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STAINLESS STEEL CROWN

PENGERTIAN:
� Mahkota logam dalam berbagai ukuran
� Mempunyai bentuk anatomis sesuai gigi asli
� Humphrey (1950)� dalam bid. Ked. Gigi Anak

disamping sebagai retainer pada beberapa kasusdisamping sebagai retainer pada beberapa kasus
� Sebagai bahan restorasi pilihan dalam perawatan gigi

sulung dengan kerusakan gigi yang luas
- dapat menutupi seluruh mahkota gigi
- membentuk kembali anatomis gigi
- tahan lama dibanding restorasi lain



INDIKASI
• Kerusakan yang meluas
• Gangguan pertumb & perkembangan
• Gigi sesudah perawatan saluran akar� struktur gigi 

sudah hilang & meluas sampai ke permukaan epitel
• Pegangan space maintainer /protesa; misalnya pada 

kasus
�Gigi molar dua susu (konus)
�Gigi molar dua susu (Gold Crown)

• Kasus bruksism berat
� abrasi� SSC � mencegah kerusakan pulpa akibat 
trauma

• Mengkoreksi single crossbite anterior pada gigi susu
�mahkota dipasang terbalik pada gigi anterior atas 
± 2mm



Macam-macam SSC:
Festooned    : Metal crown yang sudah dibentuk menurut 

anatomis gigi, baik kontur oklusal, bukal/ lingual, 
proksimal & tepi servikal

Unfestooned :    metal crown  � dibentuk permukaan oklusal saja, 
sedangkan bagian bukal/ lingual dan servikal 
harus dibentuk dengan tang khusus



Dikenal  3 macam SSC
1. Untrimmed, bagian servikal belum dibentuk

2. Pretrimmed / Pre- festooned, bagian servikal sudah 
dibentuk tetapi masih memerlukan penyesuaian panjang 
servikal

3. Pre-contoured, mahkota SSC siap dipakai





Keuntungan SSC:
• Kerja lebih cepat
• Kuat
• Satu kali kunjungan
• Preparasi minimal
• Keberhasilan tinggi

Kerugian SSC:
� Estetis kurang baik

� Permukaan plak di sekeliling servikal � Inflamasi 
gingiva



Tekhnik preparasi gigi

A. PREPARASI GIGI ANTERIOR

• Pengukuran materi

• Pembuangan seluruh jaringan karies

• Mengurangi permukaan proksimal

- dikurangi 0,5- 1,0 mm

- Dinding proks (Mesial-distal) dibuat sejajar- Dinding proks (Mesial-distal) dibuat sejajar

- Permukaan proksimal diambil jika masih berkontak dengan gigi  
tetangga

• Mengurangi permukaan insisal

- dikurangi -1,5 mm � crown sesuai dengan panjang gigi 
tetangga

• Dikurangi 1-1,5 mm� crown sesuai dengan panjang gigi 
tetangga



Mengurangi permukaan palatal
- Dikurangi 0,5 mm jika permukaan palatal berkontak 
dengan gigi tetangga 

Mengurangi permukaan labial
di preparasi 0,5- 1 mm:
- cukup dengan membuang karies
- tidak membuang undercut



Penghalusan pinggir- pinggir yang tajam
- Pinggir yang tajam bagian proksimal haluskan
- bagian pinggir yang tajam dari preparasi harus 

dibulatkan
Perlindungan pulpa
Pembuangan jaringan karies� dentin yang dalam 
,lapisi dengan Ca(OH)2,lapisi dengan Ca(OH)2



Preparasi gigi Posterior

• Pengukuran materi                                     sama spt gigi ant.
• Pembuangan seluruh jaringan karies
• Mengurangi permukaan oklusal
� Fisur2 yang dalam diambil samapai kedalaman 1- 1,5 mm

• Mengurangi permukaan proksimal
- Sebelum dilaksanakan preparasi gigi tetangga� lindungi dengan  

prositektor / steel matriks band
- Tempatkan bur berkontak dgn gigi pada embrasur bukal / lingual �

posisi sudut ± 200 dari vertikal & ujung nya pada margin gingiva









Langkah- langkah sebelum SSC dipasang:

• Pemilihan ukuran SSC:
- SSC dipilih sesuai jarak M-D
- jika jarak M-D tidak bisa diukur � ambil jarak gigi tetangga 

sebelah mesial ke gigi tetangga sebelah distal gigi yang akan 
dipreparasi

• Jika gigi tidak ada � ukuran gigi kontra lateral pada satu rahang
• Ukuran crown � - Harus cukup besar untuk disisipkan di antara gigi di • Ukuran crown � - Harus cukup besar untuk disisipkan di antara gigi di 

bawah gingival margin
- sedikit bisa berotasi

Memilih SSC dengan mencocokkannya dengan gigi asli



Pemotongan SSC
SSC � diatas gigi yang telah di preparasi
Tekan SSC ke arah gingiva� - bila terlalu tinggi oklusi tidak baik

- bila terlalu besar/ kecil �
SSC tidak dapat masuk ke sulkus gingiva

Periksa tepi SSC� pada daerah proksimal





PEMBENTUKAN SSC





Penghalusan SSCPenghalusan SSC



Henderson

Setepat apapun pembentukan, adaptasi, & 
pemolesan SSC, inflamasi tetap terjadi, oleh 

karena adanya perbedaan bentuk dan kontour 
antara gigi dan mahkota











Sementasi SSC






