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H.NAZRUDDIN DDS. C.Ort. Ph.D.



Aktivator.

Pesawat untuk memperbaiki 
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Pesawat untuk memperbaiki 

gigi dan rahang --- yang bekerja 

secara fungsional fisiologis        

(fungsional ortopedic)



Indikasi :

* Pasien kooperative

* Kasus Klas II dan Klas III
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* Kasus Klas II dan Klas III

* Kasus Klas I dengan openbite 

ringan

* Kelainan skeletal ringan

* Crowded ringan



* Dapat digunakan untuk 

mencegah kebiasaan buruk
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mencegah kebiasaan buruk

* Sangat baik digunakan pada 

masa gigi bercampur

* Dapat digunakan sebagai 

retainer



Kontra Indikasi :

* Pasien non-kooperative

* Kasus dengan crowded berat
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* Kasus dengan crowded berat

* Kasus Klas II atau Klas III 

dengan pergeseran linea 

mediana oleh faktor dental

* Kelainan skeletal berat



Nama lain aktivator 

- Monoblock

- Pesawat Andresen-Haupl 
atau pesawat Norwegia
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- Pesawat Andresen-Haupl 
atau pesawat Norwegia

- Pesawat fungsional ortopedi  
(functional orthopaedics)

- FKO (Funktions-Kiefer-
Orthopaedie)



Keuntungan :

* Tidak merusak jaringan 
pengunyahan

* Tidak menekan pertumbuhan 
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* Tidak menekan pertumbuhan 
arcus dentalis

* Dapat dipasang pada setiap 
periode pertumbuhan gigi

* Fungsi dan kerja otot 
pengunyahan tidak terganggu



* Dapat menghalangi 

kebiasaan buruk

* Mudah dibersihkan
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* Mudah dibersihkan

* Tidak mudah patah

* Pembuatannya mudah



Cara Pemakaian :

14 jam setiap hari:
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14 jam setiap hari:

- 2 jam siang hari

- 12 jam malam hari



Mekanisme Kerja Aktivator.

* Secara Vertikal.

Contoh :
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Contoh :

- anomali gigitan terbuka

- gigitan dalam

- infra dan supra versi

- infra dan supra oklusi



* Secara Sagital.

Contoh:

- Klas II Angle dengan 
protrusi
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protrusi

- Retrusi (linguo versi)

- Overjet besar

- Disharmoni rahang bawah 
terhadap kranium

- Klas III Angle



* Secara Transversal.

Contoh:

- Kontraksi atau distraksi 

lengkung gigi
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- Kontraksi atau distraksi 

lengkung gigi

- Crossbite posterior

- Rotasi rahang bawah ke salah 

satu sisi (kiri atau kanan)



Cara Pembuatan Aktivator.

1. Cetak pasien:

- model studi

13

- model studi

- model kerja

2. Pembuatan gigitan kerja 
dengan wax (working bite) ---

dengan ketinggian anterior   
2 – 3 mm ; posterior 2 – 4 mm.



3. Tanam dalam okludator.

Model bersama-sama dengan 
gigitan kerja ditanam dalam 
posisi terbalik.
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gigitan kerja ditanam dalam 
posisi terbalik.

4. Buat labial bow.

5. Blokir dengan wax --- daerah-
daerah yang tidak diisi 
dengan akrilik.



6. Pengisian akrilik.

7. Penggrindingan guiding plane

Klas II: RA : distal bebas

RB: mesial bebas

15

RB: mesial bebas

Klas III --- kebalikannya.

Lalu dipaskan di studi model.

8. Lakukan pemolisan akrilik 
agar halus dan berkilat.


