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I. PENDAHULUAN

KARIES GTSL          PENYAKIT  
PERIODONTAL

STANDAR KEBERSIHAN MULUT,
GIGI GELIGI DAN GIGITIRUAN



GTSL                       RONGGA MULUT

STATIS                         DINAMIS

KONTROL BERKALA 

PENCEGAHAN KERUSAKAN LBH LANJUT



PASIEN YANG MENGALAMI KEHILANGAN
GIGI SEBAGIAN � DOKTER GIGI � GTSL

DOKTER GIGI                    PASIEN

HARAPAN                        HARAPANHARAPAN                        HARAPAN

GTSL YANG DIHASILKAN BAIK DAN 
NYAMAN DIGUNAKAN PASIEN



GTSL SELESAI                                                  

PEMASANGAN                   PEMELIHARAAN   

- Tahap Persiapan                - Pemeliharaan GTSL - Tahap Persiapan                - Pemeliharaan GTSL 
- Tahap Pemasangan           - Pemeliharaan  

Gigi Geligi dan 
Jaringan Lunak



II. TAHAP PEMASANGAN GTSL

1. Tahap Persiapan
Hal – hal yang harus diperhatikan pada 
tahap pemasangan GTSL adalah :
A. Arah pasang gigitiruan 

Yang telah diketahui sewaktu  
melakukan survei  

B. Pengamatan terhadap gigitiruan



B. Pengamatan terhadap gigitiruan
Permukaan poles / Mekanis � Retensi
( Otot menahan gigitiruan )
- Pemakaian terasa nyaman
- Menghindari penumpukan plak
- Otot – otot terhindar dari iritasi- Otot – otot terhindar dari iritasi
Permukaan yang menghadap jaringan
mulut / Anatomis
( Permukaan yang kasar / tonjolan  
akrilik � rasa sakit )









C. Ujung cangkolan
Ujung yang tajam � melukai 
jaringan mulut, maka harus dipoles.

2. Tahap Pemasangan
Hambatan pada permukaan gigi dan jaringan 
pada saat pemasangan dihilangkan dengan pada saat pemasangan dihilangkan dengan 
mengasah gigitiruan tetapi “ Kontak antara 
permukaan gigi/jaringan dengan gigitiruan jangan 
sampai hilang “ � Food impaksi � Gingivitis & 
berkurangnya stabilitas.









Setelah GTSL dipasangkan dilakukan
pemeriksaan :
1.Retensi

- Adaptasi basis terhadap mukosa
- Lengan retention telah berada dibawah garis 

surveisurvei
- Verkeilung telah masuk ke interdental

2.Oklusi & Artikulasi
Oklusi pada posisi sentrik, lateral, antero posterior





Bila ada yang menghambat pergerakan 
� pengasahan � Artikulasi baik

3. Stabilisasi
caranya dengan menekan gigitiruan pada bagian 
depan dan belakang serta kanan dan kiri secara 
bergantian, jika gigitiruan tidak bergerak �
stabilitas baik.





Hal – hal yang mempengaruhi stabilitas :
- Sayap gigitiruan yang kepanjangan/tebal
- Letak sandaran oklusal yang tidak tepat

4. Estetis4. Estetis
- Warna gigitiruan � sama dengan gigi asli
- Bentuk gigitiruan
� Mengajari pasien cara memasang & 

melepas gigitiruan





Melepas gigitiruan :
- RA � Jari telunjuk       Pada tepi bukal
- RB � Jari Ibu jari         sayap gigitiruan

Ingatkan pasien untuk kontrol berkala �Ingatkan pasien untuk kontrol berkala �
Kesehatan mulut yang lebih baik







III. Tahap Pemeliharaan
1. Tahap Pemeliharaan GTSL

Ada 2 tindakan yang harus dilakukan yaitu :
A.Dikeluarkan dari mulut dan dibersihkan

secara berkala sekurang – kurangnya 2x sehari   secara berkala sekurang – kurangnya 2x sehari   
untuk mencegah terjadinya :
- Sisa makanan melekat
- Bau mulut
- Perubahan warna
- Denture stomatitis 







B. Gigitiruan dilepas pada malam hari     
dengan tujuan :
- Mengurangi kemungkinan patahnya  

gigitiruan
- Kebersihan terjaga- Kebersihan terjaga
- Mengistirahatkan jaringan penunjang 

gigitiruan





2. Tahap pemeliharaan gigi geligi & jar.
Lunak
� Akumulasi plak
� Meningkatnya frekwensi karies
� Memburuknya kebersihan mulut
� Inflamasi gingiva
� Goyangnya gigi penyangga� Goyangnya gigi penyangga



Harus menyikat gigi asli & jaringan  
lunak yang tertutup gigitiruan setiap   
selesai makan dengan sikat berbulu
lembut.



PEMASANGAN DAN PEMELIHARAAN

PEMASANGAN PEMELIHARAAN

TAHAP TAHAP
PERSIAPAN PEMASANGAN GTSL GIGI ASLI &

JAR. LUNAK
ARAH CANGKOLAN RETENSI
PASANG OKLUSIPASANG OKLUSI

STABILISASI
ESTETIS

PENGAMATAN 1. MENYIKAT 1.GIGI ASLI
GTSL 2. MEMBUKA 2.JAR.LUNAK

TIAP MALAM
ANATOMIS MEKANIS



“ SELAMAT MENJALANI UJIAN 
SEMESTER “


