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� Retensi 
� Moyers : Mempertahankan gigi pada posisi 

yang baru dan membantu stabilisasi dari 
perawatanperawatan

� Relaps 
� Gagalnya koreksi yang telah dilakukan oleh 

perawatan ortodonti



Penyebab Relaps

� Traksi ligamen periodontal
� Faktor tumbuh kembang
� Adaptasi tulang

Kekuatan otot� Kekuatan otot
� Kegagalan menghilangkan faktor etiologi
� Erupsi molar tiga
� Oklusi





Retainer

� Pesawat yang bertujuan untuk :

� Mempertahankan keadaan yang sudah 
dikoreksi tetap stabil dikoreksi tetap stabil 

� Tidak kembali ke keadaan sebelum dirawat



Syarat-syarat Retainer

� Mampu menahan gigi yang telah digerakkan
� Tidak mengganggu perubahan jaringan, tulang 

rahang dan erupsi gigi
� Bersifat pasif dan tidak menimbulkan tekanan� Bersifat pasif dan tidak menimbulkan tekanan
� Mudah dibersihkan dan tidak mengganggu 

fungsi pengunyahan, pernafasan, penelanan 
dan bicara

� Self cleansing



Pertimbangan dalam pemakaian 
retainer

� Gigi yang telah digerakkan cenderung 
relaps

� Menghilangkan penyebab maloklusi 
untuk mencegah timbulnya maloklusi untuk mencegah timbulnya maloklusi 
kembali

� Overkoreksi
� Oklusi yang tepat
� Penyesuaian tulang dan jaringan 

sekitarnya



Macam-macam retainer

� Retainer cekat

� Retainer lepas



Retainer cekat

� Memakai cincin yang disemenkan pada 
gigi geligi dan tidak dapat dibuka pasang 
oleh pasien

� Keuntungannya :� Keuntungannya :
� Kooperatif pasien tidak diperlukan

� Kerugiannya :
� Pemakaian dalam jangka waktu yang lama 

mudah terjadi karies dan penyakit gusi



Retainer Cekat



Retainer lepas

� Pesawat korektif yang tidak diaktifkan lagi
� Hawley retainer

� Terdiri dari labial bow,pelat basis dan klamer 
retensi

� Aktivator
� Oral screen

� Dipakai terutama pada malam hari

� Retainer fungsional elastis (posisioner)
� Digunakan setelah perawatan open bite,rotasi,deep 

bite



Retainer Lepas



Retainer Lepas



Pemakaian retainer

� Tanpa retainer
� Retainer jangka pendek

� Digunakan 3-6 bulan

Retainer jangka menengah� Retainer jangka menengah
� Digunakan 1-5 tahun

� Retainer permanen
� Pada pasien dengan cleft palate



Anomali Tanpa Retainer

� Cross bite anterior
� Prosedur seri ekstraksi
� Relasi kaninus Klas 1 pada kasus 

ekstraksiekstraksi
� Cross bite posterior



Anomali Retainer Jangka Pendek

� Klas 1 non ekstraksi
� Deep bite
� Klas 1,Klas 2 ekstraksi



Anomali Retainer Jangka Menengah

� Klas I Angle
� Rotasi gigi
� Diastema
� Deep overbite
� Anomali karena kebiasaan buruk� Anomali karena kebiasaan buruk
� Kaninus digerakkan ke mesial menggantikan 

insisivus lateralis
� Ekspansi gigi

� Klas II Angle
� Klas III Angle



Faktor yang Diperhatikan Pemakaian 
Retainer

� Umur pasien
� Derajat maloklusi yang dirawat
� Etiologi maloklusi

Keadaan jaringan sekitar gigi� Keadaan jaringan sekitar gigi
� Kondisi tubuh pasien
� Hasil yang sempurna dari perawatan



Prognosa Perawatan Ortodonti

� Prognosa :  suatu ramalan terhadap 
perkembangan suatu maloklusi yang 
merupakan perbandingan jika maloklusi 
itu dirawat atau tidak dirawatitu dirawat atau tidak dirawat



Faktor yang mempengaruhi 
prognosa

� Etiologi maloklusi
� Tipe pasien/sikap anak
� Sifat orang tua pasien

Keadaan tulang rahang� Keadaan tulang rahang
� Derajat maloklusi
� Penemuan roentgenologis
� Banyaknya gerakan gigi yang dilakukan




