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BAB 4
ALAT PERIODONTAL

Alat yang digunakan dalam bidang Periodonsia terdiri atas beberapa jenis
dengan tujuan penggunaan yang berbeda satu dengan lainnya. Ada juga jenis alat
yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Bagi pemula, banyaknya jenis
alat periodontal yang dapat digunakan untuk tujuan yang sama tentunya akan
membingungkan. Pengenalan alat periodontal sangat diperlukan dalam memilih
alat yang sesuai dengan prosedur yang hendak dilakukan dan kebiasaan atau cara
kerja klinisi yang menggunakannya. Dengan pengalaman, seorang klinisi dapat
memilih set alat dalam jumlah minimal tetapi telah cukup memenuhi kebutuhan.

KLASIFIKASI ALAT PERIODONTAL
Berdasarkan kegunaannya, alat periodontal dapat diklasifikasikan atas:
1. Prob periodontal.- Prob periodontal (periodontal probe) adalah alat
yang digunakan untuk melokalisir, mengukur, dan menandai saku, serta
untuk memperkirakan konfigurasi saku pada setiap sisi gigi.
2. Eksplorer.- Eksplorer (explorer) atau sonde adalah alat untuk
melokaliser deposit pada permukaan akar gigi dan karies di daerah
subgingival, dan memeriksa kehalusan permukaan akar gigi setelah
penyerutan akar, cacat anatomis pada permukaan gigi, dan tepi restorasi.
3. Alat penskeleran, penyerutan akar, dan pengkuretan.- Alat
penskeleran (scaling), penyerutan akar (root planing) dan pengkuretan
(curettage) digunakan untuk:
(1). Menyingkirkan kalkulus dari permukaan mahkota dan akar gigi;
(2). Menyingkirkan sementum yang tercemar toksin dan nekrosis pada
permukaan subgingival dari akar gigi;
(3). Menyingkirkan dinding jaringan lunak saku.
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Alat ini dapat disubklasifikasikan lagi atas :
 Skeler sabit.- Skeler sabit (sickle scaler) adalah skeler kasar untuk
menyingkirkan kalkulus supragingival.
 Kuret.- Kuret (curette) adalah alat periodontal halus yang digunakan
untuk penskeleran (skeling), penyerutan akar dan pengkuretan
dinding jaringan lunak saku.
 Skeler pacul, skeler pahat dan skeler kikir.- Skeler pacul (hoe
scaler), skeler pahat (chisel scaler) dan skeler kikir (file scaler)
adalah alat yang dulu digunakan untuk menyingkirkan kalkulus
subgingival dan sementum nekrosis, namun sekarang sudah jarang
digunakan.
 Alat ultrasonik dan sonik.- Alat ultrasonik dan sonik (ultrasonic
and sonic instruments) adalah alat yang digerakkan dengan tenaga
listrik, yang digunakan untuk penskeleran dan pembersihan
permukaan gigi serta pengkuretan dinding jaringan lunak saku.
4. Alat pembersih dan pemoles.- Alat pembersih dan pemoles seperti
rubber cups, brus dan dental tape digunakan untuk membersihkan dan
memoles permukaan gigi. Belakangan ini telah tersedia pula air-powder
abrasive system untuk pemolesan gigi, yaitu suatu alat yang
menyemprotkan serbuk garam dengan tekanan yang cukup tinggi.
Untuk lebih mengenali alat periodontal ada baiknya lebih dulu dikenali
bagian-bagian dari suatu alat periodontal yang terdiri dari: mata pisau (blade),
leher (shank); dan gagang (handle). Khusus untuk prob periodontal bagianbagian alatnya terdiri atas ujung yang berkalibrasi (calibrated working end),
leher dan gagang (gambar 1).
Gagang adalah bagian alat yang digenggam oleh si pemakai. Bentuk, besar,
dan tekstur permukaannya bervariasi. Sebaiknya dalam memilih alat dipilih yang
paling sesuai dengan genggaman si pemakai sehingga tidak mudah lelah. Leher
adalah bagian alat yang menghubungkan mata pisau/ujung dengan gagang. Leher
bisa bervariasi sudutnya (lurus atau membengkok) dan panjangnya. Sudut dan
panjang leher perlu diperhatikan agar instrumentasi dapat dilakukan secara
efektif dan efisien. Mata pisau/ujung adalah bagian alat yang berkontak dengan
gigi, dan bagian inilah yang sebenarnya berfungsi dalam instrumentasi.
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Gambar 1. Bagian-bagian dari alat periodontal. Atas : alat periodontal pada umumnya;
Bawah : prob periodontal dengan bagian-bagian ujung yang berkalibrasi,
leher, dan gagang.

PROB PERIODONTAL
Bentuk umum prob periodontal adalah seperti batang yang mengecil ke arah
ujung, mempunyai kalibrasi dalam milimeter, dengan ujung yang membulat dan
tumpul. Prob yang baik adalah yang tipis dengan leher membentuk sudut
sehingga mudah diselipkan ke dalam saku.
Berbagai disain prob telah diproduksi dan dipasarkan. Penampang
melintangnya bervariasi: pipih, bujur telur (oval) atau bundar, dan kalibrasinya
pun bervariasi (gambar 2).
Prob Marquis mempunyai kalibrasi 3, 6, 9 dan 12 mm, dimana untuk setiap
3 mm-nya diberi warna yang berbeda sehingga mempermudah pembacaan.
Tetapi kelemahannya adalah sukar untuk membaca ukuran diantara kelipatan 3.
Prob UNC-15 bagian ujungnya mempunyai panjang 15 mm yang diberi
kalibrasi setiap 1 mm, dan pada 5, 10, dan 15 mm diberi kode warna.
Kalibrasi pada prob Williams adalah 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 dan 10 mm. Adanya
interval 2 mm antara 3 dengan 5 dan 5 dengan 7 sengaja dibuat untuk
menghindarai kesalahan pembacaan.
Prob "O" Michigan mempunyai kalibrasi pada 3, 6, dan 8 mm.
Prob WHO (World Health Organization) mempunyai disain unik dimana
bagian ujungnya berupa bola kecil seperti jarum pentol berdiameter 0,5 mm,
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kalibrasi 3,5, 8,5 dan 11,5 mm dengan kode warna antara 3,5 - 5,5 mm (gambar
2 E).
Untuk pemeriksaan daerah furkasi sebaiknya digunakan prob Nabers yang
ujungnya melengkung dan tumpul (gambar 3).

Gambar 2. Beberapa tipe prob periodontal. (A) Prob Marquis; (B) Prob UNC-15; (C)
Prob Williams; (D) Prob "O" Michigan; (E) Prob WHO.

EKSPLORER
Eksplorer didisain dengan berbagai bentuk dan sudut sesuai dengan
penggunaannya. Dua macam eksplorer sudah tidak asing digunakan sehari-hari
seperti tampak pada Gambar 4 (A dan B). Tetapi eksplorer yang paling tepat
untuk mendeteksi kalkulus subgingival dan kelicinan akar gigi adalah eksplorer
Hu-Friedy No.3 (gambar 4 D).
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Gambar 3. Prob Nabers.

Gambar 4. Lima tipe eksplorer. (A) No. 17; (B) No. 23; (C) EXD 11-12; (D) No. 3,
(E) No. 3CH Pigtail.
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ALAT PENSKELERAN DAN PENGKURETAN
Ada 5 (lima) bentuk dasar skeler: kuret, skeler sabit, kikir, skeler pahat dan
skeler pacul (gambar 5).

Gambar 5. Lima bentuk dasar skeler manual. (A) Kuret, (B) Sabit, (C) Kikir, (D)
Pahat dan (E) Pacul.

SKELER SABIT
Permukaan skeler sabit (sickle scaler) adalah datar dengan dua sisi pemotong
(cutting edge) yang akan menyatu membentuk ujung yang runcing. Penampang
melintangnya berbentuk segitiga dan sisi pemotong pada kedua sisi (Gambar 6).
Karena disainnya alat ini hanya digunakan untuk penyingkiran kalkulus
supragingival. Apabila digunakan untuk instrumentasi subgingival akan
mencederai jaringan gingiva.
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Gambar 6. Ciri
khas skeler sabit:
Potongan melintang berbentuk segitiga; sisi pemotong ganda; dan ujung
runcing.

Banyak sekali jenis skeler sabit (gambar 7). Ada skeler yang khusus untuk
regio anterior dan ada yang khusus untuk regio posterior. Masing-masing jenis
skeler ada yang lurus dan ada yang melengkung lehernya. Pada skeler sabit untuk
regio anterior, baik yang lurus maupun yang melengkung, mata pisau, leher dan
gagangnya berada dalam satu bidang. Sebaliknya mata pisau, leher dan gagang
skeler sabit untuk regio posterior tidak berada dalam satu bidang, karena
tangkainya membengkok agar mudah diadaptasikan pada gigi posterior.
Skeler sabit yang khas adalah skeler Morse yang bagian leher dan mata
pisaunya dapat dibuka pasang pada gagangnya. Karena tipisnya, skeler ini sangat
bermanfaat untuk penskeleran pada daerah anterior mandibula apabila ruang
interproksimalnya sempit.
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Gambar 7. Kiri: Skeler U15/30; Kanan: Skeler Jacquette.

KURET
Kuret dibedakan atas dua tipe: kuret universal dan kuret khusus
(area-specific/Gracey curette). Ciri khas kuret adalah: bentuk penampang
melintang seperti sendok, ujungnya membulat/tumpul (gambar 8).
Sisi pemotongnya adalah ganda pada kuret universal dan tunggal pada kuret
khusus. Ukurannya lebih halus dibandingkan dengan skeler sabit. Oleh sebab itu
alat ini mudah dimasukkan dan diadaptasikan pada saku yang dalam tanpa
menimbulkan cedera pada jaringan.
Kuret yang dipasarkan ada yang bermata pisau tunggal (pada salah satu
ujung gagang saja), tetapi ada juga yang bermata pisau ganda (mata pisau pada
masing-masing ujung gagang).
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Gambar 8. Ciri
khas kuret:
penampang melintang seperti sendok; ujung tumpul.

Perbedaan antara kuret universal dengan kuret khusus/Gracey adalah:
1. Kuret universal dapat digunakan pada semua daerah dan sisi/permukaan,
sedangkan kuret khusus hanya pada daerah dan sisi tertentu;
2. Sisi pemotong pada kuret universal ganda, sedangkan pada kuret khusus
tunggal;
3. Kuret universal melengkung kearah atas saja, sedangkan kuret khusus
melengkung kearah atas dan kesamping;
4. Permukaan mata pisau kuret universal tegaklurus terhadap leher alat,
sedangkan mata pisau kuret khusus membentuk sudut 60° terhadap leher
alat.
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Gambar 9. Dua tipe kuret. (A) Kuret universal, (B) Kuret Gracey. Kiri: Angulasi mata
pisau dilihat dari arah ujung mata pisau ; Kanan: Mata pisau kuret universal
lurus, sedangkan kuret Gracey melengkung dengan bagian yang tajam pada
sisi yang konveks.

Satu set kuret Gracey terdiri dari 14 alat bila alatnya bermata pisau tunggal,
atau 7 alat bila alatnya bermata pisau ganda. Satu set kuret Gracey bermata ganda
terdiri dari Gracey no. 1 - 2 dan no. 3 - 4 untuk gigi anterior, Gracey no. 5 - 6
untuk gigi anterior dan premolar, Gracey no. 7 - 8 dan no. 9 - 10 untuk
permukaan vestibular dan oral gigi posterior, Gracey no. 11 - 12 untuk untuk
permukaan mesial gigi posterior, dan Gracey no. 13 - 14 untuk permukaan distal
gigi posterior. Namun bagi pemakai yang telah terampil, setiap alat dapat saja
diadaptasikan untuk digunakan pada berbagai permukaan gigi dengan jalan
mengubah posisi tangannya atau posisi pasien.

Alat periodontal

40

Gambar 10. Beberapa jenis kuret. Kiri: Columbia 4R-4L (kuret Universal); Kanan:
Kuret Gracey (dari kiri ke kanan: no. 5-6, no. 7-8, no. 11-12, dan no. 1314).

SKELER PAHAT
Skeler pahat (chisel scaler) didisain khusus. untuk penskeleran pada
permukaan proksimal gigi anterior yang terlalu rapat ruang interproksimalnya.
Lehernya bisa lurus atau membengkok, dengan sisi pemotong membentuk sudut
45°.
SKELER PACUL
Mata pisau skeler pacul (hoe scaler) membengkok membentuk sudut 99°
-100° terhadap leher alat. Alat ini didisain untuk setiap permukaan gigi, artinya
pada setiap permukaan gigi digunakan satu jenis skeler pacul.

