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• Kesehatan rongga mulut dan gigi merupakan hal yang sangat penting
dalam Kesehatan dan juga kualitas hidup manusia.

• Semua asupan gizi, makanan dan minuman masuk melalui mulut dan
melalui proses pengunyahan yang dilakukan didalam mulut.



8 Tanda kamu harus ke dokter gigi

1. Jika didalam rongga mulut, wajah atau leher terasa sakit.
• Sakit pada daerah tersebut bisa memiliki banyak makna berbeda, 

seperti kanker mulut, kelainan syaraf pada wajah, atau serangan virus 
berbahaya

2. Gusi Sering Berdarah
• Hal ini bisa menjadi tanda anda memiliki kebersihan rongga mulut yang buruk dan juga

Riwayat penyakit gusi



8
3.

Tanda kamu harus ke dokter gigi
Kamu menyembunyikan senyum lebar didepan orang
• Hal ini bisa jadi tanda anda kurang percaya diri dengan keadaan 

anda, entah itu gigi berlubang, tidak rapih atau ompong
gigi

4. Anda memiliki penyakit yang sedang diobati
• Diabetes, Kelainan Jantung, HIV, sedang menjalani perawatan radiasi, kemoterapi dan terapi

hormone. Penyakit dan terapi tersebut dapat berpengaruh pada keadaan rongga mulut



8
5.

Tanda kamu harus ke dokter gigi
Ketika anda dalam program kehamilan atau sedang hamil
• Wanita hamil mengalami perubahan dalam tubuh, emosi dan mulut.

Sekitar 50% Wanita hamil mengalami pembengkakan gusi (pregnancy
gingivitis)

6. Perokok
• Bau mulut, Stain pada gigi sampai kanker rongga mulut dapat terjadi pada perokok.
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7.

Tanda kamu harus ke dokter gigi
Sariawan
• Sariawan yang tidak kunjung sembuh setelah 1 minggu dapat 

pertanda kanker, jamur, virus atau iritasi
menjadi

8. Gigi bungsu Tumbuh
• Apakah gigi bungsumu memiliki ruang untuk tumbuh? Jika tidak apa yang dapat

terjadi?



Gigi Bungsu Si
Pengganggu?



Apa itu gigi bungsu?
Gigi bungsu adalah gigi geraham yang
terakhir tumbuh dan terletak di paling
berlakang dari rahang.
Biasanya gigi ini tumbuh pada akhir
masa remaja usia 17-25 tahun.
Jika tumbuh dengan sempurna dan 
sehat, gigi bungu bisa membantu 
proses pengunyahan

•

•

•



Gigi Bungsu Impaksi

• Karena gigi bungsu menempati
urutan terakhir dalam proses
pertumbuhan gigi, sering kali gigi
bungsu tidak memiliki tempat
untuk tumbuh. Sehingga
menyebabkan gigi bungsu
mengalami hambatan dalam arah
tumbuh sehingga tidak dapat
mencapai posisi yang seharusnya



Dampak Impaksi Gigi Bungsu

Gigi tetangga menjadi
berlubang

Infeksi disebabkan gigi bungsu
menekan gusi dan bakteri
berkumpul di gusi dan
menyebabkan bau mulut

Muncul Kista yang
dapat merusak tulang
dan gigi lain

Gigi berantakan karena
gigi bungsu mendorong
gigi lainnya



Penanganan

• Dilakukan Rontgen Panoramic/ X-ray Panoramic
•  1 Pemeriksaan penunjang untuk memeriksa

1.
2.
3.
4.

Evaluasi oleh

Kelainan Kista, Tumor, Infeksi dan Keganasan
Evaluasi Sendi Temporomandibular
Evaluasi dari gigi impaksi
Trauma Dentomaxilofacial

dokter gigi•
1. Cabut gigi bungsu
2. Tidak dicabut dan tetap dimonitor
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