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ABSTRAK 

Obat kumur umumnya adalah cairan antiseptik yang digunakan untuk membersihkan 

sela-sela gigi, permukaan lidah dan gusi, serta mulut bagian belakang atau kerongkongan. 

Penggunaan sebagian obat kumur bertujuan untuk mengobati bau mulut serta mencegah karies. 

Sebagian obat kumur lainnya ditujukan untuk fungsi layaknya air liur, yaitu menjaga mulut 

tetap lembap dan menetralkan zat asam. Sejumlah jenis obat kumur dapat digunakan secara 

bebas, tetapi ada juga yang dirancang khusus untuk menangani gangguan kesehatan tertentu. 

Tujuan umum pada penyuluhan ini, yaitu untuk membantu masyarakat mengetahui dan mampu 

memelihara dan meningkatkan status kesehatannya. Metode yang digunakan dalam kegiatan 

melalui serangkaian tahap antara laindengan penyuluhan/edukasi. Program ini sangat 

bermanfaat dan membawa hasil bagi masyarakat. Hasil yang dicapai program ini di mulai dari 

pendataan, musyawarah dengan tokoh masyarakat untukterus memberikan motivasi pada 

masyarakatuntuk tetap semangat meningkatkan status kesehatannya. Banyak Masyarakat yang 

tidak mau datang ke program ini karena gengsi, dukungan dari seluruh warga mau ikut serta 

dalam memberi support dan menjaga keamanan saat itu danadanya motivasi keluarga untuk 

meningkatkan status kesehatannya. Dan akhirnya Motivasi yang terus menerus, berusaha 

memberi pengetahuan dan pemahaman tentang mencegahnya karies dengan memanfaatkan 

obat kumur. Pilihlah obat kumur yang mengandung floride untuk memperkuat enamel sehingga 

dapat menyokong system enamel gigi sehingga terhindar dari resiko karies 

Kata kunci : Karies gigi, Obat kumur 

 

ABSTRACT 

Mouthwash is generally an antiseptic liquid that is used to clean between the teeth, the 

surface of the tongue and gums, and the back of the mouth or esophagus. The use of some 

mouthwashes aims to treat bad breath and prevent caries. Some other mouthwashes are 

intended to function like saliva, which is to keep the mouth moist and neutralize acids. A 
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number of types of mouthwash can be used freely, but some are specifically designed to treat 

certain health problems. The general purpose of this counseling is to help the community know 

and be able to maintain and improve their health status. The method used in the activity goes 

through a series of stages, including counseling/education. This program is very useful and 

brings results for the community. The results achieved by this program are started from data 

collection, consultation with community leaders to continue to motivate the community to keep 

the spirit of improving their health status. Many people do not want to come to this program 

because of their prestige, support from all residents who want to participate in providing 

support and maintaining security at that time and the motivation of the family to improve their 

health status. And finally, continuous motivation, trying to provide knowledge and 

understanding about preventing caries by using mouthwash. Choose a mouthwash that 

contains fluoride to strengthen the enamel so that it can support the tooth enamel system so as 

to avoid the risk of caries 

 

PENDAHULUAN 

Obat kumur umumnya adalah cairan 

antiseptik yang digunakan untuk 

membersihkan sela-sela gigi, permukaan 

lidah dan gusi, serta mulut bagian belakang 

atau kerongkongan. Penggunaan sebagian 

obat kumur bertujuan untuk mengobati bau 

mulut serta mencegah karies. Sebagian obat 

kumur lainnya ditujukan untuk fungsi 

layaknya air liur, yaitu menjaga mulut tetap 

lembap dan menetralkan zat asam. 

Sejumlah jenis obat kumur dapat digunakan 

secara bebas, tetapi ada juga yang 

dirancang khusus untuk menangani 

gangguan kesehatan tertentu. Terdapat 

banyak pilihan obat kumur dengan 

kandungan bahan pendukung berbeda-beda 

yang tentunya memberikan manfaat 

berbeda pula. Produk-produk obat kumur 

dapat mengandung bahan-bahan berikut: 

 Antimikrobial: mengurangi plak, 

gingivitis, serta peradangan gusi 

pada tahap awal, serta membunuh 

bakteri penyebab bau mulut. 

 Zat pembasmi bau mulut: 

menonaktifkan senyawa penyebab 

bau mulut. 

 Astringent salt: bahan penyamar 

bau mulut. 

 Flouride: membantu mencegah 

karang gigi dan gigi berlubang. 

 Peroksida: membantu mencegah 

kemunculan noda pada permukaan 

gigi. 

 Antiseptik seperti klorheksidin 

glukonat atau hexetidine  

 Zat perisa seperti sorbitol, 

sukralosa, sodium saccharin. 

Jenis obat kumur yang penting 

Dalam menanggulangi karies, obat kumur 

biasa tidak dapat berfungsi dengan baik 

karena adanya obat kumur yang berfokus 

pada penanggulangan bau mulut saja. Maka 

dari itu obat kumur yang baik untuk 

mencegah karies adalah 
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 Obat kumur dapat membantu 

mencegah penimbunan plak pada 

gigi. 

 Obat kumur yang mengandung 

fluoride berperan membantu 

mengurangi risiko gigi berlubang 

akibat bakteri dan zat asam, serta 

menjadikan gigi lebih kuat. 

 Obat kumur tertentu juga dapat 

digunakan pascaoperasi atau setelah 

pencabutan gigi. 

 Beberapa jenis obat kumur yang 

diresepkan dapat digunakan untuk 

menangani penyakit mulut yang 

dapat diakibatkan terapi radiasi 

ataupun kemoterapi. 

Efek Samping 

Umumnya pengguna obat kumur tidak akan 

merasakan efek samping berarti dan 

biasanya bersifat sementara, misalnya 

sensasi mulut kering dan perubahan rasa. 

Pada orang-orang yang sensitif atau alergi 

terhadap bahan-bahan tertentu pada obat 

kumur, dapat timbul luka, kemerahan, dan 

nyeri pada mulut. Reaksi-reaksi semacam 

ini biasanya dapat ditangani dengan 

mencairkan obat kumur dengan air biasa 

ataupun berganti obat kumur, misalnya 

menggunakan air garam. 

Manfaat obat kumur 

Obat kumur biasanya dipandang sebelah 

mata dan merupakan jalan alternatif untuk 

para pemalas sikat gigi, berikut ini adalah 

manfaat obat kumur  

 Dianggap mampu mencegah gigi 

berlubang yang didukung oleh 

banyak penelitian yang 

membuktikannya. Flouride 

dianggap mampu mengurangi 

kerapuhan dan kerusakan pada gigi. 

 Obat kumur dipercaya mampu 

mencegah bertambah parahnya 

penyakit-penyakit yang menyerang 

gusi. Obat kumur yang 

mengandung antibakteri memiliki 

bahan aktif alkohol atau 

chlorhexidine yang dapat 

membantu mencegah penyakit gusi 

seperti gingivitis. 

 Produk ini juga dianggap mampu 

mengatasi sariawan. Efek ini diduga 

karena obat kumur mampu 

melakukan detoksifikasi pada 

jaringan di dalam mulut yang 

terkena sariawan. 

 Terdapat klaim yang menyatakan 

bahwa obat kumur memiliki peran 

yang cukup signifikan bagi 

menurunnya risiko ibu hamil 

melahirkan bayi prematur dan berat 

badan rendah. Obat kumur dapat 

membantu mencegah penyakit gusi 

pada ibu hamil, yang merupakan 
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pemicu berbagai gangguan 

kehamilan tersebut. 

Obat kumur lebih baik tidak digunakan oleh 

anak berusia di bawah 6 tahun. Yang wajib 

diperhatikan juga bahwa pemakaian obat 

kumur tidak menghilangkan kewajiban 

seseorang untuk menggosok gigi dan 

melakukan flossing. Jangan lupa juga untuk 

berkonsultasi ke dokter gigi tiap 6 bulan 

sekali. 

 

METODE 

Metode yang digunakan dalam kegiatan 

melalui serangkaian tahap antara lain 

dengan penyuluhan/edukasi, pelatihan, dan 

pendampingan dengan memberikan 

pendidikan kesehatan tentang 

meningkatkan status kesehatannya. 

Meskipun sering dipandang sebelah mata, 

Obat kumur memang terbukti ampuh  

namun disarankan untuk ke dokter gigi 

secara rutin agar kebersihan mulut terjaga 

jika obat kumur kurang efektif agar 

Kesehatan mulut tetap aman dan terjaga. 

Diberikannya hadiah untuk masyarakat 

yang mengikuti penyuluhan ini dan 

diberikannya hadiah yang spektakular 

tanpa diberitahu hadiah apa tersebut untuk 

memancing antusias warga. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Adapun sasaran dari kegiatan pengabdian 

masyarakat ini adalah masyarakat 

kelurahan sitirejo iii kecamatan medan 

amplas Waktu pelaksanaan penyuluhan 

pada pukul 15.00 WIB –17.00 WIB. Jika 

didapat pasien yang giginya banyak karies, 

oral hygiene yang buruk serta gusi yang 

berdarah. Mungkin adanya metode atau 

cara berpikir yang sudah salah dari 

masyrakat yaitu dengan berkumur obat 

mulut sudah bebas dari kotoran gigi, 

padahal obat kumur efektif dengan adanya 

dukungan sikat gigi rutin dengan cara yang 

baik dan benar Faktor-faktor yang 

menyebabkan terjadinya karies gigi adalah 

host, substrat (makanan), mikroorganisme 

penyebab karies dan waktu. 

KESIMPULAN 

Program ini di mulai dari pendataan, 

musyawarah dengan tokoh masyarakat 

untuk menentukan berapa banyak 

masyarakat yang peduli terhadap kondisi 

kesehatan rongga mulut.Awalnya Kegiatan 

inipada masyarakat dengan Penyuluhan 

tentang gigi tidur terhadap karie gigi 

sempat di tolak beberapa masyarakatuntuk 

hadir namun  

dengan adanya kerjasama dengan kader di 

tempat akhirnya penyuluhan ini dapat 

terlaksana dengan baik. Mereka di berikan 

pendidikan kesehatan mengenai obat 

kumur terhadap karies gigidan mereka 
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sangat antusias dengan bertanya-tanya 

kepada penyuluh/pembicara dan 

bagaimana cara mencegah bahkan 

pengobatan 
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