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BAB 6 

 

PERAWATAN INISIAL 

 
 

Perawatan inisial (initial treatment), atau yang dinamakan juga sebagai 
perawatan fase I (phase I therapy) atau fase higienik (hygienic phase)  adalah 
merupakan tahap pertama dari serangkaian perawatan periodontal, yang 
diarahkan pada: (1) penyingkiran semua iritan lokal yang dapat menyebabkan 
inflamasi gingiva, dan (2) pemberian instruksi dan memotivasi pasien untuk 
melaksanakan kontrol plak. Perawatan ini merupakan fase perawatan etiotropik 
(etiotropic treatment phase), karena sasarannya adalah penyingkiran faktor 
etiologi penyakit periodontal.  
 
 

DASAR PEMIKIRAN PERAWATAN INISIAL 
 

Tujuan dari perawatan inisial adalah untuk menyingkirkan inflamasi gingiva. 
Tujuan tersebut dapat dicapai dengan jalan: (1) penyingkiran kalkulus secara 
tuntas, (2) koreksi restorasi yang cacat, (3) penutupan lesi karies, dan (4) 
pelaksanaan kontrol plak yang adekuat. 

Perawatan inisial diindikasikan sebagai: 
1. Perawatan pendahuluan bagi pasien dengan saku periodontal. Setelah 

selesainya perawatan inisial baru  dievaluasi guna menentukan apakah 
masih perlu dilakukan bedah periodontal. 

2. Sebagai satu-satunya perawatan bagi pasien dengan gingivitis kronis atau 
periodontitis ringan yang tidak memerlukan bedah periodontal. 

 
Data yang bersumber dari penelitian klinis menunjukkan bahwa keberhasilan 

 perawatan periodontal dalam jangka panjang adalah lebih tergantung pada 
pemeliharaan hasil yang dicapai oleh perawatan inisial dibandingkan dengan 
hasil yang dicapai oleh prosedur bedah periodontal. Dengan melakukan 
perawatan fase inisial, klinisi yang melakukan perawatan akan berkesempatan 
untuk mengevaluasi respon jaringan periodonsium dan sikap pasien terhadap 
pemeliharaan kesehatan periodonsium, dua hal yang sangat menentukan 
prognosis. 
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Tujuan dari perawatan inisial adalah: (1) meredakan atau menyingkirkan 
inflamasi gingiva, (2) mengurangi kedalaman saku yang disebabkan oleh 
pembesaran yang oedematous dari gingiva yang terinflamasi, (3) mendapatkan 
kondisi gingiva yang memungkinkan untuk dilakukan prosedur bedah 
periodontal, misalnya konsistensi yang kaku dan pendarahan yang minimal. 

Dasar pemikiran bagi dilakukannya perawatan inisial adalah bertolak dari 
konsep bahwa plak bakteri mengandung bakteri patogen penyebab inflamasi 
gingiva. Atas dasar kenyataan tersebut, maka perawatan inisial ditujukan untuk 
terlaksananya kontrol plak secara efektif oleh pasien di rumah dengan jalan 
menyingkirkan semua faktor yang menyebabkan kekasaran dan ketidak rataan 
permukaan gigi dan mengajari pasien metoda kontrol plak yang baik. Kontrol 
plak yang adekuat oleh pasien sehari-harinya di rumah hanya mungkin 
dilakukannya apabila permukaan gigi geliginya telah dibuat licin dan rata, tanpa 
ada deposit yang kasar atau permukaan yang tidak rata. Jadi jelasnya perawatan 
inisial ini menitikberatkan pada penyiapan permukaan gigi yang aksesibel bagi 
pasien untuk melaksanakan prosedur kontrol plak. Itulah sebabnya perawatan 
inisial sering pula dinamakan sebagai prosedur penyiapan permukaan gigi 
(preparation of the tooth surface). 

Setelah kasusnya dianalisis dengan seksama, dapatlah diestimasi jumlah 
sesi/kunjungan yang dibutuhkan bagi perawatan kasus yang dihadapi. Pasien 
dengan hanya sedikit kalkulus dan periodonsium yang relatif sehat dapat dirawat 
dalam satu sesi saja. Semakin banyak penumpukan kalkulusnya dan semakin 
parah inflamasi gingivanya, maka semakin banyak sesi perawatan yang 
diperlukan. Patokan dalam menentukan jumlah sesi perawatan yang diperlukan 
adalah: jumlah gigi geligi yang masih ada, derajat keparahan inflamasi,  jumlah 
dan lokasi kalkulus, kedalaman dan aktivitas saku periodontal, keberadaan lesi 
furkasi, dan ketaatan pasien dalam menjalankan instruksi higiena oral yang 
diberikan. 
 
 

TAHAPAN PROSEDUR PERAWATAN INISIAL  
 

Perawatan inisial mencakup prosedur-prosedur: instruksi kontrol plak, 
penskeleran dan penyerutan akar, perbaikan restorasi yang cacat, dan 
penumpatan lesi karies. Dalam pelaksanaannya prosedur-prosedur tersebut 
dilakukan secara bertahap dalam beberapa sesi (kunjungan perawatan). 
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TAHAP 1: INSTRUKSI KONTROL PLAK TERBATAS  
 

Program kontrol plak sudah harus diperkenalkan kepada pasien pada sesi 
pertama. Pada sesi pertama pasien diajarkan mengenai cara pembersihan 
permukaan gigi yang licin dan rata. Karena setelah sesi pertama pada sejumlah 
permukaan gigi masih terdapat kalkulus, restorasi yang cacat, lesi karies dan 
sementum yang nekrosis, maka akses untuk pembersihan masih terhalang. Oleh 
sebab itu, setelah sesi pertama pasien belum dapat diharapkan untuk 
menyingkirkan plak dari permukaan gigi yang masih kasar. 
 

 
 
Gambar 1. Langkah-langkah perawatan inisial. A. Sebelum perawatan dimulai. Garis 

putus-putus (1) merupakan daerah yang dapat dibersihkan pasien.  Garis 
titik-titik adalah daerah yang harus dikoreksi lebih dahulu agar dapat 
dibersihkan pasien, (2) Kalkulus, (3) Restorasi dengan permukaan yang 
kasar dan tepi yang mengemper, (4) Karies. Garis sejajar pada gingiva 
menunjukkan keberadaan dan keparahan inflamasi gingiva. B. Setelah 
penyingkiran kalkulus supra gingival, koreksi restorasi, dan penumpatan 
sementara. Daerah yang  dapat dibersihkan pasien (garis putus-putus) 
bertambah luas. (5) Inflamasi (garis sejajar pada gingiva) berkurang, (6) 
Kalkulus subgingival belum disingkirkan. C. Setelah  kalkulus subgingival 
disingkirkan. Saku periodontal masih ada dan plak yang menumpuk 
didalamnya tidak terbersihkan pasien. Diindikasikan bedah periodontal.  

   
Pada sesi pertama kepada pasien baru dapat diajarkan cara pembersihan 

dengan sikat gigi saja. Benang gigi (dental floss) hanya dapat digunakan pada 
permukaan proksimal gigi yang licin dan rata saja, karena tepi yang tajam dan 
permukaan yang kasar dari kalkulus akan menyebabkan koyak dan rusaknya 
benang gigi. 
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TAHAP 2: PENYINGKlRAN KALKULUS SUPRAGINGIVAL  
 

Kalkulus sendiri sebenarnya tidak dapat mencederai periodonsium, tetapi 
permukaannya yang kasar merupakan suatu permukaan yang baik bagi 
perlekatan mikroflora oral. Oleh sebab itu, kalkulus harus disingkirkan secara 
tuntas agar kontrol plak dapat dilaksanakan secara efektif. 

Apabila pada pasien dijumpai gingiva yang getas dan terinflamasi di sekitar 
saku periodontal yang dalam, prosedur penskeleran supragingival untuk 
menyingkirkan kalkulus supragingival harus didahulukan. Dengan demikian 
terjadi perbaikan yang nyata pada gingiva bebas. Penyingkiran kalkulus 
subgingival pada daerah yang demikian sebelum berkurangnya gingivitis 
marginalis tidaklah dianjurkan, karena bisa menyebabkan: (1) terkoyaknya 
gingiva yang terinflamasi, (2) timbulnya reaksi inflamasi akut pada perio-
donsium, dan (3) bertambahnya insidens bakteremia.  

Penskeleran supragingival dapat dilakukan dengan skeler ultrasonik, skeler 
manual, atau kuret. Penskeleran dilakukan dengan gerak menarik (pull motion), 
kecuali pada daerah interproksimal gigi anterior yang rapat dimana dapat 
digunakan skeler pahat yang tipis dengan gerak mendorong (push motion). Pada 
gerak menarik, mata pisau alat ditempatkan menyentuh tepi apikal atau lateral 
dari kalkulus dan dengan sapuan yang kuat ke arah koronal sebagian atau 
keseluruhan kalkulus dilepaskan dari perlekatannya. 

Gerak menarik dimulai di lengan bawah dan disalurkan dari pergelangan 
tangan ke tangan dengan sedikit menekukkan jari tangan. Rotasi dari perge-
langan tangan harus sinkron dengan gerakan lengan bawah. Gerak penskeleran 
bukanlah dimulai di pergelangan tangan atau jari tangan, dan tidak dilakukan 
tanpa keterlibatan lengan bawah. 

Pada gerak mendorong, jari tangan mengaktifkan alat. Mata pisau alat 
menyentuh tepi lateral kalkulus, dan dengan gerak mendorong dari jari tangan 
kalkulus dilepaskan dari perlekatannya.     

Apabila permukaan akar gigi telah tersingkap, maka setelah penskeleran 
supragingival permukaan sementum atau dentin yang tersingkap harus diserut 
dengan kuret. Hal lain yang tidak boleh dilupakan setelah selesainya penskeleran 
supra-gingival adalah pemolesan permukaan mahkota gigi. Pemolesan dilakukan 
dengan pasta abrasif yang dioleskan pada brus atau rubber cup yang diputar 
dengan mesin bur.  
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TAHAP 3: PERBAIKAN RESTORASI YANG CACAT 
 

Pada umumnya, meskipun tidak selamanya, keberadaan restorasi yang 
mengemper, kasar, overcontoured, lokasinya subgingival meskipun halus akan 
diikuti oleh penumpukan plak yang banyak, inflamasi gingiva, kehilangan tulang 
dan kehilangan perlekatan. Seperti halnya kalkulus, restorasi yang demikian 
menghalangi prosedur kontrol plak, sehingga harus dikoreksi atau diganti dengan 
yang baru. Koreksi restorasi yang cacat adalah sama pentingnya dengan 
penyingkiran kalkukus, dan oleh karena itu penyingkirannya harus dilakukan 
pada waktu yang bersamaan dengan penyingkiran kalkulus. Kontrol plak yang 
adekuat pada gigi dengan suatu restorasi hanya dapat diharapkan dapat dilakukan 
oleh pasien apabila kontur restorasinya baik dan permukaannya licin dan rata.  

Sebelum melakukan perbaikan, cacat pada restorasi harus lebih dulu 
dideteksi. Cara mendeteksi tepi restorasi yang cacat adalah dengan mengeser-
geserkan ujung eksplorer yang halus naik-turun sepanjang tepi restorasi. 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2. Cara mendeteksi restorasi yang kasar atau mengemper.  

 
Apabila terdapat tepi restorasi yang mengemper, terdengar bunyi "klik" 

apabila eksplorer digeser dari restorasi ke arah gigi, dan ada terasa hambatan 
apabila eksplorer digeser dari gigi ke arah restorasi. Untuk mengungkapkan 
dimensi dalam arah mesial-distal dan oklusal-apikal dari bagian restorasi yang 
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mengemper bisa dibuatkan foto ronsen bite-wing. 

Restorasi pada permukaan akar gigi molar dan premolar perlu mendapat 
perhatian khusus. Sering sekali restorasi pada daerah tersebut tidak mengikuti 
bentuk depresi/lekukan interradikular yang konkaf pada permukaan akar 
tersebut, akan tetapi dibuat overcontoured yang menyebabkan terhalangnya 
pembersihan pada daerah tetangganya. 

Penyingkiran restorasi yang mengemper sedapat mungkin dilakukan dengan 
menggantinya dengan restorasi yang baru. Apabila restorasinya ingin tetap 
dipertahankan agar perawatan inisial bisa cepat diselesaikan, bagian yang 
mengemper harus disingkirkan. Bagian restorasi alloy dan resin yang mengemper 
dapat disingkirkan dengan skeler, kikir periodontal atau finishing bur. Bila 
menggunakan bur, arah penggerindaan adalah dari bagian restorasi yang 
mengemper ke arah gigi.  
 
TAHAP 4: PENUMPATAN LESI KARIES  
 

Karies yang lokasinya dekat ke gingiva dapat mengganggu kesehatan 
periodonsium meskipun tanpa ada kalkulus atau restorasi yang cacat di 
sekitarnya. Hal ini disebabkan karies yang letaknya demikian merupakan wadah 
yang luas dan tersembunyi bagi bakteri plak. Oleh sebab itu penumpatan karies 
yang berada dekat ke gingiva merupakan bagian integral dari perawatan inisial. 

Penumpatan sebaiknya berupa penumpatan tetap (permanen). Namun pada 
keadaan tertentu penumpatan sementara pun sudah memadai.Bila tumpatan yang 
dibuat berupa tumpatan sementara, harus diingat bahwa fungsi tumpatan 
sementara tersebut hanyalah untuk menyingkirkan daerah penumpukan bakteri 
plak  yang mengancam kesehatan gingiva dan bukan untuk memperbaiki kontur 
dan fungsi gigi tersebut. Oleh sebab itu penumpatan sementara terhadap karies 
yang berada dekat ke gingiva  hanya dilakukan pada kasus-kasus dimana: (1)  
pembuatan tumpatan permanen tidak mungkin segera dilakukan, (2) akses untuk 
preparasi kavitas subgingival membutuhkan penggeseran/penyusutan tepi 
gingiva  ke arah apikal terlebih dahulu, (3) prognosis gigi yang mengalami karies 
tersebut adalah tergantung pada hasil perawatan periodontal.  

Apabila dilakukan penumpatan sementara, preparasi kavitas dan penumpatan 
tetap harus dilakukan sesegera mungkin setelah selesainya perawatan inisial.  
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TAHAP 5:  INSTRUKSI KONTROL PLAK KOMPREHENSIF 
 

Dengan telah disingkirkannya kalkulus supragingival, diperbaikinya restorasi 
yang cacat dan ditumpatnya lesi karies, maka permukaan gigi telah dipersiapkan 
sedemikian rupa sehingga memungkinkan pasien melakukan kontrol plak secara 
tuntas. Pada tahap ini kepada pasien telah dapat diberikan instruksi kontrol plak 
secara komprehensif dengan mengajarkan cara-cara pembersihan lain selain 
penyikatan gigi. Pasien sudah harus mampu menyingkirkan plak dari seluruh 
permukaan mahkota klinis gigi geligi yang ada, kecuali dari permukaan akar gigi 
dengan saku yang dalam. Permukaan akar gigi baru dapat diharapkan 
terbersihkan oleh pasien secara tuntas apabila telah terjadi pengurangan 
kedalaman saku menjadi sulkus normal sejalan dengan penyembuhan yang 
terjadi. 
  
TAHAP 6: PERAWATAN TERHADAP AKAR GIGI SUBGINGIVAL 
 

Setelah pasien dapat melakukan kontrol plak supragingival dan gingivitis 
marginalis mereda, mulailah dilakukan perawatan terhadap akar gigi subgingival 
berupa penyingkiran kalkulus subgingival, penyingkiran sementum yang 
nekrosis, dan penyerutan akar, yang merupakan tahap akhir dalam mencapai 
permukaan gigi yang rata dan licin. 

Kalkulus subgingival yang lebih keras dan lebih melekat dibandingkan 
dengan kalkulus supragingival disingkirkan dengan alat kuret. Penyingkirannya 
membutuhkan kekuatan yang lebih besar dan kontrol alat yang lebih baik. Pada 
waktu penskeleren subgingival dicederainya gingiva pada daerah yang 
diinstrumentasi sering tidak terelakkan. Oleh sebab itu inflamasi gingiva harus 
lebih dulu diredakan agar dicapai kondisi gingiva yang lebih kenyal dan tidak 
mudah terkoyak pada waktu instrumentasi. 

Perluasan kalkulus subgingival harus diperkirakan sebelum melakukan 
penskeleran. Ini dilakukan dengan eksplorer atau kuret yang halus yang 
diselipkan melintasi permukaan kalkulus ke arah apikal sampai dicapai tepi 
apikal kalkulus. Jarak antara tepi apikal kalkulus dengan dasar saku biasanya 
berkisar 0,2 - 1,0 mm. Sebaiknya operator mencoba untuk melihat langsung 
massa kalkulus dengan jalan menyemprotkan udara yang hangat ke dalam saku, 
atau mengkuakkan gingiva yang menjadi dinding saku dengan prob. Namun 
kalau sakunya terlalu dalam adalah sukar untuk melihat kalkulus secara 
langsung.  
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Setelah penskeleran subgingival dilakukan, kehalusan permukaan akar harus 
dperiksa berulang-ulang dengan eksplorer atau kuret halus. Ada daerah tertentu 
pada permukaan akar yang perlu diperhatikan seperti alur vertikal yang dangkal 
pada sisi proksimal gigi posterior atau batas sementum enamel. Adanya 
penumpukan kalkulus pada daerah tersebut sering tidak terdeteksi.  

Penyingkiran kalkulus subgingival saja tidaklah cukup. Daerah akar gigi bisa 
terasa kasar atau lunak, yang menunjukkan bahwa daerah akar tersebut tergurat-
gurat akibat instrumentasi yang berlebihan dan karena mengalami perubahan 
nekrotik. Permukaan akar yang demikian harus diserut sampai rata dan licin. 

 

 
 

Gambar 3. Hasil perawatan inisial. Atas  kiri. Sebelum perawatan (sisi labial).  Atas 
kanan. Sebelum perawatan (sisi lingual). Bawah kiri. 18 bulan pasca 
perawatan (sisi labial). Bawah kanan. 18 bulan pasca perawatan (sisi 
lingual).  
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Penyerutan akar dilakukan dengan alat dan prosedur yang sama dengan alat 
dan prosedur untuk penyingkiran kalkulus subgingival. Pertama-tama dengan 
sapuan menarik (pull stroke) dengan alat ditekankan kuat ke permukaan akar 
dilakukan penyingkiran sementum atau dentin yang nekrotik. Setelah permukaan 
akar menjadi rata, tekanan alat ke gigi (disebut tekanan lateral) dikurangi secara 
berangsur-angsur dan frekuensi sapuan diperbanyak. Disamping itu, sapuan 
vertikal dikombinasi dengan sapuan oblik dan sapuan horizontal. Dengan cara 
demikian akan didapatkan permukaan akar yang benar-benar rata dan licin. 

Tiga sampai empat minggu setelah penyingkiran kalkulus subgingival dan 
sementum yang nekrotik inflamasi gingiva biasanya sudah mereda atau sembuh. 
Proses penyembuhan ini kadang-kadang disertai hipersensitivitas akar yang 
bersifat sementara dan resesi tepi gingiva. 

 
 
TAHAP 7: REEVALUASI JARINGAN 
 

Jaringan periodonsium diperiksa kembali untuk menentukan perlu tidaknya 
dilakukan perawatan lanjutan. Saku diprobing kembali untuk menentukan 
apakah bedah periodontal masih diindikasikan. Namun haruslah diingat bahwa 
perbaikan selanjutnya pada periodonsium pasca bedah periodontal hanya dapat  
diharapkan apabila perawatan inisial telah diselesaikan secara tuntas. Dengan 
demikian, perawatan terhadap saku periodontal dengan prosedur bedah 
periodontal hanya dilakukan apabila pasien telah menunjukkan kemampuannya 
melaksanakan kontrol plak secar efektif dan gingiva telah terbebas dari inflamasi. 

Evaluasi basil perawatan inisial dilakukan antara 1 - 3 bulan setelah 
diselesaikannya perawatan inisial, tergantung keparahan lesinya. Pakar yang 
lebih moderat menganjurkan evaluasi dilakukan setelah 9 bulan selesainya 
perawatan inisial.  
 
 

PERAWATAN INISIAL PADA KASUS GINGIVITIS SIMPEL  
 

Gingivitis simpel atau gingivitis tidak terkomplikasi merupakan penyakit 
gingiva yang paling banyak dijumpai, yang melibatkan baik gingiva interdental 
maupun gingiva bebas. Dalam menjalankan profesinya. seorang dokter gigi harus 
mendiagnosis gingivitis simpel sedini mungkin dan melakukan perawatan yang 
adekuat. Penyakit yang umumnya tidak disertai nyeri sakit ini merupakan 
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penyebab paling umum dari pendarahan gingiva. Apabila kasus gingivitis simpel 
tidak dirawat bisa berakibat berlanjutnya perusakan sampai ke jaringan 
periodontal pendukung dan hilangnya gigi pada usia yang lebih dini.   

Meskipun ginvitis simpel  tidak selamanya berlanjut menjadi periodontitis 
dan menimbulkan kehilangan tulang, sering gingivitis simpel merupakan tahap 
awal dari periodontitis. Oleh karena itu gingivitis simpel harus dirawat secara 
tuntas sebelum terbentuk saku periodontal. Pada umumnya, terutama bila 
kasusnya terungkapkan sedini mungkin, perawatan inisial merupakan 
satu-satunya prosedur perawatan periodontal yang dibutuhkan. 

  
TAHAP PERAWATAN 
 

Sebelum memulai perawatan terhadap kasus gingivitis simpel terlebih dulu 
dilakukan pemeriksaan yang teliti untuk mengungkapkan semua iritan lokal yang 
berperan tanpa ada yang terabaikan. 
 

Sesi pertama.- Langkah pertama pada sesi pertama adalah memberikan 
penjelasan kepada pasien bahwa pasien telah menderita penyakit gingiva dan 
faktor-faktor penyebabnya. Untuk itu, kepada pasien ditunjukkan ciri-ciri klinis 
dari gingivitis yang dideritanya. Ciri klinis yang paling mudah terlihat adalah 
pendarahan gingiva, disamping ciri-ciri klinis gingivitis lainnya. Kondisi gingiva, 
dalam hal ini pendarahan gingiva, sebaiknya direkam dengan mencatat skor 
Indeks Titik-titik Perdarahan. Bukti adanya plak pada permukaan gigi geligi 
pasien ditunjukkan dengan melakukan pewarnaan plak, dan merekam skor 
Rekam Kontrol Plak untuk diperlihatkan pada pasien. Dengan cara demikian 
pasien akan mulai menyadari adanya masalah periodontal pada dirinya. Sering 
sekali pasien tidak menyadari bahwa dirinya telah terserang penyakit gingiva dan 
periodontal.  

Langkah kedua adalah menjelaskan kepada pasien apa yang dapat dilakukan 
oleh dokter gigi untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi pasien, dan apa 
yang harus dilakukan pasien sendiri untuk menunjang perawatan yang dilakukan 
dokter gigi dan menjamin keberhasilan perawatan.  

Langkah ketiga adalah mengajari pasien cara-cara pembersihan mulut 
dengan alat pembersih yang sesuai, sehingga pasien yang telah termotivasi untuk 
memelihara kebersihan mulut mampu melaksanakan kewajibannya dengan baik.  

Secara  teoritis pada sesi ini belum dilakukan perawatan. Namun kondisi di 
Indonesia tidak memungkinkan pada kunjungan pertama tidak dilakukan 
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perawatan, mengingat pasien membayar sendiri biaya perawatannya (bukan 
tanggungan asuransi kesehatan). Oleh sebab itu pada sesi pertama ini sudah 
dimulai penyingkiran kalkulus supragingival. Apabila pada gigi geligi pasien 
terdapat restorasi yang cacat, perbaikannya dapat dilakukan pada sesi pertama, 
atau pada sesi berikutnya tergantung waktu yang terluang.  
 

Sesi kedua.- Pada sesi kedua kondisi gingiva pasien dan penumpukan plak 
diperiksa, dan perbaikan yang terjadi (misalnya penurunan skor Indeks Titik-titik 
Pendarahan dan skor Indeks Rekam Kontrol Plak) ditunjukkan kepada pasien. 
Instruksi kontrol plak diulangi kembali dan pasien dimintakan untuk 
memperagakannya untuk menilai tingkat kemahirannya dalam melaksanakan 
cara-cara pembersihan mulut. 

Pada gigi geligi dilakukan penskelerAn guna menyingkirkan semua deposit, 
dan kemudian seluruh permukaan gigi dipoles. Pemolesan ini penting sekali 
artinya untuk melicinkan permukaan gigi, karena plak mudah sekali menumpuk 
ke permukaan yang kasar.  

Apabila pada sesi pertama telah dilakukan penskeleran supragingival, maka 
pada sesi kedua telah dapat dilakukan penskeleran subgingival.  
 

Sesi ketiga.- Pada sesi ketiga ini kembali dievalusi kondisi gingiva dan 
kontrol plak. Apabila ada daerah dengan inflamasi yang menetap, perlu diperiksa 
dengan teliti apa penyebabnya. Penskeleran diulangi kembali pada daerah 
tersebut dan kepada pasien diajarkan cara pembersihan pada daerah yang 
terabaikan tersebut.  

Apabila gingivitis telah sembuh, maka dijadwalkanlah jadwal kunjungan 
berkala bagi pasien dalam rangka fase pemeliharaan/terapi periodontal suportif. 
Untuk itu kepada pasien harus diberi penjelasan alasan perlunya kunjungan 
berkala bagi pemeliharaan kesehatan periodonsiumnya.  
 
KEGAGALAN PASCA PERAWATAN INISIAL PADA KASUS 
GINGIVITIS SIMPEL 
  

Secara umum perawatan inisial sudah cukup untuk menanggulangi kasus 
gingivitis simpel.Tetapi bukan tidak mungkin dijumpai kegagalan perawatan. 
yang disebabkan oleh satu atau beberapa penyebab berikut:  

1. Kegagalan dalam menyingkirkan partikel-partikel halus kalkulus, yang 
biasanya berupa partikel kalkulus pada daerah batas sementum-enamel.  
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2. Tidak dipolesnya permukaan gigi setelah penskeleran.  
3. Kegagalan dalam menyingkirkan deposit lain pada permukaan gigi selain 

kalkulus. Salah satu contoh keadaan yang demikian adalah daerah dengan 
impaksi makanan. Contoh lain adalah tepi retorasi yang berada 
subgingival, yang mempermudah penumpukan bakteri plak.  

4. Kontrol plak yang inadekuat. Ha1 ini bisa disebabkan oleh:  (a) instruksi 
terhadap pasien yang kurang, (b) diselesaikannya perawatan sebelum 
pasien mahir melakukan  prosedur kontrol plak, dan (c) pasien yang tidak 
kooperatif.  

5. Kecenderungan untuk mencari faktor etiologi sistemik dari  gingivitis 
yang menetap yang sebenarnya disebabkan terabaikannya iritan lokal.  

6. Perawatan yang terlalu mengandalkan pada vitamin, antibiotika, obat 
kumur dan pasta obat, dan bukannya  mengandalkan pada penyingkiran 
iritan lokal secara tuntas.  
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