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DIAGNOSIS DAN RENCANA PERAWATANDIAGNOSIS DAN RENCANA PERAWATAN

Prosedur penegakan diagnosis Prosedur penegakan diagnosis 
merupakan tahap paling penting dalam merupakan tahap paling penting dalam 
suatu perawatansuatu perawatan
Diagnosis tidak boleh ditegakkan tanpa Diagnosis tidak boleh ditegakkan tanpa 
melakukan pemeriksaan sendiri.melakukan pemeriksaan sendiri.
Rasa sakit gigi non endodontik harus Rasa sakit gigi non endodontik harus Rasa sakit gigi non endodontik harus Rasa sakit gigi non endodontik harus 
dijadikan diagnosis banding (differential dijadikan diagnosis banding (differential 
diagnosis) karena symptomnya sering diagnosis) karena symptomnya sering 
sama.sama.



Untuk mencegah misdiagnosa dan menghilangkan Untuk mencegah misdiagnosa dan menghilangkan 
kemungkinan adanya sakit orofasial non endodontikkemungkinan adanya sakit orofasial non endodontik
Pastikan keluhan utama Pastikan keluhan utama 
Informasi yg lengkap mengenai riwayat kesehatan Informasi yg lengkap mengenai riwayat kesehatan 
umum dan gigi umum dan gigi 
Lakukan pemeriksaan subjektif, objektif, radiograf yg Lakukan pemeriksaan subjektif, objektif, radiograf yg 
optimaloptimal
Analisa data Analisa data –– data yg diperolehdata yg diperoleh
Tegakkan diagnosa dan rencana perawatan yg Tegakkan diagnosa dan rencana perawatan yg Tegakkan diagnosa dan rencana perawatan yg Tegakkan diagnosa dan rencana perawatan yg 
tepattepat

Kesalahan diagnosa akan menyebabkan :Kesalahan diagnosa akan menyebabkan :
Perawatan dilakukan pada gigi yang salahPerawatan dilakukan pada gigi yang salah
Membahayakan jiwa, dokter gigi & perawatMembahayakan jiwa, dokter gigi & perawat
Perawatan yang tidak tepatPerawatan yang tidak tepat
Ketidakpercayaan pasien dokter gigiKetidakpercayaan pasien dokter gigi



RIWAYAT KESEHATANRIWAYAT KESEHATAN
Merupakan hal pertama yang dilakukan saat bertemu p asienMerupakan hal pertama yang dilakukan saat bertemu p asien

A.A. Data demografik untuk mengidentifikasi pasienData demografik untuk mengidentifikasi pasien
B.B. Riwayat kesehatan umumRiwayat kesehatan umum

mencatat penyakit sistemik yang diderita, pernah mencatat penyakit sistemik yang diderita, pernah 
diderita, pengobatan yang pernah dilakukan dan diderita, pengobatan yang pernah dilakukan dan 
sedang dilakukan, alergi, kehamilan.sedang dilakukan, alergi, kehamilan.
Bila menderita penyakit sistemik yg dapat mengalami Bila menderita penyakit sistemik yg dapat mengalami Bila menderita penyakit sistemik yg dapat mengalami Bila menderita penyakit sistemik yg dapat mengalami 
komplikasi selama perawatan gigi harus konsultasi komplikasi selama perawatan gigi harus konsultasi 
dengan dokter terlebih dahulu.dengan dokter terlebih dahulu.
Saluran akar merupakan penghubung lingkungan Saluran akar merupakan penghubung lingkungan 
rongga mulut dan sistem generalrongga mulut dan sistem general

C.C. Riwayat kesehatan gigiRiwayat kesehatan gigi
Mendapatkan informasi mengenai sikap pasien Mendapatkan informasi mengenai sikap pasien 
terhadap perawatan gigi yang sudah pernah dilakukan terhadap perawatan gigi yang sudah pernah dilakukan 
dan tindakan oral higienisnya, jenis perawatan. Dapat dan tindakan oral higienisnya, jenis perawatan. Dapat 
menjadi acuan dalam rencana perawatan selanjutnya.menjadi acuan dalam rencana perawatan selanjutnya.



LANGKAH LANGKAH –– LANGKAH YANG HARUS DIIKUTI LANGKAH YANG HARUS DIIKUTI 
DALAM MENDIAGNOSADALAM MENDIAGNOSA

Memastikan keluhan utamaMemastikan keluhan utama
Mendapatkan informasi riwayat medikal dan Mendapatkan informasi riwayat medikal dan 
dental pasien yang lengkapdental pasien yang lengkap
Melaksanakan pemeriksaan subjektif,objektif Melaksanakan pemeriksaan subjektif,objektif 
dan radiografik (hanya pemeriksaan yang dan radiografik (hanya pemeriksaan yang dan radiografik (hanya pemeriksaan yang dan radiografik (hanya pemeriksaan yang 
diperlukan saja)diperlukan saja)
Menganalisa data Menganalisa data –– data yang diperolehdata yang diperoleh
Menegakkan diagnosa yang tepat dan rencana Menegakkan diagnosa yang tepat dan rencana 
perawatan.perawatan.



Triad Endodonsi Triad Endodonsi 



PEMERIKSAAN SUBJEKTIFPEMERIKSAAN SUBJEKTIF

KELUHAN UTAMAKELUHAN UTAMA
��Adalah symptom subjektif atau masalah yang Adalah symptom subjektif atau masalah yang 

diutarakan pasien dengan kata diutarakan pasien dengan kata –– katanya sendiri katanya sendiri 
yang berhubungan dengan kondisi yg membuat yang berhubungan dengan kondisi yg membuat 
pasien pergi ke dokter.pasien pergi ke dokter.pasien pergi ke dokter.pasien pergi ke dokter.
��Harus dicatat dalam istilah yg digunakan pasienHarus dicatat dalam istilah yg digunakan pasien
��Catatlah apabila apabila pasien tidak memiliki Catatlah apabila apabila pasien tidak memiliki 

keluhan utama atau tidak menyadari adanya keluhan utama atau tidak menyadari adanya 
penyakit tetapi pergi ke dokter.penyakit tetapi pergi ke dokter.



PENYAKIT SAAT INI  PENYAKIT SAAT INI  
��Pemeriksaan subjektif pada pasien keluhan rasa Pemeriksaan subjektif pada pasien keluhan rasa 

sakit harus teliti dan dalam suasana yg sakit harus teliti dan dalam suasana yg 
memungkinkan pasien menceritakan semua memungkinkan pasien menceritakan semua 
keluhannya.keluhannya.
��Data yg diperlukan adalah : lokasi, kapan, Data yg diperlukan adalah : lokasi, kapan, 

karakter, keparahan, spontanitas, durasi, karakter, keparahan, spontanitas, durasi, karakter, keparahan, spontanitas, durasi, karakter, keparahan, spontanitas, durasi, 
stimulus, obat yg sudah dipakai dan pengaruh stimulus, obat yg sudah dipakai dan pengaruh 
obat tersebut terhadap rasa sakit pasien obat tersebut terhadap rasa sakit pasien 
��Pasien tanpa keluhan subjektif lanjutkan ke Pasien tanpa keluhan subjektif lanjutkan ke 

pemeriksaan objektif bila dokter gigi pemeriksaan objektif bila dokter gigi 
memperkirakan adanya kelainan pulpa / memperkirakan adanya kelainan pulpa / 
periapikalperiapikal



DIAGNOSIS TENTATIFDIAGNOSIS TENTATIF
��Dengan data Dengan data –– data yg sudah diperoleh, dokter data yg sudah diperoleh, dokter 

umumnya sudah dapat memperkirakan masalah umumnya sudah dapat memperkirakan masalah 
pasien dan jenis perawatan yg akan dilakukan pasien dan jenis perawatan yg akan dilakukan 
(urgensy)(urgensy)

ASPEK RASA SAKITASPEK RASA SAKITASPEK RASA SAKITASPEK RASA SAKIT
��Rasa sakit adalah sangat kompleksRasa sakit adalah sangat kompleks
��Rasa sakit dengan intensitas tinggi biasanya Rasa sakit dengan intensitas tinggi biasanya 

intermittenintermitten
��Rasa sakit dengan intensitas rendah biasanya Rasa sakit dengan intensitas rendah biasanya 

kontinu dan berdenyut kontinu dan berdenyut –– denyutdenyut
��Tiga hal yg sering menunjukkan patosis pulpa Tiga hal yg sering menunjukkan patosis pulpa 

irreversibel dan membutuhkan perawatan endodontiirreversibel dan membutuhkan perawatan endodonti



I.I. Intensitas rasa sakitIntensitas rasa sakit
•• Sangat sakit : biasanya belum lama dan membuat pasien Sangat sakit : biasanya belum lama dan membuat pasien 

cepat ke dokter. Dapat disebabkan pulpitis irreversibel, cepat ke dokter. Dapat disebabkan pulpitis irreversibel, 
periodontitis apikal akut atau abses.periodontitis apikal akut atau abses.

•• Rasa sakit ringan Rasa sakit ringan –– sedang atau sudah lama : biasanya sedang atau sudah lama : biasanya 
sudah lama diderita pasien dan tidak dapat dipakai sudah lama diderita pasien dan tidak dapat dipakai 
sebagai satu satunya tanda adanya penyakit pulpa.sebagai satu satunya tanda adanya penyakit pulpa.

II.II. Spontanitas rasa sakitSpontanitas rasa sakit
Tanpa stimulus disebut spontan, bila disertai sangat Tanpa stimulus disebut spontan, bila disertai sangat Tanpa stimulus disebut spontan, bila disertai sangat Tanpa stimulus disebut spontan, bila disertai sangat 
sakit, biasanya menunjukkan patosis pulpa / periapikalsakit, biasanya menunjukkan patosis pulpa / periapikal

III.III. Kontinuitas rasa sakitKontinuitas rasa sakit
•• Rasa sakit tetap ada (kontinu) walaupun penyebabnya Rasa sakit tetap ada (kontinu) walaupun penyebabnya 

sudah tidak ada.sudah tidak ada.
•• Pulpa vital, sakit yang kontinu akibat reaksi thermal : Pulpa vital, sakit yang kontinu akibat reaksi thermal : 

irreversibel pulpitis.irreversibel pulpitis.
•• Pulpa nekrotik, sakit yg kontinu akibat tekanan atau Pulpa nekrotik, sakit yg kontinu akibat tekanan atau 

pemakaian gigi tersebut : patosis periapikal.  pemakaian gigi tersebut : patosis periapikal.  



PEMERIKSAAN OBJEKTIFPEMERIKSAAN OBJEKTIF
Untuk meyakinkan diagnosis tentatif.Untuk meyakinkan diagnosis tentatif.
Membandingkan pemeriksaan jaringan ekstra Membandingkan pemeriksaan jaringan ekstra 
dan intra oral dengan ada atau tidaknya kondisi dan intra oral dengan ada atau tidaknya kondisi 
patologis.patologis.

Pemeriksaan ekstra oralPemeriksaan ekstra oral
Indikator keadaan menyeluruh pasien, ada Indikator keadaan menyeluruh pasien, ada 
tidaknya demam, asimetri wajah, tidaknya demam, asimetri wajah, 
pembengkakan, diskolorisasi, warna pembengkakan, diskolorisasi, warna 
kemerahan, bekas luka ekstra oral atau sinus kemerahan, bekas luka ekstra oral atau sinus 
tract, pembengkakkan lymph nodes fasial atau tract, pembengkakkan lymph nodes fasial atau 
servikalservikal



Pemeriksaan intra oralPemeriksaan intra oral

Jaringan lunakJaringan lunak
•• Melakukan pemeriksaan visual dan digital pada rongga Melakukan pemeriksaan visual dan digital pada rongga 

mulutmulut
•• Pemeriksaan umum terhadap bibir, mukosa oral, pipi, Pemeriksaan umum terhadap bibir, mukosa oral, pipi, 

lidah, palatum, dan otot lidah, palatum, dan otot –– otot.otot.
•• Pemeriksaan perubahan warna, inflamasi, ulserasi, dan Pemeriksaan perubahan warna, inflamasi, ulserasi, dan 

pembentukan sinus tract pada mukosa alveolar dan pembentukan sinus tract pada mukosa alveolar dan pembentukan sinus tract pada mukosa alveolar dan pembentukan sinus tract pada mukosa alveolar dan 
attached gingiva.attached gingiva.

•• Adanya sinus tract biasanya menunjukkan adanya pulpa Adanya sinus tract biasanya menunjukkan adanya pulpa 
nekrotik / suppurative apical periodontitis atau abses nekrotik / suppurative apical periodontitis atau abses 
periodontal. Cara mengetahui asal lesi : meletakkan periodontal. Cara mengetahui asal lesi : meletakkan 
gutta percha ke sinus tract.gutta percha ke sinus tract.

Gigi geligiGigi geligi
•• Pemeriksaan diskolorisasi, fraktur, abrasi, erosi, karies, Pemeriksaan diskolorisasi, fraktur, abrasi, erosi, karies, 

restorasi yg besar dll.restorasi yg besar dll.



Test KlinikalTest Klinikal

Pemeriksaan visualPemeriksaan visual
•• Alat : kaca mulut dan eksplorerAlat : kaca mulut dan eksplorer
•• Guna : memeriksa karies, karies rekuren, keterlibatan Guna : memeriksa karies, karies rekuren, keterlibatan 

pulpa, fraktur mahkota dan kerusakan restorasipulpa, fraktur mahkota dan kerusakan restorasi

Gigi KontrolGigi KontrolGigi KontrolGigi Kontrol

Tes PeriapikalTes Periapikal



Test PerkusiTest Perkusi
•• Guna : menentukan adanya patosis pulpa Guna : menentukan adanya patosis pulpa 

dan jar. Periapikaldan jar. Periapikal
•• Cara : mengetuk permukaan insisal atau Cara : mengetuk permukaan insisal atau 

oklusal dengan ujung pegangan kaca oklusal dengan ujung pegangan kaca 
mulut yg diletakkan paralel dengan aksis mulut yg diletakkan paralel dengan aksis mulut yg diletakkan paralel dengan aksis mulut yg diletakkan paralel dengan aksis 
gigi.gigi.

•• Hasil (+) tajam = inflamasi periapikalHasil (+) tajam = inflamasi periapikal
•• Hasil (+) ringan Hasil (+) ringan –– sedang = inflamasi sedang = inflamasi 

periodontal ligamenperiodontal ligamen



Gambar Test Perkusi Gambar Test Perkusi 



Gambar Test PerkusiGambar Test Perkusi



Test PalpasiTest Palpasi
Guna : menentukan adanya proses Guna : menentukan adanya proses 
inflamasi yg sudah sampai ke periapikal.inflamasi yg sudah sampai ke periapikal.

Interpretasi : (+) = inflamasi sudah Interpretasi : (+) = inflamasi sudah 
mencapai tulang dan mukosa regio apikal mencapai tulang dan mukosa regio apikal mencapai tulang dan mukosa regio apikal mencapai tulang dan mukosa regio apikal 
gigi.gigi.

Teknik : melakukan tekanan ringan pada Teknik : melakukan tekanan ringan pada 
mukosa sejajar dengan apeks gigi.mukosa sejajar dengan apeks gigi.



Gambar test Palpasi Gambar test Palpasi 



Test Vitalitas PulpaTest Vitalitas Pulpa
Test vitalitas gigi hanya dapat memberikan informasi Test vitalitas gigi hanya dapat memberikan informasi 
bahwa masih ada jaringan syaraf yg mengantar impuls bahwa masih ada jaringan syaraf yg mengantar impuls 
sensori, bukan menunjukkan bahwa pulpa masih normal.sensori, bukan menunjukkan bahwa pulpa masih normal.

Respon terhadap test ini sangat bervariasi dan harus Respon terhadap test ini sangat bervariasi dan harus 
diinterpretasi dengan hati diinterpretasi dengan hati –– hati. Pemeriksaan pada gigi hati. Pemeriksaan pada gigi 
kontrol (gigi berjenis sama kontralateral atau antagonis) kontrol (gigi berjenis sama kontralateral atau antagonis) kontrol (gigi berjenis sama kontralateral atau antagonis) kontrol (gigi berjenis sama kontralateral atau antagonis) 
harus dilakukan. Apabila pasien mengeluh adanya rasa harus dilakukan. Apabila pasien mengeluh adanya rasa 
sakit sewaktu minum dingin maka test dingin adalah yg sakit sewaktu minum dingin maka test dingin adalah yg 
terbaik dilakukan, bila sakit sewaktu minum panas, maka terbaik dilakukan, bila sakit sewaktu minum panas, maka 
test panas yg dilakukan. Jelaskan kepada pasien test panas yg dilakukan. Jelaskan kepada pasien 
prosedur yg akan dilakukan, dan apa maksud sensasi yg prosedur yg akan dilakukan, dan apa maksud sensasi yg 
diharapkan dari test tersebut.diharapkan dari test tersebut.



A.A. STIMULASI DENTIN SECARA LANGSUNGSTIMULASI DENTIN SECARA LANGSUNG

Merupakan test vitalitas yg paling akurat.Merupakan test vitalitas yg paling akurat.
Interpretasi : Interpretasi : (+) = (+) = pulpa masih responsif, bila sensasi pulpa masih responsif, bila sensasi 

terasa tajam = pulpa masih mengandung terasa tajam = pulpa masih mengandung 
jaringan vital.jaringan vital.

((--) = ? (tidak menunjukkan bahwa gigi ) = ? (tidak menunjukkan bahwa gigi ((--) = ? (tidak menunjukkan bahwa gigi ) = ? (tidak menunjukkan bahwa gigi 
nekrosis)nekrosis)

Teknik : harus dilakukan pada dentin yg terbuka. Karies Teknik : harus dilakukan pada dentin yg terbuka. Karies 
harus dibersihkan dari debris terlebih dahulu kemudian harus dibersihkan dari debris terlebih dahulu kemudian 
lakukan goresan dengan sonde pada dasar pulpa.lakukan goresan dengan sonde pada dasar pulpa.



Test KavitasTest Kavitas

Pada gigi nekrosis, bila test lainnya juga tidak Pada gigi nekrosis, bila test lainnya juga tidak 
memberikan respon maka lakukan test kavitas memberikan respon maka lakukan test kavitas 
(preparasi pada dentin) tanpa anastesi dan (preparasi pada dentin) tanpa anastesi dan 
gunakan bur yg tajam. Pada gigi vital, test gunakan bur yg tajam. Pada gigi vital, test 
kavitas pada permukaan email atau restorasi kavitas pada permukaan email atau restorasi kavitas pada permukaan email atau restorasi kavitas pada permukaan email atau restorasi 
akan menyebabkan sensasi rasa sakit yg tajam. akan menyebabkan sensasi rasa sakit yg tajam. 
Bila gigi tidak juga sakit, maka prosedur Bila gigi tidak juga sakit, maka prosedur 
pembukaan atap pulpa sudah dimulai dengan pembukaan atap pulpa sudah dimulai dengan 
dilakukan test ini.dilakukan test ini.



Gambar Gambar Test KavitasTest Kavitas



Test Thermal DinginTest Thermal Dingin

Metode yg digunakanMetode yg digunakan
1.1. EsEs
2.2. CO2 (es kering) : paling efektif tetapi CO2 (es kering) : paling efektif tetapi 

memerlukan armamentarium khususmemerlukan armamentarium khusus
3.3. Bahan pembeku (ethyl chloride)Bahan pembeku (ethyl chloride)3.3. Bahan pembeku (ethyl chloride)Bahan pembeku (ethyl chloride)

Cara : gigi diisolasi dengan cotton roll, Cara : gigi diisolasi dengan cotton roll, 
permukaan gigi dikeringkan, letakkan permukaan gigi dikeringkan, letakkan 
batang es atau cotton pellet yg telah diberi batang es atau cotton pellet yg telah diberi 
ethyl chloride pada permukaan gigi.ethyl chloride pada permukaan gigi.
Sensasi tajam yg hilang bila rangsang Sensasi tajam yg hilang bila rangsang 
dihentikan = gigi vital.dihentikan = gigi vital.



•• Sensasi tajam yg tidak hilang atau Sensasi tajam yg tidak hilang atau 
semakin sakit = irreversibel pulpitissemakin sakit = irreversibel pulpitis

•• Tidak ada sensasi = nekrotik pulpaTidak ada sensasi = nekrotik pulpa
•• Hasil false negatif = penyumbatan saluran Hasil false negatif = penyumbatan saluran 

akar (calcific metamorphosis)akar (calcific metamorphosis)
•• Hasil false positif = es terkena gigi Hasil false positif = es terkena gigi •• Hasil false positif = es terkena gigi Hasil false positif = es terkena gigi 

tetangga normaltetangga normal
•• Lebih Efektif untuk gigi anteriorLebih Efektif untuk gigi anterior



Test Thermal DinginTest Thermal Dingin



Test Thermal PanasTest Thermal Panas
•• Metode yg dipakaiMetode yg dipakai

1.1. Gutta percha yg dipanaskan di api dan Gutta percha yg dipanaskan di api dan 
diaplikasikan ke permukaan labialdiaplikasikan ke permukaan labial

2.2. Friksi di permukaan gigi dengan bur rubber cupFriksi di permukaan gigi dengan bur rubber cup
3.3. Air PanasAir Panas
4.4. Instrumen yg dipanaskan (dapat menyebabkan Instrumen yg dipanaskan (dapat menyebabkan 

injuri)injuri)
4.4. Instrumen yg dipanaskan (dapat menyebabkan Instrumen yg dipanaskan (dapat menyebabkan 

injuri)injuri)
•• Dalam melakukan test panas, sebaiknya gunakan Dalam melakukan test panas, sebaiknya gunakan 

rubber  damrubber  dam
•• Kurang efektif untuk mengetahui vitalitas pulpaKurang efektif untuk mengetahui vitalitas pulpa
•• Dapat membantu pada pasien dengan symptom panas Dapat membantu pada pasien dengan symptom panas 

dan lokasi gigi diketahui.dan lokasi gigi diketahui.
•• Sakit yg tajam dan nyeri = gigi vital (belum tentu Sakit yg tajam dan nyeri = gigi vital (belum tentu 

normal) normal) 



•• Sangat Sakit = Irreversibel pulpitisSangat Sakit = Irreversibel pulpitis
•• Tidak ada respon (bersama Tidak ada respon (bersama –– sama hasil sama hasil 

test lain) = nekrosis pulpatest lain) = nekrosis pulpa
•• False negatif dan positifFalse negatif dan positif•• False negatif dan positifFalse negatif dan positif



Gambar Test Thermal PanasGambar Test Thermal Panas



TEST PULPA ELEKTRIKALTEST PULPA ELEKTRIKAL

•• Suatu alat yg dijalankan baterai dan menghantarkan Suatu alat yg dijalankan baterai dan menghantarkan 
arus elektrik frekuensi tinggi yg dapat berbeda arus elektrik frekuensi tinggi yg dapat berbeda –– beda.beda.

•• Stimulus diletakkan di permukaan gigiStimulus diletakkan di permukaan gigi
•• Cara : letakkan pasta gigi diujung pulpa tester elektroda, Cara : letakkan pasta gigi diujung pulpa tester elektroda, 

sirkuit diaktifkan dengan klip atau dipegang oleh pasien. sirkuit diaktifkan dengan klip atau dipegang oleh pasien. 
Ujung elektroda diletakkan di permukaan labial. Arus Ujung elektroda diletakkan di permukaan labial. Arus 
sirkuit diaktifkan dengan klip atau dipegang oleh pasien. sirkuit diaktifkan dengan klip atau dipegang oleh pasien. 
Ujung elektroda diletakkan di permukaan labial. Arus Ujung elektroda diletakkan di permukaan labial. Arus 
dinaikkan pelan dinaikkan pelan –– pelan sehingga didapatkan respon.pelan sehingga didapatkan respon.

•• Sensasi (+) (tingling, stinging, rasa penuh atau panas) = Sensasi (+) (tingling, stinging, rasa penuh atau panas) = 
vital.vital.

•• Sensasi (Sensasi (--) = nekrosis pulpa) = nekrosis pulpa
•• False positif dan negatifFalse positif dan negatif



GAMBAR TEST PULPA ELEKTRIKALGAMBAR TEST PULPA ELEKTRIKAL



Pemeriksaan PeriodontalPemeriksaan Periodontal
Test ini sangat penting untuk membedakan Test ini sangat penting untuk membedakan 

penyakit endo dan periopenyakit endo dan perio

A.A. PROBING PERIODONTALPROBING PERIODONTAL
Guna : Guna : 

1.1. Menentukan level perlekatan jaringan Menentukan level perlekatan jaringan 1.1. Menentukan level perlekatan jaringan Menentukan level perlekatan jaringan 
periodontal, periodontal, 

2.2. Perluasan lesi periapikal ke servikal, Perluasan lesi periapikal ke servikal, 
3.3. Menentukan prognosis perawatan.Menentukan prognosis perawatan.

Teknik : Probing dilakukan di sepanjang akar Teknik : Probing dilakukan di sepanjang akar 
gigi dan furkasi. Lakukan anastesi bila sakitgigi dan furkasi. Lakukan anastesi bila sakit



Gambar Probing PeriodontalGambar Probing Periodontal



Pemeriksaan PeriodontalPemeriksaan Periodontal

Probing PeriodontalProbing Periodontal
•• Untuk mengetahui destruksi tulang dan jaringan lunak Untuk mengetahui destruksi tulang dan jaringan lunak 

periodontal, level periodontal attachment, lesi periapikal periodontal, level periodontal attachment, lesi periapikal 
yang meluas ke servikal serta prognose.yang meluas ke servikal serta prognose.

•• Prognose baik :pulpa nekrosis dengan drain melalui Prognose baik :pulpa nekrosis dengan drain melalui 
poket periodontalpoket periodontal
Prognose baik :pulpa nekrosis dengan drain melalui Prognose baik :pulpa nekrosis dengan drain melalui 
poket periodontalpoket periodontal

•• Prognosa ? : pulpa vital, destruksi periodontal berat.Prognosa ? : pulpa vital, destruksi periodontal berat.
•• Prognosa buruk : pulpa nekrotik, penyakit periodontal Prognosa buruk : pulpa nekrotik, penyakit periodontal 

berat.berat.
•• Cara : Probing sepanjang permukaan akar dan furkasi, Cara : Probing sepanjang permukaan akar dan furkasi, 

diukur, dicatat dan dievaluasi.diukur, dicatat dan dievaluasi.
•• Bila perlu dianastesiBila perlu dianastesi



Test MobilitiTest Mobiliti

•• Guna : menentukan status ligamen periodontal Guna : menentukan status ligamen periodontal 
dan prognosadan prognosa

•• Mobiliti yang disebabkan lesi periapikal akan Mobiliti yang disebabkan lesi periapikal akan 
berkurang setelah dirawat.berkurang setelah dirawat.

•• Cara : jari telunjuk diletakkan dilingual gigi dan Cara : jari telunjuk diletakkan dilingual gigi dan •• Cara : jari telunjuk diletakkan dilingual gigi dan Cara : jari telunjuk diletakkan dilingual gigi dan 
tekan ujung insisal atau bukal dengan pegangan tekan ujung insisal atau bukal dengan pegangan 
kaca mulut secara bersamaan.kaca mulut secara bersamaan.

•• PSA ? = dapat digerakkan lebih dari 2PSA ? = dapat digerakkan lebih dari 2--3 mm 3 mm 
atau tertekan vertikalatau tertekan vertikal

•• Akibat penyakit periodontalAkibat penyakit periodontal



PEMERIKSAAN GAMBARAN RADIOGRAFPEMERIKSAAN GAMBARAN RADIOGRAF

Kelemahan :Kelemahan :
1.1. Hanya dapat mendeteksi kerusakan yg sudah Hanya dapat mendeteksi kerusakan yg sudah 

melibatkan tulang medullari dan kortikal.melibatkan tulang medullari dan kortikal.
2.2. Hanya menunjukkan gambaran dua Hanya menunjukkan gambaran dua 

dimensional.dimensional.dimensional.dimensional.
3.3. Perubahan angulasi dapat merubah bentuk Perubahan angulasi dapat merubah bentuk 

lesi. Periksa adanya karies, restorasi yg buruk lesi. Periksa adanya karies, restorasi yg buruk 
dan perawatan saluran Akar yg sudah pernah dan perawatan saluran Akar yg sudah pernah 
dilakukan pada gambaran radiografi.dilakukan pada gambaran radiografi.



Ciri Ciri –– ciri lesi periapikal :ciri lesi periapikal :

1.1. Hilangnya lamina dura di regio apikal.Hilangnya lamina dura di regio apikal.
2.2. Lesi radiolusen tetap berada di apeks gigi Lesi radiolusen tetap berada di apeks gigi 

walaupun angulasi diubahwalaupun angulasi diubah
3.3. Umumnya lesi berbentuk air mata.Umumnya lesi berbentuk air mata.3.3. Umumnya lesi berbentuk air mata.Umumnya lesi berbentuk air mata.

Biasanya lesi periapikal berhubungan dengan Biasanya lesi periapikal berhubungan dengan 
pulpa nekrosis. Bila lesi ditemukan pada gigi pulpa nekrosis. Bila lesi ditemukan pada gigi 
vital = bukan lesi endodontik, struktur normal vital = bukan lesi endodontik, struktur normal 



Test Test –– Test KhususTest Khusus

Hanya dilakukan pada situasi dimana diagnosis Hanya dilakukan pada situasi dimana diagnosis 
pasti belum dapat ditegakkan, yaitu pasti belum dapat ditegakkan, yaitu 
pembuangan karies, anestesi selektif dan pembuangan karies, anestesi selektif dan 
transluminasi.transluminasi.

Bila prosedurBila prosedur--prosedur di atas selesai dilakukan prosedur di atas selesai dilakukan 
tetapi diagnosis belum bisa ditegakkan maka tetapi diagnosis belum bisa ditegakkan maka 
jelaskan kepada pasien, anda memerlukan lebih jelaskan kepada pasien, anda memerlukan lebih 
banyak tanda dan symptom untuk menentukan banyak tanda dan symptom untuk menentukan 
gigi mana yang perlu dirawat dan jenis gigi mana yang perlu dirawat dan jenis 
perawatan apa yang perlu dilakukanperawatan apa yang perlu dilakukan











Medical historyMedical history Dental examinationDental examination

Diagnostic informationDiagnostic information

Interpretation of informationInterpretation of information
based on knowledge and clinical experiencebased on knowledge and clinical experiencebased on knowledge and clinical experiencebased on knowledge and clinical experience

DiagnosisDiagnosis

TreatmentTreatment


