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1. Mengetahui 3 perbedaan anatomi serta morfologi 

SETELAH MENDAPATKAN 
KULIAH INI MAHASISWA 

DAPAT

1. Mengetahui 3 perbedaan anatomi serta morfologi 
gigi sulung dan gigi permanen

2. Mengetahui  2 pertimbangan sebelum melakukan 
preparasi gigi sulung

3. Mengetahui 3 bahan restorasi untuk gigi sulung
4. Mengetahui prinsip preparasi kavitas gigi sulung



TUJUAN RESTORASI GIGI ANAK

Mengembalikan fungsi  normal  gigi sulung.

Digantikan gigi tetap pada tempatnya yang normal

PRINSIP PREPARASI KAVITAS GIGI SULUNG PRINSIP PREPARASI KAVITAS GIGI SULUNG 
SAMA DENGAN

PRINSIP PREPARASI KAVITAS GIGI PERMANEN

BEBERAPA HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN:

• Tingkah laku / psikologi

• Perbedaan morfologis



GAMBARAN ANATOMI 
GIGI SULUNG DAN GIGI PERMANEN



Perbedaan  anatomi gigi sulung dengan gigi permanen



Pandangan mesiodistal molar sulung bawah



1.Mahkota yang cembung & serviks yang jelas
2.Bidang oklusal yang sempit
3.Konstriksi serviks email (serviks ke apeks 

menonjol)

KETERANGAN ANATOMI GIGI SULUNG

3.Konstriksi serviks email (serviks ke apeks 
menonjol)

4.Email tipis
5.Tanduk pulpa � lebih dekat ke oklusal
6.Saluran akar kecil
7.Dasar pulpa tipis
8.Gigi permanen sedang tumbuh
9.Inklinasi prisma email



FUNGSI RESTORASI GIGI SULUNG

�Mempertahankan lengkung gigi
�Mempertahankan kesehatan mulut�Mempertahankan kesehatan mulut
�Mempertahankan & perbaikan estetis 

wajah



FAKTOR-FAKTOR YANG HARUS 
DIPERTIMBANGKAN SEBELUM 

DILAKUKAN RESTORASI

Usia anak
Derajat kerusakan gigiDerajat kerusakan gigi
Keadaan gigi  dan jaringan penyangga
Efek tindakan gigi sulung terhadap kesehatan 
umum anak
Keadaan ruang pada lengkung rahang



PROSEDUR DALAM 
TINDAKAN OPERATIVE DENTISTRY

Menghilangkan rasa sakit
Pemakaian tenaga perawat
Pemakaian rubber damPemakaian rubber dam
Pemakaian cotton roll
Emergency restoration
Pemilihan pemakaian bur



MACAM-MACAM BAHAN RESTORASI

I. Bahan restorasi sementara
- Flecther
- Zinc Oxide Eugenol
- Bahan restorasi sudah jadi
Misal; - Cavit

- provit
- caviton,dll

II. Bahan perekat & dasar tambalan
- Zinc Phospat Cement
- Zinc Oxide Eugenol
- Calcium Hydroxide



BAHAN RESTORASI KONVENSIONAL
A.Amalgam Perak

- Tidak sewarna dengan gigi
- Keamanannya masih dipertimbangkan ulang
- Relatif mudah digunakan
- Ekonomis
- Baik digunakan pada gigi posterior

B. Stainless Stell Crown
- Memerlukan keahlian yang khusus � meskipun lebih 

mudah daripada restorasi intrakoronal lainnya
- Dianjurkan untuk molar pertama susu 
- Dianjurkan untuk hipoplastik atau molar pertama 

permanen dengan karies luas terutama usia 9-12 thn yg 
dapat diganti mahkota tuang di kemudian hari



C. RESIN KOMPOSIT
- Digunakan pada gigi anterior & gigi post dengan res torasi yang kecil
- Membutuhkan etsa asam
- Teknik penambalan dengan bahan ini lebih sukar & p erlu waktu yang 

lebih lama dari amalgam
- Isolasi dari air (saliva) menentukan keberhasilan penambalan

D. GLASS IONOMER CEMENTD. GLASS IONOMER CEMENT
- Dapat melepaskan fluor  & berperan sebagai cadangan  fluor 

sehingga melindungi permukaan � yang bersebelahan dengan 
karies

- Tidak membutuhkan etsa asam untuk melekat ke ename l & dentin
- Tidak mengerut karena polimerisasi & stelah penger asan
- Stabil & tahan pada kondisi kelembaban tinggi di m ulut
- Harus ditempatkan pada kavitas yang kering 



BAHAN RESTORASI BARU
A. RESIN MODIFIKASI GLASS IONOMER

- Terdiri dari GIC + Resin 
- Bahan mengeras dengan cepat � cahaya atau katalis 

kimia (reaksi asam basa dari GIC) 
- Bahan mengeras meskipun lambat tanpa perlu resin &  

kualitas GIC tetap dipertahankan

B. RESIN KOMPOSIT MODIFIKASI POLYACID (COMPOMER)
- Bahan RESIN lebih banyak, sedangkan reaksi asam ba sa 

dari GIC tidak ada
- Lebih mudah digunakan � bentuk premix/ kapsul
- Penelitian menunjukkan compomer dapat tahan lama 

seperti amalgam setalah 3 tahun � pada kavitas 
proksimal molar susu (Marks et al.1999: Welbury et 
al.2000)



KLASIFIKASI BLACKKLASIFIKASI BLACK



PRINSIP PREPARASI KAVITAS PADA GIGI SULUNG

• Secara umum � preparasi untuk gigi sulung lebih kecil, 
halus, dan lebih membulat dibandingkan gigi permane n

• Pada preparasi kavitas Klas II:
a.Sudut axial harus dibulatkan untuk mengurangi 

tekanan, dinding bukal dan lingual harus paralel tekanan, dinding bukal dan lingual harus paralel 
dengan bentuk outline mahkota eksternal gigi

b.Sudut garis internal yang dibulatkan akan 
mengakibatkan:
- Kurangnya konsentrasi tekanan
- Kecenderungan fraktur yang berkurang
- Memungkinkan kondensasi amalagam yang lebih 

sempurna



TAMBALAN MENGGANTUNG & TEKANAN YANG 
MENYEBABKAN PECAHNYA ENAMEL



Dinding -dinding kavitas



Divergensi Internal

Alur retensi



Pembentukan sudut 90 0 menjamin tidak adanya 
email yang menggantung



Pembuatan dasar gingiva 
dengan bur mulat ke arah 
gingiva sedalam 1-2 mm

Step dengan kedalaman 
± 1 mm (dari pandangan 

oklusal



Bur fisur digerakkan 
untuk membuat step

Menghilangkan jaringan 
karies tertinggal dengan 

enamel hatchet



Pembuatan daerah 
retensi pada tiap sudut 

kavitas
Step & garis imajiner dari 
daerah kontak & linggir 

yang akan dibangun 
kembali



• Pada preparasi klas III
- Dovetail ditempatkan pada lingual atau labial 

preparasi akan memberi retensi tambahan 
dan akses yang diperlukan untuk 
memasukkan bahan restorasi

- Kekuatan bonding sistem yang lebih baik - Kekuatan bonding sistem yang lebih baik 
bisa mengurangi kebutuhan akan retensi 
secara mekanis



- Outline Form
- Memperluas kavitas, Resistance form

PRINSIP PREPARASI 
GV BLACK

- Retention form berupa dovetail atau undercut
- Memudahkan bekerja , Convinience Form
- Membulatkan tepi kavitas, Beveling
- Toilet of cavity



KLAS I

1.Klas I Tersembunyi

- Usia 2 tahun                                          
- Karies di fossa central � restorasi minimal
- Anak dipangku orang tua

2. Klas I Dalam

- Terdapat pada gigi Sulung dan gigi tetap muda
- Alloy silver amalgam, semen ionomer kaca 
- Memperluas kavitas Klas I sesuai dengan 

prinsip GV Black



Preparasi Kelas I

A.Molar I & Molar II Desidui  Maksila  kanan  

B.Molar II Desidui Maksila (pandangan lingual)

C.Molar I & Molar II Desidui Mandibula kanan (pandangan oklusal)





• Anestesi, isolasi daerah kerja
• Membuat kavitas, Membuang seluruh jaringan karies
• Meratakan tepi dinding email dan merapikan OLF deng an bur fissure
• Membersihkan kavitas
• Meletakkan bahan proteksi pulpa
• Seluruh permukaan diolesi varnish
• Mempersiapkan triturasi amalgam

Melakukan pengisian amalgam ke dalam kavitas dengan  tekanan dan 

TEKHNIK PREPARASI

• Melakukan pengisian amalgam ke dalam kavitas dengan  tekanan dan 
sedikit melebihi tepi kavitas, kemudian pemadatan d engan 
kondensor.

• Permukaan amalgam di ukir dengan Cleoid-discoid car ver
• Penghalusan dan pemerataan tepi amalgam
• Membersihkan amalgam
• Melepaskan Isolasi daerah kerja
• Pasien diinstruksikan berkumur



Tidak menyertakan seluruh Fissur yang peka karies

Preparasi terlalu dalam

KEGAGALAN RESTORASI

Preparasi terlalu dalam

Undercut pada tepi ridge

Pengukiran pembentukan anatomi oklusal terlalu dala m

Amalgam terlalu tipis (<2 mm) ,mudah pecah akibat 

tekanan kunyah yang besar



PREPARASI KAVITAS KLAS II





TEKHNIK PREPARASI
� Anestesi dan isolasi
� Pasang wooden wedge
� Preparasi bagian boks proksimal
� - garis tepi ke arah gingival dan kearah bukolingual
� - sudut yang tepat antara dinding gingival dengan 

dinding bukal dan lingual

KLAS II
Yang mencapai Dentin

� - sudut yang tepat antara dinding gingival dengan 
dinding bukal dan lingual

� - sejajar terhadap kontur gigi
� - Melebar ke bagian servikal
� Preparasi dovetail di oklusal 0,5-1 mm dgn bur no.3 30 

dan high speed turbine handpiece
� Membuang sisa jaringan karies
� Membevel dan membuat groove pada garis sudut 

aksipulpasi



� Membuang email yang menggaung
� Aplikasi bahan pelindung pulpa, pengolesan varnish 

minimal 2 lapis
� Melepaskan Wooden wedge dan memasang matriks
� Pasang kembali wooden wedge
� Triturasi amalgam, mengisi kavitas klas II, boks pr oksimal
� Kondensasi amalgam ke sudut boks proksimal
� Mengukir amalgam dibagian oklusal dan tepi ridge
� Melepas wedge wood & matriks band� Melepas wedge wood & matriks band
� Membuang sisa amalgam di bukal, lingual dan tepi 

gingival, periksa tinggi garis tepi dan sesuaikan d engan 
gigi tetangga

� Melewatkan floss di interdental
� Melakukan penghalusan permukaaan amalgam
� Melepaskan isolasi & memijit daerah gingiva yang te rtekan 

serta memeriksa oklusi





1. Fraktur isthmus
- Oklusi terlalu tinggi
- amalgam telalu tipis karena preparasi kurang 

Masalah pada restorasi Amalgam Klas II :

- amalgam telalu tipis karena preparasi kurang 
dalam

- Pengukiran berlebihan

2. Kegagalan tepi boks proksimal

3. Sekunder karies



PERMASALAHAN PADA PREPARASI
(Resiko terbukanya pulpa ketika pembuatan step) 



KESALAHAN PREPARASI KAVITAS KLAS II



Klas III, Klas IV, & Klas V) 
(Restorasi Gigi Insisvus & Kaninus) 

Klas III : Lesi proksimal belum mencapai insisal
Klas IV : Lesi proksimal sudah mencapai insisalKlas IV : Lesi proksimal sudah mencapai insisal
Klas V  : Lesi servikal & Lesi akibat fraktur 

mahkota serta gangguan tumbuh 
kembang gigi



KLAS III

• Karies aktif � tindakan pencegahan efektif

• Bahan tumpat sewarna dengan gigi• Bahan tumpat sewarna dengan gigi

• Bagian Insisal belum terlibat



PREPARASI:
1. Membuka tepian ridge proksimal
2. Membuat retensi berupa lock di fasial dan lingual  dan 

membevel seluruh tepi permukaan kavitas

PREPARASI MODIFIKASI:PREPARASI MODIFIKASI:
1. Membuat retensi berupa lock di fasial, bahan tump at 

sewarna gigi, RC (resin composite) & GIC (glass ion omer 
cement)

2. Preparasi Klas III distal kaninus sulung,dibuat b oks 
proksimal ke arah gingival

3. Retensi dove tail dapat labial atau fasial, bahan  tumpat 
amalgam atau resin komposit



TEKNIK PREPARASI 
1. Anestesi & Isolasi
2. Membuang jaringan karies dengan bur no 330 atau bur bulat 

no 2, melalui bagian fasial dan membebaskan titik kontak 
3. Dove tail atau lock di labial, perluasan lock kurang dari 

setengah labial dan terletak horizontal pada 1/3 tengah
4. Membuat bevel pendek (0,5 mm) diseluruh tepi kavitas
5. Membersihkan kavitas5. Membersihkan kavitas
6. Mengetsa seluruh tepi kavitas selebar 0,5 – 1 mm
7. Mengoleskan bonding ke permukaan yang di etsa,� di sinar 

selama 20 detik
8. Memasang band matriks dan wooden wedge di interdental
9. Menumpat dengan resin komposit
10. Bila kelebihan bahan tumpat, dirapikan dan polis
11. Isolasi dilepaskan, dan periksa kembali titik kontak resin 

komposit



PREPARASI KAVITAS KLAS III



PREPARASI KLAS III KANINUS SULUNG



KLAS IV

• Mengenai tepi insisal
• Fungsi Restorasi:

- Mengembalikan titik kontak dan - Mengembalikan titik kontak dan 
memperbaiki sudut insisal

• Memerlukan matriks khusus / Band Stainless 
Steel



TEKNIK PREPARASI ( 1 permukaan proksimal)

• Anestesi dan Isolasi
• Membuang jaringan karies, membebaskan titik kontak sampai tepi 

insisal 
• Membuat dovetail atau lock di labial
• Membuat bevel dengan bur berbentuk flane
• Membersihkan kavitas dengan semprotan air
• Mengeringkan kavitas dengan kapas
• Aplikasi Kalsium Hidroksida (jika perlu)• Aplikasi Kalsium Hidroksida (jika perlu)
• Mengetsa seluruh tepi kavitas, dicuci dengan air se lama 

30-60 detik, keringkan dengan hembusan udara
• Mengoleskan bonding
• Memasang band matriks dan wooden wedge di interdent al
• Tumpat dengan Resin komposit, dari bagian proksimal  dilakukan 

secara bertahap sampai kavitas penuh
• Polish dengan stone putih
• Periksa titik kontak
• Isolasi dilepaskan, periksa kembali titik kontak de ngan dental floss



TEKNIK PREPARASI ( 2 permukaan proksimal)

• Anestesi dan Isolasi
• Membuang jaringan karies, membebaskan titik kontak sampai tepi 

insisal pada kedua permukaan proksimal
• Membuat dovetail atau lock di labial
• Membuat bevel dengan bur berbentuk flane / tappered  diamond
• Membersihkan kavitas dengan semprotan air
• Mengeringkan kavitas dengan kapas
• Aplikasi Kalsium Hidroksida (jika perlu)
• Mengetsa seluruh tepi kavitas, dicuci dengan air se lama • Mengetsa seluruh tepi kavitas, dicuci dengan air se lama 

30-60 detik, keringkan dengan hembusan udara
• Mengoleskan bonding
• Memilih mahkota celluloid yang sesuai dengan ukuran  gigi, 

gunting tepi servikal dan dicobakan
• Isi seluruh mahkota selluloid dengan bahan tumpat d an 

dipasangkan pada gigi sesuai dengan inklinasi dan t inggi insisal 
gigi tetangga

• Buang seluruh sisa bahan tumpat disekeliling servik al, jika sudah 
tepat lakukan penyinaran, lepaskan mahkota celluloi d

• Isolasin dilepaskan
• Periksa kembali gigi insisal



KLAS V

• Lesi pada 1/3 servikal gigi
• Pada gigi anterior maupun posterior
• Gigi sulung akibat dari susu botol atau asi
• Disebut dengan nursing botol caries/ nursing 

cariescaries
• Preparasi dibuat melengkung, satu sampai 2 

mm
• Perhatikan daerah tepi gingival agar jaringan 

tidak luka, jika jaringan karies lunak �
pembersihan dengan eskavator tajam

• Bahan tumpat GIC � efek Fluor



TEKNIK PREPARASI

• Sejajar dengan garis servikal
• Dasar kavitas konveks sesuai dengan 

kontour gigi, sudut kavitas membulat
• Retensi mekanik :• Retensi mekanik :

- Undercut sepanjang tepi kavitas dengan 
bur Inverted

• Membuat bevel pendek sekeliling kavitas
• Tumpat dengan GIC









PERAWATAN PULPA 
KONSERVATIF

Drg Yati Roesnawi
Departemen Pedodonsia
Fakultas Kedokteran Gigi

Universitas Sumatera Utara



PERAWATAN PULPA KONSERVATIF



PULP CAPPING
• Perawatan Pulpa konservatif pada pulpa vital
• Pulpa yang terbuka (kurang dari 1 mm),hampir 

terbuka,masih tertutup selapis tipis dentin
• Ca(OH)2 merangsang odontoblast membentuk dentin 

reparatif atau tertier
• Dideteksi resorbsi akar baik fisiologi maupun patol ogi• Dideteksi resorbsi akar baik fisiologi maupun patol ogi
• Usia gigi sulung lebih dari 1 thn, resorpsi akar mu lai 

terjadi
• Ca(OH)2 dapat merangsang aktifitas odontoklas yang 

berlebihan
• Resorbsi internal & External



MACAM-MACAM PULP CAPPING
1.DIRECT PULP
�Obat langsung berkontak
Keuntungan:

Mempertahankan keutuhan & Vitalitas pulpa
Pembentukan dentin reparatif
Memperbaiki & menutup pulpa yang terbuka
Menghemat waktu perawatan
Mempertahankan fungsi gigi maksimal

INDIKASI:
Gigi sulung, gigi tetap muda dengan pulpa vital seh at
Invasi sangat minimal
Pulpa terbuka pin point
Pulpa seluas pin point, diameter kurang dari 1 mm, dangkal & 
tidak berdarah
Gigi tetap muda, apeks belum sempurna



Kontra indikasi
1.Degenerasi pulpa, aktivitas pulpa berkurang
2.Resorpsi mencapai 2/3 akar atau lebih
3.Pulpa mengalami proses patologis

a.Riwayat sakit
Sakit spontan, berdenyut-denyut
Sakit tetap berlangsung walau rangsang telah dihila ngkan

b.Gambaran patologis pulpa
Klasifikasi pada pulpaKlasifikasi pada pulpa
Resorpsi Internal
Penebalan periodontal membran di daerah periapikal
Radiolusensi didaerah furkasi atau periapikal

c.Perubahan jaringan peridonsium yang berhubungan d engan 
pulpa

Kegoyangan gigi
Pendarahan gingiva



Teknik perawatan:
Bersihkan jaringan karies dan siapkan kavitas
Isolasi dan keringkan darah yang akan di pulp cappi ng
Irigasi dengan Aquades steril
Letakkan setipis Ca(OH) 2 di pulpa terbuka, hampir terbuka, diatas 
dentin tipis dan lunak, tutup dengan semen fosfat s ebagai basis 
tumpatan dan beri tumpatan sementara

Evaluasi:
Periksa ulang minimal 4 -6 mingguPeriksa ulang minimal 4 -6 minggu
Perawatan berhasil bila:

- Tidak ada keluhan subjektif
- Gejala klinis baik
- Gambaran radiografik terbentuk dentinal bridgei di pulpa yang terbuka 

dan dentin reparatif pada lapisan atas pulpa
- Tidak ada kelainan pulpa & periapikal

�Bila evaluasi baik dilakukan restorasi tetap 



2. Indirek Pulp Capping
�Obat diatas dentin pada karies dentin
�Pada jaringan karies/dentin lunak dalam

Indikasi:
� Gigi sulung muda & gigi tetap muda dengan pulpa vital sehat
� Invasi bakteri,kontaminasi dengan saliva minimal
� Karies dentin sudah mendekati pulpa
� Untuk gigi tetap muda pembentukan akar dan apeks belum sempurna� Untuk gigi tetap muda pembentukan akar dan apeks belum sempurna

Kontra Indikasi
� Sama seperti direct pulp capping
� Bila ada riwayat sakit pulpitis
� Ada kelainan periapikal

Teknik perawatan
�Sama seperti direct pulp capping



EVALUASI:
• Pemeriksaan ulang 6-8 minggu
• Perawatan berhasil bila:
- Tidak ada keluhan subjektif seperti rasa sakit 

spontan/akibat perangsangan
- Tidak ada pembengkakan,kegoyangan gigi
- Gambaran radiografik tampak lapisan dentin 

yang radiopaque, adanya remineralisasi , ruang yang radiopaque, adanya remineralisasi , ruang 
pulpa berkurang karena terbentuk dentin 
reparatif, tidak ada kelainan pulpa 



�Amputasi pulpa vital
�Pengambilan jaringan pulpa yang mengalami infeksi
�Pada bagian kamar pulpa mahkota gigi (sebahagian atau 

seluruhnya)
�Jaringan pulpa sehat dan vital dalam saluran akar (Fuks& �Jaringan pulpa sehat dan vital dalam saluran akar (Fuks& 

Eidelman,1991)



INDIKASI:
�Gigi sulung & gigi tetap muda,pulpa terbuka,vital,sehat
�Gejala pulpa hiperemis,keradangan ringan pada kamar pulpa
�Tidak ada tanda-tanda & gejala peradangan pulpa dalam kamar pulpa

KONTRA INDIKASI:
�Pembengkakan
�Gigi goyang patologik
�Radiografik,tampak radiolusensi periapikal atau interradikular,resorbsi 

akar eksternal patologik,resorbsi akar internal,klasifikasi pulpaakar eksternal patologik,resorbsi akar internal,klasifikasi pulpa
�Pendarahan berlebihan
�Sakit spontan
�Sakit pada tidur malam
�Sakit saat perkusi & palpasi

TUJUAN:
-Mempertahankan vitalitas gigi
-Pembentukan akar tetap muda dapat terus berlangsung



Syarat-syarat obat:

Bersifat bakterisidal
Tidak merusak pulpa dan jaringan sekitarnya
Merangsang penyembuhan pulpa saluran akar
Tidak mengganggu resorbsi akar
Merangsang pembentukan akar gigi tetap muda
Obat tersebut antara lain;
-Formula formokresol daribuckley’s
-Kalsium hidroksida Ca(OH) 2

Formula formokresol dari Buckley’s untuk gigi sulung terdiri dari;
-Formaldehid : 19
-Kresol           : 35
-Gliserol         : 15
-Air                 : ad 100 



Khasiat formokresol:
• Mengkoagulasi protein
• Membentuk zone fiksasi
• Jaringan tetap vital

Sifat zone Fiksasi:
• Bebas dari bakteri
• Keras & padat
• Tahan terhadap autolisis
• Menahan invasi toksin bakteri kedalam pulpa vital, sehat dalam saluran 

akar 

BERGER, mengemukakan zone fiksasi terdiri dari;
1.Lapisan superfisial debris
2.Lapisan dibawahnya
3.Bagian lebih apikal



Kalsium Hidroksid Ca(OH) 2 terdiri dari:
-Bubuk kalsium
-Air

Khasiat Kalsium Hidroksid:
�Bakterisid, pH basa
�Merangsang odontoblast membentuk dentinal bridge

Histologis,pulpotomi gigi tetap muda dengan Ca(OH)2 berhasil bila 
tampak:tampak:
Lapisan jaringan nekrotik
Lapisan sel-sel peradangan akut yang akan mereda se telah 4 minggu
Lapisan odontoblast baru pembentuk dentinal bridge pada bagian 
pulpa yang diamputasi

Bila gagal akan tampak:
Peradangan pulpa
Kematian pulpa
Stimulasi Ca(OH) 2 berlebihan � odontoblast � resorbsi internal



Secara klinis:
Pulpotomi dengan Ca(OH) 2 lebih berhasil bila pada kasus trauma 
gigi insisif tetap
Pada gigi sulung dengan dengan pulpa terbuka tidak selalu 
memberikan reaksi menguntungkan
Menurut Law, keberhasilan pulpotomi Ca(OH) 2  gigi sulung setelah 
1 tahun adalah 49%
Menurut Via, pada gigi molar sulung setelah 2 tahun  adalah 31%Menurut Via, pada gigi molar sulung setelah 2 tahun  adalah 31%
Kegagalan terjadi akibat resorbsi internal,stimulas i berlebihan 
Ca(OH)2 mengaktifkan sel odontoklas



Teknik pulpotomi Ca(OH) 2:
1.Anestesi lokal
2.Bersihkan jaringan karies
3.Pembukaan atap kamar pulpa
4.Pemotongan atau amputasi pulpa dalam kamar pulpa
5.Tekan sisa jaringan pulpa dengan kapas pelet sela ma beberapa 

menit,perdarahan akan berhenti
6.Irigasi dengan Aquadest
7.Keringkan dengan kapas steril 7.Keringkan dengan kapas steril 
8.Letakkan selapis kalsium hidroksid
9.Tumpat sementara

Teknik Pulpotomi Formokresol:
1 s/d 7 sama dengan pulpotomi Ca(OH) 2

8. Letakkan kapas pelet yang dibasahi formokresol s elama 5 menit
9. Letakkan basis campuran pasta Zinc Oxide Eugenol
10.Tumpat sementara



Keuntungan pulpotomi:
�Perawatan singkat
�Tidak perlu dilakukan pengambilan seluruh jaringan pulpa
�Iritasi instrumen atau obat-obatan dapat dihindari
�Apabila gagal dilakukan peraatan pulpa radikal

Evaluasi keberhasilan:
�Tidak ada keluhan subjektif
�Pemeriksaan klinis
�Pemeriksaan radiografik



MUMIFIKASI (devitalized pulp amputation)

-Tindakan perawatan pulpa vital pada gigi sulung

-Pengambilan jaringan pulpa dalam kamar pulpa

-Sebelumnya telah didevitalisasi�dengan pemberian obat- obatan

-Jaringan pulpa dalam saluran akar,keadaan aseptik

INDIKASI:

-Sama dengan dengan indikasi pulpotomi bila:

-Kontra indikasi anestesi lokal pada anak.

-Pasien kurang kooperatif

-pulpotomi tidak berhasil akibat kegagalan anestesi,pasien merasa sakit saat  
amputasi pulpa



Teknik Mumifikasi
Kunjungan pertama:
-pembuangan karies
-Letakkan obat devitalisasi,seperti arsen,nervicid,  atau  

gol.fromaldehid (Formokresol atau TKF)
-tumpat sementara,gol.formaldehid selama 3-5 hari

Kunjungan kedua:
-Buka tumpatan sementara,bersihkan obat terdahulu-Buka tumpatan sementara,bersihkan obat terdahulu
-Pembukaan atap pulpa dengan bur kecepatan tinggi.
-Bersihkan pulpa nekrotik dalam kamar pulpa dengan spoon eksavator 
tajam atau bur metal bulat diameter besar sampai de ngan orifis
-Irigasi dengan Aquadest steril, keringkan
-Letakkan pasta mumifikasi atau pasta zinc oxide eu genol+ 
formokresol
-Tutup dengan semen & tumpatan tetap



Catatan:
- Penggunaan arsen atau nervicid kurang 

menguntungkan karena efeknya dapat meluas sampai 
keluar saluran akar ke jaringan penyangga gigi.

- Penggunaan golongan formaldehid kadang-kadang 
perlu diulangi lagi

MORTAL PULPOTOMI (amputasi pulpa mortal)MORTAL PULPOTOMI (amputasi pulpa mortal)
- Perawatan pulpa gigi non vital
- Memotong jaringan pulpa non vital dalam saluran aka r 

sejauh mungkin.

Tujuan:
Mempertahankan gigi sulung non vital untuk space 
maintainer.



MORTAL PULPOTOMI (amputasi pulpa mortal)
- Perawatan pulpa gigi non vital
- Memotong jaringan pulpa non vital dalam saluran aka r sejauh 

mungkin.

Tujuan:
Mempertahankan gigi sulung non vital untuk space ma intainer.

Indikasi:
- Gigi sulung dengan pulpa non vital akibat karies at au trauma- Gigi sulung dengan pulpa non vital akibat karies at au trauma
- Gigi sulung mengalami resorbsi lebih dari 1/3 akar
- Gigi sulung telah mengalami dento alveolar abses kr onik
- Gigi sulung goyang patologik karena abses akut

Obat yang digunakan bersifat aseptik kuat ,antara l ain:
- Beechwood creosote (Hobson,1970)
- Formokresol (Droter,1963)
- Camphorated Monochlorophenol = CMCP, CHKM (Pacmer,1 971)



Keuntungan:
Tanpa manipulasi akar
Penggunaan alat terbatas
Dapat diselesaikan dalam 1x kunjungan
Memerlukan 2x kunjungan bila ada peradangan

Teknis Amputasi Pulpa mortal:
Kunjungan I:
- Bersihkan jaringan karies.- Bersihkan jaringan karies.
- Pembukaan atap pulpa dengan bor kecepatan tinggi da n pendinginan 

air
- Ekskavasi pulpa non vital dalam saluran akar sejauh  mungkin.
- Irigasi dengan aquades,keringkan dengan kapas pelet
- Letakkan pasta Formokresol+ Eugenol (1:1 tetes) + Z nO dalam kamar 

pulpa
- Tumpat sementara



Kunjungan II (1-2 minggu) kemudian
- Buang tumpatan sementara, bersihkan kavitas & kerin gkan
- Sementasi tumpatan dengan restorasi tetap, mahkota logam

EVALUASI:
- Bila gigi goyang, dilihat derajat kegoyangan gigi b erkurang atau 

tidak.
- Radiografik, dilihat penyembuhan jaringan periapika l.- Radiografik, dilihat penyembuhan jaringan periapika l.
- Secara klinik dilihat apakah abses hilang.



PULPEKTOMI/ PERAWATAN SALURAN AKAR

� Pengambilan seluruh jaringan pulpa yang terinfeksi kronis atau 
nekrosis dalam saluran akar

Indikasi:
Gigi sulung dgn infeksi melebihi kamar pulpa, gigi vital, partial nekrose Gigi sulung dgn infeksi melebihi kamar pulpa, gigi vital, partial nekrose 
atau non vital.
Instrumen dapat masuk ke dalam saluran akar
Resorbsi akar kurang dari 1/3 apikal
Infeksi mengenai tulang interradikular, belum kehil angan tulang 
penyangga.
Resorbsi internal, belum perforasi akar
Kelanjutan perawatan bila pulpotomi gagal 



Kontra Indikasi:
�Bila kelainan sudah mengenai periapikal
�Terlihat kegoyangan gigi patologik
�Resorbsi akar gigi sulung sudah luas
�Resorbsi internal,terjadi perforasi bifurkasi
�Keshatan umum kurang baik
�Proses infeksi mengenai gigi tetap dibawahnya
�Pasien tidak kooperatif, walaupun sudah diberi seda tif

Akibat gigi sulung non vital/nekrosis tidak dirawat :
Abses
Granuloma atau kista
Osteomyelitis
Gangguan tumbuh kembang benih gigi tetap
Gangguan sistemik akibat infeksi kronis gigi sulung



Bahan pengisi saluran akar:
� Kriteria bahan pengisi saluran akar gigi sulung ber beda dengan gigi 

tetap,sesuai dengan:
1. Pertumbuhan & perkembangan gigi geligi
2. Anatomi gigi sulung & gigi tetap muda
3. Fisiologi gigi slung & gigi tetap muda

Kriteria bahan pengisi saluran akar gigi sulung:
1.  Diresorbsi sesuai dengan kecepatan resorbsi aka r
2.  Tidak merusak jaringan periapikal & benih gigi tetap2.  Tidak merusak jaringan periapikal & benih gigi tetap
3.  Diresorbsi bila pengisian melebihi apeks
4.  Bersifat antiseptik
5.  Mudah diisikan
6.  Melekat pada dinding saluran akar
7.  Tidak mengerut,hermetis, padat, keras
8.  Mudah dikeluarkan bila diperlukan
9.  Radiopak
10.Tidak menyebabkan perubahan warna gigi
11. Mengeras dalam waktu agak lama



Bahan yang memenuhi kriteria adalah :
� Pasta zinc oxide eugenol
� Pasta Iodoform
� Kalsium Hidroksida

- Tidak lazim dipakai untuk pulpa gigi sulung
- Campuran Kalsium Hidroksid dengan Iodoform, resorb si sedikit 

lebih cepat dari resorbsi akar, tidak ada efek toks ik terhadap gigi 
pengganti & radiopak

Teknik perawatan pulpektomi:
- Pembukaan atap pulpa
- Tentukan letak orifis- Tentukan letak orifis
- Pilih ukuran ekstirpasi & K-Files yg sesuai panjang  kerja melalui 

radiografik. K-Files dimasukkan ± 2 mm dari apeks tergantung keadaan 
resorbsi akar

Faktor yang harus diperhatikan selama perawatan :
- Instrumen harus hati-hati
- Lebih ditekankan sterilisasi secara kimia dengan ob at-obatan daripada 

secara mekanis
- Bahan pengisi dapat diresorbsi
- Pengisian dengan tekanan ringan agar tidak terjadi overfilling



Pada keadaan  tertentu dilakukan pulpektomi partial  gigi sulung 
disebabkan:

- Bentuk saluran akar sempit
- Resorbsi akar yang tidak beraturan sehingga forame n apikal terbuka

Evaluasi:
- Pemeriksaan klinis (setelah 1 minggu perawatan)

* Tanda-tanda peradangan
* Derajat kegoyangan gigi
* Perkusi & tekanannya

- Pemeriksaan radiografik (setelah 3-6 bulan perawata n)
* tanda -tanda kerusakan tulang, radiolusensi sekitar furkas i, * tanda -tanda kerusakan tulang, radiolusensi sekitar furkas i, 
periapikal, resorbsi internal & eksternal

Teknik pengisian Saluran akar:
1. Metode Lentulo spiral

* Putar lentulo pelan-pelan dengan jari atau dengan low spee d piece
* Kerugian, udara terjebak didalam saluran akar

2. Metode master point
* Bhn pengisi SA dicampur sampai menjadi seperti pasta,lbh p adat &

dapat digulung
3. Metode spuit (pressure syringe)



PERAWATAN GIGI TETAP MUDA PADA ANAK
� Gigi tetap muda yg mengalami karies/ trauma baik vi tal maupun non 

vital
� Merangsang perkemb. Akar & penutupan apikal
� Mempertahankan gigi tetap selama mungkin dpt berfun gsi
� Histologis, perbedaan pulpa gigi sulung& gigi tetap  muda, reaksi 

terhadap trauma, invasi bakteri,iritasi & obat-obat an.
� Anatomi, foramen apikal gigi sulung lebih besar dar i gigi tetap.
� Vaskularisasi lebih banyak � reaksi peradangan
� Vaskularisasi gigi tetap kurang � reaksi kalsifikasi
� Persyarafan gigi sulung berkahir di odontoblast, gi gi tetap didalam 

odontoblast, bahkan mencapai predentin � gigi sulung (-) sensisitf



PENILAIAN KEADAAN PULPA GIGI TETAP MUDA
Ditinjau dari 5 kategori:
1.Riwayat pasien
� Sakit spontan � kerusakan pulpa irreversibel
� sakit pada rangsangan dari luar � sensisitf dentin
� Sakit saat perkusi
� Kerusakan ligamen periodontal � gigi ekstruksi 
� Riwayat lain

-Lama kerusakan gigi
-Rasa sakit ada atau tidak
-Perubahan warna � kemerahan ekstra oral & intra oral-Perubahan warna � kemerahan ekstra oral & intra oral
-Pembengkakan
-Fistula

Perawatan emergensi
-Perlu Dicatat segala sesuatu yg dilakukan untuk me (-) rasa sakit
-kasus traumatik injuri � kapan terbukanya pulpa �penting untuk memulihkan 
kondisi pulpa
-Lamanya pulpa terbuka � invasi bakteri, reaksi infeksi & 
inflamasi �degenerasi pulpa
-Penting untuk menentukan rencana perawatan � perawatan pulpa konservatif, 
radikal, ekstraksi.



2.Pemeriksaan klinik
� Rasa sakit/ sensitif saat sondase
� Obserbvasi kedalaman lesi� lebih dalam dari yang nampak

3. Prosedur diagnostik Klinik
� Test panas, dingin & elektrik�sensitifitas, vitalitas, & prognosis pulpa gigi
� Pada gigi tetap muda� petunjuk keadaan histopatologik pulpa
� Reaksi test dipengaruhi keadaan foramen apikal yang terbuka� supply 

vaskular besar & persyarafan belum lengkap

4. Pemeriksaan radiografik
� Membantu menegakkan evaluasi pulpa, kedalaman karies, atau trauma gigi 

tetap muda� Membantu menegakkan diagnosis
� Tidak dapat menegakkan diagnosis hanya berdasarkan interpretasi 

radiografis.
� Hal yg tampak:

-Resorbsi internal,eksternal� ligamen periodontal terputus
-Pembentukan jembatan & penutupan apikal



5. Evaluasi pulpa secara langsung:
� Menentukan prognosis perawatan
� Inspeksi visual, taktil dengan instrumentasi, detek si bau
� Tekstur dentin � apakah lunak,mendekati pulpa atau tidak, kuantitas & 

kualitas perdarahan dari pulpa yang terbuka



PROSEDUR PERAWATAN PULPA GIGI TETAP MUDA

Kemampuan penyembuhan pulpa yg baik 

Terjadinya penutupan apikal

Macam perawatan :
-PULP CAPPING            Direk

Indirek
-PULPOTOMI
* Formokresol
* Kalsium Hidroksida (CaOH2) � apeksogenesis/ vital pulpotomi
-APEKSIFIKASI/ penutupan ujung akar



PULP CAPPING

DIREK INDIREK

INDIKASI -Karies dentin yg dalam
-tanpa keluhan sakit

-Terbuka secara  mekanik
-Karena fraktur

Tujuan: meningkatkan penyembuhan pulpa dgn pembuangan 
sebahagian besar bakteri & menutup lesi, merangsang dentin 
sklerotik & penutupan dentin reparatif

-tanpa keluhan sakit -Karena fraktur

TEKHNIK 
PERAWATAN

-Lihat perawatan  pada gigi 
sulung

-Lihat perawatan pada 
gigi sulung



PULPOTOMI FORMOKRESOL
� Merupakan perawatan perantara � pembentukan akar selesai
� Dilanjutkan dengan pengisian saluran akar

INDIKASI:
* Karies dalam
* Orang tua menolak perawatan endodontik konvension al* Orang tua menolak perawatan endodontik konvension al
* Alternatif sebelum pencabutan

TEKHNIK
� Lihat pulpotomi formokresol gigi sulung



APEKSOGENESIS/ PULPOTOMI VITAL DENGAN CaOH2

INDIKASI:
- Gigi tetap muda dengan pulpa terbuka besar dan lama � diperkirakan 

telah terinfeksi, meradang atau kelangsungan hidup terbatas

TEKHNIK:
- Pembersihan jaringan karies
- Peletakkan CaOH2 diatas orifise
- Penumpatan sementara- Penumpatan sementara

TUJUAN:
- Pulpa dalam saluran akar tetap vital � melangsungkan pertumb. Akar & 

penutupan apikal
- Peletakkan CaOH2 langsung diatas pulpa yang 

terpotong �merangsang reaksi kalsifikasi
- Radiografis � pembentukan jembatan dentin/ bridge



APEKSIFIKASI/ PENUTUPAN UJUNG AKAR

INDIKASI:
� Gigi tetap muda dgn degenerasi pulpa yg ekstensif/nekrotik

TEKHNIK:
- (Prosedur Frank)
- Pembuangan seluruh jaringan pulpa dengan eksterpasi dan file
- Irigasi dgn larutan Hipoklorit atau saline- Irigasi dgn larutan Hipoklorit atau saline
- Pengisian saluran akar dengan CaOH2 sampai keujung akar
- Tutup kapas steril & tumpat sementara
- Setelah 6 bulan � terbentuk penutupan apikal dilanjutkan 

dengan perawatan endodonti konvensional
- Tumpatan tetap




