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Perawatan ortodontik bersifat medik dan 

kosmetik tanpa menimbulkan rasa sakit. 

Perawatan ini dapat dilakukan tanpa batasan 

usia dan ditangani langsung oleh Ortodontis 

(dokter gigi spesialis ortodonsi). Perawatan 

gigi ortodonti dapat dilaksanakan dgn 

menggunakan alat lepasan ataupun alat cekat 

berdasarkan usia dan tingkat kesulitan kasus 

yang dihadapi.

Pe r a w a t a n  O r t o d o n t i k  
dibutuhkan pada :

· Protrusif (gigi tumbuh maju).

· Crowded (gigi berjejal dan tidak rapi).

· Exposure (membantu erupsi pada gigi 

gagal tumbuh ).

· Multidiastema (gigi-gigi renggang).

· Open Bite (gigi atas – bawah tidak 

kontak sehingga susah mengunyah).

· Lost / Post Trauma (susunan gigi 

bergeser karena pencabutan gigi 

ataupun kecelakaan).

· Post Operasi Cleft Lips/Palate 

(Perawatan gigi setelah operasi bibir 

sumbing atau celah palatum).
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Penampilan seseorang sehari-hari akan 

dinilai oleh lingkungan sosial sekitarnya. 

Penampilan seseorang tidak hanya dinilai 

dari gaya maupun pakaian yang dipakai. Namun 

lebih dari itu, gigi yang rapi adalah bagian dari 

sempurnanya suatu penampilan seseorang.

Kawat gigi atau orthodontic treatment merupakan 

perawatan gigi yang tengah populer. Perawatan 

yang juga sering disebut behel gigi ini bertujuan 

utama untuk merapikan posisi gigi sehingga gigi 

menjadi lebih sehat. Selain sehat, gigi yang rapi 

juga memperindah tampilan dan estetika wajah.

Gigi-gigi yang tersusun rapi juga akan menambah 

selera makan serta  meningkatkan fungsi 

pencernaan oleh karena fungsi kunyah gigi menjadi 

lebih maksimal. Gigi yang tidak teratur cenderung 

membuat makanan lebih mudah tersangkut. Selain 

itu, karang gigi juga lebih cepat bertumpuk. Dokter 

spesialis Ortodonsia dari Rumah Sakit Indriati Solo 

Baru, drg Slamet Basuki R, Sp.Ort, mengatakan 

bahwa pemasangan kawat gigi tidak hanya berlaku 

untuk kaum perempuan. Kaum laki-laki juga 

banyak yang membutuhkan perawatan kawat gigi. 
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Ada 3 tahap yang harus 
d i j a l a n k a n  p a s i e n  a g a r  
pemasangan kawat  g ig i  
berhasil

1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan sebelum melakukan 

perawatan ortodonti yaitu proses 

pemeriksaan gigi yang meliputi 

pembersihan karang gigi, foto 

rontgen, pencetakan model gigi, dan 

jika diperlukan dilakukan pencabutan 

gigi.

2. Perawatan Aktif 

Pada perawatan aktif pasien mulai 

dilakukan setelah pemasangan kawat 

gigi. Kemudian dilakukan aktivasi alat 

satu bulan sekali sampai gigi-gigi 

bergerak dan berjajar rapi sesuai yg 

diharapkan. Proses ini membutuhkan 

waktu yang cukup lama berkisar 1 

sampai 3 tahun tergantung tingkat 

kesulitannya. Setelah gigi-gigi rapi, lalu 

braket bisa dilepas, kemudian gigi-gigi 

dicetak lagi dan pasien siap menjalani 

perawatan pasif. Pada tahap ini 

bracket pada gigi sudah dilepas dan 

diganti dengan retainer.

3. Perawatan Pasif

Perawatan pasif atau disebut juga 

periode retensi wajib dilalui oleh 

pasien-pasien pasca perawatan 

ortodonti. Alat-alat retensi bervariasi 

tergantung kasus pas ien dan 

perawatan ortodonti yang dilakukan. 

Perawatan retensi bertujuan untuk 

menetapkan posis i  g igi  pasca 

perawatan ortodonti agar tidak 

kembali ke bentuk semula (relaps).

K e u n t u n g a n  p e r a w a t a n  
ortodonsi pasca benturan/ 
kecelakaan

· Tidak perlu gigi tiruan lagi

· Gigi-gigi masih asli semua

· Sekaligus mengoreksi kelainan yang ada 

sebelumnya

· Fungsi gigi-gigi maksimal 

Sumber Informasi: 

Dokter spesialis Ortodonsia, Rumah 
Sakit Indriati Solo Baru, drg Slamet 
Basuki R, Sp.Ort. 
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