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PERAWATAN PADA MASA GIGI   PERAWATAN PADA MASA GIGI   
PERMANEN.PERMANEN.

** Umumnya dilakukan pada  umur Umumnya dilakukan pada  umur 13 13 
tahun keatastahun keatas
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** Anomali sudah nyata terbentukAnomali sudah nyata terbentuk

** Jalannya perawatan lebih sulit jika Jalannya perawatan lebih sulit jika 
dibandingkan dengan dibandingkan dengan periode gigi periode gigi 
bercampurbercampur



SYARATSYARAT-- SYARAT UMUM PERAWATAN SYARAT UMUM PERAWATAN 
ORTODONTI.ORTODONTI.

** Kesehatan umum baikKesehatan umum baik

** Oral hygiene baikOral hygiene baik

** Paling sedikit ¾ akar gigi terletak dalam Paling sedikit ¾ akar gigi terletak dalam 
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** Paling sedikit ¾ akar gigi terletak dalam Paling sedikit ¾ akar gigi terletak dalam 
alveolusalveolus

** Jaringan periodontium memuaskanJaringan periodontium memuaskan

** GigiGigi--gigi tidak mobiliti yang abnormalgigi tidak mobiliti yang abnormal

** Tidak ada resorbsi akarTidak ada resorbsi akar



PERBANDINGAN PERAWATAN PADA PERBANDINGAN PERAWATAN PADA 

ORANG DEWASA DAN ANAKORANG DEWASA DAN ANAK--ANAK.ANAK.

** Pada orang dewasa pertumbuhan dan Pada orang dewasa pertumbuhan dan 

perkembangan tidak lagi membantu dalam perkembangan tidak lagi membantu dalam 
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perkembangan tidak lagi membantu dalam perkembangan tidak lagi membantu dalam 

perawatanperawatan

** Pada anakPada anak--anak pergerakan gigi merupakan anak pergerakan gigi merupakan 

proses pertumbuhan, pada orang dewasa proses pertumbuhan, pada orang dewasa 

karena fungsi dari alatkarena fungsi dari alat--alat pengunyahanalat pengunyahan



** Respon jaringan pada anakRespon jaringan pada anak--anak lebih cepatanak lebih cepat

** Pada orang dewasa osteoclast lebih aktif dari Pada orang dewasa osteoclast lebih aktif dari 
pada osteoblast, sehingga sering terdapat pada osteoblast, sehingga sering terdapat 
pengurangan tebal alveolus di bagian labial pengurangan tebal alveolus di bagian labial 
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pengurangan tebal alveolus di bagian labial pengurangan tebal alveolus di bagian labial 
dan bukaldan bukal

** Rilep pada orang dewasa lebih kecil Rilep pada orang dewasa lebih kecil --------
pergerakan gigi lebih lambat pergerakan gigi lebih lambat -------- sehingga sehingga 
waktu untuk menstabiliser pada tempat yang waktu untuk menstabiliser pada tempat yang 
baru lebih banyakbaru lebih banyak



PROSES PERGERAKAN GIGI SECARA PROSES PERGERAKAN GIGI SECARA 
HISTOLOGIHISTOLOGI--ORTODONTIORTODONTI

Kekuatan atau tekanan yang diberikan secara ortodontiKekuatan atau tekanan yang diberikan secara ortodonti

pada gigi akan menimbulkan tekanan dan tarikan pada pada gigi akan menimbulkan tekanan dan tarikan pada 

6

pada gigi akan menimbulkan tekanan dan tarikan pada pada gigi akan menimbulkan tekanan dan tarikan pada 
jaringan pendukung gigi.jaringan pendukung gigi.

Tulang alveolar mempunyai sifat Tulang alveolar mempunyai sifat adaptive respon adaptive respon (suatu (suatu 
sifat yang dapat beradaptasi terhadap tekanan yang sifat yang dapat beradaptasi terhadap tekanan yang 
diterimanya).diterimanya).



Oleh karena itu tulang alveolar akan bereaksi bila Oleh karena itu tulang alveolar akan bereaksi bila 

menerima tekanan ortodonti.menerima tekanan ortodonti.

Pada daerah yang mengalami Pada daerah yang mengalami tekanan,tekanan, selsel--sel sel 

osteoclastosteoclast akan aktif, sehingga akan terjadi akan aktif, sehingga akan terjadi 
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osteoclastosteoclast akan aktif, sehingga akan terjadi akan aktif, sehingga akan terjadi 

resorbsi tulang ( resorbsi tulang ( -- ).).

Sedang pada daerah yang mengalami Sedang pada daerah yang mengalami tarikan tarikan , , 

selsel--sel osteoblastsel osteoblast akan aktif, sehingga akan akan aktif, sehingga akan 

terjadi aposisi ( + )  terjadi aposisi ( + )  -------- gigi dapat bergerak.gigi dapat bergerak.



GAMBARAN PROSES PERGERAKAN GAMBARAN PROSES PERGERAKAN 

GIGI. GIGI. 

F = ForceF = Force

( ( -- ) = daerah resorbsi) = daerah resorbsi

( + )= daerah aposisi ( + )= daerah aposisi 
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PERAWATAN PADA MASA GIGI 
PERMANEN.

* Prinsip perawatan pada Klas I Angle :
- Diastema
- Crossbite
- Deep over bite- Deep over bite
- Open bite
- Crowded
- Bimaxillair protrusi
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* Prinsip perawatan pada Klas II Angle

* Prinsip perawatan pada Klas III Angle

* Pengenalan pesawat cekat 
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KLASS I ANGLE DENGAN KELAINAN :

1. DIASTEMA.

Contoh di daerah anterior atas dengan overjet 
sedikit besar.
Cara perawatannya:

- 11 dan 21 tarik ke mesial- 11 dan 21 tarik ke mesial
- 12 dan 22 tarik ke mesial
( klamer pada 11 dan 21 dinaikkan 
sedikit kearah tepi incisal agar 12 dan 22 
dapat bergerak

- kemudian 11,12,21,22 tarik ke palatal
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Bila terdapat kelebihan ruangan :

- kecil : dapat ditambal dengan

kompositkomposit

- agak besar :

dapat dibuatkan jacket crown
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2. CROSSBITE.

Untuk menolak gigi yang cossbite dapat 
digunakan komponen aktif yaitu :

- simple spring

- skrup expansi

- bumpher spring

13



3. DEEP OVER BITE.

Pada kasus ringan dapat dilakukan perawatan 
dengan menggunakan anterior bite plane di dengan menggunakan anterior bite plane di 
rahang atas (bite plate).
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Mekanisme kerja Anterior bite plane pada 
kasus Klas I Angle dengan  deep over bite:

- Intrusi gigi anterior bawah --- akibat  
tekanan dari bite plate

- Kontak gigi posterior terbuka, sehingga 
akan terjadi pertumbuhan vertikal dari gigi-

gigi posterior --- terjadi kontak oklusi baru ---gigi posterior --- terjadi kontak oklusi baru ---
D.O.B. Terkoreksi

- Bila diperlukan gigi anterior atas sapat 
ditarik sedikit ke palatal
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4. OPEN BITE.

Perawatannya biasanya dengan piranti 
cekat, tidak dapat dilakukan dengan piranti 
lepas. Pada kasus yang sangat ringan dapat 
dilakukan dengan piranti remofix (removable 
and fixed appliance).
Pada perawatan dengan piranti cekat, dapat 
digunakan alat bantu rubber elastic.
Pada perawatan dengan piranti cekat, dapat 
digunakan alat bantu rubber elastic.
Ada dua macam yang biasa dipakai yaitu:

- up and down elastic type
- box elastic type
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5. BIMAXILLAIR PROTRUSI.

Perawatan yang paling umum dilakukan yaitu 
dengan pencabutan premolar satu kiri kanan 
atas dan bawah.

Cara kerjanya :

Rahang atas:

- 14,24          : ekstraksi

- 13,23          : tarik kedistal

- 11,12,21,21 : tarik ke palatal

- bila posisinya telah baik pasang retainer
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Rahang bawah :
- 34,44          : ektraksi
- 33,43          : tarik ke distal
- 31,32,41,42 : tarik kelingual
- bila posisinya telah baik pasang retainer

Metode pencabutan gigi yang lain yaitu :Metode pencabutan gigi yang lain yaitu :
- pencabutan 14,24 dan 35,45
- pencabutan 15,25 dan 34,44

Metode pencabutan ini masing-masing 
mempunyai kekurangan dan kelebihan. 
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6. CROWDED.

Sebelumnya harus diketahui dahulu derajat 
crowded tersebut :

- Ringan

(ruangan yang kurang 1 – 2 mm )(ruangan yang kurang 1 – 2 mm )

- Menengah

(ruangan yang kurang 2.5 – 4 mm )

- Berat

(ruangan yang kurang lebih dari 4 mm ).
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* Crowded ringan.

Perawatan dapat dilakukan dengan :

- skrup ekspansi

- slicing bagian distal atau mesial gigi 
yang ditentukan

* Crowded menengah.

Cara perawatan sama dengan yang     
ringan yaitu dengan:

- slicing daerah interproksimal gigi

- ekspansi lengkung rahang

* Crowded berat.

Biasanya dengan pencabutan premolar satu

20


