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PESAWAT LEPAS AKTIFPESAWAT LEPAS AKTIF

�� Terdiri atas :Terdiri atas :

�� Pelat BasisPelat Basis

�� Klamer RetensiKlamer Retensi

�� Komponen aktifKomponen aktif�� Komponen aktifKomponen aktif



INSTRUKSIINSTRUKSI

�� Dipakai sepanjang hariDipakai sepanjang hari

�� Dibersihkan setelah makan (pesawat dan Dibersihkan setelah makan (pesawat dan 
gigi)gigi)

�� Segera kembali ke dokter gigi bila terjadi Segera kembali ke dokter gigi bila terjadi �� Segera kembali ke dokter gigi bila terjadi Segera kembali ke dokter gigi bila terjadi 
masalahmasalah

�� Aktifkan 2 kali semingguAktifkan 2 kali seminggu

�� Pesawat dengan sekrup ekspansiPesawat dengan sekrup ekspansi



PEMELIHARAAN GIGI & MULUT PEMELIHARAAN GIGI & MULUT 
SECARA UMUMSECARA UMUM

�� Kesehatan gigi dan mulut harus tetap baikKesehatan gigi dan mulut harus tetap baik

�� Karies Karies ------------ tambaltambal



PENGELOLAAN KEMAJUAN PENGELOLAAN KEMAJUAN 
PERAWATAN PERAWATAN 

�� PengukuranPengukuran

�� Gigi yang digerakkanGigi yang digerakkan

��OverjetOverjet

�� Perubahan oklusi molarPerubahan oklusi molar�� Perubahan oklusi molarPerubahan oklusi molar

�� Lebar ruang bekas pencabutanLebar ruang bekas pencabutan

�� Lebar inter C atau PLebar inter C atau P

�� Pengambilan foto rontgenPengambilan foto rontgen

�� Pembuatan modelPembuatan model



TANDA TANDA PESAWAT TIDAK TANDA TANDA PESAWAT TIDAK 
DIPAKAIDIPAKAI

�� Tidak dipakai waktu memasuki klinikTidak dipakai waktu memasuki klinik

�� Berbicara kurang baikBerbicara kurang baik

�� Pesawat tetap baruPesawat tetap baru

Tidak ada tanda dipakaiTidak ada tanda dipakai�� Tidak ada tanda dipakaiTidak ada tanda dipakai

�� Sukar dipasangSukar dipasang

�� Janggal memasang dan melepaskan Janggal memasang dan melepaskan 
pesawatpesawat



WAKTU KONTROLWAKTU KONTROL

�� Pengelolaan kontrol & kerjasama harus Pengelolaan kontrol & kerjasama harus 
baikbaik

�� Keberhasilan perawatanKeberhasilan perawatan

�� Tidak > dari interval sekali dalam 4 Tidak > dari interval sekali dalam 4 �� Tidak > dari interval sekali dalam 4 Tidak > dari interval sekali dalam 4 
mingguminggu



PENGAKTIFANPENGAKTIFAN

�� Besar kekuatanBesar kekuatan

�� Posisi klamerPosisi klamer

�� Cara mengaktifirCara mengaktifir

Jumlah gigiJumlah gigi�� Jumlah gigiJumlah gigi



Pengukur kekuatan CORREXPengukur kekuatan CORREX



Metode pengukuran overjetMetode pengukuran overjet



Pengukuran dalam menentukan Pengukuran dalam menentukan 
retraksi kaninusretraksi kaninus



Aktivasi finger springAktivasi finger spring



AKtivasi palatal Z SpringAKtivasi palatal Z Spring



Reposisi Klamer adamsReposisi Klamer adams



Pengaktifan labial bowPengaktifan labial bow



Pengurangan anterior bite planePengurangan anterior bite plane



Pengaktifan reverse labial bowPengaktifan reverse labial bow



Peneyesuaian bukal kaninus retraktorPeneyesuaian bukal kaninus retraktor


