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Tim Penyusun

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Beberapa alasan yang melatarbelakangi orang-orang dalam hal yang menyangkut
penggantian gigi-gigi yang hilang yang biasanya meliputi penggantian beberapa gigi yang
hilang saja terutama dilakukan untuk memperbaiki penampilan wajah (appearance)
seseorang yang menjadi buruk; atau untuk mengatasi kesukaran berbicara yang timbul
karena hilangnya satu atau beberapa gigi depan. Dengan demikian, ini membuktikan
bahwa cita rasa manusia terhadap estetika itu sebetulnya ada.
Dengan berkembangnya berbagai ilmu pengetahuan serta penelitian, ilmu dan cara
pembuatan gigi tiruan terus pula berkembang hingga mencapai tahap yang sekarang kita
saksikan.
Gigi tiruan sebagian adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengembalikan beberapa
gigi asli yang hilang dengan dukungan utama adalah jaringan lunak di bawah plat dasar
dan dukungan tambahan dari gigi asli yang masih tertinggal dan terpilih sebagai gigi
pilar. Restorasi prostetik ini sering disebut juga Removable Partial Denture (Applegate,
1960). Kehilangan atau tidak adanya gigi baik sebagian atau seluruhnya akan
menimbulkan berbagai gangguan pada orang tersebut. Oleh sebab itu sebaiknya segera
dibuatkan gigi tiruan pengganti.
Untuk melakukan perawatan gigi tiruan sebagian, kita harus mengetahui tahapantahapan dari penatalaksanaan atau perawatan gigi tiruan sebagian. Diawali dengan
pemeriksaan, pemeriksaan utama maupun pemeriksaan penunjang. Mencetak merupakan
tahapan kedua yang dilakukan. Mencetak dilakukan berdasarkan pertimbangan resiliensi
jaringan mukosa mulut. Preparasi gigi pencangkaran termasuk salah satu dalam tahap
perawatan preprotestik. Penentuan relasi rahang atas dan rahang bawah dari pasien.
Pemilihan elemen gigi tiruan yang dilihat dari bentuk, ukuran dan warna serta tahapan
penyusunan gigi.
Untuk menentukan desain gigi tiruan sebagian lepasan pada rencana perawatan kita
harus mengetahui terlebih dahulu bagian-bagian dari GTSL (Gigi Tiruan Sebagian
Lepasan) tersebut berdasarkan indikasi dari tiap komponen tersebut serta faktor-faktor
yang dapat mempengaruhinya.

1.2 Rumusan Masalah
1.2.1

Apakah diagnosa dan rencana perawatan pada skenario?

1.2.2

Apakah indikasi dari rencana perawatan tersebut?

1.2.3

Apakah tujuan dan fungsi dari rencana perawatan tersebut?

1.2.4

Bagaimana penatalaksanaan pasien Diabetes Mellitus sebelum dilakukan perawatan
prosthodontik?

1.2.5

Bagaimana penatalaksanaan pasien secara umum sebelum dilakukan perawatan
prosthodontik?

1.2.6

Sebutkan klasifikasi GTSL?

1.2.7

Sebutkan komponen GTSL?

1.2.8

Bagaimana cara menentukan desaign GTSL?

1.2.9 Bagaimanakah prosedur kerja dan rencana perawatan pada pasien GTSL?

1.2.10 Faktor apakah yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan GTSL?

1.3 Tujuan
1.3.1 Untuk mengetahui diagnosa dan rencana perawatan pada skenario.
1.3.2 Untuk mengetahui indikasi dari rencana perawatan tersebut.
1.3.3 Untuk mengetahui tujuan dan fungsi dari rencana perawatan tersebut.
1.3.4 Untuk mengetahui penatalaksanaan pasien Diabetes Mellitus sebelum dilakukan

perawatan prosthodontik.
1.3.5 Untuk mengetahui penatalaksanaan pasien secara umum sebelum dilakukan

perawatan prosthodontik.
1.3.6

Untuk mengetahui klasifikasi GTSL.

1.3.7

Untuk mengetahui komponen GTSL.

1.3.8

Untuk mengetahui cara menentukan desaign GTSL.

1.3.9 Untuk mengetahui prosedur kerja dan rencana perawatan pada pasien GTSL.
1.3.10 Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan GTSL.

1.4 Mapping
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

Gigi tiruan secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu gigi tiruan penuh
dan gigi tiruan sebagian. Gigi tiruan penuh dibuat pada pasien yang sudah kehilangan seluruh
gigi geliginya, sedangkan gigi tiruan lepasan dibuat bila masih ada sebagian gigi yang tersisa.
Gigi tiruan sebagian dapat dibagi lagi menjadi gigi tiruan lepasan (yang dapat dilepas pasang
sendiri oleh pasien) dan gigi tiruan cekat (yang disemenkan ke gigi pasien secara permanen).
(http://www.klikdokter.com/gigimulut/read/2010/07/05/58/macam-gigi-tiruan)
Gigi Tiruan Penuh
Sebelum perawatan. Pada rahang atas tinggal tersisa dua gigi.
Pasien sulit mengunyah. Rencana perawatan meliputi
pencabutan 2 gigi atas, bedah untuk mengkoreksi bentuk
tulang rahang atas dan direhabilitasi dengan gigi tiruan penuh
rahang atas, sedangkan pada rahang bawah dibuatkan gigi
tiruan sebagian.
Sesudah perawatan. Pasien telah menggunakan gigi tiruan
penuh pada rahang atasnya dan gigi tiruan sebagian di rahang
bawah. Gigi tiruan terbuat dari resin akrilik.
Setelah pemasangan gigi tiruan, pasien kembali merasa
percaya diri dan nyaman dengan gigi tiruannya.
(Foto. dok. drg. Putry Bunda Navirie Sp.Pros)
Gigi Tiruan Sebagian
Seperti yang telah disinggung sebelumnya, gigi tiruan dapat berupa gigi tiruan lepasan
ataupun cekat. Gigi tiruan sebagian umumnya terdiri dari elemen gigi tiruan dari akrilik yang
dilekatkan ke basis resin akrilik (semacam plastik) yang berwarna merah muda menyerupai
gusi. Selain menggunakan basis akrilik, bisa juga menggunakan kerangka logam, yang
menawarkan kelebihan yang lebih banyak dibandingkan gigi tiruan dengan basis akrilik.
•

Gigi tiruan sebagian lepasan

Gigi tiruan sebagian lepas untuk
rahang atas, dengan basis akrilik
Gigi tiruan sebagian lepas untuk rahang yang berwarna merah muda,
atas, elemen gigi dari akrilik dengan

menyerupai gusi, dengan bantuan

kerangka logam (metal partial denture).

cengkeram dari logam yang akan

Gigi tiruan jenis ini relatif lebih nyaman memegang gigi penjangkaran
bagi pasien.

supaya gigi tiruan tidak akan

(www.youngfamilydentistry.org)

lepas saat pasien mengunyah
makanan
(www.drjoygraham.com)

Gigi tiruan sebagian cekat
Gigi tiruan jenis ini tidak dapat dilepas pasang sendiri oleh pasien karena dicekatkan ke gigi
dengan menggunakan semen kedokteran gigi, lebih dikenal dengan istilah mahkota tiruan /
dental crown dan mahkota tiruan jembatan /dental bridge.
•

Mahkota tiruan (dental crown)

Crown dibuat pada kasus dimana mahkota gigi sudah rusak, atau pada gigi yang sudah
dirawat saluran akar. Crown menutupi seluruh bagian mahkota gigi yang sebelumnya sudah
diasah terlebih dahulu.

Ilustrasi mahkota tiruan penuh pada gigi
depan rahang atas. Gigi yang akan
dipasang crown terlebih dulu diasah,
kemudian crown dilekatkan dengan
menggunakan semen khusus kedokteran
gigi
•

Mahkota tiruan jembatan (dental bridge)

Bridge dibuat untuk menggantikan satu atau lebih gigi yang hilang, dengan menggunakan
gigi di sebelah gigi yang hilang sebagai penjangkaran. Gigi di sebelah gigi yang hilang akan
diasah, lalu dipasangkan mahkota tiruan.

Crown dapat terbuat dari logam (all metal), porselen (all porcelain), resin akrilik, atau
paduan logam dengan porselen (porcelain-fused-to-metal crown/PFM) atau bahan resin
komposit dengan penguatan fiber. Yang paling sering digunakan adalah PFM crown, karena
paling menyerupai tampilan gigi asli dengan kekuatan yang baik untuk menahan tekanan
kunyah.

2. Kesehatan Gigi dan Mulut pada Penderita Diabetes Mellitus
Jumlah penderita Diabetes Mellitus atau yang biasa dikenal oleh masyarakat awam
sebagai penyakit kencing manis semakin meningkat tiap tahunnya. Dari data yang dilansir
WHO, Indonesia menempati urutan keempat dalam urutan negara-negara yang memiliki
jumlah penderita diabetes terbanyak di dunia.
Diabetes Mellitus adalah penyakit gangguan metabolisme tubuh di mana hormon
insulin tidak bekerja sebagaimana mestinya. Insulin adalah hormon yang diproduksi oleh
kelenjar pankreas dan berfungsi untuk mengontrol kadar gula dalam darah dengan mengubah
karbohidrat, lemak dan protein menjadi energi.

Pada penderita diabetes tipe 1, kelenjar pankreas tidak mampu memproduksi insulin,
sehingga jumlah insulin beredar dalam tubuh tidak mencukupi kebutuhan. Lain halnya pada
diabetes tipe 2, hormon insulin tetap diproduksi namun tidak dapat berfungsi dengan baik.
Sebagian besar penderita diabetes di Indonesia mengidap diabetes tipe 2. Diabetes tipe ini
secara umum biasa dikaitkan dengan usia lanjut. Diabetes tipe 2 ini juga disebabkan karena
obesitas (kegemukan) dan gaya hidup yang tidak sehat (pola makan tinggi lemak, dan jarang
berolah raga). (www.klikdokter.com/.../kesehatan-gigi-dan-mulut-pada-penderitadiabetes-mellitus)
Kesehatan Rongga Mulut Penting pada Penderita Diabetes
Kadar gula darah yang tidak terkontrol menyebabkan penderita diabetes beresiko
lebih tinggi untuk mengalami masalah kesehatan mulut. Diabetes yang tidak terkontrol
mengganggu sel darah putih dan sel-sel imun seperti neutrofil, monosit dan makrofag yang
berfungsi untuk pertahanan tubuh. Hal ini menyebabkan kemampuan tubuh untuk melawan
bakteri menjadi menurun, dan penderita menjadi lebih rentan terhadap infeksi. Di tambah lagi
dengan adanya peningkatan kadar sel radang dalam cairan saku gusi,menyebabkan jaringan
periodontal lebih mudah terinfeksi dan menyebabkan kerusakan tulang.
Penderita Diabetes Mellitus rentan terhadap masalah-masalah dalam rongga mulut
seperti:
•

Mulut kering (xerostomia).
Diabetes yang tidak terkontrol menyebabkan penurunan aliran saliva (air liur),
sehingga mulut terasa kering. Saliva memiliki efek self-cleansing, di mana alirannya
dapat berfungsi sebagai pembilas sisa-sisa makanan dan kotoran dari dalam mulut.
Jadi bila aliran saliva menurun maka akan menyebabkan timbulnya rasa tak nyaman,
lebih rentan untuk terjadinya ulserasi (luka), infeksi, dan lubang gigi.

•

Radang gusi (gingivitis) dan radang jaringan periodontal (periodontitis).
Selain ,merusak sel darah putih, komplikasi lain dari diabetes adalah menebalnya
pembuluh darah sehingga memperlambat aliran nutrisi dan produk sisa dari tubuh.
Lambatnya aliran darah ini menurunkan kemampuan tubuh untuk memerangi infeksi,
sedangkan periodontitis adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Jadi
infeksi bakteri pada penderita diabetes lebih berat.
Ada banyak faktor yang menjadi pencetus atau yang memperberat periodontitis, di
antaranya akumulasi plak, kalkulus (karang gigi), dan faktor sistemik atau kondisi
tubuh secara umum. Rusaknya jaringan periodontal membuat gusi tidak lagi melekat
ke gigi, tulang menjadi rusak, dan lama kelamaan gigi menjadi goyang. Angka kasus

penyakit periodontal di masyarakat cukup tinggi meski banyak yang tidak
menyadarinya, dan penyakit ini merupakan penyebab utama hilangnya gigi pada
orang dewasa.
•

Luka sukar sembuh.
Diabetes yang tidak terkontrol membuat penyembuhan luka pada penderita diabetes
lebih lama dan lebih sulit daripada orang normal, karena adanya gangguan aliran
darah ke tempat terjadinya luka.

•

Oral thrush.
Penderita diabetes yang sering mengkonsumsi antibiotik untuk memerangi infeksi
sangat rentan mengalami infeksi jamur pada mulut dan lidah. Apalagi penderita
diabetes yang merokok, resiko terjadinya infeksi jamur jauh lebih besar.
Jadi, poin-poin yang harus diperhatikan mengenai kesehatan gigi dan mulut pada

penderita diabetes adalah :
•

Jaga kadar gula darah sedekat mungkin dengan kadar gula darah normal, terutama
dengan cara menerapkan gaya hidup sehat.

•

Jaga kebersihan gigi dan mulut sebaik mungkin, agar memperkecil resiko terjadinya
karies, gingivitis, ataupun periodontitis. Masalah yang terjadi di rongga mulut
penderita diabetes dapat mengarah ke penyakit lain.

•

Jangan lupa informasikan mengenai kondisi diabetes bila berkunjung ke dokter gigi,
terutama bila hendak mencabut gigi. Seperti yang telah dijelaskan di atas, luka pada
penderita diabetes sukar sembuh. Ini termasuk juga luka setelah pencabutan gigi.
Selain itu juga ada resiko terjadinya infeksi sekunder dan pendarahan yang cukup
banyak setelah tindakan oleh dokter gigi. Oleh karena itu dokter gigi akan
memberikan tindakan premedikasi bila dipandang perlu, sebelum melakukan tindakan
perawatan pada penderita diabetes.

•

Kecuali sangat mendesak, sebaiknya hindari perawatan gigi bila kadar gula darah
sedang tinggi. Normalkan dahulu kadar gula darah, baru kunjungi dokter gigi
kembali.

•

Pemakaian alat-alat seperti gigi tiruan atau kawat orthodontik perlu mendapat
perhatian khusus. Pemakai gigi tiruan harus melepas gigi tiruan sebelum tidur dan
dibersihkan dengan seksama agar meminimalkan kemungkinan terjadinya infeksi
jamur karena kebersihan yang tidak terjaga.

BAB III
PEMBAHASAN

3.1 DIAGNOSA DAN RENCANA PERAWATAN PASA SKENARIO
Diagnosa
•

Partial edentulous ridge pada gigi 36 46
Edentulous adalah tak bergigi. Tanpa gigi asli dalam rongga mulut, seperti saat lahir
atau setelah pencabutan semua gigi. Sedangkan apabila partial edentulous ridge
adalah batas atau suatu tepi dari gingival yang tak bergigi namun tidak keseluruhan
(sebagian saja).

•

Pulpitis pada gigi 35 45
Pulpitis adalah peradangan pada pulpa gigi yang menimbulkan rasa nyeri. Peradangan
mereda jika penyebabnya diobati. Jika pulpitis diketahui pada stadium dini, maka
penambalan sementara yang mengandung obat penenang saraf bisa menghilangkan
nyeri. Tambalan ini bisa dibiarkan sampai 6-8 minggu dan kemudian diganti dengan
tambalan permanen.
Jika terjadi kerusakan pulpa yang luas dan tidak dapat diperbaiki, satu-satunya cara
untuk menghilangkan nyeri adalah dengan mencabut pulpa, baik melalui pengobatan
saluran akar maupun dengan pencabutan gigi.

Rencana perawatan
-

Perawatan Konservatif

: tumpatan pada gigi 35 45

-

Perawatan prosthodontik

: Gigi tiruan sebagian lepasan dengan basis kombinasi

logam dan akrilik dan anasir porselen

3.2 INDIKASI DAN KONTRAINDIKASI GTSL
Indikasi GTSL
1. Bila tidak memenuhi syarat untuk suatu gigi tiruan cekat :
•

Usia :
usia pasien masih muda, ruang pulpa masih besar, panjang mahkota klinis masih
kurang. Pasien usia lanjut dengan kesehatan umum yang buruk, karena perawatannya
memerlukan waktu yang lama

•

Panjang daerah edentulous tida memenuhi syarat Hukum Ante

•

Kehilangan tuang yang banyak pada daerah edentulous

2. tidak ada abutment gigi posterior pada ruang edentulous(free end saddle)
3. bila dukungan sisa gigi asli kurang sehat
4. bila dibutuhkan stabilisasi dari lengkung yang berseberangan
5. bila membutuhkan estetik yang lebih baik
6. bila dibutuhkan gigi segera setelah dicabut
7. keinginan pasien
Kontraindikasi GTSL
1. Penderita yang tidak kooperatif, sifat tidak menghargai perawatan gigi tiruan.
2. Umur lanjut, mempertimbangkan sifat dan kondisi penderita sebaiknya dibuatkan GT
temporer.
3. penyakit sistemik (epilepsy, DM tidak terkontrol)
4. OH jelek.

3.3 TUJUAN DAN FUNGSI GTSL
1. Mengembalikan fungsi estetik
Estetik adalah cab.dari filosofi yg berhubungan dengan keindahan dalam alam. Dasardasar dari estetik adalah keindahan, keaslian, keharmonisan. Kosmetik adalah hanya
mementingkan keindahan sehingga kadang-kadang berlebihan, tetapi kurang
memikirkan keaslian dan keharmonisannya dalam prosthodonsi yang perlu
diperhatikan adalah estetik membuat gigi tiruan secara:
1.Hygiene
2.Harmonis dengan gigi asli
3.Tidak boleh kelihatan palsu
2. Mengembalikan fungsi pengunyahan
Secara teori,apabila gigi posterior hilang menyebabkan pengunyahan kurang baik
sehingga mengakibatkan pencernaan terganggu dan akhirnya timbul macam-macam
penyakit pencernaan.
3. Mengembalikan fungsi bicara
Ada 2 golongan huruf yaitu:s
1.huruf hidup / vokal: A,I,U,E,O
2.huruf mati / kongsonan: B,C,D,F….dan lain-lain
Alat bicara mempunyai 2 sifat:
1.sifat statis

: gigi palatum

2.sifat dinamis: lidah,bibir,tali suara,mandibula suara berawal dari laring-palatum-dan
dibantu gigi gelligi shg terbentuk suara. Ruang resonansi berada dalam rongga mulut
dan sinus maksilaris.
4. Memperbaiki profil wajah
5. Mempertahankan kesehatan jaringan

6. Membantu mempertahankan gigi yang masih tertinggal
7. Memperbaiki oklusi
8. Meningkatkan distribusi beban kunyah
9. Mempertahankan jaringan lunak mulut yang masih ada agar tetap sehat

3.4 PENATALAKSANAAN PASIEN DIABETES MELLITUS SEBELUM
DILAKUKAN PERAWATAN PROSTHODONTIK
Diabetes mellitus merupakan penyakit metabolik sebagai akibat kurangnya insulin di
dalam tubuh sehingga glukosa darah diatas normal hampir sepanjang waktu, dengan tandatanda hiperglikemia dan glukosuria, disertai gejala klinis akut 3P (poliuria, pplidipsi,
polifagia) atau kadang-kadang tanpa gejala. Hormon insulin yang dihasilkan oleh kelenjar
pankreas (terletak pada lekukan usus dua belas jari) penting untuk menjaga keseimbanagan
kadar gula/glukosa darah antara 60-100 mg/dl pada waktu puasa dan kadar gula darah dua
jam sesudah makan sekitar 100-140 mg /dl. Apabila terdapat gangguan kerja insulin baik
kualitas maupun kuantitias, maka keseimbangan tersebut menjadi terganggu dan glukosa
darah akan cenderung naik.
Patogenesis pada Rongga Mulut
Diabetes mellitus merupakan faktor predisposisi yang dapat mempercepat kerusakan
jaringan periodontal yang dimlai oleh agen microbial.
Kronik hiperglikemia akan mengakibatkan beberapa perubahan terhadap kolagen,
yaitu dalam hal menaikkan aktivitasnya, menurunkan sintesisnya, perubahan matur, serta
perubahan pemeliharaan matriks dan ekstra seluler. Matriks kolagen dan protein akan
mengalami nonenzimatik glikosilasi, sehingga Accumulated Glycation End product (AGEs)
akan meningkat. Glycation adalah suatu bentuk nonenzim glikasilasi dengan glukosa
digabung ke dalam protein ketika lingkungannya mengandung glukosa dalam konsentrasi
tinggi. AGEs yang berikatan silang dengan kolagen akan menghasilkan kolagen yang tidak

mudah larut, kurang dapat diperbaiki, kolagen yang tua dan lebih mudah hancur, sehingga
lebih resistan hancur karena infeksi.
Terjadinya penebalan membran basal
Pada penderita Diabetes Mellitus membran basal menebal, lumen kapiler menyempit,
terganggunya difusi oksigen, metabolisme, migrasi PMN dan difusi faktor serum termasuk
antibodi.
Perubahan Biokimia
Menurunnya level cylic Adenosine Monophosphate (cAMP) yang berfungsi mengurangi
inflamasi dan inflamasi gingiva parah.

Perubahan Mikrobiologis
Level glukosa dalam cairan sulkular mempengaruhi lingkungan subgingiva dan induksi
perubahan kualitatif bakteri dominan yaitu Capnocytophaga.sp, Achitomices dan Vibro
anaerob.
Perubahan Imunologis
Defisiensi fungsi leukosit PMN yaitu terganggunya khemotaksis, lemah daya fagosit,
terganggu kemampuan untuk melekat ke bakteri.
Perbedaan histology yang paling penting diantara gingivitis dan periodontitis adalah
resorpsi tulang, proliferasi apikal dan ulserasi epitel penghubung (poket) serta kelanjutan
kehilangan perlekatan jaringan ikat. Pada poket ditemukan bakteri gram (+), gram (-), dan
adheheren.
Perjalanan inflamasi dari gingiva ke struktur ke periodontal pendukung (atau
peralihan gingivitis menjadi periodontitis) diduga sebagai dimodifikasi oleh potensi
patogenesis plak, atau oleh daya tahan pejamu. Daya tahan pejamu yang dimaksud mencakup
aktivitas imunologis, dan mekanisme yang berkaitan dengan jaringan lainnnya seperti derajat
fibrosis gingiva, kemungknan juga lebar gingival cekat dan reaksi fibrogenesis dan
osteogenesis yang berlangsung disekitar lesi inflamasi. Suatu sistem fibrin-fibrinolitik
disebut-sebut sebagai berperan menghambat perluasan lesi.
Perawatan Gtsl Pada Penderita Diabetes Mellitus
Pada penderita diabetes, suatu kombinasi infeksi dan penyakit pembuluh darah
menyebabkan berkembangnya komplikasi-komplikasi di dalam mulut, seperti jaringan
mukosa yang meradang, cepat berkembangnya penyakit periodontal yang sudah ada dengan

hilangnya tulang alveolar secara mencolok daan mudah terjadinya abses periapikal. Infeksi
monilial, berkurangnya saliva, bertambahnya pembentukan kalkulus merupakan hal yang
khas dari penyakit diabetes yang tidak terkontrol. Manifestasi klinis ini terjadi bersama-sama
dengan gejala-gejala yang biasa ditemukan seperti poliuria, haus, mengeringnya kulit, gatalgatal, cepat lapar, cepat lelah serta berkurangnya berat badan. Hal pertama yang harus
dilakukan adalah mengontrol diabetesnya dan menyehatkan kembali jaringan rongga mulut.
Dalam lingkungan mulut yang sudah sehat kembali, pembuatan protesa dapat
dilakukan dengan saran-saran tambahan sebagai berikut. Pertama, hindari tindakan
pembedahan yang besar selama hal itu mungkin dilakukan. Gunakan bahan cetak yang bisa
mengalir bebas dan buat desain rangka geligi tiruan yang terbuka dan mudah dibersihkan,
serta distribusiakan beban fungsional pada semua bagian yang dapat memberikan dukungan.
Lalu, sususnlah oklusal yang harmonis. Bila dibutuhkan, rangsanglah pengairan air liur
dengan obat hisap yang bebas karbohidrat. Tekankan kepada pasien mengenai pentingnya
pemeliharaan kesehatan mulut. Akhirnya, tentukan kunjungan ulang penderita setiap enam
bulan sekali –bahkan kalau perlu lebih sering dari itu- untuk mempertahankan kesehatan
mulut.

3.5 PENATALAKSANAAN PASIEN SECARA UMUM SEBELUM DILAKUKAN
PERAWATAN PROSTHODONTIK
Sebelum dilakukan perawatan prostho dilakukan preparasi mulut terlebih dahulu, secara garis
besar ada dua tahapan Preparasi mulut
Pertama, pada proses ini biasanya dilakukan langkah-langkah pendahuluan, seperti tindakan
bedah, perawatan periodontal, konservativ termasuk endodontik bahkan orthodontik perlu
dilakukan untuk mempersiapkan mulut pasien menerima gigi tiruan yang akan dipakainya.
Tahapan pertama ini ditujukan untuk menciptakan mulut yang sehat.
Kedua, mulut pasien perlu dipersiapkan untuk pemasangan geligi tiruan yang akan dibuat.
Dalam tahapan inidilakukan proses perubahan kontur gigi untuk mengurangi hambatan,
mencari bidang bimbing,membuat sandaran oklusal dan bila perlumenciptakan daerah-daerah
untuk retensi mekanis. Permukaan jaringan yang akan dipreparasi ditandai pada model
diagnostik. Model dibagai sebagai peta atau petunjukuntuk melaksanakan perubahanperubahan.
1. Pembedahan Bedah prostetik

Persiapan tindakan bedah seperti pencabutan gigi, pembedahan gigi impaksi, tulang
atau jaringan hendaknya dilakukan secepat mungkin. Exostosis dan tori yang
mengganggu desain geligi tiruan, harus dibuang secara bedah, bila tidak dapat lagi
diatasi dengan dengan cara non bedah. Pembuangan ini tergantung pada ukuran,
lokasi dalam kaitan dengan protesa yang akan dibuat serta kualitas dukungan tulang
alveolar. Tori yang terletak pada bagian distal harus dibuang, khususnya bila residual
ridge memberikan dukungan minim. Pada kasus seperti ini pergerakan fungsional
bagian posterior geligi tiruan akan menyebabkan trauma pada tori.
2. Perawatan konservatif
Untuk perawatan jangka panjang, perawatan endodontik biasanya harus diperkuat
dengan pasak tuang atau dikembalikan fungsinya dengan mahkota tiruan atau
modifikasi untuk perawatan overdenture.
Perawatan konservatif atau restoratif dengan demikian tidak terbatas hanya kepada
perawatan karies saja, tetapi juga harus :
1. Memberi kekuatan yang cukup serta cukup tebal untuk preparasi sandaran oklusal.
2. Mengurangi ruang interproksimal yang berlebihan.
3. Memberikan ruang oklusal yang cukup luas.
4. Membentuk daerah gerong untuk retensi, bila daerah ini memang tak ada.
5. Mendukung terpenuhinya faktor estetik.
6. Memberikan kontur gigi yang sesuai.
3. Perawatan ortodontik
Gigi yang sudah lama dicabut biasanya meninggalkan ruangan kosong yang makijn
lama makin sempit karena terjadi migrasi gigi tetangga. Hal ini menyebabkan gigi
menjadi malposisi sehingga kurang menguntungkan bila akan dipakai sebagai gigi
penahan protesa. Memaksakan gigi miring menahan beban juga akan menyebabkan
kerusakan jaringan periodontal. Jalan keluar bagi kasus seperti ini sebaiknya dengan
melakukan sedikit pergeseran gigi, sehingga gigi akan kembali keposisi yang
diharapkan.
4. Perawatan periodontik
Motivasi para pengidap penyakit periodontal berat terhadap kesehatan mulutnya
biasanya rendah dan calon pemakai geligi tiruan yang menyedihkan (poor candidate).
Bila tanda-tanda ini sudah terlihat pada tahap diagnostik, sebaiknya perawatan
prostodontik ditunda lebih dahulu, sampai pasien sadar akan kesehatan dan
kebersihan mulutnya. Dengan sendirinya tidak semua pasien dapat mencapai tingkat

kontrol plak yang ideal. Prosedur perawatan prosthodontik

dengan pasti dapat

dimulai, bila tingkat ini sudah optimal. Pasien yang belum mencapainya, dianjurkan
untuk kembali menjalani perawatan profilaksis.
5. Pengubahan kontur gigi
Modifikasi atau pengubahan bentuk kontur gigi sebetulnya suatu cara yang sederhana,
tetapi sering tidak diperhatikan dalam persiapan mulut. Kekhawatiran melukai dentin
pada saat pengasahan permukaan gigi, sehingga karies jadi mudah berkembang
mungkin menjadi salah satu penyebab keengganan ini.
Bagian atau permukaan gigi yang akan diasah sebaliknya ditentukan dulu pada model
diagnostik dan biasanya meliputi :
1. Persiapan bidang bimbing (guiding plane)
2. Pengurangan hambatan (interference) pada bagian proksimal gigi atau permukaan
gigi yang malposisi
3. Penempatan cengkram pada permukaan gigi dimana tidak dijumpai gerong yang
diharapkan (undesirable undercut).
4. Preparasi untuk sandaran oklusal cengkeram (occlusal rest)
5. Pengubahan bidang oklusal.
Pembuatan mahkota tuang kadang-kadang juga dilakukan sebagai persiapan
pembuatan geligi tiruan lepasan, walaupun harus direncanakan dengan hati-hati.
Disamping punya keuntungan dan nilai lebih, pemasangan mahkota selubung
bukanlah perawatan yang praktis.
Mahkota selubung biasanya dibuat perbaikan kontur mahkota, harmonisasi oklusi
untuk peningkatan bidang oklusal. Penyesuaian permukaan proksimal gigi dengan
arah pemasangan protesa, pembuatan gerong atau tempat untuk sandaran oklusal,
merupakan pertimbangan pula. Mahkota buatan ini bisa pula dibuat untuk splinting
gigi-gi pendukung atau perbaikan posisi mahkota gigi.
Setelah semua tindakan preparasi mulut ini selesai dilaksanakan, pasien siap untuk
menjalani pencetakan kedua dan memulai proses pembuatan protesa.

3.6 KLASIFIKASI GTSL
Klasifikasi Kennedy

Kennedy berupaya mengklasifikasikan lengkung tak bergigi supaya dapat membantu
pembuatan desain geligi tiruan sebagian lepasan. Klasifikasi ini membagi semua keadaan tak
bergigi menjadi empat keadaan. Daerah tak bergigi lain dari pada yang sudah ditetapkan
dalam empat kelompok tadi, disebut sebagai modifikasi.
Rincian klasifikasi kennedy:
Klas I : Adanya ujung bebas pada dua sisi (bilateral free end), mempunyai daerah tanpa gigi
di belakang gigi yang tertinggal pada sebuah sisi rahang.
Klas II : Adanya ujung bebas pada satu sisi (unilateral free end), mempunyai daerah tanpa
gigi dibelakang gigi yang tertinggal pada satu sisi rahang saja.
Klas III : Bila tidak ada ujung bebas (free end), mempunyai gigi yang tertinggal di bagian
belakang kedua sisi.
Klas IV : Adanya letak sadel pada gigi anterior dan melewati median line. Bila terdapat
daerah tidak bergigi tambahan oleh Kennedy disebut sebagai modifikasi, kecuali klas IV
tidak ada modifikasi.

Salah satu
keuntungan
pemakaian
klasifikasi ini adalah bahwa cara ini memungkinkan orang melihat dengan cepat bagian
rahang yang tidak bergigi lagi. Cara ini juga memungkinkan pendekatan logis bagi masalahmasalah pembuatan desain. Namun, klasifikasi ini sulit diterapkan untuk tiap keadaan tanpa

syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan aplikasi atau penerapannya, Applegate membuat 8
ketentuan berikut ini.
1. Klasifikasi hendaknya dibuat setelah semua pencabutan gigi selesai dilaksanakan
2. Bila gigi molar tiga hilang dan tidak akan diganti, gigi ini tidak masuk dalam
klasifikasi
3. Bila gigi molar tiga masih ada dan akan digunakan sebagai gigi penahan, gigi ini
dimasukkan ke dalam klasifikasi
4. Bila gigi molar dua sudah hilang dan tidak akan diganti, gigi ini tidak dimasukkan ke
dalam klasifikasi. Contoh: bila gigi antagonis molar-2 hilang tidak akan diganti
5. Bagian tak brgigi paling posterior selalu menentukan kelas utama dalam klasifikasi
6. Daerah tak bergigi lain dari pada yang sudah ditetapkan dalam klasifikasi, masuk
dalam modifikasi dan disebut sesuai dengan jumlah daerah atau ruangannya
7. Luasnya modifikasi atau jumlah gigi yang hilang tidak dipersoalkan; yang
dipersoalkan adakah jumlah tambahan daerah (ruang)tak bergigi
8. Tidak ada modifikasi bagi lengkung rahang kelas IV

Klasifikasi Applegate-Kennedy
Pembuatan desain geligi tiruan sebaiknya lepasan hendaknya didasarkan kepada
sebanyak mungkin tanda-tanda klinis dan prinsip biomekanis, karena keadaan-keadaan ini
bersangkut paut erat dengan cara-cara memperoleh dukungan untuk protesa yang akan dibuat.
Applegate menganggap perlu mengadakan perubahan-perubahan tertentu demi
kebaikan. Hal ini semata-mata untuk lebih mendekatkan prosedur klinis dengan pembuatan
desain dengan klasifikasi yang dipakai. Sebetulnya keadaan tidak bergigi yang serupa,
mungkim membutuhkan perawatan prostodontk yang berbeda karena tergantun dari kondisi
jaringan yang belum tentu sama

Sejauh ini pertimbangan-pertimbangan yang diberikan kepada keadaan-keadaan gigi
dan jaringan pendukungnya tidak memadai karena penekanan lebih banyak diberikan kepada
ruang-ruang kosong yang sudah ditinggalkan gigi.
Atas dasar pemmikiran inilah, Applegate kemudian memperbaiki klasifikasi ini yang

dikenal sebagai Klasifikasi Applegate – Kennedy. Ia membagi rahang yang sudah kehilangan
sebagian giginya menjadi 6 kelas dengan rincian berikut:

Kelas I: daerah tak bergigi sama dengan Kelas I Kennedy. Keadaan ini sering dijumpai pada
rahang bawah dan biasanya telah beberapa tahun kehilangan gigi. secara klinis, dijumpai
keadaan:
1.

Derajat resorbsi residual ridge bervariasi.

2.

Tenggang waktu pasien tidak bergigi akan mempengaruhi stabilitas gigi tiruan

yang akan dipasang.
3.

Jarak antar lengkung rahang bagian posterior biasanya sudah mengecil.

4.

Gigi asli yang masih tinggal sudah migrasi ke dalam berbagai posisi.

5.

Gigi antagonis sudah ekstrusi dalam berbagai derajat.

6.

Jumlah gigi yang masih tertinggal bagian anterior umumnya sekitar 6 10 gigi.

7.

Ada kemungkinan dijumpai kelainan sendi temporomandibula.

Indikasi pelayanan prostodonsia kelas I : Gigi tiruan sebagian lepasan dengan desain bilateral
dan perluasan basis distal

Kelas II : Daerah tidak bergigi sama dengan kelas II kennedy. Kelas ini sering tidak
diperhatikan pasien. Secara klinis dijumpai keadaan :
1. Resorbsi tulang alveolar terlibat lebih banyak
2. Gigi antagonis relatif lebih ekstrusi dan tidak teratur.
3. Ekstrusi menyebabkan rumitnya pembuatan restorasi pada gigi antagonis.
4. Pada kasus ekstrim karena tertundanya pembuatan gigi tiruan untuk jangka waktu
tertntu karena perlu pencabutan satu atau lebih gigi antagonis.
5. Karena pengunyahan satu sisi, sering dijumpai kelainan sendi temporomandibula.
Indikasi pelayanan prostodonsia kelas II : Gigi tiruan sebagian lepasan disain bilateral
perluasan basis distal.

Kelas III : Keadaan tidak bergigi paradental dengan kedua gigi tetangga, tidak lagi mampu
memberi dukungan kepada gigi tiruan secara keseluruhan. Secara klinis dijumpai keadaan:
1. Daerah tidak bergigi sudah panjang.
2. Bentuk dan panjang akar gigi kurang memadai
3. Tulang pendukung mengalami resorbsi cervikal dan atau disertai goyangnya gigi

secara berlebihan.
4. Beban oklusal berlebihan
Indikasi pelayanan prostodonsi kelas III : Gigi tiruan sebagian lepasan dukungan gigi dengan
desain bilateral.
Kelas IV : Daerah tidak bergigi sama dengan klas IV Kennedy. Pada umumnya untuk klas ini
dapat dibuat gigi tiruan sebagian lepasan bila:
1. Tulang alveolar sudah banyak hilang, seperti pada kasus akibat trauma
2. Gigi harus disusun dengan "overjet" besar, sehingga dibutuhkan banyak gigi
pendukung.
3. Dibutuhkan distribusi merata melalui lebih banyak gigi penahan, pada pasien dengan
daya kunyah besar.
4. Diperlukan dukungan danretensi tambahan dari gigi penahan
5. Mulut pasien depresif, sehingga perlu penebalan sayap untuk memenuhi faktor estetik
Indikasi pelayanan Prosthodontic Klas IV :
a) Geligi tiruan cekat, bila gigi gigi tetangga masih kuat
b) Geligi tiruan sebagian lepasan dengan desain bilateral dan dukungan gigi atau
jaringan atau kombinasi.
c) Pada kasus meragukan sebaiknya dibuat GTSL

Kelas V : Daerah tak bergigi paradental, dimana gigi asli anterior tidak dapat dipakai sebagai
gigi penahan atau tak mampu menahan daya kunyah. Kasus seperti ini banyak dijumpai pada
rahang atas karena gigi caninus yang dicabut karena malposisi atau terjadinya kecelakaan
Gigi bagian anterior kurang disukai sebagai gigi penahan, biasanya karena salah satu alasan
berikut ini :
1. Daerah tak bergigi sangat panjang
2. Daya kunyah pasien berlebihan
3. Bentuk atau panjang akar gigi penahan kurang memadai
4. Tulang pendukung lemah
5. Penguatan dengan splin tidak diharapkan, dan sekalipun dilakukan tetap tidak
memberikan dukungan yang memadai, tetapi tetap dirasakan perlunya mempertahankan
geligi yang masih tinggal ini
Indikasi pelayanan Prosthodontik kelas V: Geligi tiruan sebagian lepasan dengan desain
bilateral dan prinsip basis berujung bebas tetapi di bagian anterior.
Kelas VI : Daerah tak bergigi paradental dengan ke dua gigi tetangga gigi asli dapat dipakai
sebagai gigi penahan. Kasus seperti ini sering kali merupakan daerah tak bergigi yang terjadi
pertama kalinya dalam mulut. Biasanya dijumpai keadaan klinis :
1. Daerah tak bergigi yang pendek
2. Bentuk atau panjang akar gigitetangga memadai sebagai pendukung penuh
3. Sisa processus alveolaris memadai
4. Daya kunyah pasien tidak besar
Indikasi pelayanan prosthodontik kelas VI
a) geligi tiruan cekat
b) geligi tiruan sebagian lepasan dukungan gigi dan desain unilateral (protesa sadel)

Pemilihan geligi tiruan lepasan dalam hal ini didasarkan pada:
1. usia

pasien masih
muda

2.

mencegah
ekstrusi gigi
antagonis

3.

pulpa

gigi

masih lebar
4.

kesehatan
pasien

memungkinkan dilakukannya preparasi segera

tak

5. kendala waktu untuk pembuatan gigi tiruan cekat
6. pasien menolak pembuatan geligi tiruan cekat
7. keadaan sosial ekonomi pasien tak menunjang
Selain ke enam kelas tersebut di atas, klasifikasi Aplegate Kennedy mengenai juga
modifikasi untuk daerah tak bergigi tambahan. Bila tambahan ini terletak di anterior, maka
disebut kelas.... modifikasi A. Pada penambahan yang terletak di posterior, sebutan menjadi
kelas ... modifikasi P. Untuk penambahan ruangan yang lebih dari satu, dimuka huruf
petunjuk modifikasi. Diberi tambahan angka arab sesuai jumlahnya. Contoh : Kelas II
Modifikasi 2A (atau 1P atau 2A dan 3P dan seterusnya).

Klasifikasi Swenson
Pada dasarnya sama dengan klasifikasi Kennedy
Kelas I : Unilateral free end
Kelas II : Ujung bebas bilateral/ Bilateral free end
Kelas III : Bounded sadle
Kelas IV : Anterior tooth supported

Klasifikasi Austin Dan Lidge
Lebih sederhana karena pengklasifikasiannya berdasarkan wilayah daerah gigi yang hilang.
a) Daerah gigi yang hilang anterior A
b) Daerah gigi yang hilang posterior: P
• Pada masing masing derah tersebut dibagi 2 lagi, dengan batas median line.

Klasifikasi Berdasarkan Letak Klamer
Klasifikasi ini didasarkan pada letak klamer.

Klasifikasi Miller
1. Kelas I Miller :
Menggunakan 2 klamer, dengan letak klamer harus berhadapan dan tegak lurus
dengan median line
2. Kelas II Miller
- Memakai 2 klamer, diagonal dimana garis fulkrum melewati median line.
- Median line dengan lokasi fulkrum tegak lurus.
3. Kelas III Miller
Menggunakan 3 klamer, letak klamer sedemikian rupa sehingga bila ditarik akan
berbentuk segitiga yang letaknya kira kira ditengah protesa.
4. Kelas IV Miller
Memakai 4 klamer, bila dihubungkan dengan garis membentuk segiempat dan terletak
ditengah tengah protesa.

Klasifikasi Cummer
1. Kelas I
protesa dengan 2 retensi (klamer) direct, letaknya diagonal, berorientasi pada frame
protesa
2. Kelas II

protesa dengan 2 retensi direct, letak berhadapan, bila dihubungkan membentuk garis
tegak lurus pada median line.
3. Kelas III
protesa dengan 2 atau lebih retensi direct, letak pada 1 sisi/bidang.
4. Kelas IV

protesa dengan 3 4 klamer, bila dihubungkan dengan gads membentuk segi empat dan
berada di tengah protesa.

3.7 KOMPONEN GTSL
Gigi tiruan sebagian lepasan terdiri dari komponen-komponen:
1.

Basis
disebut juga plat protesa adalah bagian dari gigi tiruan yang menutupi mukosa mulut di
daerah palatum labial, bukal, lingual.
Macam-macam basis geligi tiruan
-

Basis dukungan gigi
Pada basis dukungan gigi, yang semata-mata merupakan span yang dibatasi gigi asli
pada kedua sisinya, tekanan oklusal secara langsung disalurkan kepada gigi
penyangga melalui kedua sandaran oklusal. Selain fungsi tadi, basis bersama-sama
elemen gigi tiruan berfungsi pula mencegah migrasi horisontal gigi tetangga, serta
migrasi vertikal gigi antagonis.

-

Basis dukungan jaringan
Dukungan jaringan ini penting, agar tekanan kunyah dapat disalurkan ke permukaan
yang lebih luas, sehingga tekanan persatuan luas menjadi lebih kecil
Macam-macam bahan basis

-

Metal
Indikasi pemakaian basis metal
•

Pebderita yang hiperseneitif terhadap resin

•

Penderita dengan gaya kunyah abnormal

•

Ruang intermaksiller kecil

•

Kasus basis dukungan gigi dengan desain unilateral

•
-

Permintaan penderita

Resin
Indikasi basis resin
•

Resin merupakan bahan terpilih untuk basis protesa

Sebagai basis resin menunjukkan kelebihan
•

Warnanya harmonis dengan jaringan sekitarnya

•

Dapat dilapisi dan dicekatkan kembali dengan mudah

•

Relatif lebih ringan

•

Teknik pembuatan dan pemolesannya mudah

•

Harganya murah

Beda basis akrilik dengan logam:
- Proses pembuatan mudah Sukar
- Kekuatan Kurang Kuat
- Penghantar panas Kurang Baik
- Menyerap air Dapat Tidak dapat
- Perubahan warna Dapat Tidak dapat
- Luas basis Luas/lebar Tak luas
- biaya murah mahal
Fungsi basis:
- untuk meneruskan tekanan kunyah ke mukosa dan tulang alveolar di bawahnya
- untuk memberi retensi dari protesa, karena adanya gaya adhesif antara basis dengan
mukosa yang dibatasi dengan media air ludah

- tempat melekatnya cengkeram
- menggantikan jaringan yang hilang serta memberikan dukungan kepada bibir dan
pipi(estetik)
2.

Sadel
adalah bagian dari gigi tiruan yang menutupi mukosa di atas prosesus alveolaris dan
mendukung elemen gigi tiruan.
bila sadel letaknya:
- antara gigi asli diseut bounded saddle
- posterior dari gigi asli disebut free end saddle

3.

Elemen gigi tiruan
adalah bagian dari gigi tiruan yang merupakan bentuk gigi tiruan dari gigi asli yang
hilang. Bahan dasar gigi tiruan dapat bermacam-macam, yaitu:resin akrilik,
porselen,logam.
Elemen gigi tiruan resin akrilik:
- mudah aus, terutama pada penderita yang mempunyai kekuatan kunyah yang kuat
-

perlekatannya dengan basis merupakan persenyawaaan kimia, karena bahannya sama

- dapat berubah warna
- mudah tergores
- mudah dibentuk/diperkecil sesuai dengan ruangan
- lebih ringan dibanding gigi tiruan yang dari porselen dan logam
- dapat diasah dan dipoles
- karena sifat mudah aus, baik sekali dipakai untuk prosesus alvolaris yang datar
Elemen gigi tiruan porselen:

- tidak mudah aus/tergores
- perlekatannya dengan basis secara mekanis, sehingga elemen gigi tiruan harus
mempunyai retensi untuk pelekatnya terhadap basis bentuk retensi gigi tiruan
porselen:undercur,pin,alur
- tidak berubah warna
- tidak dapat diasah
- lebih berat daripada akrilik
- tidak baik dipakai untuk prosesus alveoalris yang datar(resorbsi)

Elemen gigi tiruan logam:
- biasanya dibuat sendiri sesuai dengan ruang protesa yang ada, terutama untuk gigi
posterior yang ruang protesanya sempit
- estetis kurang baik
- tahan terhadap daya kunyah yang besar/kuat
4.

Cengkeram
disebut juga klammer. Cengekram adalah bagian dari gigi tiruan lepas yang berbentuk
bulat/gepeng. Terbuat dari kawat stainless steel/ logam tuang, yang melingkari/
memegang gigi penjangakaran.
Fungsi cengkeram:
- untuk retensi
- untuk stabilisasi
- untuk meneruskan beban kunyah ke gigi penjangkaran
Syarat umum gigi penjangkaran
- gigi vital atau non vital yang telah dilakukan PSA dengan sempurna

- bentuk anatomis dan besarnya normal
- tidak ada kerusakan/kelainan.Misalnya:tambalan yang besar, karies, hypoplasia,
konus
- posisi dalam lengkung gigi normal
- keadaan akar gigi:
• bentuk ukurannya normal
• tertanam dalam tulang alveolar dengan perbandingan mahkota akar 2:3
• jaringan periodonta sehat
• tidak ada kelainan periapikal
-

sedapat mungkin tidak goyang

Cengkeram kawat
Bagian-bagian dari cengkeram kawat:
- Lengan, yaitu bagian dari cengkeram kawat yang terletak/melingkari bagian
bukal/lingual gigi penjangkaran. Sifat agak lentur, berfungsi untuk retensi dan
stabilisasi
- Jari, yaitu bagian dari lengan yang terletakdi bawah lingkaran terbesar gigi. Sifat
lentur/fleksibel dan berfungsi untuk retensi
- Bahu, yaitu bagian dari lengan yang terleta di atas lingkaran terbesar dari gigi. Sifat
kaku dan berfungsi untuk stabilisasi yaitu menahan gaya-gaya bucco-lingual
- Badan/body, yaitu cengekaram kawat yang terletak di atas titik kontak gigi di daerah
aproksimal. Sifat kaku, dan berfungsi untuk stabilisasi yaitu menaha gaya-gaya
antero-posterior
- oklusal rest, yaitu bagian dari cengekaram kawat yang terletak di bagaian oklusal gigi.
Sifat kaku, panjang ±1/3 lebar mesio-distal gigi. Berfungsi untuk meneruskan beban
kunyah ke gigi penjangkaran

- retensi dalam akrilik, yaitu bagian dari cengkeram kawat yang tertanam dalam basis
akrilik
Syarat-syarat cengkeram kawat yang melingkari gigi:
-

harus kontak garis

-

tidak boleh menekan/harus pasif

- ujung jari tidak boleh menyinggung gigi tetangga dan tidak boleh tajam/harus
dibulatkan
-

tidak ada lekukan bekas tang(luka)pada lengan cengkeram

-

bagian cengkeram yang melalui oklusal gigi tidak boleh mengganggu

oklusi/artikulasi
-

jarak bagian jari ke servikal gigi: cengkeram paradental:1/2-1 mm cengekeram

gingival:1 ½-2 mm
-

bagian retensi dalam akrilik harus dibengkokkan

Macam-macam desain cengkeram
Desain cengkeram menurut fungsinya dibagi dalam dua bagian:
1. Cengkeram paradental
yaitu cengkeram yang fungsinya selain dari retensi dan stabilisasi protesa, juga
sebagai alat untuk meneruskan beban kunyah yang diterima gigi tiruan ke gigi
penjangkarannya
Jadi,cengkeram paradental harus mempunyai bagian yang melalui bagian oklusal gigi
penjangkaran atau melalui titik kontak antara gigi penjangkaran dengan gigi
tetangganya
2. Cengkeram gingival
yaitu cengkeram yang fungsinya hanya untuk retensi dan stabilisasi protesa. Jadi,
karena tidak berfungsi untuk meneruskan beban kunyah yang diterima protesa ke gigi

penjangkaran, maka cengkeram ini tidak mempunyai bagian yang melalui bagian
oklusal gigi penjangkaran, bisa diatas permukaan oklusal.
Macam-macam cengkeram paradental
1. Cengkeram 3 jari terdiri dari:
-

lengan bukal dan lingual

-

body

-

bahu

-

oklusal rest

-

bagian retensi dalam akrilik

indikasi:gigi molar dan premolar
2. Cengkeram Jackson
Disain cengkeram ini mulai dari palatal/lingual, terus ke oklusal di atas titik kontak,
turun ke bukal melalui di bawah lingkaran terbesar, naik lagi ke oklusal di atas titik
kontak, turun ke lingual masuk retensi akrilik.
Indikasi:
Gigi molar,premolar yang mempunyai kontak yang baik di bagian mesial dan
distalnya
Bila gigi penjangkaran terlalu cembung, seringkali cengkeram ini sulit masuk pada
waktu pemasangan protesa.
3. Cengkeram ½ jackson paradental
Disainnya mulai dari bukal terus ke oklusal di atas titik kontak, turun ke lingual dan
terus ke retensi akrilik
Indikasi:
gigi molar dan premolar gigi terlalu cembung sehingga cengkeram jackson sulit
melaluinya ada titik kontak yang baik di anatar 2 gigi

4. Cengkeram S
Disain cengkeram ini mulai dari bukal terus ke oklusal/insisal di atas titik kontak,
turun ke lingual melalu atas cingulum, kemudian turun ke bawah masuk ke dalam
akrilik
Indikasi:
Untuk kaninus rahang atas perlu diperhatikan agar letak cengkeram tidak
mengganggu oklusi
5. Cengkeram Kippmeider
Tidak mempunyai lengan, yang ada hanya rest di atas cingulum
Indikasi:
Hanya untuk kaninus. Bentuk cingulum harus baik.
Fungsi:hanya untuk menerusan beban kunyah dan stabilisasi
6. Cengkeram rush angker
Disainnya mulai dari oklusal di aproksimal(daerah mesial/distal)terus ke arah
lingual ke bawah, masuk dalam akrilik
Indikasi: molar, premolar yang mempunyai titik kontak yang baik
Fungsi:hanya untuk meneruskan beban kunyah protesa ke gigi penjangkaran dan
sebagai retensi pada pembuatan splin
7. Cengkeram roach
Disainnya mulai dari oklusal di daerah titik kontak aproksimal, turun ke bukal dan
lingual terus ke aproksimal di daerah diastema, masuk dalam akrilik
Indiksai:gigi molar dan premolar yang mempunyai konta yang baik.
Macam-macam cengkeram gingival
1. Cengkeram 2 jari

Disainnya sama dengan cengkeram 3 jari, hanya tidak mempunyai rest
Indikasi:gigi molar dan premolar
2. Cengkeram 2 jari panjang
Disainnya seperti cengkeram 2 jari, hanya disini melingkari 2 gigi berdekatan
Iindikasi:gigi molar,premolar, dimana gigi yang deat diastema urang kuat(goyang
10)
3. Cengkeram ½ jacson
hampir sama dengan cengkeram ½ jacson paradental bedanya cengkeram ini
melalui bagian proksimal dekat diastema dan di bagian lingual lurus ke bawah,
tetap di tepi lingual indikasi:gigi molar,premolar dan kaninus
4. Cengkeram vestibular finger
cengkeram ini berjalan mulai dari sayap bukal protesa ke arah undercut di
vestibulum bagian labial, ujungnya ditutupi akrilik
indikasi:
gigi sisa hanya gigi anterior yangtidak dapat dilingkari cengkeram, dan bagian
vestibulum labial harus mempunyai undercut yang cukup
fungsi:
untuk tambahan retensi, tetapi kurang efektif
Kelompok cengkram tuang oklusal
1. Cengkram akers
Merupakan bentuk dasar dari sirkumferensial, cengkram ini terdiri dari lengan bukal,
lengan lingual, dan sebuah sandaran oklusal. Cengkram ini merupakan pilihan
pertama untuk gigi molar dan premolar, terutama bila gigi tidak miring, estetik tidak
penting, dan letak gerong retentif jauh dari daerah tak bergigi
2. Cengkram kail ikan
Merupakan kombinasi dari cengkram akers

3. Cengkram mengarah belakang (back action clasp)
Jenis cengkram ini digunakan pada gigi posterior dengan retensi sedikit, dengan
memanfaatkan gerong retentif pada bagian distal dan mesiobukal, seperti pada molar
atas
4. Reverse back action clasp
5. Half and half clasp
Digunakan pada gigi premolar yang berdiri sendiri
6. Cengkram kaninus
7. Cengkram akers ganda
8. Cengkram embrassur
9. Cengkram multiple
10. Cengkram cincin
11. Cengkram lengan panjang
12. Cengkram kombinasi
Kelompok cengkram tuang gingival
1. Cengkram proksimal de van
2. Cengkram batang roach
3. Cengkram mesio-distal

3.8 CARA PENENTUAN DESAIGN GTSL

Gigi tiruan sebagian adalah suatu alat yang berfungsi untuk mengembalikan beberapa
gigi asli yang hilang dengan dukungan utama adalah jaringan lunak di bawah plat dasar dan
dukungan tambahan dari gigi asli yang masih tertinggal dan terpilih sebagai gigi pegangan /
abutment.

1. Tahap I

: Menentukan kelas dari masing-masing daerah tak bergigi.

2. Tahap II

: Menentukan macam-macam dukungan dari setiap sadel.

3. Tahap III

: Menentukan macam retainer / penahan.

4. Tahap IV

: Menentukan macam konektor.

I. Tahap I
Menentukan kelas dari masing-masing daerah tak bergigi untuk setiap rahang.
Klasifikasi yang umum digunakan adalah Klasifikasi Kennedy (1923) berdasarkan letak
daerah tak bergigi/sadel dan free end :
a) Kelas I
Daerah tidak bergigi terletak dibagian posterior dari gigi yang masih ada dan berada
pada kedua sisi rahang / Bilateral Free End
b) Kelas II
Daerah yang tidak bergigi terletak dibagian posterior gigi yg ada, pd 1 sisi
rahang/unilateral free end.
c) Kelas III
Daerah yang tidak bergigi terletak diantara gigi yang masih ada dibagian posterior.
d) Kelas IV
Daerah yang tidak bergigi terletak dibagian anterior dan melewati garis tengah
rahang/median line. Untuk kelas ini tidak ada modifikasi

II. Tahap II
Menentukan macam-macam dukungan dari setiap sadel. Terdapat 3 (tiga) macam
jenis dukungan gigi tiruan, yaitu:
a. tooth borne

: dukungan gigi tiruan diperoleh dari gigi tetangga / gigi yang

masih dapat dijadikan sebagai pendukung.
b. mucose / tissue borne : dukungan gigi tiruan diperoleh dari mukosa.

c. mucosa and tooth

: dukungan gigi tiruan diperoleh dari gigi dan mukosa.

Dukungan terbaik untuk protesa sebagian lepasan hanya dapat diperoleh bila factorfaktor berikut ini diperhatikan dan dipertimbangkan. Faktor-faktor tersebut adalah kejadian
jaringan pendukung, panjang sadel, jumlah sadel, dan keadaan rahang yang akan dipasangi
geligi tiruan.
1. Keadaan jaringan pendukung
2. Panjang sadel
3. Jumlah sadel
4. Keadaan rahang

III. Tahap III
Menentukan macam retainer / penahan yang digunakan dalam pemakaian gigi tiruan.
Terdapat 2 (dua) macam jenis yang retainer yang dapat digunakan sesuai kebutuhan desain
gigi tiruan.
a. Direct Retainer
Merupakan bagian dari cangkolan GTS yang berguna untuk menahan terlepasnya gigi
tiruan secara langsung. Direct retainer ini dapat berupa klamer/cengkeram dan presisi yang
berkontak langsung dengan permukaan gigi pegangan. Ciri khas cangkolan tuang oklusal
adalah lengan-lengannya berasal dari permukaan oklusal gigi dan merupakan cangkolan yang
paling sesuai untuk kasus-kasus gigi tiruan dukungan gigi karena konstruksinya sederhana
dan efektif.
Fungsi direct retainer adalah untuk mencegah terlepasnya gigi tiruan ke arah oklusal.
Prinsip desain cangkolan yaitu pemelukan, pengimbangan, retensi, stabilisasi, dukungan, dan
pasifitas. Macam-macam cangkolan menurut Ney, yaitu:
1. Akers clasp
2. Roach clasp
3. Kombinasi Akers-Roach

4. Back Action clasp
5. Reverse back Action clasp
6. Ring clasp
7. T clasp
8. I clasp
9. Compound clasp / Embrasure clasp.
b. Inderect Retainer
Inderect Retainer adalah bagian dari GTS yang berguna untuk menahan terlepasnya
gigi tiruan secara tidak langsung. Retensi tak langsung diperoleh dengan cara memberikan
retensi pada sisi berlawanan dari garis fulkrum tempat gaya tadi bekerja. Retensi itu dapat
berupa lingual bar atau lingual plate bar.

IV. Tahap IV
Menentukan macam konektor yang akan digunakan sesuai desain dan kebutuhan bagi
pasien pemakai gigi tiruan. Terdapat 2 (dua) jenis konektor yang dapat dipilih sesuai
kebutuhan dan desain:
a.Konektor Utama
Merupakan bagian dari GTSL yang menghubungkan komponen-komponen yang
terdapat pada satu sisi rahang dengan sisi yang lain atau bagian yang menghubungkan basis
dengan retainer.Fungsi konektor utama adalah menyalurkan daya kunyah yang diterima dari
satu sisi kepada sisi yang lain. Syarat konektor utama adalah:
1. Rigid
2. Tidak mengganggu gerak jaringan
3. Tidak menyebabkan tergeseknya mukosa dan gingiva
4. Tepi konektor utama cukup jauh dari margin gingiva

5. Tepi dibentuk membulat dan tidak tajam supaya tidak menganggu lidah dan
pipi.
Konektor utama dapat berupa bar atau plate tergantung lokasi, jumlah gigi yang
hilang, dan rahang mana yang dibuatkan. Pada rahang atas dapat berupa single palatal bar, Ushaped palatal connector, antero-posterior palatal bar dan palatal palate. Pada rahang bawah
dapat berupa lingual bar dan lingual plate.
b..Konektor minor
Konektor minor merupakan bagian GTSL yang menghubungkan konektor utama
dengan bagian lain, misalnya sandaran oklusal. Biasanya diletakkan pada daerah embrasur
gigi dan harus berbentuk melancip ke arah gigi penyangganya. Fungsi konektor minor adalah
meneruskan tekanan oklusal / beban oklusi ke gigi peganggan, membantu stabilisasi dengan
menahan gaya pelepasan, menghubungkan bagian-bagian GTS dengan konektor utama,
menyalurkan efek penahan, sandaran dan bagian pengimbangan kepada sandaran serta
mentransfer efek retainer/klamer serta komponen gigi lain ke gigi tiruan.
Dasar pertimbangan pemilihan konektor adalah :
1. Pengalaman pasien
2. Stabilisasi
3. Bahan geligi tiruan
Khusus untuk kasus berujung bebas , hal-hal berikut ini perlu diperhatikan :
1. Perlu adanya penahan tak langsung
2. Desain cengkram harus dibuat sedemikian sehingga tekanan kunyah yang
bekerja pada gigi penahan jadi seminimal mungkin
3. Perlu dilakukan pencetakan ganda agar keseimbngan penerimaan beban
kunyah antara gigi dan mukosa dapat dicapai
4. Sandaran oklusal hendaknya diletakkan menjauhi daerah tak bergigi

5. Dalam pembun hal ini harus mudatan deasain perlu dipikirkan kemungkinan
perlunya pelapisan atau penggantian basis di kemudian hari dan hal ini harus
mudah dilakukan.

3.9 PROSEDUR KERJA DAN RENCANA PERAWATAN PADA PASIEN GTSL

A.Kunjungan Pertama
1.

Anamnesa Indikasi

2.

Membuat Studi Model

- Alat : Sendok cetak nomor dua
- Bahan Cetak : Hyidrokoloid Irreversible (alginat)
- Metode Mencetak : Mucostatik
Posisi operator : rahang bawah : di kanan depan pasien
Posisi pasien : rahang baawah : pasien duduk tegak dan bidang oklusal sejajar lantai
posisi mulut setinggi siku operator.
- Cara mencetak
Mula-mula dibuat adonan sesuai dengan perbandingan P/W yaitu 3:1, setelah dicapai
konsistensi yang tepat dimasukkan ke dalam sendok cetak dengan merata, kemudian
dimasukkan ke dalam mulut pasien dan tekan posisi ke atas atau ke bawah sesuai
dengan rahang yang dicetak. Di samping itu dilakukan muscle triming agar bahan
cetak mencapai lipatan mukosa. Posisi dipertahankan sampai setting, kemudian
sendok dikeluarkan dari mulut dan dibersihkan dari saliva. Hasil cetakan diisi dengan
stone gips dan di-boxing.
B.Kunjungan Kedua
1.

Membuat work model

- Alat : sendok cetak fisiologis
- Bahan cetak : hyidrokoloid irreversible (alginat)
- Metode mencetak : mucocompresi
- Cara mencetak
Rahang Atas :
Bahan cetak diaduk, setelah mencapai konsistensi tertentu dimasukkan ke dalam
sendok cetak. Posisi operator di samping kanan belakang. Masukkan sendok cetak dan

bahan cetak ke dalam mulut, sehingga garis tengah sendok cetak berimpit dengan
garis median wajah. Setelah posisinya benar sendok cetak ditekan ke atas.
Sebelumnya bibir dan pipi penderita diangkat dengan jari telunjuk kiri, sedang jari
manis, tengah dan kelingking turut menekan sendok dari posterior ke anterior. Pasien
disuruh mengucapkan huruf U dan dibantu dengan trimming.
Rahang Bawah :
Bahan cetak diaduk, setelah mencapai konsistensi tertentu dimasukkan ke dalam
sendok cetak. Pasien dianjurkan untuk membuang air ludah. Posisi operator di
samping kanan depan. Masukkan sendok cetak dan bahan cetak ke dalam mulut,
kemudian sendok ditekan ke processus alveolaris. Pasien diinstruksikan untuk
menjulur lidah dan mengucapkan huruf U. dilakukan muscle trimming supaya bahan
mencapai lipatan mucobuccal. Posisi dipertahankan sampai setting.
2.

Pembuatan cangkolan yang akan digunakan untuk retensi gigi tiruan dengan

melakukan survey model terlebih dahulu pada gigi yang akan dipakai sebagai tempat
cangkolan berada nantinya.
3.

Pembuatan basis gigi tiruan dengan menggunakan malam merah yang dibuat

sesuai dengan desain gigi tiruan.
4.

Proses flasking, wax elimination, packing, processing deflasking, finishing,

polishing.
C.Kunjungan Ketiga
1.

Try – in basis gigi tiruan akrilik dengan cangkolannya.

2.

Pembuatan gigitan kerja yang digunakan untuk menetapkan hubungan yang

tepat dari model RA dan RB sebelum dipasang di artikulator dengan cara : pada basis
gigi tiruan yang telah kita buat tadi ditambahkan dua lapis malam merah dimana
ukurannya kita sesuaikan dengan lengkung gigi pasien. Malam merah dilunakkan
kemudian pasien diminta mengigit malam tersebut.
3.

Pemasangan model RA dan RB pada artikulator dengan memperhatikan relasi

gigitan kerja yang telah kita dapatkan tadi.
4.

Penyusunan gigi tiruan dimana pada kasus ini akan dipasang gigi posterior

maka perlu diperhatikan bentuk dan ukuran gigi yang akan dipasang. Posisi gigi
ditentukan oleh kebutuhan untuk mendapatkan oklusi yang memuaskan dengan gigi asli
atau gigi tiruan antagonis untuk mendapatkan derajat oklusi yang seimbang. Malam
dibentuk sesuai dengan kontur alami prosesus alveolar dan tepi gingiva.

5.

Proses flasking, wax elimination, packing, processing deflasking, finishing,

polishing.
D.Kunjungan Keempat
Dilakukan insersi yaitu pemasangan GTS lepasan dalam mulut pasien. Hal-hal yang perlu
diperhatikan antara lain :
1. Part of insertion and part of removement
Hambatan pada permukaan gigi atau jaringan yang dijumpai pada saat pemasangan
dan pengeluaran gigi tiruan dapat dihilangkan dengan cara pengasahan permukaan
gigi tiruan (hanya pada bagian yang perlu saja).
2. Retensi
Yaitu kemampuan GTS untuk melawan gaya pemindah yang cenderung
memindahkan gigi tiruan ke arah oklusal. Retensi gigi tiruan ujung bebas di dapat
dengan cara :
- Retensi fisiologis, diperoleh dari relasi yang erat antara basis gigi tiruan
dengan membarana mukosa di bawahnya.
- Retensi mekanik, diperoleh dari bagian gigi tiruan yang bergesekan dengan
struktur anatomi. Retensi mekanik terutama diperoleh dari lengan traumatic yang
menempati undercut gigi abutment.
3. Stabilisasi
Yaitu perlawanan atau ketahanan GTS terhadap gaya yang menyebabkan perpindahan
tempat/gaya horizontal. Stabilisasi terlihat dalam keadaan berfungsi, misal pada saat
mastikasi. Pemeriksaan stabilisasi gigi tiruan dengan cara menekan bagian depan dan
belakang gigi tiruan secara bergantian. Gigi tiruan tidak boleh menunjukkan
pergeseran pada saat tes ini.
4. Oklusi
Yaitu pemeriksaan aspek oklusi pada saat posisi sentrik, lateral, dan anteroposterior.
caranya dengan memakai kertas artikulasi yang diletakkan di bawah gigi atas dan
bawah, kemudian pasien diminta melakukan gerakan mengunyah. Setelah itu kertas
artikulasi pasien diminta melakukan gerakan mengunyah. Setelah itu kertas artikulasi
diangkat dan dilakukan pemeriksaan oklusal gigi. Pada keadaan normal terlihat warna
yang tersebar secara merata pada permukaan gigi. Bila terlihat warna yang tidak
merata pada oklusal gigi maka dilakukan pengurangan pada gigi yang bersangkutan

dengan metode selective grinding. Pengecekan oklusi ini dilakukan sampai tidak
terjadi traumatik oklusi.
Selective

grinding

yaitu

pengrindingan

gigi-gigi

menurut

hukum

MUDL

(pengurangan bagian mesial gigi RA dan distal RB) dan BULL (pengurangan bagian
bukal RA dan lingual RB).
Instruksi yang harus disampaikan kepada pasien
o

Mengenai cara pemakaian gigi tiruan tersebut, pasien diminta memakai gigi
tiruan tersebut terus menerus selama beberapa waktu agar pasien terbiasa.

o

Kebersihan gigi tiruan dan rongga mulut harus selalu dijaga. Sebelum dipakai
sebaiknya gigi tiruan disikat sampai bersih.

o

Pada malam hari atau bila tidak digunakan, protesa dilepas dan direndam dalam
air dingin yang bersih agar gigi tiruan tersebut tidak berubah ukurannya.

o

Jangan dipakai untuk makan makanan yang keras dan lengket.\Apabila timbul
rasa sakit setelah pemasangan pasien harap segera kontrol.

o

Kontrol seminggu berikutnya setelah insersi.

E.Kunjungan Kelima
Kontrol dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi. Tindakan yang perlu
dilakukan :
1. Pemeriksaan subjektif
Pasien ditanya apa ada keluhan rasa sakit atau rasa mengganjal saat pemakaian gigi
tiruan tersebut.
2. Pemeriksaan objektif
o Melihat keadaan mulut dan jaringan mulut
o Melihat keadaan GTS lepasan baik pada plat dasar gigi tiruannya maupun
pada mukosa di bawahnya.
o Melihat posisi cangkolan.
o Melihat keadaan gigi abutment dan jaringan pendukungnya.
o Memperhatikan oklusi, retensi, dan stabilisasi gigi tiruan.

3.10 FAKTOR KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN GTSL
 Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan GTS adalah :
1. Gigi tiruan tersebut harus tahan lama
2. Gigi tiruan tersebut harus dapat mempertahankan dan melindungi gigi yang masih

ada serta jaringan yang sekitarnya.
3. Gigi tiruan tersebut tidak boleh merugikan pasien dalam bentuk apapun
4. Gigi tiruan tersebut harus mempunyai konstruksi dan desain yang harmonis.
 Keberhasilan pembuatan GTS adalah
1. Kooperatifan pasien.
2. Kondisi rongga mulut pasien
3. Kemampuan tekniker
4. Retensi dan stabilisasi GTS yang berasal dari cengkram dan anatomi rongga mulut

pasien.
5. Ukuran, warna, bentuk gigi dan gusi yang cocok
6. Sifat dan material yang hampir sama dengan kondisi mulut
 Kegagalan Pembuatan Gigi Tiruan Sebagian Lepasan :
1. Manipulasi yang salah: mencetak dan permukaan oklusal yang tidak balance

oclution
2. Perluasan landasan geligi tiruan yang tidak memenuhi syarat atau landasan geligi

tiruan yang tidak cermat.
3. Oklusi yang tidak layak yaitu relasi sentris, dimensi vertical dan kontak premature

yang salah, hubungan sentris dan eksentris serta hubungan tonjol yang kurang
seimbang
4. Daya horizontal dari bibir, pipi dan lidah pada gigi-gigi dan sayap geligi tiruan.

BAB IV
KESIMPULAN

4.1 Diagnosa dan Rencana Perawatan pada skenario
Diagnosa
•

Partial edentulous ridge pada gigi 36 46

•

Pulpitis pada gigi 35 45

Rencana perawatan
-

Perawatan Konservatif

: tumpatan pada gigi 35 45

-

Perawatan prosthodontik

: Gigi tiruan sebagian lepasan dengan basis kombinasi

logam dan akrilik dan anasir porselen
4.2 Indikasi dan Kontraindikasi GTSL
Indikasi GTSL
-

Bila tidak memenuhi syarat untuk suatu gigi tiruan cekat :
* Usia

* Panjang daerah edentulous tida memenuhi syarat Hukum Ante
* Kehilangan tuang yang banyak pada daerah edentulous
Kontraindikasi GTSL
-

Penderita yang tidak kooperatif, sifat tidak menghargai perawatan gigi tiruan.

-

Umur lanjut, mempertimbangkan sifat dan kondisi penderita sebaiknya dibuatkan GT
temporer.

-

penyakit sistemik (epilepsy, DM tidak terkontrol)

-

OH jelek.

4.3 Tujuan dan Fungsi GTSL
1. Mengembalikan dan memperbaiki fungsi mengunyah dan bicara.
2. Memperbaiki profil wajah.
3. Mempertahankan kesehatan jaringan
4.4 Penatalaksanaan Pasien Diabetes Mellitus Sebelum Dilakukan Perawatan Prosthodontik
Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengontrol diabetesnya dan
menyehatkan kembali jaringan rongga mulut. Dalam lingkungan mulut yang sudah sehat
kembali, pembuatan protesa dapat dilakukan dengan saran-saran tambahan yaitu hindari
tindakan pembedahan yang besar selama hal itu mungkin dilakukan. Gunakan bahan
cetak yang bisa mengalir bebas dan buat desain rangka geligi tiruan yang terbuka dan
mudah dibersihkan.
4.5 Penatalaksanaan Pasien Secara Umum Sebelum Dilakukan Perawatan Prosthodontik
1. Pada proses ini biasanya dilakukan langkah-langkah pendahuluan, seperti tindakan

bedah, perawatan periodontal, konservativ termasuk endodontik bahkan orthodontik.
2. Mulut pasien perlu dipersiapkan untuk pemasangan geligi tiruan yang akan dibuat.

4.6 Klasifikasi GTSL
Terdapat beberapa kalsifikasi GTSL. Namun yang paling sering digunakan yaitu
klasifikasi Kennedy. Kennedy berupaya mengklasifikasikan lengkung tak bergigi supaya
dapat membantu pembuatan desain geligi tiruan sebagian lepasan. Klasifikasi ini
membagi semua keadaan tak bergigi menjadi empat keadaan. Daerah tak bergigi lain dari
pada yang sudah ditetapkan dalam empat kelompok tadi, disebut sebagai modifikasi.
4.7

Komponen GTSL

1. Basis
2. Sadel
3. Elemen gigi tiruan
4. Cengkeram

4.8

Cara penentuan desaign GTSL

1. Tahap I

: Menentukan kelas dari masing-masing daerah tak bergigi.

2. Tahap II

: Menentukan macam-macam dukungan dari setiap sadel.

3. Tahap III

: Menentukan macam retainer / penahan.

4. Tahap IV

: Menentukan macam konektor.

4.9 Prosedur kerja dan rencana perawatan pada pasien GTSL

A.Kunjungan Pertama
- Anamnesa Indikasi
- Membuat Studi Model
B.Kunjungan Kedua
- Membuat work model
- Pembuatan cangkolan
- Pembuatan basis gigi tiruan
- Proses flasking, wax elimination, packing, processing deflasking, finishing,
polishing.
C.Kunjungan Ketiga
- Try – in basis gigi tiruan akrilik dengan cangkolannya.
- Pembuatan gigitan kerja
- Pemasangan model RA dan RB pada artikulator
- Penyusunan gigi tiruan
- Proses flasking, wax elimination, packing, processing deflasking, finishing,
polishing.
D.Kunjungan Keempat
Dilakukan insersi yaitu pemasangan GTS lepasan dalam mulut pasien.
E.Kunjungan Kelima
Kontrol dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi.

4.10

Faktor keberhasilan dan kegagalan GTSL

 Keberhasilan pembuatan GTS adalah
1. Kooperatifan pasien.
2. Kondisi rongga mulut pasien
3. Kemampuan tekniker
4. Retensi dan stabilisasi GTS yang berasal dari cengkram dan anatomi rongga mulut

pasien.
5. Ukuran, warna, bentuk gigi dan gusi yang cocok
6. Sifat dan material yang hampir sama dengan kondisi mulut
 Kegagalan Pembuatan Gigi Tiruan Sebagian Lepasan :
1. Manipulasi yang salah: mencetak dan permukaan oklusal yang tidak balance

oclution
2. Perluasan landasan geligi tiruan yang tidak memenuhi syarat atau landasan geligi

tiruan yang tidak cermat.
3. Oklusi yang tidak layak yaitu relasi sentris, dimensi vertical dan kontak premature

yang salah, hubungan sentris dan eksentris serta hubungan tonjol yang kurang
seimbang
4. Daya horizontal dari bibir, pipi dan lidah pada gigi-gigi dan sayap geligi tiruan.
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