian mukosa dijahit

� Kalau benih berubah posisi � observasi / � Kalau benih berubah posisi � observasi / 
reposisi



Pencabutan Gigi Tetap Pencabutan Gigi Tetap 

pada Anakpada Anak

Indikasi pencabutan M1 permanen :

1. Kasus M
2 
permanen belum erupsi, dan M

1
karies yang 

tidak mungkin di restorasi lagi, maka M
2
diharapkan 

menempati M
1

menempati M
1

2.  M1 yang tidak mungkin direstorasi lagi, tetapi M
2

sudah

erupsi maka harus dibuatkan space maintainer.

3. M1 sudah parah dan juga dianjurkan M1 yang masih 

tinggal harus juga dicabut, supaya simetris sehingga tidak

terjadi malposisi

4. Untuk mencegah terjadinya impacted dari M3



INFEKSIINFEKSI

Perluasan infeksi pada anak-anak :

� Infeksi periapikal � menjalar ke ruang bawah
yang berisi sumsum tulang

� Selanjutnya � dapat mengenai benih gigi 
permanen sehingga menyebabkan perubahan permanen sehingga menyebabkan perubahan 

warna dari enamel/menyebabkan kerusakan

secara keseluruhan terhadap gigi permanen 

tersebut

� Infeksi sampai dengan ke pusat pertumbuhan
rahang. 



Misalnya : Condylus yang menyebabkan 

perubahan bentuk rahang

� Infeksi � menyebabkan terjadinya abses, 
celulitis, osteomyelitis

Tanda-tanda gambaran infeksi yang serius :

� Demam 

� General malaise

� Jumlah Leucocyte � terutama neutrofil

� Dehidrasi

� Anorexia / nafsu makan �



Tanda-tanda lain : 

� Diarrhea

� Constipasi

� Sakit pada daerah abdominal

PENGOBATAN TERHADAP INFEKSIPENGOBATAN TERHADAP INFEKSI

1. Secara Lokal 

2. Secara Sistemik 



1. Secara Lokal 

Misalnya :  � Abses dengan causa gigi gangren
pulpa

� Pulpa masih tertutup

Pengobatan secara lokal

� Pulpa dibuka atau trepanasi dengan memakai� Pulpa dibuka atau trepanasi dengan memakai
high speed bur (bur dengan putaran tinggi)

� Disanering atau spulling 

Bila absesnya sudah dipermukaan � maksudnya
sudah stadium submucous atau subcutan dan 

ada fluktuasi � dapat dilakukan incisi



2. Secara Sistemik

� Pemberian antibiotik 

� Untuk mengurangi demam atau sakit, 
diberikan : antipiretik / analgetik

� Vitamin-vitamin

� Sedative : untuk menenangkan penderita� Sedative : untuk menenangkan penderita

� Anti Inflamasi


