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ABSTRAK 

       Gigi tiruan jembatan merupakan suatu gigi tiruan yang mengganti satu atau lebih gigi yang 

hilang dan diletakan ke satu atau lebih gigi asli atau akar gigi yang bertindak sebagai penyangga 

jembatan dapat terlepas setelah dipasangkan beberapa lama di dalam rongga mulut. Terlepasnya 

gigi tiruan jembatan dapat disebabkan karena perubahan bentuk retainer, karies, dan bentuk 

preparasi yang kurang memberikan retensi bagi retainer. Preparasi gigi penyangga merupakan 

tindakan yang penting dalam perawatan gigi tiruan jembatan. Tujuan dari penyuluhan ini, yaitu 

untuk membantu masyarakat mengetahui dan mampu memelihara kesehatan gigi pada masyarakat. 

Metode yang digunakan dalam kegiatan melalui serangkaian tahapan seperti sosialisasi atau 

penyuluhan. Program ini sangat bermanfaat dan membawa hasil bagi masyarakat. Hasil yang 

dicapai program ini dimulai dari pendataan, musyawarah dengan tokoh masyarakat untuk terus 

memberikan motivasi pada masyarakat untuk tetap semangat meningatkan status kesehatannya. 

Dan terus menerus memberikan motivasi tentang pemahaman dan pengetahuan pembersihan gigi 

tiruan jembatan dengan menggunakan sikat gigi interdental. Untuk kebersihan dan kesehatan pada 

sela gigi di masyarakat. 

Kata kunci : Gigi tiruan jembatan, Sikat gigi interdental 

 

ABSTRACT 

        A bridge denture is a denture that replaces one or more missing teeth and is placed into one 

or more natural teeth or the roots of the teeth that act as bridge supports can be detached after 

being placed in the oral cavity for some time.  The detachment of the bridge denture can be caused 

by changes in the shape of the retainer, caries, and the shape of the preparation that does not 

provide retention for the retainer.  Preparation of abutment teeth is an important action in the 
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treatment of denture bridges.  The purpose of this counseling is to help the community know and 

be able to maintain dental health in the community.  The method used in the activity goes through 

a series of stages such as socialization or counseling.  This program is very useful and brings 

results for the community.  The results achieved by this program started from data collection, 

consultation with community leaders to continue to motivate the community to keep the spirit of 

improving their health status.  And continue to provide motivation about understanding and 

knowledge of bridge dentures using interdental toothbrushes.  For hygiene and health between the 

teeth in the community. 

 Keyword : Bridge denture, Interdental toothbrush 

 

PENDAHULUAN  

Gigi tiruan jembatan merupakan suatu gigi 

tiruan yang mengganti satu atau lebih gigi 

yang hilang dan diletakan ke satu atau lebih 

gigi asli atau akar gigi yang bertindak sebagai 

penyangga jembatan dapat terlepas setelah 

dipasangkan beberapa lama di dalam rongga 

mulut. Pengunyahan merupakan proses 

kompleks hasil kerjasama antara fungsi saraf, 

otot dan gigi-gigi. Makanan dipotong 

menggunakan gigi-gigi depan dan 

selanjutnya diteruskan menggunakan gigi-

gigi di bagian belakang. Keberadaan gigi-gigi 

yang lengkap sangat diperlukan untuk 

memperoleh proses mengunyah yang 

optimal, sehingga menggantikan gigi yang 

hilang menggunakan desain gigi tiruan 

jembatan dapat merupakan metode klinis di 

bidang kedokteran gigi prostektik yang dapat 

dipergunakan untuk prosedur rehabilitas 

fungsi kunyah. Terlepasnya gigi tiruan 

jembatan dapat disebabkan karena perubahan 

bentuk retainer, karies, dan bentuk preparasi 

yang kurang memberikan retensi bagi 

retainer. Preparasi gigi penyangga 

merupakan tindakan yang penting dalam 

perawatan gigi tiruan jembatan. Adapun 

pembersihan gigi tiruan jembatan untuk 

mecegah karies dan untuk kesehatan gigi 

pada masyarakat. Keakuratan hasil 

pencetakan pada gigi yang telah di preparasi 

dari gigi penyangga adalah hal yang sangat 

penting dalam keberhasilan perawatan gigi 

tiruan jembatan, untuk mendapatkan protesa 

yang dengan retensi yang baik. Teknik yang 

sering digunakan dalam pencetakan gigi 

tiruan jembatan adalah teknik konvensional 

dengan bahan cetak elastomer seperti 

polyvinyl siloxane yang tentu saja memiliki 

kekurangan dan kelebihan. seiring 

berkembangnya zaman, telah diciptakan 

pencetakan secara digital yang 

memungkinkan dokter gigi membuat dan 

mendesain gigi tiruan secara digital 

menggunakan mesin pemindaian yang 

menggunakan laser. Teknik pencetakan 

digital ini dapat mendapatkan bentuk dari 



gigi yang telah dipreparasi dengan baik, 

dengan waktu yang cukup fleksibel, tanpa 

menggunakan bahan cetak konvensional. 

Gigi tiruan jembatan yang menggunakan 

ovate pontic merupakan pilihan yang estetik 

karena desain ovate pontic berbentuk 

mahkota klinis anatomis dengan dasar pontik 

yang lebih luas berkontak dengan jaringan di 

bawahnya sehingga menghasilkan restorasi 

akhir dan gingival yang estetik menyerupai 

gigi asli. Pasien akan merasa puas dan 

percaya diri ketika berbicara dan tersenyum. 

Perawatan dengan ovate pontic dapat 

menjadi pilihan yang paling efektif pada 

pasien yang membutuhkan nilai estetik tinggi 

dan tampilan yang alami dari restorasi. 

Penyebab Gigi Tiruan Jembatan 

Gigi tiruan jembatan biasanya kerena 

kurangnya perawatan gigi pada masyarakat 

sehingga gigi berlubang dan dilakukan 

pencabutan pada gigi. Gigi tiruan jembatan 

biasanya ditopang oleh gigi alami atau gigi 

palsu. Gigi tiruan jembatan dapat disebabkan 

karena perubahan seperti: bentuk retainer, 

karies, dan bentuk preparasi yang kurang 

memberikan retensi bagi retainer. Proses 

pengunyahan  pada gigi tiruan jembatan akan 

berlangsung baik apabila struktur anatomis 

yang terlibah dalam proses pengunyahan 

lengkap dan berfungsi baik. 

Dampak dan Cara Mengatasi Pembersihan 

Gigi Tiruan Jembatan 

Pada dasarnya terdapat dua cara yang 

digunakan untuk membersihkan gigi tiruan 

jembatan yaitu mekanik dan secara kimia. 

Membersihkan gigi tiruan jembatan pada 

secara mekanik dapat dilakukan dengan cara 

menyikat atau menggunkan sikat gigi 

interdental, sedangakan secara kimia 

dilakukan dengan merendam gigi tiruan 

jembatan dalam larutan hipoklorit, asam, 

enzim, obat kumur, desinfektan, surfaktan. 

Sebelum dan sesudah membersihkan gigi 

tiruan jembatan, kita dapat menggunakan 

obat kumur untuk mendeteksi plak yang 

melekat pada gigi. Gangguan yang dapat 

muncul akibat gigi tiruan jembatan yang 

dibersihkan dengan tidak benar dapat 

menyebabkan halitosis, estetika kurang, dan 

inflamasi mukosa oral. 

METODE 

Metode yang digunakan dalam kegiatan 

melalui serangkaian tahapan seperti 

sosialisasi atau penyuluhan, pelatihan, dan 

pendampingan dengan memberikan 

pendidikan kesehatan tentang pembersihan 

gigi tiruan jembatan. Program ini sangat 

bermanfaat dan membawa hasil bagi 

masyarakat. Gigi tiruan jembatan terkadang 

tidak menimbulkan keluhan, namun kita 

harus tetap disarankan oleh dokter gigi secara 



rutin agar gigi tiruan jembatan dapat 

terpantau oleh dokter gigi kita.  Memberikan 

hadiah bagi masyarakat yang telah mengikuti 

penyuluhan ini, memberikan door prize usai 

kegiatan pelayanan kesehatan. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Adapun sasaran dari kegiatan pengabdian 

masyarakat ini adalah masyarakat timbang 

deli kecamatan medan deli waktu 

pelaksanaan 09.00 – 11.00 WIB.  

Hasil yang dicapai program ini dimulai dari 

pendataan, musyawarah dengan tokoh 

masyarakat untuk terus memberikan motivasi 

pada masyarakat untuk tetap semangat 

meningatkan status kesehatannya. Maka dari 

itu pembersihan gigi tiruan jembatan dapat 

dibersikan dengan melakuakan sikat gigi 

interdental dengan baik dan benar agar gigi 

dapat terawat dengan bersih dan sehat. Dan 

hasil dari pembersihan gigi tiruan jembatan 

dapat menambah nilai estetika pada gigi. 

KESIMPULAN   

Gigi tiruan jembatan merupakan suatu gigi 

tiruan yang mengganti satu atau lebih gigi 

yang hilang dan diletakan ke satu atau lebih 

gigi asli atau akar gigi yang bertindak sebagai 

penyangga jembatan dapat terlepas setelah 

dipasangkan beberapa lama di dalam rongga 

mulut. Program penyuluhan ini sangat 

disukai oleh masyarakat sehingga mereka 

antusias dengan bertanya-tanya kepada 

penyuluh atau pembicara dan bagaimana cara 

mencegah bukan pengobatannya. 
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