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KATa PENanNT-iH

Dengan mengutjapkan cjukur kepada Tuhan Jang 
Maha Esa atas berkat dan rachmatnja, maka selesailah. - 
tugas jang diberikan kepada kami dalam pembuatan skrip
si sebagai sjarat untuk mendapatkan gelar Sardjana Par 
masi pada Fakultas Farmasi Universitas Airlangga.

Dalam menyelesaikan tugas skripsi ini banjak - 
bantuan dan budi baik jang kami terima. Dengan perasa
an setulus-tulusnja kami menjampaikan terimakasih kami 
kepada Ibu Nj.Nanizar Zaman-Joenoes,Pharm.D.,Kepala Ba
gian Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Airlang
ga, jang telah membimbing kami dengan penuh perhatian 
dan dengan sabar memberikan petundjuk? jang berguna - 
dan berharga dari awai sampai achir pembuatan skripsi* 
Demikian pula kepada Bapak Drs.I.I.Panigoro jang turut 
serta membimbing, kami utjapkan terimakasih atas bantu- 
annja sehingga skripsi ini dapat disusun dan diselesai
kan dengan sebaik-baiknja.

Tak lupa pula, kepada Bapak Dr. D.Ma'rifin Hu- 
sin, Pd. Kepala Bagian Farmakologi Fakultas Kedokteran 
Universitas Airlangga,jang dengan rela dan senang hati 
memindjamkan buku?, meluangkan waktu memberikan petuah*
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dan mentjurahkan tenaga dan pikiran dalam memetjahkan 
segala persoalan tenting skripsi kami, dengan ini kami 
menghaturkan terimakasih dan menjampaikan penghargaan 
kami jang tidak terhingga. Djuga kepada Bapak Drs.Har- 
dojo, dosen Undang? Farmasi pada Fakultas Farmasi Uni
versitas Airlangga, jang telah memberikan keterangan 
tentang beberapa aspek perundang-undangan farmasi/ ke
sehatan, kami mengutjapkan terimakasih.

Rasa terimakasih djuga kami sampaikan kepada - 
para dokter gigi di Poliklinik Fakultas Kedokteran Gi
gi Universitas Airlangga jang dengan senang hati telah 
membantu kami memberikan keterangan- jang sangat ber
guna dalam penelitian jang kami lakukan* Demikian pula 
kepada seorang teman disalah satu apotik jang telah 
membantu kami dalam pengumpulan resep? dokter gigi 
jang kami butuhkan sebagai pelengkap dalam penelitian 
kami.

Achirnja kepada Panitia Skripsi jang telah mem
berikan perhatian dan bantuan moril jang sangat menen
tukan, kepada kawan? mahasiswa dan semua pihak jang ti 
dak sempat disebut dalam kata pengantar kami ini jang 
telah memberikan bantuannja, kepada ^lma Mater Univer
sitas Airlangga, kami berterimakasih dan memandjatkan 
doa semoga amalan^-nja mendapatkan balasan jang setim
pal dari Tuhan Jang Maha Esa*

i i i
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Kami menjadari sepemuhaja bahwa skripsi ini mung
kin m̂ sih. mempunjai kekurangan-kokurangannja, masih. dja 
uh dari sompurna, akan tetapi k.mi mempunjai kej -kinan. 
sertu mengharapkan bahwa. karja skripsi ini dapat ber
manfaat dalam memet jahkan berbadai aspek m: s:il-ah penu
lisan resap pada chususnja dan keseh-tan pada umumnja.

ourabaja, September 197^*
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PENDAHULUAN

Ilmu kedokteran gigi merupakan suatu tjabang 
chusus dari ilmu kedokteran* Para dokter gigi dalam me
nunaikan tugasnja untuk melajani penderita sakit gigi 
tidak lepas dari perawatan dan pengobatan sampai pende
rita itu sembuh kembali.

Agar pada penggunaan obat?-an didapatkan hasil 
jang baik harus diketahui lebih dahulu apakah penggu
naan obat itu tepat atau dengan lain perkataan chasiat 
dari obat tersebut sesuai dengan keadaan penjakit. Dari 
obat?-an jang digunakan ada kalanja terdiri dari lebih 
satu matjam bahan berchasiat. Pada penggunaan obat? ter 
sebut perlu diketahui pengaruh terhadap chasiat masing? 
bahan obat satu sama lain.

Obats tertentu jang digunakan setjara per os/ - 
parenteral untuk pengobatan penjakit gigi dan ruang-r 
mulut, dapat memberikan/menjebabkan chasiat jang umum 
(sistemik)* Ketjuali itu djuga mungkin memberikan cha- 

•feiats ikutan dan bahaja? keratjunan umum jang merugi
kan penderita*

Obat? berbahaja digolongkan dalam beberapa golo
ngan, diantaranja golongan Obat Berchasiat Keras (Daf-

1
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tar G) dan golongan Obat Bius (Daftar 0).Pemberian obat^ 
tersebut harus dengan suatu resep#

Dahulu resep? jang boleh dituliskan oleh dokter 
gigi sangat dibatasi oleh Pemerintah, berdasarkan pasal 
42 Reglement D.V.G. Stb. 1882 No.97» dimana para dokter 
gigi tidak diperbolehkan menulis resep obat dalam* Akan 
tetapi pada tanggai 1 Agustus 1961 keluar surat Menteri 
Kesehatan No. 46323/Hukum jang memberi izin kepada dok
ter gigi untuk memberikan resep obat chusus untuk penja
kit gigi dan mulut, jang diperdjelas lagi dengan surat 
edaran Menteri Kesehatan tanggai 5 Mei 1962, No. 19/Ph/- 
Circ/62, jakni diberi izin menulis resep dari segala ma
tjam obat dengan tjara per os, parenteral atau tjara? pe 
makaian lainnja, chusus untuk mengobati penjakit gigi 
dan mulut, ketjuali pembiusan/patirasa setjara umum jang 
tetap dilarang. Hal ini merupakan suatu langkah madju ba 
gi profesi kedokteran gigi.

Menilik tugas seorang dokter gigi dalam pengab
dian didunia pengobatan jang modern, tentu diharapkan - 
bahwa dokter gigi akan menggunakan lebih banjak matjam 
obat?-an dan mungkin pula obat2-an jang termasuk Daftar 

•G dan Daftar 0. Dalam hal demikian maka tepatlah suatu 
keputusan jang dikeluarkan Menteri Kesehatan tentang i-
- zin menulis resep bagi seorang dokter gigi.Sekiranja pen 
fcfcing pula diketahui tentang ada tidaknja pembatasan hak 
penulisan resep oleh seorang dokter gigi.
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Ada kemungkinan bahwa seorang dokter gigi sesuai 
dengan tugasnja memerlukan-menulis resep dari obat?-an 
jang penggunaannja tidak djelas tertjantum dalam suatu 
peraturan. Apabila hal ini memang benar maka sangat di 
perlukan suatu peraturan jang lebih djelas dan te- 
gas, dimana tertjantum matjam? obat? apa sadja jang bo 
leh dituliskan oleh dokter gigi*

Hal? inilah merupakan problema jang kami anggap 
perlu mendapatkan perhatian. Untuk ini kami membera&i- 
kan diri untuk menjusun suatu skripsi tentang tjara pe 
metjahan persoalan dengan djudul :

" MASAALAH PENULISAN RESEP OLEH DOKTER GIGI ". 
Untuk mentjapai maksud tersebut kami berusaha dengan 
sekeras?-nja sesuai dengan kemampuan kami jang sangat 
terbatas dan fasilitas jang tersedia.
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B*iB I

TJARA PjSN ELITIa N

Tjara penelitian jang dilakukan kami bagi dalam 
"beberapa tahap untuk memudahkan pekerdjaan dan menda
patkan hasil penelitian jang tjukup memuaskan.

1. Survey Poliklinik Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Airlangga.
Survey kami lakukan di Poliklinik Bagian Pe

ngawet Gigi dan Poliklinik Bagian Bedah Mulut Fakultas 
Kedokteran Gigi Universitas Airlangga. Pada survey ini 
kami lakukan wawantjara dengan beberapa dokter gigi - 
tentang obats-an jang digunakan. Kemudian kami usahakan 
mengadakan penggolongan obat?-an jang digunakan.

2. Survey Apotik.
Berhubung dengan keadaan, survey terpaksa ka

mi lakukan hanja pada satu Apotik. Tudjuan survey ini 
ialah untuk mengetahui berapa banjaknja resep jang di
tulis dokter gigi dftn berapa matjamnja obat jang digu
nakan. Kami kumpulkan semua resep jang ditulis oleh dok 
ter gigi selama 1 tahun, jaitu tahun 1969 jang terdapat 
pada Apotik tersebut. Dari resep^ itu kami hitung per-

4
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"bandingan resep jang ada di Apotik itu pada tahun 1959* 
Djuga kami adakan penggolongan obat?-an jang tertera 
pada resep? jang ditulis oleh, dokter gigi.

3. Survey Kepustakaan.
Survey Kepustakaan kami di Perpustakaan?jang 

ada jaitu : Perpustakaan Fakultas Kedokteran Gigi,Per
pustakaan Fakultas Farmasi, Perpustakaan Fakultas Ke
dokteran Universitas Airlangga.

Tudjuannja ialah, sekedar untuk mengetahui ten
tang farmakologi dari beberapa golongan obat jang di
gunakan oleh dokter gigi. Pada survey ini hanja kami 
lakukan tindjauan kepustakaan dari obat^-an jang dapat 
digunakan untuk pengobatan gigi dan ruang mulut, chu- 
susnja mengenai chasiat, indikasi, dan kerugian? pada 
penggunaan obat? tersebut.

Adapun golongan obat? jang kami bahas :
3.1. Desininfektansia/Antiseptika
3.2. Anestetika : 3.2.1* Anestetika Topikal

3.2.2. Anestetika Parenteral
3.3. Analgetika
3.4. Chemoterapeutika (Sulfonamida)
3.5* Antibiotika
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4. Survey Per-undangg-an/Peraturang Kesehatany 
Pada survey ini kami lakukan tindjauan pada 

per-undang?-an dan peraturan^ dibidang Kesehatan jang 
dapat dihubungkan dengan penulisan resep oleh dokter 
gigi. Diantaranja dilakukan tindjauan pada beberapa ke 
tentuan dalam Reglement D.V.G./Undang- Pokok Kesehat
an, Undang? Farmasi/Peraturan? Penggolongan Obat?-an, 
Peraturan? tentang penulisan resep oleh dokter gigi* 
dan sebagainja.
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BAB I I

HASIL PENELITIAN

1. HA3IL SURVEY POLIKLINIK FAKULTAS KEDOKTERAN 
GIGI UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Untuk melengkapi pengetahuan dari golongan 
obats jang dipakai dalam kedokteran gigi, kami melaku
kan survey dari obat? jang setjara rutine digunakan di 
Poliklinik Fakultas Kedokteran Gigi Unair chususnja pa 
da Bagian Pengawet Gigi dan Bagian Bedah Mulut,

Adapun hasil survey dari obat? jang setjara ru
tine digunakan di Poliklinik Gigi adalah sebagai beri
kut :

1.1. Golongan Antiseptika/Desinfektansia.
Obat? dari golongan ini digunakan dikedok-

teran gigi untuk beberapa tudjuan :
1.1.1. Obat? .jang dipakai untuk sterilisasi sa

luran akar :
- Ch.K.M. = Para monochlorphenol kamfer - 
menthol (Keur & Sneltjes Haarlem Hol - 
land) jang terdiri dari :

7
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Para monochlorphenol 4-50 bagian 
Camphora 4-90 bagian
Menthol 60 bagian

- Kreosot
- Tricresol
- Thymol tjampur alkohol (sebelum mengisi 
gigi untuk sterilisasi).

- Xylol

1.1.2, Mematikan -pulpa :
- Eugenol (setjara lambat/analgetika se
mentara) .

- Tjampuran : Acidum arsenicosum 70 bagian
Phenol 10 bagian
Procain 20 bagian

(Dipakai bila dikehendaki kerdjanja tje 
pat) •

- Trikresol formalin (kerdjanja lambat).
- Phenolum liquefactum.
- Untuk gigi sulung dipakai tjampuran Tri 
kresol dengan Paraformaldehyd serbuk.

1.1.3* Iritasi saluran akar :
- Irigasi dengan larutan H2°2 bergan
tian irigasi dengan Aqua dest*
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- Irigasi dengan larutan garam physio- 
logis steril.

1.1.4. Membersihkan karang gigi :
- Mercurochroom 2#
- Tinctura Iodii y/o

1.1.5. Sterilisasi gigi dan desinfektan un
tuk matjam? keperluan : dapat dipa
kai alkohol 70%.

1.1.6. Mengisi ftigi pada anak? :
Iodoform pasta dengan asbes puder 
steril.

1.2. Golongan Anestetika Lokal.
Obats dari golongan Anestetika Lokal jang 

dipakai di kedokteran gigi ada jang diberikan setjara 
topikal dan ada jang diberikan setjara parenteral.

1.2.1. Anestetika .jang diberikan topikal.
- Aethylis chloridum (pada pentjabutan - 

gigi jang gojah/incisi absces).
- Contralgin pasta (Bayer) jang mengan
dung 2% Amethocain.
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1.2.2. Anestetika lokal .jang diberikan -parente
ral.
- Procain 4% ditambah Adrenalin 0,0005%. 
Hanja Procain sadja djuga ada dipakai - 
untuk penderita3 tertentu dimana Adre
nalin merupakan kontra indikasi. (Erce- 
cain Radja Parma dsb).

- Lidocain 2% ditambah Adrenalin 0,00125%« 
Hanja Lidocain 2% sadja djuga ada digu
nakan dari bermatjam? pabrik misalnja - 
dengan nama Xylonephrine dari pabrik - 
Clover Chemical Lab., Hostacain dari pa 
brik Hoechst.

1.3« Golongan Analgetika.
Obats dari golongan ini digunakan di kedok

teran gigi untuk menghilangkan rasa sakit pada gigi» 
Tjara penggunaannja adalah dengan tjara meminum/ mene
lan.

1.3-1* - Veramon tablet
- Arantil tablet (Hoechst) jang terdiri 
dari Novonal dan Pyramidon.

- Novalgin tablet.
- A.P.C. tablet.
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1.4. Golongan Sulfonamida.
Obat? dari golongan ini digunakan dikedok- 

teran gigi untuk mentjegah terdjadinja infeksi atau ke- 
radangan? sesudah pentjabutan gigi; umumnja diberikan - 
per' Q.g.

1.4.1. - Tripyron tablet (jang terbanjak diguna
kan) .

- Elkosin tablet.
- Marbalettes tablet (Bayer).

1.5« Golongan Antibiotika»
Obat§ dari golongan ini digunakan djuga di- 

kedokteran gigi untuk mentjegah terdjadinja infeksi a- 
tau keradanganS sesudah pentjabutan gigi; ada jang di
berikan per os dan ada pula sebagai obat suntik.

1.5*1* - Tetracyclin (jang terbanjak digunakan).
- Penstrep 4 : -f, biasanja setelah dikon- 

sulkan dengan dokter umum atau dokter - 
ahli bedah.

Kebanjakan dari obat? jang digunakan di Poli
klinik Fakultas Kedokteran Gigi Unair adalah obats jang
umumnja mudah didapat, murah harganja dan kerdjanja tju 
kup poten. Ini terutama mengingat, bahwa Poliklinik ha-
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rus melajani penderita? jang pada umumnja kurang mampu.
Dari obat? untuk anestetika lokal ternjata jang 

terbanjak dipakai adalah Procain 4%, dengan atau tanpa 
Adrenalin karena harganja relatif murah dan kerdjanja 
tjukup baik.

Larutan 3% selain untuk irigasi saluran a-
kar dipakai djuga untuk kumur mulut» Kumur mulut jang 
sederhana dan murah jang sering diandjurkan pada pende- 
ritaS adalah air garam jang hangat, untuk absces? pada 
gigi kerdjanja tjukup memuaskan,

A.P.O. sebagai analgetika djuga disediakan di- 
Poliklinik, diberikan dalam keadaan? tertentu dimana 
penderita tidak sempat ke Apotik untuk membeli obat,mi- 
salnja penderita jang tinggal djauh diluar kota.
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2. HA3IL SURVEY aPOTIK.

Survey telah dilakukan di salah satu Apotik 
di kota Surabaja pada resep? jang ditulis oleh dokter 
gigi selama 1 tahun (1969).

Djumlah seluruh resep dalam tahun 1969 di Apo
tik tersebut adalah 101.676, diantaranja terdapat resep 
jang dituliskan oleh dokter gigi sebanjak 72 resep* Da
ri seluruh resep jang terdapat dalam Apotik tersebut ha 
nja 0,07% resep jang ditulis oleh dokter gigi. Adapun - 
obat? jang tertera dalam resep? dokter gigi tersebut - 
adalah ;

2.1* Golongan obat Desinfektansia jang diberi
kan sebagai obat kumur sebanjak 6 buah re- 

f
sep atau 8‘,33'/° dari seluruh resep dokter gi 
Si*

2.2. Golongan Analgetika sebanjak 16 buah resep 
atau 22,22% dari seluruh resep dokter gigi.

2.3. Golongan Sulfonamida sebanjak 9 buah atau 
12,5% dari seluruh resep dokter gigi.

2.4. Golongan Antibiotika sebanjak 21 buah atau 
29,16% dari seluruh resep dokter gigi.

Sedangkan resep? jang lain adalah berupa vita
min B.complex jang pada umumnja dituliskan ber-sama?
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resep antibiotika dan lain? resep jang tidak termasuk 
dalam uraian kami,

Ternjata dari resep? Sulfonamida jang ditulis
kan adalah. Trisulfa atau Tripyron. Dari resep antibio
tika jang dituliskan hampir semuanja Tetracyclin, hanja 
ada beberapa resep Chloramphenicol, sedangkan Penicil
lin tidak pernah diminta. Dari resep analgetika jang - 
banjak dituliskan adalah Novalgin dan sebagian Arantil 
sedangkan Veramon dan Pyramidon hanja ada pada beberapa 
resep sadja. Resep? obat kumur jang dituliskan adalah 
larutan HgOg 7f/o dan G-argarisma Kan.
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3. HASIL SUBV£Y KEPUSTAKAAN.

Survey kepustakaan hanja kami lakukan pada 
beberapa golongan obat, mengingat ksgunaannja dalam Ke
dokteran Gigi.

3.1. GOLONGAN ANTISEPTI WPESBTF£KTANSIA.
Antiseptika dan desinfektansia adalah. ba

han-bahan jang sangat penting artinja dalam bidang ke
sehatan, Bahan ini antara- lain bermanfaat dalam mentje
gah timbulnja infeksi serta memberantas kuman-kuman pa
togen dan spora-spora jang terdapat pada alat-alat jang 
sering digunakan sehari-hari dalam klinik.Disamping pe- 
makaiannja jang luas ada pula bahaja-bahajanja,misalnja 
dapat menimbulkan iritasi, nekrose, gangren, keratjunan 
pada djaringan tubuh, dari itu pemakaiannja haruslah de 
ngan hati-hati,

Antiseptika berasal dari bahasa Junani antisep- 
tikas (5,25, anti berarti melawan dan sepsis berarti - 
pembusukan, Jang dimaksud dengan antiseptika adalah su
atu bahan jang menghentikan atau menghambat pertumbuhan 
dari mikro-organisme tanpa membunuhnja, dan desinfek - 
tansia adalah bahan-bahan jang dapat membunuh mikro-or- 
ganisme (6,22,25). Apakah suatu obat dari golongan ini 
mempunjai chasiat antiseptik atau desinfektan tergan
tung pada konsentrasinja.
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Suatu bahan tertentu jang mempunjai chasiat antiseptik, 
dan bilamana konsentrasinja ditinggikan akan berchasiat 
sebagai desinfektan. Selandjutnja antiseptika dan des
infektansia umumnja bersifat deodoran oleh karena sela
in dapat menghambat atau merusak pertumbuhan bakteri - 
djuga menghilangkan bau busuk jang dihasilkan oleh bak
teri tersebut.

Antiseptika jang ideal mempunjai sjarat-sjarat - 
sebagai berikut (6,12) :*
- menghambat atau merusak bakteri tanpa merusak sel-sel 

tubuh.
- memiliki efisiensi jang tinggi dan toksisitas rendah.
- aktif biarpun ada nanah dan djaringan nekrotik.
- tidak memberikan iritasi dan tidak mempengaruhi pro

ses penjembuhan jang normal.
- efektif terhadap sebanjak mungkin matjam mikro-organ
isme dalam bentuk vegetatif dan sebagai sporanja.

* bekerdja tjepat dan tetap.
- tidak mahal dan mudah serta aman pada penggunaannja.
- tidak memberikan warna.
Tetapi suatu antiseptika jang memenuhi semua sjarat - 
jang tersebut diatas susah didapat.

Efisiensi dari antiseptika tergantung pada hal- 
hal berikut (6,22) :
- kekuatan penetrasinja, absorpsi atau difusi dalam -
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djaringan.
- deradjat konsentrasinja.
- lamanja waktu berhubungan.
- suhu dimana digunakan.
- djumlah dan sifat dari kuman penjakit serta djumlah 

dan sifat bahan septik jang ada.
- mekanisme pertahanan tubuh.
Kekuatan suatu antiseptika adalah relatif, karena be
lum ada standard jang pasti untuk mengukur kekuatan - 
antiseptika. Oleh Rideal Walker kemudian ditjiptakan 
suatu tjara untuk menentukan kekuatan dari antiseptika 
dengan menggunakan Kogfiaien Fenol (6,12). Jang dimak- 
sud dengan KoSfisien Penol adalah perbandingan antara 
deradjat pengentjeran suatu antiseptika jang akan me
matikan kuman Eberthella typhosa dalam suatu waktu de
ngan deradjat pengentjeran fenol jang akan memberikan 
akibat jang sama dalam waktu dan keadaan jang sama pu
la.

Penggunaan obat setjara topikal diperlukan un
tuk infeksi gigi jang ringan, sedangkan pada infeksi 
gigi jang lebih berat memerlukan pemberian setjara sis 
temik seperti antibiotika atau sulfonamida (9*25)»

Antiseptika dan desinfektansia jang mungkin di
pakai di Kedokteran G-igi adalah :
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3*1.1* Sea.iawa Logam-logam Berat,
a. Mercurl Bichlorldum (Sublimat).

Sublimat adalah germicida jang berguna un
tuk storilisasl tangan dari ahli bedah ataupun dokter 
gigi, dan sterilisasi permukaan kulit penderita sebe
lum dioperasi (5,22), Tetapi penggunaannja tidak dian- 
djurkan untuk sterilisasi alat-alat karena kerdjanja - 
korosif. Pemakaian jang terus menerus dari Sublimat da 
pat menjebabkan kemerahan dan gatal-gatal pada kulit - 
(20,25)* Pada luka-luka dan permukaan mucosa, larutan 
jang lemah berchasiat sebagai antiseptika dan desin- 
fektansia, tetapi bila konsentrasi dinaikkan akan ber
chasiat sebagai kaustika (12,22). Larutan ini tjepat 
diabsorpsi dan dapat menjebabkan keratjunan. Sekarang 
Sublimat masih dipakai sebagai antiseptika dalam laru
tan 1 : 1000 sampai 1 : 5000. Dalam bidang kedokteran 
gigi Sublimat dahulu dipakai sebagai obat kumur,tetapi 
kini tidak diandjurkan karena merusak sel epithel per
mukaan Mucosa mulut dan djuga berbahaja, karena kemung 
kinan terdjadi absorpsi. Sublimat djuga dipakai seba
gai desinfektansia pada perawatan saluran akar jang te 
lah mendjadi busuk, abeces dan fistel. Tjontoh resep 
sublimat dengan solutio ^^0^ (1:1000), dapat di lihat 
pada halaman 22 (12,22).

b. Nitromersol (Methaphene),
Nitromersol merupakan komponen Mercuri -
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ortho-kresol. Larutan 0,1% Nitromersol digunakan untuk 
mensterilkan alat-alat dan sebagai tinctura dalam kadar 
0,1% digunakan pada kulit, sedang untuk penggunaan pada 
mucosa dipakai larutan jang djauh. lebih entjer. Nitro- 
mer-sol adalah suatu germicida jang chasiatnja lebih ku- 
at dari pada Sublimat, atau lain persenjawaan Mercuri 
organik, dan 500 kali lebih kuat dari Fenol. Nitromer- 
sol relatif tidak memberikan iritasi pada membran muco
sa atau pada kulit dan djuga kurang toksis, dari itu 
dapat dipakai sebagai kumur dalam larutan 1 : 5000, dan 
untuk pengobatan pada membrane ulcero gingivitis dipa
kai larutan 1 : 1000 ( 12 ).

c. Merthiolat (Thimerosal) (20).
Merthiolat adalah Mercuri-Organik jang me

ngandung 50% Mercuri dan aktif terhadap organisme gram 
positif, beberapa organisme gram negatif, dan fungi. 
Merthiolat dipakai dalam beberapa pengentjeran :
- Larutan 1 : 1000 dipakai untuk sterilisasi alat,kare
na tidak bersifat korosif seperti Sublimat.

- Larutan 1 : 5000 sampai 1 : 2000 dipakai untuk mem
bran mucosa dan tinctura 1 : 1000 dipakai sebagai an
tiseptika pada kulit sebelum operasi.

d. Argenti Nitras (Perak Nitrat = Nitras Ar
gent i cu s) .
Perak Nitrat dalam bidang kedokteran gigi
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digunakan dalam larutan 25 - 35% sebagai kaustika un
tuk tulang gigi jang sensitif (22,25). Oleh karena re- 
duksi, endapan garam perak berubah mendjadi hitam dan 
hal ini merugikan pada penderita (22). Larutan Perak 
Nitrat 10% adalah berguna untuk membakar permukaan ke- 
tjil pada membran mucosa buccal.

3.1,2. Antiseptika dari golongan alkali (12).
Antiseptika dari golongan ini jang pa

ling kuat adalah dari golongan alkali hydrat, sedang
kan golongan alkali karbonat adalah jang paling lemah. 
Diantaranja jang sering dipakai dalam kombinasi resep- 
resep adalah borax, seperti tjontoh resep dibawah (26) 
Gargarisma Piperis bettle Borax glycerin 10%.
R/ Piper betle fol. recent 22,5 R/ Natr. biborat 10. 

Natr. biborat 3 glycerin ad. 100.
aqua qs. s.u.e.
f.l.a.inf. 300.
S# Garg.

3.1.3* Halogen dan derivatn.ja. 
a- Jodium (Iodum).

Jod adalah salah satu antiseptika jang 
tertua dan mempunjai chasiat sebagai germicida dalam 
konsentrasi jang rendah, Jod djuga merupakan fungicida 
jang efektif, digunakan dalam bentuk tinctura, jang di 
gunakan setjara lokal (22).
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Matjam-matjam Sediaan Jodium (25) :
- Solutio Iodii N.F.
Mengandung 2% Jod dan 2,4% Natrium Iodida, dilarutkan 
dalam aqua destillata dan dipakai pada membran mucosa 
mulut sebagai antiseptika.

- Tinctura Iodii (U.S.P.)(Jodium Tiactuur)•
Tinctura Iodii mengandung 2% Jod dan 2,4% Natrium - 
Iodida, dilarutkan dalam kira-kira 50% alkohol dan 
merupakan germicida jang efektif, dan dipergunakan 
sebelum operasi.

3.1.4. Larutan .jang melepaskan 0 nascens (Oksi - 
dansia)♦

a. Hydrogen Peroxida (Hydrogenii Peroxydum) 
Hydrogen Peroxida sangat tidak stabil 

dan segera petjah membentuk 0^ dan air. Jang umum dan 
banjak dipakai adalah larutan H^O^ 3% dalam air(3.,5520) 
(Solutio Peroxydi Hydrogenii) adalah antiseptika exter 
nal jang ideal untuk tubuh, kulit, membran mucosa luar 
dan permukaan luka-luka serta tidak iritasi. Larutan - 
H2°2 adalail antiseptika jang sangat kuat dan deodoran, 
dalam hal merusak bakteri dan hasil metabolisme», ja te
tapi tidak akan merusak djaringan dari sel-sel tubuh - 
(12). Pemakaian larutan H^O^ sangat efektif dalam pe
ngobatan dari Vincents stomatitis, dipakai sebagai obat
kumur. Pemakaian H^O^ sebagai obat kumur jang te 
rus menerus dapat menjebabkan hypertrophy papilae fili-
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formis dari lidah (hairy tongue), hal ini akan dapat 
hilang apabila pemakaian obat dihentikan (5,13). Laru
tan deagan koaseatrasi 30% £ ^ 2  (-^rkydrol) mempunjai 
sifat kaustik kuat dan digunakan sebagai pembersih gu
si, das djuga diguaakan untuk menghentikaa perdarahan. 
Aadresea meagandjurkaa Perhydrol sebagai obat jaag ba- 
ik dalam pengobataa dari tulaag gigi jang peka,teruta
ma dalam lubaag cervical (12), Dalam bidaag kedokteraa 
gigi Perhydrol sangat efektif untuk pemutih gigi daa 
pengobatan enamel jang berbintik-bintik ( 22 ). 
Beberapa tjoatoh resep-resep dengaa Solutio ^0,^12) :
- Larutaa antiseptika :
R/ Hydrarg. bichlor. 0,06 

Liq. Hydrog. Peroxyd. 60 cc
S, pakai dan entjerkan sebagai larutan antisep

tika,
- Obat kumur untuk Vinceat's stomatitis :
R/ Hydrarg. bichlor. 0,09

Liq.Hydrog. Peroxyd. 240 cc
S. eatjerkaa deagan air panas jaag sama banjak 

sebagai kumur mulut.
- Gargarisma Superoli :
R/ Superol 0,300

Sol. Hydrog.peroxyd. 1% 300 
Sig. Garg.
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'b. Kalii Permanganas (KMnO )̂ .
Larutan KMnO^ adalah. desinfektansia jang tju 

kup kuat dan djuga bersifat deodoran, dalam konsentra- 
si lebih. besar 1 : 5000 menjebabkan iritasi pada dja- 
ringan dan djuga bersifat korosif pada kulit ('p) .Kalii 
Permanganas dipakai untuk pengobatan penjakit-penjakit 
pada membran mucosa seperti aphthae ,ulceratif stomati
tis, gingivitis dan infeksi-infeksi lain.Larutan dari 
1 : 3000 sampai 1 : 1000, digunakan untuk pemakaian lo 
kal, sedang larutan KMnO^ 1% digunakan dalam pengobat
an infeksi Vincent's dan untuk desinfeksi tangan sebe
lum operasi. Untuk obat kunur dan tjutji mulut dipakai 
larutan dalam konsentrasi ŷfe(6). Kerugian penggunaan 
larutan Kalii Permanganas sebagai obat kumur,ialah da
pat menjebabkanperubahan warna dari enamel gigi karena 
pengendapan MnO^; oleh karena itu pemakaiannja sebagai 
obat kumur tidak begitu diandjurkan (3,12,22).
Beberapa resep dengan Kalii Permanganas (12)
- Tnut.ii mulut untuk Vincent's stomatitis.
R/ Kalii Permanganati 2 g.

Aqua dest. q.s. ad 120 cc.
Sig. 1 sendok teh penuh dalam segelas air panas - 

untuk tjutji mulut.
“ Gargarisma Kalii Permanganati (26)•
R/ Sol. Kalii Permanganati 1/4000 300 cc 

Sig. Garg.
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3•1•5• Antiseptika dari golongan aromatik.
Antiseptika jang termasuk dalam golongan 

ini dan banjak dipakai di kedokteran gigi adalah :

a* Fenol clan Sediaan-sediaan ^enol.
Fenol lebih bersifat antiseptik dari pa

da germicida, selain dari itu djuga bersifat kaustik 
dan analgetik (3,22), dan lebih mengadakan iritasi pa
da membran mucosa dari kulit.

Keratjunan menahun dengan -̂ enol djuga sering - 
terdjadi pada pemakaian sebagai suatu antiseptika.

Penggunaan Fenol dalam kedokteran gigi mu&gkin 
agak djar.-ng dilakukan karena menjebabkan iritasi dan 
mungkin djuga nekrose. Fenol dalam larutan y/o diguna
kan antara lain untuk sterilisasi alat-alat.

Penggunaan Fenol untuk sterilisasi lubang - lu- 
bang gigi tidak efektif, ketjuali djika hanja di tutup 
kan untuk beberapa djaru Dalam keadaan lubang gigi - 
jang dalam dimana sterilisasi adalah penting digunakan 
tjampuran dari pada Kreosotum, Phenol Liquefactum,Ole
um Caryophylli atau Camporated-Phenol jang akan ditu- 
tupkan untuk 24 djam sebelum menambal gigi. Fenol da
lam larutan y/o dapat dipakai untuk mematikan pulpa da
ri gigi jang tanggai(13),
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- Camphorated Phenol (Phenol Canrohoratum) ('12'). 
Camphorated Phenol adalah tjampuran jang terdiri dari 
Fenol 30% dan kamfer 60% dalam tjairan Petrolatum.Di
pakai untuk saluran akar jang. kena infeksi.

- Phenol liauefactum (Liquefied carbolic acid) (12). 
Phenol liquefactum adalah tjampuran jang terdiri dari 
QO/o Fenol dalam air.

Penggunaan Phenol liquefactum dalam kedokteran 
gigi bertudjuan menghilangkan rasa njeri pada tulang 
gigi jang sensitif dan untuk sterilisasi lubang gigi. 
Djuga dipakai untuk sterilisasi tulang gigi dalam kea
daan infeksi dan untuk sterilisasi saluran akar. 
Beberapa tjontoh resep dengan Fenol :
“ Qbat untuk mematikan pulpa (27).
R/ Acidi arsenicosi 70 

Phenoli 10
Procaini 20

- G-argarisma ichthyoli compositum (27).
R/ Ichthyoli 1

Sol. Phenoli 2 
Chloroformi 0,4 
Spiritus menthae pireritae 0,1 
aquae 96
S. kumur mulut, djangan ditelan.
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'b. Kreosotum (Kreosot).
Kreosot kurang memberikan iritasi dan djuga ku 

rang toksis dari pada Fenol (22). Kreosot adalah. anti
septika jang baik untuk pengobatan penjakit-penjakit da 
ri pulpa. Djuga sebagai antiseptika jang berguna pada 
pengobatan saluran akar jang tidak dalam keadaan infek
si (12). Pemakaiannja sebanjak setetes pada lubang ca
ries gigi kadang-kadang sudah dapat meringankan semen
tara sakit gigi (22,25)- $juga dipakai sebagai bahan uh 
tuk sterilisasi dari parit akar (25).

3.1.6. Antiseptik dari golongan alifatik*
Jang termasuk dalam golongan ini dan ba- 

njak dipakai dibidang kedokteran gigi adalah formalde- 
hyd dan Ethylalcohol.

a. Formaldehyd.
Formaldehyd bila dipakai dalam larutan jang - 

sangat entjer berchasiat sebagai iritansia pada mem
bran. mucosa, sedang larutan dengan konsentrasi jang - 
tinggi bersifat sebagai kaustik ( 5>12 )•

Kemudian penggunaan Foemaldehyd dapat menjebab- 
kan dermatitis pada orang jang peka dan mengadakan iri
tasi serta berbau merangsang, karena itu tidak dian 
djurkan dipakai sebagai komponen dalam obat kumur 
C 5,12,25 ).
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Solutio Formaldehydi atau lebih dikenal dengan - 
nama Formalin, merupakan suatu desinfektansia jang baik 
(5,13)* larutan ini mengandung gas Formaldehyd dalam 
air sebanjak 3^% - 3Qf° b/b dan sedikit methylalcohol un 
tuk mentjegah polimerisasi dan inaktivasi (25). Forma'1.- 
lin ditjampur dengan Kresol, Thymol atau lain-lain de
rivat fenol dengan maksud untuk mengurangi sifat irita- 
sinja. Tjampuran ini digunakan untuk desinfeksi dari sa 
luran pulpa dalam keadaan infeksi ( 25 ).

Formalin dalam kedokteran gigi digunakan untuk 
pengobatan saluran akar jang djadi busuk. Suatu larutan 
berupa tjampuran dari Formalin dengan Kresol sama ba
njak jang dikenal sebagai Formokresol, banjak digunakan 
untuk maksud tersebut (12,22).

b . E thylalcohol (Ethanol) .

Ethylalcohol mempunjai kekuatan antiseptik 
jang sedang; daja antiseptiknja adalah efektif bila di
gunakan larutan dari ^0% (6,12,22,28).Ethylalcohol bila 
digunakan dalam konsentrasi jang tinggi dan waktu jang 
lama pada membran mucosa dari mulut dapat menjebabkan 
iritasi dan hyperemia (12,22).

Penggunaan ethylalcohol sebagai antiseptika bi- 
asanja dilakukan dengan konsentrasi 7 sedangkan se-

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI MASALAH PENULISAN RESEP OLEH DOKTER GIGI PUDJIATI MARGONO



28

"bagai astringen dengan konsentrasi 50% - 70%. Djuga di 
pakai sebagai deterdjen dan antiseptik dalam pengobat
an dari saluran akar dengan konsentrasi ^0%.Penggunaan 
jang lain untuk membersihkan dan disinfeksi kulit ser 
ta alat-alat.

3.1 .7 * Min.jak menguap dan derivatnya.
Jang termasuk dalam golongan ini dan ba- 

njak dipakai di kedokteran gigi adalah :
a. Oleum Caryophylli (Minjak Tjengkeh)
b. Eugenolum (Eugenol)
c. Thymolum (Thymol)

Sedjak dikenalnja antiseptika jang modern, minjak me
nguap sudah djarang digunakan dalam kedokteran gigi. - 
Beberapa dari padanja atau derivatnja disebutkan seba
gai konstituen dari obat gosok gigi dan obat kumur, da 
lam keadaan tunggal atau ditjampur dengan Fenol.

a. Oleum Caryophylli.
Oleum Caryophylli sebagai antiseptika di 

sebabkan karena Eugenol jang dikandungnja dalam kon
sentrasi kurang lebih 82% dan djuga berchasiat sebagai 
Analgetika lokal.

Oleum Caryophylli digunakan dalam tjampuran o- 
bat gosok gigi sebanjak 1 - y/o. Djuga berguna untuk - 
menghilangkan rasa njeri pada sakit gigi tea-rona jang 
disebabkan oleh iritasi p-ida pulpa, dan djuga diguna-
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kaa pada tulang gigi jang sangat peka, serta caries - 
(12,22). Oleum Caryophylli kadang-kadang ditjampur de
ngan ZnO dalam bentuk pasta untuk menutupi atau menam
bal pulpa gigi jang terbuka sebagai pengisi sementara 
dalam praktek dokter gigi. Untuk mengurangi keluhan 
pada sakit gigi» Oleum Carjrophylli diteteskan pada ka- 
p.us dan diletakkan tanpa penekanan pada lubang caries 
jang telah dibersihkan. Hal ini dapat menghilangkan ke 
luhan/njeri hanja untuk sementara (13,25).
T.iontoh resep .jang memakai Oleum Caryophylli :
- Loco Odol (26).

Salol 2,5
Ol.caryophyl, 0,040
Ol.menth. pip# 0,5
Ol.Carvi 0,040
Saccharin 0,004
Alkohol 90% 100
S.loco odol gtt,X dalam i gelas air.

- T.ja-iran untuk menghilangkan rasa sakit pada pulpitis 
(2?).
R/ Phenoli Liquefacti 2 

Olei Caryophylli 2 
Tincturae Aconiti 4
3. Tjairan untuk menghilangkan rasa sakit ditaruh 

pada kapas.
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'b. Eugenolum (Eugenol).
Eugenol banjak dipakai sebagai pengganti mi- 

njak tjengkeh.
Eugenol jang berbentuk tjair dalam penggunaannja di- 
tjampur dengan calsium phosphat precipitated, seng ok
sida, thymol jang berbentuk serbuk sehingga membentuk 
pasta digunakan untuk menutup pulpa (3?25)- Djuga dipa
kai dalam kombinasi dengan larutan Formaldehyd untuk - 
pengobatan saluran akar jang busuk (1 2 ,25).
Penggunaan jang lain sebagai pengisi sementara keadaan 
sakit dari pulpa jang disebabkan karena caries gigi dan 
sebagai bahan pengisi akar, jang dipakai dalam bentuk 
semen sementara.

c. Thymolum.
Oleum. Thymi mengandung kurang lebih 20 - 30%- 

Thymol. Thymol mempunjai sifat baktericidal dan akan di 
pakai sebagai suatu antiseptika (5,13)* Thymol djuga e- 
fektif sebagai analgetika. Dalam tjampuran dengan sinc 
oksida atau damar jang dientjerkan dengan Fenol, men
thol, atau kamfer efektif sebagai analgetika untuk di
pakai pada lubang gigi menghilangkan rasa njeri (13)* 
Suatu tjampuran jang dikenal sebagai Thymocamphene, te
lah ditjoba sangat memuaskan untuk pengobatan dari sa
luran akar jang busuk (12).
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Tjontoh resep dengan Thymol :
- E/ Thymol 4- g.

Phenol 4- g.
Camphor 2 g.

” Sediaan penutup pulpa (1 2 ,25)»
R/ Oksida zinc 20 g.

Thymol 10 g.

- Thymol Iodide U.F. X (12,25)*
Thymol Iodide adalah antiseptika jang terutama dipa
kai dalam bentuk serbuk tabur* Dalam kombinasi dengan 
ethylamino benzoat atau anestetik lokal jang lain, di 
pakai untuk mengurangi sakit pada incisi dari djari- 
ngan gingiva.
Thymol Iodide djuga dipakai dalam bentuk tjampuran un 
tuk peng.isi akar.

Tjontoh resep :
- R/ Ethylamino benzoat 6 g.

Thymol Iodide 2 g.
Lanolin q.s. ad 60 g.
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3,2. GOLONftAH AIQSdTKTIKA LQK/Jj,
Jang dimaksud dengan anestetika lokal ia

lah suatu tjara untuk menghilangkan rasa njeri setem
pat tanpa menghilangkan atau mengurangi kesadaran, her 
beda dengan anestesi umum dimana terdapat hilangnja ke 
sadaran. Obat-obatan untuk maksud tersebut disebut : 
anestetika lokal.

Penggunaan anestesi lokal hampir meliputi semua 
tjabang ilmu kedokteran gigi, baik dipergunakan dalam 
operasi-operasi ketjil maupun beberapa operasi besar, 
umpamanja pada :
- Bedah mulut : Anestesi lokal untuk menghilangka* -

rasa njeri pada waktu pentjabutan gi 
gi,djuga pada apicoectomy,alveolec - 
tomy,residual infection,cysta,tumor, 
dan gigi jang tumbuhnja terganggu ka 
rena gigi lain.

- Pengawet gigi : Anestesi lokal untuk menghilangkan
rasa njeri pada waktu mengadakan pe
rawatan exterpasi pulpa vital,dan pa 
da waktu mengadakan preparasi teru
tama pada bagian cervical dari gigi, 
dimana pulpa dentis terletak dekat 
pada gigi.

- Periodontia : Pengasakan gigi pada traumatic occlu
sion,deep scaling,dan curretasi dari 
pada periodontal pockets,dan djugadi
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gunakan pada perawatan chirurgis pada 
penjakit periodontal,

- Badiodontia dan Prosthodontia :
Rasa muai jang timbul pada beberapa - 
penderita pada waktu pengambilan sua
tu rontgenogram, atau pada waktu me- 
ngadakan tjetakan dalam mulut sering- 
kali mengganggu pekerdjaan dari dok
ter gigi. Keadaan ini sering dapat di 
atasi dengan anestesi lokal pada uvu
la dan palatum molle.

- Orthodontia : Anestesi lokal terutama pada pemasa
ngan band-band dibawah batas gingiva, 

Sjarat-sjarat dari suatu Anestetika lokal jang ideal - 
adalah (5,10,12) :
- mempunjai potensi jang tjukup
- kerdjanja harus reversibel
- mempunjai deradjat toksisitas sistemik jang rendah
- tidak boleh merangsang djaringan dan tidak menjebab
kan reaksi lokal sekundair.

- mulai bekerdja (Onset of action) jang tjepat dan la- 
manja bekerdja (Duration of action) jang tjukup lama.

- mempunjai sifat penetrasi jang tjukup
- tidak menjebabkan gedjala-gedjala allergis dan idio- 

syncrasi.
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- larut dalam air dan stabil dalam larutan
- steril atau dapat disterilkan dengan pemanasan tanpa 
terdjadi peruraian.

- dapat ditjampur dengan suatu vasokonstriktor apabila 
diperlukan.

- murah dan mudah didapat
Adakalanja pemberian suatu vasokonstriktor -di

perlukan dengan tudjuan memperlambat absorpsi (10,22). 
Jang sering digunakan sebagai vasokonstriktor adalah 
Adrenalin dalam bentuk garam HCL (Epinephrin) dengan 
konsentrasi 1 : 1000.

Anestetika lokal menurut struktur kimianja dapat digo
longkan dalam dua golongan jakni golongan ester dan go 
longan non-ester :

5.2.la Golongan ester (ester type) (20).
Jang termasuk dalam golongan ini antara 
lain :

aa»Ester dari Acidum Benzoicum :
- Piperocain HQ1 (Metycain HCL).
- Hexylcain HCL (Cyclain HCL).
- Meprylcain HCL (Oracain HCL).
- Kincain.

ab.Ester dari Acidum meta-amino benzoicum.
- Primacain (Primacain HCL).
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- Metabutethamine (Unacain HCL)
ac.Ester dari Acidum para-amino benzoicum.
- Procain HCL (Novocain)
- Butethamine HCL (Monocain HCL)
- 2 Chloroprocain HCL (Hesacain HCL)
- Propoxycain HCL (Ravocain HCL)
- Tetracain (Pontocain)

3.2.1b Golongan non-ester (Non ester type).
Jang termasuk dalam golongan ini antara 
lain :

- Lidocain HCL (Xylocain HCL)
- Mepivacain (Carbocain)

Anestetika lokal menurut tjara pemberiannja dapat di
golongkan dalam dua golongan jakni : anestetika lokal 
jang diberikan setjara topikal dan jang diberikan se
tjara parenteral.

3.2*2a Anestetika lokal ,iang diberikan setjara 
topikal.

aa Ethylamino benzoate (Benzocain).
Benzocain tidak digunakan setjara paren

teral karena tidak larut dalam air. Dalam minjak atau 
suspensi dalam lemak Benzocain digunakan setjara topi
kal. Sebagai anestesi lokal Benzocain tjukup effisien 
dan bekerdja tjukup lama.
Untuk menghilangkan rasa njeri pada pentjabutan gigi
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dapat digunakan sediaan sebagai berikut (12) :
E/ Benzocain 1,5 S 

Chlorobutanol 1,5 S 
Methyl salicylat 0,3 cc 
Petrolatum atau lanolin q.s. ad 30 g»

Djuga dapat digunakan larutan 10% dalam alkohol 70%, 
ada kalanja digunakan larutan 10% - 15% dalam. Pro
pyl en glycol.
Untuk mengurangi rasa sakit jang disebabkan oleh kare
na suntikan dapat diandjurkan menggunakan Benzocain da 
lam bentuk pasta (22).

ah Chlorobutanol.
Pada pemberian setjara topikal dari Chlo 

robutanol didapat anestesi jang tjukup (22). 
Chlorobutanol banjak digunakan dalam kedokteran gigi 
tanpa atau dengan minjak tjengkeh, untuk mengurangi ra 
sa njeri pada sakit gigi, djuga untuk pengobatan pulpa 
jang sensitif (22,25).
Sebagai tjontoh resep dapat kami sebutkan ;
N.F. Toothache drops.

(Odont algi cum)
E/ Chlorobutanol 25 g.

minjak tjengkeh ad 100 ad
s.Dipakai pada kapas dilubang gigi jang sakit 
sebagai analgetik lokal (9).
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ac Orthoform (Orthoform New).
Orthoform digunakan untuk menghilangkan 

rasa njeri sesudah pentjabutan gigi (12).

Djuga Penol, Kreosotum, Kresol, minjak tjengkeh, 
Eugenol, Thymol, Menthol, Chloroform, digunakan setja
ra topikal dalam matjam-matjam konsentrasi tanpa atau 
dengan obat lain untuk menghilangkan rasa njeri jang 
diberikan dalam lubang gigi atau sekeliling gigi (22).

ad Ethyl chloridum (Chloroethane, Aethylis 
chioridum).
Ethyl chloridum adalah anestetika lokal 

pendingin, diberikan dalam bentuk spray (12). Dapat di 
gunakan untuk anestesi lokal pada operasi ketjil dan 
operasi gigi jang hanja memerlukan anestesi lokal jang 
amat pendek. Umpamanja pada incisi absces, bisul dan 
pentjabutan gigi jang gojah (22,25). Sekarang sudah - 
agak djarang digunakan dalam kedokteran gigi ketjuali 
hal-hal tertentu.

ae Butacain (Butacain Sulfate, Butacain - 
Sulfas).
Butacain sulfat sebagai anestesi topi- 

kal mempunjai kekuatan kira-kira empat kali Procain (- 
12,22). Toksisitasnja tinggi sehingga tidak digunakan 
setjara parenteral. Chasiat anestesinja akan lebih be-
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sar apabila larutan dibuat alkalis umpamanja dengan 
Natrii bicarbonas. Untuk anestesi topikal biasanja di 
gunakan But^cain dengan larutan 10%. Achir-achir ini 
penggunaan Butacain sudah djarang dilakukan ljgi. 

af.Tetracain/Nupercain.
Pemakaian topikal dari kedua zat ini 

akan diuraikan bersama-sama pada pemakaian parenteral 
(lihat uraian pada anestetika lokal jang diberikan se 
tjara parenteral, pada halaman 40).

3.2.2b Anestetika lokal ,jang diberikan set.iara 
parenteral.
Anestetika lokal jang diberikan setjara 

parenteral dibagi dalam : - infiltrasi anestesi,
- block anestesi.

ba.Procain (Hovocain» Aetocain, Scuro- 
cain).
Procain dalam bentuk garam HCL ba - 

njak digunakan terutama untuk anestesi lokal pada pen 
tjabutan gigi. Procain tidak merangsang djaringan sam 
pai konsentrasi 3#, konsentrasi jang lebih tinggi ti
dak hanja merangsang tetapi djuga bersifat kaustik - 
(12). Procain pada pemberian topikal pada membrane - 
mucosa tidak dapat menembus membrane dengan baik oleh 
karena itu penggunaannja jang paling efektif adalah
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setjara parenteral (infiltrasi) ( 6,13 ).
Procain untuk anestesi lokal tjukup poten dan sifat-si- 
fat jang lain adalah :
- relatif tidak toksis (toksisitas Procain kira-kira -J- 
kali Cocain).

- tidak menjebabkan ketagihan
- tidak mempengaruhi besarnja pupil
- tidak menjebabkan kontraksi dari otot polos ( 6 )

Pada penggunaan Procain selalu diberikan bersa
ma-sama dengan Adrenalin atau vasokonstriktor lain de
ngan maksud memperlambat absorpsi ( 5,13 )•
Salah satu kerugian penggunaan adalah pada beberapa pen 
derita tertentu dapat menjebabkan terdjadinja reaksi 
allergis dengan gedjala-gedjala ringan sanpai berat*Ke- 
rugian lain pada penggunaannja ialah dapat terdjadinja 
keratjunan dengan gedjala-gedjala konvulsi jang diikuti 
dengan paralise pernapasan ( 6,10 ).
Hal ini hanja mungkin terdjadi pada penderita jang sa
ngat peka atau penggunaan dosis jang terlalu tinggi.

Penggunaan klinik dari Procain untuk Anestesi 
lokal antara lain pada :
- pada pentjabutan gigi
- incisi absces
- excisi
oediaan jang banjak dipergunakan ialah :Procain HCL 2%*
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Keuntungan dari larutan Procain HCL 2\% ialah :
- tidak menjebabkan iritasi pada djaringan dan mempu- 
njai potensi tjukup.

Walaupun Procain HCL dapat digunakan dalam larutan 
0,5% - 4% tetapi tidak diandjurkan untuk menggunakan - 
Procain dalam konsentrasi lebih dari 2% sebab dapat me
njebabkan vasodilatasi, jang dapat mempertjepat penje- 
rapan pada tempat penjuntikan. Hal ini akan dapat mem
perbesar kemungkinan terdjadinja keratjunan.
Sediaan dari larutan Procain jang sering digunakan ia
lah :
- Procain HCL 27o tanpa Adrenalin
- Procain HCL 2% dengan Adrenalin 1 : 100000/ml
- Procain HCL 27/o dengan Adrenalin 1 : 50000/ml

bb. Monocain.
Monocain adalah sediaan anestesi lo

kal jang termasuk satu golongan dengan Procain, jang pa 
da penggunaan topikal lebih efektif dari pada Procain. 
Pada pemberian setjara parenteral dengan konsentrasi - 
jang sama Monocain 2 kali lebih poten dari Procain, se- 
dang toksisitas lebih rendah jaitu kira-kira 1.6 kali 
(12).

Monocain berbeda dengan Procain jang menjebabkan vaso
dilatasi, oleh karena itu dapat digunakan tanpa ditjam- 
pur dengan Adrenalin, akan tetapi ada kalanja pemberian
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Adrenalin masih diperlukan.
Untuk penggunaan parenteral digunakan Monocain 

1% - 1,5'# tanpa atau dengan Adrenalin dengan perban
dingan 1 : 75000 ( 12 ).

he. Tetracain (Tetracain HCL,Pontocain) 
Dalam konsentrasi jang sama Tetraca

in adalah sepuluh kali lebih kuat dan lebih toksis da
ri pada Procain (10,13,30).
Sama halnja dengan Procain Tetracain tidak mempunjai - 
sifat vasokonstriktor (10,12). Mulai bekerdjanja dari 
Tetracain (onset of action) lebih lambat dari pada Pro 
cain, sedangkan lama bekerdjanja (duration of action) 
lebih lama ( 13 ).
Sediaan jang sering digunakan antara lain :
- untuk anestesi topikal larutan 0,15#
- untuk pemberian parenteral (infiltrasi anestesi, - 
block anestesi), Tetracain diberikan dalam konsen
trasi rendah dan ditjampur dengan Procain (25).

bd. Nupercain (Dibucain).
Nupercain HCL adalah anestesi lokal 

jang lebih poten dari Procain sedangkan toksisitasnja 
sangat tinggi jaitu kira-kira tiga puluh lima kali Pro 
cain ( 12 ).

Nupercain untuk infiltrasi anestesi digunakan 
sebagai larutan 1 : 1000 sampai 1 : 2000 bersama-sama
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dengan Adrenalin seperlunja. Untuk topikal anestesi 
digunakan larutan 27o - 5°/o,

be. Lidocain (Xylocain)
Lidocain mempunjai sifat mulai be- 

kerdjanja (onset of action) gang lebih. tjepat, sedang 
lama bekerdjanja (duration of action) lebih lama dari 
Procain (13>30)» Oleh karena itu penggunaannja dibebe- 
rapa Negara tertentu umpamanja Amerika lebih sering di 
lakukan dari pada Procain. Lidocain. sebagai anestetika 
lokal efektif tanpa vasokonstritor dan merupakan anes
tesi jang haik untuk digunakan pada orang-orang jang 
peka terhadap Procain.

Pada konsentrasi 0,5% jang diberikan setjara 
s.c. Lidocain mempunjai toksisitas kira-kira sama de
ngan Procain. Pada konsentrasi jang lebih tinggi ter- 
njata Lidocain lebih toksis dari Procain ( 20 ). 
Lidocain untuk anestesi lokal dapat digunakan tanpa su 
atu vasokonstriktor ( 9,20 ).
Pada pemberian Lidocain bersama-sama dengan KCl 1,5$ - 
mengakibatkan lama bekerdjanja (duration of action) le 
bih lama dari pada Lidocain sadja. Oleh karena itu ada 
kalanja tjampuran ini digunakan sebagai pengganti tjam 
puran Lidocain dengan Adrenalin pada penderita- pende
rita tertentu, dimana penggunaan Adrenalin merupakan - 
kontra indikasi ( 17 )•
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Kerugian penggunaan Lidocain sangat kuring akan 
tetapi kadang-kadang dapat menjebabkan hal-hal seperti 
tersebut dibawah ini ( 20 ) :

- rasa muai
- rasa muntah
- kedinginan
- gemetar
Larutan Lidocain HCL banjak digunakan dalam ke

dokteran gigi untuk infiltrasi dam block anestesi - 
( 6,25 ).
Sediaan jang sering digunakan antara lain adalah :
- untuk infiltrasi anestesi konsentrasi 0,5% dengan 
Adrenalin 1 : 100000.

- untuk block anestesi konsentrasi larutan dari 1% dan 
2%.

- untuk anestesi topikal konsentrasi 2% ( 9,11 ).
Kemungkinan terdjadinja keratjunan dengan Lido

cain tergantung kepada konsentrasi larutan jang dipa
kai ( dalam konsentrasi jang rendah 0,5% diberikan se
tjara subcutan ).

Penggunaannja di kedokteran gigi kadang- kadang 
dilakukan dengan larutan 2% bersama-sama dengan Adre
nalin 1 : 50000.

Pada anestesi lokal ada hubungamnja antara cha
siat,lama bekerdja dan toksisitas dan mungkin dengan 
gedjala-gedjala allergis jang disebabkannja ( 1,20 ).
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3*3. GOLCHG,iN AHALG.STIKa .
Analgetika adalah obat-obat «jang dapat me

ngurangi atau menghilangkan rasa njeri, tanpa menghi
langkan kesadaran ( 28 ).
Analgetika digolongkan dalam dua golongan :

3.3.1* Narkotik analgetika
3*3*2. Non-narkotik analgetika ( 20 ).

3.3.1. Narkotik analgetika.
Jang termasuk dalam golongan Narkotik anal 

getika adalah Opium dan "beberapa alkaloid jang di kan- 
dungnja, umpamanja Morphine, Codein, Thebain serta de- 
rivat-derivatnja, dan beberapa sediaan-sediaan sintetik 
sebagai pengganti Korphin umpamanja Dolantin.Tetapi go
longan Narkotik analgetika ini djarang dipakai dikedok- 
teran gigi ketjuali mungkin untuk beberapa keadaan, um- 
pamanja setelah operasi.

Codein kadang-kadang digunakan untuk menghilang
kan rasa njeri sehabis pentjabutan gigl* biasanja dalam 
bentuk kombinasi dengan obat lain.

Tjontoh resep jang mengandung Codein ( 26 ) : 
Aslucod :

R/ Acetosal 0,^00
Luminal 0,030
Codein 0,010
m.f.pulv.dtd.no X 
s.3dd.pulv.l p.c.
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Loco Dolviran
Acetosal 0,200
Phenacetin 0,200
Codein phosphat 0,010
Coffein anhydr. 0,050

Phenobarb. 0,025
m.f.pulv.dtd.no. X
S,p .f.n.3dd.pulv.1

Pulveres antineuralgicae cum Godeino
R/ Acetosal 0,300

Phenacetin 0,200
Cofeein 0,100
Codein phosphat 0,030
m.f.pulv.dtd.no X 
S,3dd.pulv.l

Ada beberapa obat lain jang didapatkan setjara 
sintetik, jang dimaksudkan sebagai pengganti dari Nar
kotik analgetika dari golongan alkaloid Opium. Berbeda 
dengan golongan alkaloid Opium, obat-obat dari golong
an ini tidak menjebabkan ketagihan (addiction). 
Obat-obat jang termasuk dalam golongan ini antara lain 
adalah : Dextro propoxyphene (Darvon).

Ethoheptazin (Zactane).
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Dextro propoxyphene (Darvon).
Dextro propoxyphene mempunyai chasiat jang sama 

dengan Codein. Garam HCL-nja disebut Darvon (U.S.P.) ; 
Dextro propoxyphene dapat diberikan dalam bentuk kombi- 
nasi dengan obat lain, umpamanja, Acetosal, Phen&cetin 
dan Coffein, kombinasi ini dikenal dengan nama Darvon 
compound (20,25,28).

Berbeda dengan Codein Dextro propoxyphene :
- lebih djarang menyebabkan chasiat ikutan umpamanja 
rasa muai, muntah, konstipasi dan lain-lain gangguan 
gastro intestinal.

- mulai bekerdjanja (onset of action) lebih tjepat de
ngan Codein.

Dikatakan bahwa lama bekerdjanja (durition of action) 
adalah sama dengan Codein (20).
Dextro propoxyphene dapat digunakan sebagai analgetika 
pada keadaan-keadaan jang sama dengan penggunaan Codein 
dan Acetosal.

Dosis Dextro propoxyphene untuk orang dewasa di 
berikan sebanjak 32 - 65 mg dalam bentuk kapsul dan bi- 
la perlu diberikan tiga sampai empat kali sehari. 
Ethoheptazin (Zactane).

Ethoheptazin mempunjai struktur kimia dan sifat 
farmakologis jang menjerupai Meperidin, Obat ini kerap 
kali diberikan dalam kombinasi dengan Acetosal, misal-
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nja dalam sediaan Zacterin, jang mengandung Ethohepta - 
zin 75 mg dan Acetosal 325 mg. Kekuatan Analgetiknja sa 
ma dengan 30 mg Codein, dan lama bekerdjanja (duration 
of action) lima sampai tudjuh djam (20),
Ethoheptacin biasanja digunakan setelah pembedahan. Do- 
sis untuk orang dewasa adalah 75 nig - 100 mg dan dapat 
diberikan tiga sampai empat kali sehari.

Salah satu kerugian penggunaan Narkotik analge
tika adalah dapat terdjadinja ketagihan (addiction) te
rutama pada penggunaan untuk djangka waktu lama. Disam- 
ping itu dapat menjebabkan keratjunan pada hambatan pa
sat pernafasan pada penggunaannja pada dosis jang ter
lalu tinggi.

3*3*2. Non-narkotik analgetika.
Non-narkotik analgetika jang umum disebut 

analgetika selain dapat menghilangkan rasa njeri djuga 
dapat menurunkan suhu tubuh pada orang dengan keadaan 
demam#
Berdasarkan struktur kimia non-narkotik analgetika di
bagi dalam :
a. Golongan salisilat
b. Golongan para-aminophenol derivat (golongan Anilin)
c. Golongan pyrazolon derivat

4?
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a. Golongan salisilat :
Dari golongan salisilat jang sering digunakan 

deleter gigi ialah : Acidum acetylosalicylicum (Aceto
sal), Salicylamid, Ascal ,Ch‘olin salisilat.
Keuntungan obat-obat golongan salisilat ialah tidak me
nyebabkan ketagihan, dyuga tidak menyebabkan hambatan 
pada pusat pernapasan bila digunakan dalam dosis tera- 
peutik.

Kerugian-kerugian penggunaan obat-obat yang ter
masuk dalam golongan ini antara lain ialah:
- mengadakan iritasi pada mucosa lambung (beberapa se
diaan tertentu umpama Aspirin dan lain-lain) (14).

- menurunnya kadar prothrombin darah (hypoprothrombine- 
mia).

- dapat menyebabkan gedyala-gedyala allergi.
Kalau dibandingkan dengan Codein dapat dikatakan 

bahwa chasiat analgetik dari golongan salisilat lebih 
lemah. Chasiat analgetik dapat diperkuat dengan memakai 
bersama-sama beberapa obat dari golongan lain (5*3)). 
Umpamanya kombinasi dengan Acetanilid, derivat dari Py- 
razolon, Codein, Coffein, dan beberapa obat-obat pene
nang umpamanya dari golongan barbiturat. Dasi golongan 
salisilat yang digunakan sebagai analgetika setyara to- 
pikal pada mucosa mulut disekitar gigi adalah Cholin sa 
lisilat dan penggunaan salisilat tertentu setyara topi-
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kal tidak dibenarkan umpamanja Methyl salisilat ' sebab 
dapat menjebabkan mucosa berwarna keputih-putihan,beng- 
kak, mengelupas dan bahkan nekrose. Obat-obat dari go
longan salisilat jang digunakan per oral dilakukan un
tuk mengurangi/menghilangkan rasa njeri pada penderita 
dengan sakit gigi, dan sesudah pentjabutan gigi. Obat- 
obat dari golongan salisilat diberikan untuk orang de- 
wasa dengan dosis 0,300 - 1 gram, jang dapat diulangi 
tiap tiga atau empat djam bila diperlukan. Dosis untuk 
anak tergantung pada umur dan berat badan.
Obat-obat dari golongan ini sebaiknja dimakan sesudah 
makan (24).

Uraian beberapa obat dari golongan salisilat.
a,a. Acidum acetylosalicylicum (Acetosal,Aspirin) 

Acetosal sebagai analgetika diberikan sen- 
diri atau bersama-sama dengan obat lain, dengan maksud 
menambah chasiat analgetiknja dan mengurangi chasiat - 
ikutan. Umpamanja untuk mengurangi terdjadinja iritasi 
pada mucosa lambung, Acetosal dapat diberikan bersama- 
sama dengan Antacida umpamanja Natrium bicarbonat, Alu- 
minii hydroxidum, Magnesii hydroxidum, dan Magnesii tri 
silikas.

Kombinasi ini didapati dalam sediaan-sediaan um
pamanja A.P.C. plus, A.P,C. super, Neo A.P.C. dan lain-
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lain. Sebagai tyontoh resep dapat kumi kemukakan seba
gai berikut :

R/ Acetosal 0,250 
Phenacetin 0,250 
Coffein 0,050
Aiuminii hydroxidii colloidalis q.s. 
m.f. tablet no I.

Keratyunan dengan Aspirin sering dyuga terdyadi 
terutama pada anak-anak karena dosis yang terlalu ting- 
gi. Hal ini sering terdjadi pada beberapa Negara ter
tentu. Seringnya terdyadi keratyunan pada anak-anak di
sebabkan oleh karena banyaknya sediaan-sediaan Acetosal 
yang berbentuk sedemikian rupa umpamanya berbau orange 
crush dan berwarna merah muda seperti permen, sehingga 
digemari oleh anak-anak.

Penggunaan Acetosal sering digunakan oleh pende
rita sebelum sempat pergi ke dokter gigi, dan dyuga se
sudah pentyabutan gigi.

Dosis Acetosal untuk orang dewasa adalah 500 mg- 
600 mg dapat diulangi tiap tiga sampai empat dyam bila 
dianggap perlu.

Tyontoh sediaan yang mengandung Acetosal adalah; 
A,P#C. atau Acipheco, Aslucod, Aspiphenin.
Resep-resep obat diatas akan kami tuliskan sebagai be
rikut :
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A.P.C. atau Acipheco :
R/ Acetosal 0,250

Phenacetin 0,250 
Coffein 0,0^0
m.f.pulv/tabl. dtd no X 
S.3dd•pulv/tabl.1

Aspipenin :
R/ Aspirin 0,300

Phenacetin 0,200 
m.f.pulv.dtd.no X
S.Jdd.pulv.l

Obat sakit kepala Tjap Matjan djuga merupakan kombinasi 
Acetosal, Phenacetin, dan Coffein citrat dalam perban
dingan : Acetosal 43,0%

Phenacetin 42,5%
Coffein citrat 14,5^

ab«Salicylamid (Salamid).
Salamid dapat dipakai sebagai pengganti Ace

tosal, terutama karena sifatnja jang kurang mengadakan 
iritasi larabung, djadi dapat diberikan pada penderita 
jang tidak tahan dengan Acetosal. Akan tetapi chasiat 
analgetik dari Salamid mungkin lebih lemah dari pada

Aslucod :
R/ Acetosal 0,500

Luminal 0,030
Codein 0,010
m.f.pulv.dtd.no X 
S.3dd.pulv,l p.c.
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Acetosal (6).
Dosis Salamid jang dipergunakan biasanja lebih 

tinggi dari Acetosal.
Tjontoh resep jang mengandung Salamid adalah (26) :

Refagan tablet (Bayer) :
R/ Salicylamid 0,200

Phenacetin 0,200
Coffein 0,050
Incidal 0,015

m.f.tabl.dtd.no X
S.Jdd.tabl.l

Pulveres analgetici D.jatim :
R/ Salicylamid 0,2^0

Phenacetin 0,2^0
Coffein 0,0^0
Codein HCL 0,010
Phenobarbital 0,020
m.f.pulv.dtd.no X
3.p.r.n.Jdd.pulv.l

ac.Calcii acetyl salicylas (Ascal, Acetylosali- 
cylas calcicus, Kalmo'oyrin)
Ascal adalah garam Calcium dari Acetosal yang 

mudah larut dalam air dan lebih stabil, disamping itu
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djuga kurang memberikan iritasi pada mucosa lambung da
ri pada Acetosal; dari itu dapat dipakai sebagai peng- 
anti Acetosal pada penderita-penderita jang tidak tahan 
Acetosal. ^scal djuga tersedia dalam bentuk puder untuk 
pemakaian baji (Crystar), djuga ada terdapat sebagai - 
garam komplex dengan Urea, jang disebut Ca-acetyl-sali- 
cylat carbamide (Calurin). Dikatakan obat ini memberi - 
kadar salisilat dalam darah lebih tjepat dari pada Ace
tosal (21).
Dosis Ascal per oral 0,5 sampai 1 gram,

ad.Cholin salisilat*
Cholin salisilat dapat digunakan setjara to- 

pikal untuk mengurangi rasa njeri umpamanja pada keada
an setelah pentjabutan gigi, alveolitis (dry socket),i- 
ritasi gigi palsu, aphtheus stomatitis, gingivitis, dan 
gigi jang gojah atau labial lesion. Cholin salisilat - 
bentuk gel (Teejel gel) mengandung licorice dan ethyl 
alkohol. Setiap penggunaan cholin salisilat gel seba- 
njak kira-kira 200 mg. Cholin salisilat adalah satu-sa 
tunja salisilat jang dipakai topikal pada penderita de
ngan sakit gigi.

b. Golongan •para-aminophenol :
Jang termasuk dalam golongan ini adalah Ace-
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tanilid, Phenacetin dan Para-acetaminophenol*

Uraian obat-obat dari golongan •para-amino'phenol» 
ba» Acetanilid dan Acetophenethidin.

Derivat p-ethoxy dari Acetanilid adalah Ace- 
tophenethidin atau lebih dikenal dengan nama Phenace
tin. Phenacetin b^nyak digunakan dalam kombinasi resep 
dengan Acetosal, Chasiat Acetanilid sebagai analgetika 
adalah kira-kira sama dengan Acetosal (2,5)*

Kerugian penggunaan obat-obat dari golongan ini 
antara lain adalah methemoglobinaemia.

Keratyunan seringkali disebabkan karena penggu
naan dari obat-obat yang dityampur, biasanya puder sa- 
kit kepala (5)* Kematian dapat terdyadi hanya pada peng 
gunaan dengan dosis yang terlalu tinggir Hal ini sangat 
dyarang terdyadi.

Penggunaan Phenacetin antara lain untuk menghi
langkan rasa nyeri pada sakit gigi dan habis pentyabu- 
tan gigi (20), dan terutama berguna untuk penderita yarg 
sangat peka terhadap Acetosal.

Dosis dari Phenacetin untuk orang dewasa adalah 
300 mg - 600 mg sekali dan dapat diberikan tiap tiga a- 
tau empat dyam, sedangkan dosis untuk anak-anak diper
hitungkan menurut berat badan dan umur.
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bb. Acetaminophenol (para-Acetaminophenol,N-ace- 
tyl-p-aminophenol. Acetaminophen» Acetaphen.- 
Tempra atau Paracetamol).
Acetaminophenol mempunjai struktur kimia - 

jang hampir sama dengan Phenacetin dan Acetanilid dan 
disamping chasiat analgetik djuga mempunjai chasiat an- 
tipyretik. Chasiat analgetik-antipyretik dari Acetami- 
nophenol sama dengan Phenacetin, akan tetapi lebih dja- 
rang menjebabkan keratjunan sebab lebih kurang menje- 
babkan pembentukan methemoglobin (13,23,25,30). Aceta - 
minophenol djuga tidak mengganggu daja penggumpalan da- 
rah seperti kadang-kadang didapati dengan golongan sa
lisilat umpamanja Acetosal, sedangkan chasiat analge- 
tiknja kira-kira sama (6,23).

Penggunaan dari Acetaminophenol dapat dianggap 
lebih aman dari analgetika dari golongan lain. Acetami
nophenol dapat diberikan pada penderita jang sensitif - 
pada Acetosal. Acetaminophenol dapat digunakan untuk - 
mengurangi rasa njeri pada sakit gigi, dengan dosis un
tuk orang dewasa 0 , 5 - 1  gram dan dapat diberikan tiap 
tiga sampai empat &j-am'.- Sedangkan dosis untuk anak-anak 
diperhitungkan menurut berat badan dan umur. Pada peng- 
gunaannja dengan satu atau dua analgetika dari golongan 
lain dapat memperbesar chasiatnja dan mengurangi ke - 
mungkinan terdjadinja keratjunan, sebab penggunaan se-
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tyara kombinasi ini dosis masing-masing analgetika da
pat diturunkan.

Acetaminophenol biasanja digunakan dalam kombi
nasi dengan Aminopyrin, Coffein, dan golongan Barbitu - 
rat (Phenobarbital) dan obat-obat lain dari golongan - 
salisilat (Acetosal).

Tjontoh sediaan yang mengandung Acetaminophenol
(16) s
1. Coryza kapsul (Columbia Int'l Co LTD) :

Satu kapsul mengandung : Paracetamol 250 mg
Phenacetin 100 mg
Coffein 30 mg
Phenylephrine 5 mg

2. Toplexil (Specia) :
Bentuk larutan yang terdiri atas : 
Oxomemaxine 25,7 nig
Clyceryl guajacolat 517,9 mg 
Benzoas Na 517»9 mg
Paracetamol 517)9 mg
Excip.ad 100 g

3. Bodrex (Dr. Fritzs Bode).
Satu tablet mengandung : Paracetamol 250 mg

Phenacetin 250 mg
Glyc?ryl guajacolat 50 mg
Coffein anhydrous 50 mg
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Sediaan lain jang mengandung Paracetamol umpamanya Dia
log (dba) yang mengandung kombinasi dari Dial ( deri - 
va1? barbiturat) dan Paracetamol untuk menghilangkan/me
ngurangi rasa nyeri sehabis pentyabutan gigi. Keuntung
an lain dari Dialog adalah kurangnya chasiat ikutan 
yang berarti (7).

c- Golongan pyrazolon derivat :
Obat-obat yang termasuk golongan ini pada u - 

mumnya lebih toksis dari obat golongan salisilat. Hal - 
terpenting yang dapat menyebabkan kematian, adalah mung 
kin karena terdyadinya agramulocytosis bila obat ini di 
berikan dalam dyangka waktu yang lama. Walaupun demiki
an sampai sekarang obat ini masih banyak digunakan da- 
lam kombinasi-kombinasi resep sebagai analgetik,antipy- 
retik. Jang termasuk dalam golongan ini dan banyak di
pakai dyuga dalam kedokteran gigi adalah : Antipyrin - 
(Phenazone), Pyramidon C-^midopyrin), Novalgin.

ca. Antipyrin dan Pyramidon.
Chasiat yang penting dari Pyramidon dan An

tipyrin adalah chasiat analgetik-antipyretik, dan cha
siat antiphlogistik (2,5°) • Selain itu Antipyrin mempu
nyai sifat anestetik lokal yang sedang (5). Chasiat a- 
nalgetik akan diperbesar bila diberikan dalam kombinasi 
dengan analgetika&itf'i golongan lain.
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Sifat-sifat lain dari Pyramidon dibandingkan de
ngan Antipyrin antara lain adalah (5*30) :
- chasiat analgetik lebih kuat dari antipyrin (dua sam- 
pai tiga kali).

- mulai bekerdja (onset of action) lebih lambat dari 
antipyrin*

- lama bekerdja (duration of action) lebih lama dari 
antipyrin.

Pyramidon dapat dipakai sebelum dan sesudah ope- 
rasi gigi dengan dosis rata-rata untuk orang dewasa
0,300 - 0,600 gram fl>an bila perlu boleh diulangi tiap 
emp-̂ t djam (5)*

Kombinasi resep Pyramidon dan Veronal ( golongan 
barbiturat), Jang dikenal dengan nama Veramon Tablet ba 
njak djuga dipakai di kedokteran gigi.

Tjontoh resep adalah sebagai berikut :
Tabulae Amidozoni et Barbitali (Veramon,Barbipyrin)(26) 
R/ Amidozoni 0,286

Barbitali(Veronali)0,114 
m.f. tabl.dtd.no.*..
S.3dd tabl.I.

cb. Novalffin Cant-̂ lgin, -analgin)
Antalgin adalah derivat dari Aminopyrin (Py

ramidon) dan lebih dikenal dengan nama Novalgin. Toksi- 
sitasnja sama dengan Pyramidon, dan djuga dapat menje-
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babkan terdyadinya agranulocytosis pada dosis yang ting 
gi (21). Salah satu keuntungan penggunaan Novalgin ada
lah mulai bekerdyanya (onset of action) tyepat.

Pemakaian Novalgin sangat banyak dilakukan di ke
dokteran gigi sebagai analgetika antara lain untuk sa- 
kit sesudah pentyabutan gigi, dan dyuga untuk sakit pa
da gigi yang berlubang,

Dosis Novalgin untuk orang dewasa adalah 0,3 
1 gram, tetapi biasanya diberikan dalam bentuk tablet 
& 500 mg tiga sampai empat kali sehari.

tcc. Phenvlbutazon (Butazolidin) (7).
Phenylbutazon adalah suatu derivat Pyrazolon 

yang relatif baru dan rumus kimianya mirip dengan Pyra
midon. Berchasiat sebagai analgetika dan antipyretika. 
Obat ini di kedokteran gigi sangat dyarang digunakan.

Obat-obat dari ketiga golongan yang tersebut da
lam sub a, b dan c diatas (golongan-golongan salisilat, 
para-aminophenol dan pyrazolon derivat) adalah analge
tika yang bekerdya dyuga sebagai antipyretika,Analgeti
ka yangttidak bekerdya sebagai antipyretika disebut : 
Non-Antinyretik-Analgetika. Tyontoh antara lain adalah 
Dextro propoxyphene (Darvon) dan Ethoheptazin(Zactane). 
Kedua obat ini telah diuraikan pada halaman 45-47 seba
gai pengganti Narkotik Analgetika golongan Opium.
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3.4. GOLONG-.Ufl CHEMOTERAPSUTIKA (SULFOEUMIDA).
Obat-obat Sulfoaamida baajak diguaakaa da

lam bidang kedokteraa umumnja, nu-mpua kedokteran gigi 
chususaja, oleh karena' chasiataja sebagai chemoterape - 
utika pada iafeksi-infeksi tertentu adalah baik sekali. 
Walaupua pada waktu sekaraag peiaggunaaaa ja terdesak o- 
leh obat aatibiotika jang lebih "modern" dalam duaia pe 
agobatan, tetapi untuk keadaan-keadaaa terteatu obat 
Sulfoaamida (selandjutaja disebut obat Sulfa)masih me
rupakan obat jaag terpilih (drug of choice). Obat-obat 
Sulfa djuga diguaakaa pada infeksi-infeksi dimaaa pen- 
dsrita sensitif terhadap antibiotika (20,25).Chasiat da 
ri Sulfoaamida terutama adalah bekteriostatik, tetapi 
pada koaseatrasi jang tinggi dan dalam keadaan tertentu 
dapat bersifat bakteriosidik ( 6 ).

Hal-hal jang meajebabkan obat-obat Sulfa masih 
diguaakaa hingga sekarang ialah :
- tjara peagguaaaaaja mudah
- harganja murah
- stabil terhadap lengas udara
- tahaa disimpan untuk djaagka waktu lama

Disamping keuntungan-keuatuagan tersebut diatas, 
obat Sulfa djuga mempunjai kerugian, umpamanja dapat 
menjebabkan terdjadinja reaksi-reaksi allergis, membe
rikan kelaiaaa-kelainaa pada darah jang tjukup serius
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pada penggunaannya yang lama atau pada penggunaan de
ngan dosis yang tinggi. Umpamanya agranulocytosis a - 
plastic anemia, thrombocytopenia, hypoprothrombinemia. 
Pada gindyal dapat terdyadi kemungkinan pembentukan - 
kristal, dari hasil metabolisme yang tidak atau sukar 
iarut, yang dapat memberikan gedyala-gedyala hematuria 
oliguri sampai anuri (2,6,8). Untuk mentyegah terdya
dinya hal ini penderita diandyurkan supaya minum ba
nyak atau disertai dengan pemberian Natrii bicarbon&S 
yaitu obat tyepat diekskresi sehingga kadar Sulfa da- 
lam darah tyepat turun (8). Tyara bekerdyanya Sulfa ia 
lah berdasarkan antagonisme kompetitif antara PABA de
ngan Sulfonamida. Dari itu Sulfonamida tidak efektif - 
dalam lingkungan PABA atau bahan yang mengandung PABA, 
misalnya nanah, darah, bahan nekrotik dan sisa dya - 
ringan. Anestetika lokal yang mengandung PABA seperti 
Procain yang sering dipakai oleh dokter gigi, dyuga 
memberikan antagonisme kompetitif.

Usaha lain untuk memperketyil bahaya kristalu - 
ria sering diberikan kombinasi dari tiga obat Sulfa an 
tara lain Trisulfa, Sulfatriad, Tripyron, dan sebagai- 
hya. Tyampuran dari tiga Sulfa, masing-masing dengan 
dosis rendah, sama efektif dengan Sulfa tunggal dengan 
dosis penuh, tetapi toksisitas dan chasiat ikutannya 
dyauh lebih kurang dari pemakaian obat Sulfa yang
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tunggal. Karena, daja larut suatu Sulfa tidak dipengaru
hi oleh terdapatnja pula Sulfa jang lain, maka konsen- 
trasi masing-masing jang ketjil itu mendjamin Sulfa dan 
persenjawaan-persenjawaan asetilnja akan larut dalam u- 
rine tanpa terdjadi pembentukan kristal. Meskipun demi
kian, pada penggunaan Trisulfa djuga harus banjak minum 
air, tetapi tidak perlu lagi disertai Natrii bicarbonas. 
Chasiat kombinasi ini bersifat aditif (6).

Tjontoh resep-resep 
dari tiga Sulfa adalah (26) 

Tabulae Trisulfa : 
H/ Sulfadiazin 0,1£7

Sulfamerazin 0,167 
Sulfamezathin 0,167
m.f.tabl.dtd.no....
S.4dd.tabl.II

jang mengandung tjampuran

Tabulae Tripyron :
R/ Sulfadiazin 0,167 

Sulfamerazin 0,167 
Sulfamezathin 0,167
m.f,tabl.dtd.no....
S.4dd.tabl.II

Tabulae Sulfatriad : 
R/ Sulfathiasol 0,185 

Sulfadiazin 0,185
Sulfamerazin 0,130
m.f.tabl.dtd.no....
S.o.4h.tabl.II

Tabulae Tripel Sulfa : 
R/ Sulfadiazin 0,167 

Sulfacetamidi 0,167 
Sulfamerazin 0,167
m.f.tabl.dtd.no....
S .o .4 h . t a b l . I I
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Penggunaan obat Sulfa setyara t'opikal di kedokteran gi 
gi sebaiknya tidak dilakukan sebab hal ini menyebab
kan kemungkinan timbulnya mikro-organisme yang resis
ten terhadap Sulfa* Bila pemakaian sistemik kelak di
perlukan oleh penderita, mungkin dapat menyebabkan pe
makaian obat itu terhalang (28). Umumnya obat Sulfa o- 
leh dokter gigi digunakan dalam pengobatan beberapa ke 
adaan infeksi, umpamanya setelah pentyabutan gigi,dry- 
socket, infeksi periodontal, osteomyelitis,cellulitis, 
aphthous stomatitis, alveolectomy (post operatif treat 
ment) (22).

Larangan penggunaan obat Sulfa antara lain ada
lah penderita dengan kelainan gindyal, penderita de
ngan predesposisi allergi, penderita dengan kelainan- 
kelainan darah seperti akut haemolytic anemia, aplas - 
tic anemia, agranulocytosis, leukopenia,thrombopenic - 
purpura dan tentu sadya dyuga penderita yang peka ter
hadap obat ini.

Dosis yang biasa digunakan pada infeksi tergan
tung pada beberapa hal, seperti berat ringannya infek- 
si,umur dan berat badan penderita. Dosis pertama bia- 
sanya tinggi, yaitu dua kali lebih besar dari dosis se 
landyutnya. Mula-mula dapat diberikan satu sampai dua 
gram, seterusnya 0,3 - 1,3 gram tiap 6 dyam untuk o - 
rang dewasa. Dosis anak-anak diperhitungkan menurut be
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rat badan atau umur.
Obat-obat Sulfa yang dapat digunakan dalam ke

dokteran gigi adalah Sulfadiazin, Trisulfa, Tripyron, 
Elkosin.

Uraian beberapa obat Sulfa .jang sering digunakan.
3.4.1. Sulfadiazin (Sulfapyrimidinum, Pyrimal,

2. Sulfanilamidopyrimidine).
Sulfadiazin adalah salah satu Sulfa yang

sangat berguna untuk penggunaan sistemik dalam kedok
teran gigi, karena toksisitasnya relatif rendah dan o- 
bat ini efektif terhadap organisme-organisme yang se
ring ditemukan pada penyakit gigi (25).Keuntungan lain 
nya ialah tyepat diabsorpsi dan lambat diekskresi dari 
gindyal. Pembentukan kristal dalam gindyal kurang, ka
rena relatif sedikit terdyadi acetylasi. Sulfadiazin - 
yang teracetylasi lebih larut dalam urine dari pada a- 
cetylasi Sulfapyridin atau Sulfathiasol. Garam Na 
triumnya mudah larut dan dapat dipakai untuk suntikan. 
Chasiat ikutan yang kadang-kadang terdyadi adalah muai, 
muntah, kepala pusing (4,11).

Sediaan Sulfadiazin ialah berupa tablet yang ma 
sing-masing mengandung 500 mg Sulfadiazin.

3.4.2. Trisulfa.
Trisulfa adalah kombinasi Sulfadiazin, -
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Sulfamerazin, dan Sulfamezathin dalam dyumlah yang sa
ma banyak, Trisulfa digemari oleh para dokter gigi un
tuk mentyegah infeksi sehabis pentyabutan gigi dan la- 
in-lain infeksi karena toksisitasnya rendah*

Sediaan Trisulfa masing-masing tablet mengan
dung 5°0 mg dyumlah tiga Sulfa. Tripyron kegunaannya 
sama dengan Trisulfa.

3*4*5* Elkosin (Sulfasomidin,Sulfadimethylpyri- 
midin).
Elkosin adalah isomir dengan Sulfametha- 

zin. Dalam tubuh tidak segera teracetylasi,sebagian be 
sar obatnya terdapat dalam urine dalam bentuk bebas
(6.28). Kristalisasi pada gindyal adalah dyarang,kare
na Elkosin dalam tubuh diacetylasi hanya dalam dera- 
dyat yang rendah, sehingga pembentukan kristal dalam 
urinelebih kurang lagi dari Sulfadiazin dan G-antrisin
(21.28).

Pemakaian Natrii bicarbonas disini tidak di per 
lukan, karena obatnya tyepat diabsorpsi dan diekskresi. 
Elkosin dapat dipakai dyuga untuk infeksi lainnya yang 
dapat diobati dengan Sulfonamida. Dyuga dalam kedok
teran gigi Elkosin banyak dipakai karena sifatnya yang 
kurang berbahaya bila dibandingkan dengan lain-lain - 
Sulfa.

Sediaan Elkosin masing-masing tablet mengandung
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500 mg Elkosin.
3.4,4. Long acting Sulfonamida.

Sulfa jang bekerdja pandjang seperti Le- 
derkyn, Madribon, tidak begitu diandjurkan penggunaan- 
nja, karena dapat menjebabkan kelainan pada kulit,Ste
vens Johnsoa syndrome (erythema multiforme exudativum). 
Reaksi ini sering terdjadi pada anak-anak. Menteri Ke
sehatan Republik Indonesia dengan surat keputusannja 
no.l59/ph/66/b tanggal 2 April 1966, memberikan peri
ngatan tentang pemakaian Long acting Sulfa ini,da» me- 
ngandjurkan kepada para dokter untuk tidak memberikan- 
nja kepada anak-anak, karena menurut pengalaman 2/3 da 
ri korban jang meninggal karena Long acting Sulfa,ada
lah anak-anak,

3.5. GOLONGAN ANTIBIOTIKA.
Aatibiotika merupakan suatu golongan obat 

jang sekarang banjak dipakai dalam bidang kedokteran. 
Djuga kedokteran gigi chususnja menggunakan obat ini 
untuk pent'jegahan dan pengobatan infeksi dalam mulut. 
Aatibiotika adalah zat kimia, jang dihasilkan oleh mi- 
kro-organisme hidup, jang mempunjai kemampuan untuk 
mentjegah pertumbuhan (bakteriostatik) atau djuga meng 
hantjurkan bakteri (bakterisidik) dan ldin-lain orga
nisme ( 11,2 5 )•
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Tetapi "beberapa diantara obat Antibiotika kini sudah, 
dapat dibuat setjara sintetik.

Antibiotika dapat dibagi dalam dua golongan me
nurut luas spektranja (6) :

3.5*1. Antibiotika dengan spektrum sempit (nar
row spectrum) misalnja Penicillin, Streptomycin,Neomy
cin, Bacitracin, Polymixin B, dan lain-lain.

3*5.2. Antibiotika dengan spektrum lebar (broad 
spectrum) jang berchasiat terhadap banjak djenis bak- 
teri gram positif maupun negatif, virus tertentu, dan 
protozoa, umpamanja Tetracyclin, Chloramphenicol, Ery
thromycin, Novobiocin.

Jawetz membagi antibiotika dalam dua golongan 
(dan memasukkan Sulfa kedalam golongan ke II) ( 6 ).
I. Penicillin II. Tetracyclin

Streptomycin Chioramphenicol
Bacitracia (Sulfa)
Neomycin

Kombinasi antara golongan I dengan I daja kerdjanja 
bersifat sinergistik, tak pernah antagonistik. 
Kombinasi antara golongan II dengan II tak pernah be- 
kerdja antagonistik, tetapi daja kerdjanja bersifar ad 
ditif. Kombinasi antara golongan I dengan II dapat ter 
djadi tiga kemungkinan :
- Bila mikro-organisme sensitif terhadap obat golong-

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI MASALAH PENULISAN RESEP OLEH DOKTER GIGI PUDJIATI MARGONO



68

an I nunskin terdjadi antagonisme.
- Bila mikro-organisme resisten terhadap obat golongan I 
mungkin terdjadi sinergisme.

- Bila mikro-organisme setengah resisten terhadap obat - 
golongan I dapat terdjadi antagonisme/sinergisme.

Kadang-kadang kombinasi dari beberapa antibiotika 
diberikan untuk mendapatkan spektrum jang lebih luas dan 
kerdja anti bakterinja lebih efektif. Djuga kombinasi de 
ngan Sulfonamida banjak dipakai, umpamanja Pentridin 
(IPI) dan Pentrisulfa (Nurani) dan sebagainja. Sekarang 
banjak terdapat sediaan tjampuran dengan matjam-matjam - 
antibiotika, dan maksud kombinasi ini ialah :
- pengobatan infeksi jang disebabkan oleh matjam-matjam 
bakteri (mixed bacterial infection) phlegmon dasar mu
lut.

- mengurangi timbulnja gedjala-gedjala keratjunan.
- memperlambat terdjadinja kekebalan (resistensi) dari 
bakteri terhadap antibiotika.

- menambah daja terapeutik, misalnja tjampuran dari Pe
nicillin dan Streptomycin (Pen-Strep).

Sjarat-sjarat untuk antibiotika jang ideal (20) ;
- mempunjai chasiat bakterisidik terhadap bermatjam - ma 
tjam mikro-organisme tanpa menimbulkan resistensi mes
kipun dipakai lama.

- dapat didistribusikan keseluruh djaringan tubuh dan da
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pat bekerdja lama.
- mempunjai chasiat jang tak merugikan manusia/ bina- 
tang.

Penggunaan Jang banjak dari antibiotika kini,me 
njebabkan perlu untuk mengetahui efek jang kurang baik 
dari obat ini. Pemakaian jang sembarangan dari anti- 
biotika dapat menimbulkan beberapa bahaja besar bagi 
penderita, jaitu bahaja sensibilisasi, superinfeksi, 
dan resistensi (4). Sensibilisasi dapat terdjadi pada 
penggunaan lokal dari antibiotika, terutama oleh Peni
cillin.

Bila antibiotika digunakan setjara sistemik, - 
ada kemungkinan dapat terdjadinja reaksi allergis. Un
tuk mentjegah hal ini sebaiknja untuk salep tidak di
gunakan suatu antibiotika jang dipakai sistemik.

Superinfeksi adalah infeksi tambahan jang ter- 
djadi pada waktu pengobatan dengan antibiotika, dimana 
terdjadi suatu penjakit jang lain dari pada penjakit - 
semula. Terutama antibiotika dengan spektrum lebar ber 
bahaja dalam hal ini, karena aktivitasnja demikian lu- 
as sehingga flora bakteri usus djuga dimatikan dan ke
seimbangan bakteri normal terganggu. Bila waktu pengo
batan terlalu singkat atau dosis antibiotika terlalu 
rendah, dapat terdjadi resistensi.

Penggunaan antibiotika dalam kedokteran gigi
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penting untuk menjembuhkan infeksi-infeksi terutama - 
jang disebabkan oleh osteomyelitis lokal, setelah inci- 
si misalnja primandibulair absces, pada infeksi-infeksi 
serius periostitis, pericoronitis jang mendjalar djadi 
primandibulair absces dan trismus setelah operasi.

Antibiotika jang dipakai dalam kedokteran gigi 
adalah Penicillin, Tetracyclin, Chloramphenicol.

Uraian beberapa obat dari golongan antibiotika.
3.5.1. Antibiotika dengan Spektrum sempit.

a. Penicillin.
Dari hasil isolasi biakan Penicillin di- 

dapatkan matjam-matjam senjawa jaitu jang dikenal seba
gai Penicillin F, Dihydro F, Penicillin G, Penicillin - 
K, Penicillin 0, Penicillin V, Penicillin X (6,15).

Chasiat Penicillin adalah bakteriostatik, tetapi 
djuga bersifat bakterisidik djika diberikan dalam dosis 
jang tjukup (4,25), terutama bila organisme berada da
lam phase pertumbuhan (8,20). Penicillin efektif terha
dap berbagai mikro-organisme, seperti staphylococcus au 
reus dan albus, streptococcus viridans, hemolytic,strep 
tococcus dan lain-lain. Distribusi Penicillin kesemua 
jjjairan tubuh baik, ketjuali pada tjairan cerebro spi - 
nal. Penicillin djuga berdifusi dalam pulpa gigi,perio
dontal membrane, dan djaringan gingiva tetapi tidak da-
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lam tulang gigi atau enamel (20). Penggunaan Penicillin 
tertentu setjara per oral adalah. kurang efektif, karena 
dipetjah oleh enzyrn Penicillinase dan disamping itu ada 
djuga jang diuraikan oleh. asam lambung. Tetapi sekarang 
sudah dapat dibuat sediaan Penicillin semi-sintetik jarg 
diberikan per oral dan tahan asam, umpamanja Penicillin 
V = Phenoxymethyl Penicillin, Penbritin = Ampicillin, - 
Pheneticillin = Syncillin, Oxacillin, Nafcillin*

Walaupun Penicillin dapat dikatakan non toksis - 
penggunaannja setjara topikal pada mulut dapat menje- 
babkan reaksi lokal seperti glossitis, stomatitis dan 
perasaan membakar dari bibir dan mucosa* Djuga sediaan 
Penicillin dalam bentuk Pastilles atau Troches dapat me 
njebabkan iritasi lokal* Pemakaian Penicillin dalam o- 
bat gosok gigi dianggap tak benar, karena dapat menje- 
babkan reaksi sensitif jang berbahaja (2,25).Salah sa
tu kontra indikasi penggunaan Penicillin sebelum pen- 
tjabutan gigi adalah arthritis*

Penggunaan Penicillin di kedokteran gigi antara 
lain ialah untuk pengobatan infeksi dari rongga mulut, 
infeksi pericoronitis, infeksi alveoli setelah pentja- 
butan gigi (dry socket), cellulitis,infeksi fracture da 
ri maxilla atau mandibula, Vincent's gingivitis dan sto 
matitis (8,20,22,25). Kombinasi antara Penicillin dan 
Streptomycin adalah efektif dalam pengobatan dari salu-
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ran akar jang kena infeksi. Penicillin dental cones 
digunakan untuk lokal pada infeksi lubang gigi sete
lah. pentjabutan.

Sediaan-sediaan Penicillin .jang sekarang banjak ber- 
edar adalah (6,15) :
Penicillin G dengan garam-garamnja :
- Benzathin Penicillin G (Bicillin), sediaan Penicil
lin per oral, 1 mg =1211 unit

- Procain Penicillin G (Depot Penicillin), garam jang 
sukar larut dalam air, sehingga daja kerdjanja lama, 
1 mg = 1009 unit.

- Hydrabamin Penicillin G (Compocillin), sediaan Pe
nicillin per oral jang mengandung 100.000 sampai - 
200.000 unit.

Penicillin 0 dengan garam-garamnja :
- Kalium Penicillin 0 (Cer-O-Cillin Potasium)
- Chloroprocain Penicillin 0 (Depo-Cer-O-Cillin Chlo- 
roprocain), Penicillin dengan chasiat kerdja lama 
jang mengandung 100.000 sampai 200.000 unit.

Penicillin V = Phenoxymethyl Penicillin - Pen.Vee = V. 
Cillin, adalah Penicillin per oral dengan garam-garam- 
nja :
- ICalium Penicillin V
- Calcium Penicillin V
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- Hydrabamin Penicillin V, dan terdapat dalam bentuk ta 
blet atau kapsul masing-masing mengandung 125 mg atau 
250 mg Penicillin V.

Penicillin semi-sintetik .jang ban.jak beredar adalah :
- Methicillin = Celbenin, vial dari 1 gram.
- Oxacillin, kapsul dari 250 mg dan vial dari 500 mg - 
Oxacillin.

- Dichloro-Oxacillin kapsul dari 250 mg dan vial dari 
500 rag Dichloro-Oxacillin.

- Ampicillin = Penbritin, terdapat sediaan-sediaan da
lam bentuk kapsul warna hit&m dan merah masing-masing 
mengandung 25° mg, dan 500 mg iimpicillin. Paediatric 
tablets dengan 125 mg Ampicillin dan bentuk serbuk 
dalam botol untuk dibuat 60 ml sirop, jang tiap 5 ml 
sendok teh mengandung 125 mg Ampicillin. Djuga dida
pat dalam bentuk obat suntik, dalam vial jang mengan
dung 100 mg, 250 mg, dan 500 mg Ampicillin sebagai ga 
ram Natriumnja.

- Cloxacillin = Orbenin, terdapat sediaan-sediaan da
lam bentuk kapsul berwarna hitam/orange jang mengan
dung 250 mg Cloxacillin sebagai garam Natriumnja,Dju
ga didapat dalam vial jang mengandung 250 mg Cloxacil 
lin sebagai garam Natriumnja, dan bentuk sirop dalam
botol 60 ml jang mengandung 125 mg Cloxacillin setiap 
5 ml.
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- Phenethicillin = Broxil terdapat sediaan-sediaan da
lam bentuk tablet jang masing-masing mengandung 125- 
mg dan 250 mg Phenethicillin, dan bentuk sirop dalam 
botol 60 ml, jang mengandung 125 mg Phenethicillin 
Potassium tiap 5 ml*

- Nafcillin = Unipen, terdapat sediaan-sediaan dalam 
bentuk kapsul jang mengandung 250 mg dan vial dengan 
500 mg Nafcillin.

- Falapen (Penicillin jang bekerdja lama), terdapat 
sediaan dalam bentuk tablet dengan 50Q.0QQ unit dari 
Potassium Penicillin G.

Dosis dari Penicillin jang diberikan setjara pa 
renteral pada umumnja adalah 300.000 sampai 600.000 u- 
nit i.m. digunakan dalam larutan sebngai garam K atau 
Na sebanjak dua sampai empat kali (4,6,25).Untuk peng
gunaan per oral dosis Penicillin G harus lima kali le
bih tinggi dari pada dosis parenteral. Dosis Penicil
lin V kira-kira 200.000 unit dan diberikan;tiap empat 
sampai delapan djam sebelum makan.

3.5»2. Antibiotika dengan spektrum lebar.
a, Tetracyclins.

Tetracyclin dihasilkan oleh bermatjam-ma 
tjam species Streptomyces, dan disebut antibiotika de
ngan spektrum lebar, karena aktif terhadap bakteri
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gram positif dan gran negatif, selain itu djuga ter
hadap rickettsiae, spirochaets, protozoa dan sedjumlah 
Virus (8,13520). Golongan ini terdiri atas Tetracy - 
clin,Chlortetracyclin, Oxytetracyclin dan Demethyl- 
chlortetracyclin.

Komplikasi-komplikasi jang dapat terdjadi pada 
penggunaan dengan golongan Tetracyclin adalah. mual,mun 
tah, dan diarrhae. Oxytetracyclin menjebabkan lebih ba 
njak gedjala-gedjala diarrhae, sedang chlortetracyclin 
muai dan muntah. Tetracyclin sedikit menjebabkan cha
siat ikutan jang tidak dikehendaki (11,25)«Chasiat iku 
tan ini dapat dikur^ngi dengan memberikan obatnja pa
da waktu makan atau bersama-sama dengan susu, terutama 
bagi anak-anak (ll). Penggunaan jang terus menerus da
ri Tetracyclin dapat mengakibatkan terbunuhnja '.flora 
alamiah dalam mulut, kerongkongan dan usus sehingga da 
pat terdjadi stomatitis, glositis dan infeksi monilia
sis (ll). Flora ini penting untuk metabolisme dari ber 
bagai-bagai vitamin, oleh karenanja pada pemberian an- 
tibiotika umunnja disertai dengan vitamin B. Complex. 
Tjampuran Tetracyclin dengan B.Complex antara lain ada 
lah Super Tetra (Pharos Chemi, Amsterdam), S.V. Cyclin 
(Bode), Tetracyclin with B.Complex (Otto), Tetra plus 
dan lain-lain. Semuanja mengandung Tetracyclin 250 mg. 
Sediaan-sediaan Tetracyclin jang digunakan oleh dokter
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gigi terdapat dalam "bentuk kapsul, tablet, pediatric 
drops, suspensi, topikal oinment, ampul untuk larutan 
parenteral.

Kerugian penggunaan Tetracyclin pada anak-anak 
adalah. gangguan pada proses kalsifikasi. Kerugian lain 
penggunaan Tetracyclin ialah :
- mengganggu fungsi hepar (wanita jang sedang hamil).
- gangguan pada gindjal (Panconi syndrome).

Uraian beberapa obat dari golongan Tetracyclin.
aa» 'Eetracyclin (Achromycin (Lederle)^ Steclin - 

(Squibb)^ Polycyclin^ Tetracyn).
Tetracyclin dipakai dalam bentuk basa jang 

bebas atau sebagai garam HCL jang larut dalam air. Pada 
pemberian setjara sistemik dari Tetracyclin didistri 
busi dalam tubuh sangat luas, sampai ke pulpa gigi, tu- 
lang gigi dan cement, tetapi tidak sampai ke enamel - 
(20) .

Tetracyclin digunakan oleh dokter gigi untuk 
mentjegah infeksi komplikasi pada penderita sesudah o - 
perasi, djuga untuk mentjegah infeksi sehabis pentja- 
butan gigi.

Dosis untuk orang dewasa 250 mg dan diberikan - 
tiap enam djam,untuk infeksi jang berat diperlukan do
sis jang lebih tinggi. Dosis untuk anak-anak diperhi
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tungkan menurut berat badan dan umur.
ab. Chlortetracyclin (Aureomycin)• 

Chlortetracyclin adalah. antibiotika dengan
spektrum lebar dan berasal dari Streptomyces aureofa- 
ciens. Chasiat ikutan dari chlortetracyclin ialah rasa 
muai, muntah, diarrhae, stomatitis dan terdjadinja pe
rubahan dalam membrane mucosa, djuga mungkin terdjadi 
reaksi allergis jang merupakan suatu tipe erythema mul 
tifirme ( 20 ).

Dosis Chlortetracyclin untuk orang dewasa 250 
mg empat kali sehari, dosis umumnja tak lebih dari 
satu gram sehari, ketjuali dalam infeksi jang berat 
(20). Dosis untuk anak-anak 25 mg/kg berat badan se
hari, lebih baik diberikan setelah makan atau dengan 
susu.

Penggunaan chlortetracyclin dalam kedokteran gi 
gi adalah sama dengan ‘Tetracyclin.

ac. Oxytetracyclin (Terramycin).
Oxytetracyclin berasal dari Streptomyces ri

mosus. Kgrugian penggunaannja antara lain dapat menje
babkan iritasi pada lambung dan usus jang dapat menje
babkan gedjala-gedjala anorexia, muai, muntah dan di
arrhae.

Penggunaannja adalah sama dengan Chlortetracy -
clin.
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Dosis Oxytetracyclin untuk orang dewasa seba- 
njak 250 mg tiap enam djam, dan dosis untuk anak -anak 
diperhitungkan menurut "berat badan dan umur.

a -̂* Demethylchlortetracyclin (Ledermycin ( Le - 
derle)).
Chasiat Ledermycin lebih kurang dua kali le 

bih poten dari Tetracyclin, ekskresinja lambat sehing
ga kadar dalam darah dipertahankan lebih lama, karena- 
nja dapat diberikan dalam dosis jang lebih rendah,

Dosis Demethylchlortetracyclin untuk orang de
wasa 300 mg dua kali sehari, sedangkan untuk anak-anak 
diperhitungkan menurut berat badan dan umur*

b. Chloramphenicol (Chloromycetin).
Chloramphenicol adalah antibiotika dengan - 

spektrum lebar, dan lebih efektif terhadap bakteri - 
gram negatif dari pada gram positif (6). Chasiat ikut
an jang sering terdjadi adalah muai, muntah, diarrhae 
dan moniliasis (8).

Keratjunan berbahaja jang dapat terdjadi dengan 
Chloramphenicol adalah kelainan darah berupa agramulo- 
cytosis, dan aplastic anemia jang disebabkan penga - 
ruhnja pada sumsum tulang (2,6,3,20). Hal ini terdjadi 
pada penggunaan jang terlalu lama dan dosis jang ting- 
gi.

Terhadap organisme gram positif Chloramphenicol
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kurang poten dari pada Penicillin dan Tetracyclin. Me
ngingat "bahaja keratjunan pada penggunaan Chloramphe - 
nicol maka diandjurkan untuk menghindarkan penggunaan
nya di kedokteran gigi.

Dosis Chloramphenicol untuk orang dewasa seba- 
njak 1,5 - M- gram sehari dalam dosis terbagi.Sedangkan 
dosis untuk anak-anak diperhitungkan menurut berat ba
dan dan umur.
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4 .  H A SIL  SURVEY PKRUND_ JTG-UNDANGAN/PERATURAN -  

PSRATUR/iN KEGjSAT-JT.

Survey ini melakukan tindjauan pada beberapa 
perundang-undangan/peraturan-peraturan dibidang kese
hatan mengenai ketentuan-ketentuan jang dapat dihubung 
kan dengan masalah penulisan resep oleh dokter gigi» 
jakni : tindjauan terhadap Reglement D.V.G./Undang-Un- 
dang tentang Pokok Kesehatan, terhadap Undang-Undang - 
tentang Farmasi dan peraturan-peraturan penggolongan 
obat-obatan, dan terhadap peraturan tentang resep dok
ter gigi. Hasil-hasil tindjauan tersebut kami sarikan 
dibawah ini dengan djuga mempeladjari ulasan Drs.M.P. 
Sihombing (18,19) tentang perundang-undangan/ peratur
an-peraturan dibidang Farmasi/bidang Kesehatan umum- 
nja.

4-.l.Tind(jauan terhadap Reglement D.V.G-./Undang- 
Undang tentang Pokok-nokok Kesehatan (18, -

Undang-undang No.9 tahun I960 tentang Pokok 
pokok Kesehatan, selandjutnja disebut Undang-Undang 
Pokok Kesehatan telah disjahkan tanggai 15 Oktober 
i960. Dengan berlrikunja Undang-undang Pokok Kesehatan 
ini, maka semua ketentuan jang tertjantum dalam Het - 
Reglement op de Dienst de Volkggezonheid Stb.l882,No.- 
97 (Reglement D.V.G.) tidak berlaku lagi  ̂ apabila ke
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tentuan tersebut bertentangan dengan Peraturan/ Perun- 
dang-undangan baru o^®S dikeluarkan oleh Pemerintah Re
publik Indonesia (38). Hal ini terlihat pada pasal 15 
ajat 2 Undang-undang Pokok Kesehatan jang berbunji : 
Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan kesehatan 
lainnja jang sudah ada pada hari tanggai diundangkan
nya undang-undang ini, tetap berlaku, selama peratur
an peraturan dan ketentuan-ketentuan kesehatan itu ti
dak bertentangan, ditjabut, diganti, dan diubah, di - 
tambah oleh peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan 
atas kuasa undang-undang ini ($l)«

Undang-undang Pokok Kesehatan dimaksudkan seba
gai Undang-undang Induk jang merupakan dasar dan pedo- 
man bagi Peraturan-peraturan dan Perundang-undangan la
in dibida&g Kesehatan jang memuat ketentuan-ketentuan - 
jang terperintji. Untuk itu sebagai derivat Undang- un- 
dang Pokok Kesehatan ini telah dikeluarkan antara lain: 
Undang-undang tentang Ten^ga Kesehatan, Undang-undang - 
tentang Farmasi, Peraturan-peraturan tentang Penggolo
ngan obat-obatan (Daftar Obat Bius,Daftar Obat Keras, - 
Daftar Obat Keras Bebas Terbatas) dan Perituran-peratur 
an tentang Resep-resep Dokter Gigi (18,19,37*38).

Pasal 42 Reglement D.V.G. menjatakan bahwa Dok
ter Gigi tidak diperbolehkan menulis resep obat dalam 
(19) > sedang ketentuan baru Pemerintah Republik Indo
nesia menjatakan bahwa para dokter gigi diperbolehkan
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menulis resep dari segala matjam obat dengan tjara pa
renteral atau tjara-tjara pemakaian lainnja chusus un
tuk mengobati penjakit gigi dan mulut, sedang pembius- 
an/patirasa umum tetap dilarang (38). Hal ini akan kami 
uraikan lebih. landjut.

4.2. Tindjauan terhadap Undang-undang tentang - 
Farmasi dan Peraturan-peraturan Penggolo - 
ngan Obat-obatan.

4.2.1. Undang-undang tentang Farmasi (18,19,52): 
Undang-undang no.7 tahun 1963 tentang Far 

masi, selandjutnja disebut Undang-undang Farmasi, jang 
berlaku sedjak tanggai 5 Agustus 1963, menetapkan ke - 
tentuan-ketentuan dasar dibidang Farmasi dalam rangka 
pelaksanaan Undang-undang Pokok Kesehatan (19)* Dalam 
pasal 2 ajat (a) dinjatakan bahwa jang dimaksud dengan 
perbekalan kesehatan dibidang farmasi adalah perbekalan 
jang meliputi obat, bahan obat, obat asli Indonesia,ba- 
han obat asli Indonesia, alat Kesehatan,kosmetik dan se 
bagainja. Kemudian dalam pendjelasan pasal 6 Undang-un
dang Farmasi ini dinjatakan bahwa jang dimaksud dengan 
perbekalan kesehatan dibidang farmasi jang berbahaja ia 
lah : Obat bius, Obat keras dan sebagainja.
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2£*3§)-
Penggolongan obat-obatan dilakukan ber

dasarkan sifat perbekalan kesehatan dibidang farmasi* 
Sampai sekarang masih, digunakan penggolongan berdasar
kan ketentuan-ketentuan jang tertera dalam Peraturan/ 
Perundang-undangan.Pemerintah Hindia Belanda jang pada 
hakskatnja meliputi obat-obatan berbahasa sadja jakni:
- a. Golongan Obat Bius jang ditempatkan dalam daftar

obat bius (daftar 0; 0 = Opium).
- b. Golongan Obat Berchasiat Keras jang terdiri dari:

- Bahan berchasiat keras jang ditempatkan dalam 
daftar bahan berbahaja (daftar G; G =Gevaarli'ji)

- Bahan jang berchasiat keras jang ditempatkan da 
lam daftar dengan peringatan, ( daftar W ; W = 
Waarschuwing).

Sedang golongan obat bebas, sebenarnja adalah penggo
longan jang dibuat sendiri oleh Pemerintah terhadap o- 
bat-obatan jang tidak termasuk golongan-golongan obat 
berbahaja tersebut diatas. Golongan ini tidak diatur 
setjara chusus dengan Peraturan/Perundang-undangan Pe
merintah Hindia Belanda (18,19)* Ketentuan Pokok me
ngenai penguasaan perbekalan kesehatan dibidang farma
si jang berbahaja telah ada Undang-undang Farmasi pa
sal 6; ketentuan chusus mengenai obat bebas belum ada.
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Uraian mengenai masing-masing golongan Obat.
a. Golongan Obat Bius (18,19*53).

Golongan Obat Bius hingga sekarang masih di
atur dan berlandaskan Undang-undang atau Ordonansi Obat 
Bius Hindia Belanda jakni : Verdovende Middelen Ordo- 
nantie, 1927 No.278» terachir diubah dengan Stb.l49,No. 
335, untuk selandjutnja disebut V.M.O. Ordonansi ini me 
netapkan tentang penjimpanan, perdagangan dan pencerah
an dari semua obat bius. Jang dimaksud dengan obat bius 
ialah obat jang memiliki chasiat membius (narkotik),jang 
disanping berchasiat tetapi, djuga sangat merusak dan 
membahajakan kesehatan dan kehidupan, ditambah lagi ka
rena sifatnja jang dapat menimbulkan ketagihan ( addic
tion ).

Ketentuan-ketentuan jang tertera dalam V.M.O.ka
rena telah didasarkan atas konvensi-konvensi Internasi- 
onal mengenai obat bius, pada umumnja dapat digunakan, 
artinja tetap berlaku, ketjuali disana-sini harus di - 
adakan perubahan-perubahan sesuai dengan Per .ituran-per- 
aturan/Perundang-undangan lain dari Pemerintah R.I. Ke
tentuan dalam V.M.O. antara lain menjatakan bahwa re- 
sep-resep obat bius hanja dapat diberikan oleh dokter 
dan dokter hewan untuk pengobatan hewan, tetapi tidak - 
menjebut dokter gigi. Mengenai apa jang dimasukkan go
longan obat bius, sebagaimana jang dimaksud dalam V.M.O
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tersebut, telah ditetapkan dengan surat Keputusan Men- 
teri Kesehatan tanggai J1 Djanuari 1962 No. 611/Ph/ 62 
tentang Daftar Obat Bius jang disusun berdasarkan dan 
akan tetap disesuaikan dengan perubahan-perubahan jang 
ditetapkan oleh uDrug Supervisory Body and ■ Permanent 
Central Opium Board11 ( 18 ).

b. Golongan Obat Berchasiat Keras (18,19«34).
Golongan obat berchasiat keras masih diatur 

oleh Undang-undang atau Ordonansi Obat berchasiat keras 
(Sterkwerkende Geneesmiddelen Ordonantie 194-9? Stb 419) 
jang selandjutnja disingkat S.G.O.
S.G.O. ini mengatur penjimpanan, perdagangan,penjerahan
dari semua obat-obat berchasiat keras untuk mana diper
lukan izin dari Pemerintah.
Ketentuan-ketentuan mengenai obat keras lebih lunak di
bandingkan dengan obat bius- Selain tidak diatur setja- 
ra Internasional, pengaturan dan pengawasan dalam nege
ri djuga relatif lebih longgar ( 18,19 ).

Jang dimaksud dengan obat keras adalah bahan-ba 
han jang dianggap berbahaja terhadap kesehatan dan ke
hidupan manusia jang mempunjai chasiat menjembuhkan,me
nguatkan, membunuh hama atau mempunjai chasiat pengo
batan lainnja terhadap badan manusia dan tidak dimak-
sudkan untuk keperluan tehnik.
Golongan.Qbat Berchasiat Keras dibagi dalam :

ba. Golongan jang dimasukkan dalam daftar bahan

i
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"bahan berbahaja jang sekarang dikenal de
ngan nama Daftar Obat Keras (dalam arti S. 
G.O. tersebut), jang ditetapkan dengan su- 
rat ^eputusan Menteri Kesehatan R.I. tang
gai 25-6-52, No. 633/Ph/62 b (Daftar G),

bb. Golongan jang dimasukkan dalam daftar de
ngan peringatan jang sekarang dikenal de
ngan nama Daftar Obat Bebas Terbatas (da
lam arti 8.G.O. tersebut), jang ditetapkan 
dengan surat Keputusan Menteri Kesehatan - 
R.I., tanggai 20 Agustus 1962, No. 642/Ph/ 
62 b, ditambah dengan Surat Keputusan tang 
gal 15 Oktober 1967» No. 2193/Dir. Djend/-
S.K./67 (daftar W).

Penjerahan langsung Obat Keras (daftar G) pada 
penderita hanja dapat dilakukan atas resep dokter. De
ngan surat Menteri Kesehatan tanggai 5 1962 No.19/- 
Ph/Cerc/62 kepada dokter gigi djuga diperkenankan untuk 
menulis resep dari segala matjam obat jang chusus di- 
maksudkan untuk pengobatan gigi dan mulut, ketjuali pem 
biusan/patirasa umum tetap dilarang (38).

4.3* Peraturan tentang Resep-resep Dokter Gigi

(i2*5Zjl2§)-
Tenaga-tenaga Kesehatan jang langsung ber

hubungan dengan bidang kefarmasian, dokter, dokter gigi,
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dokter hewan, dan sebagainja dalam rangka tugas tang- 
gung djawab dan wewenangnja jang berhubungan dengan bi- 
dang farmasi belum diatur dengan peraturan-peraturan /- 
perundang-undangan jang baru, hanja untuk dokter gigi - 
telah dikeluarkan surat edaran Menteri Kesehatan R.I. - 
tanggai 5 Mei 1962 No.l9/Ph/Circ/62 tentang pemberian - 
izin menulis resep kepada dokter gigi, jang sebelumnja 
telah dikeluarkan peraturan pada tanggai 1 Agustus 1961 
lNo.46323/Hukum, tentang hal sama berlandaskan Undang- 
undang Pokok Kesehatan i960.
Untuk djelasnja kami tjantumkan Peraturan-peraturan ter 
sebut dibawah ini :

4.3.1, Surat Menteri Kesehatan, tangkal 1 Agus
tus 1961' Ho.46525/Hukum,

Departemen Kesehatan 
Republik Indonesia 

No. : 46323/Sukum Djakarta, 1 Agustus 1961.
Lampiran : -
Perihal : Resep^ dokter gigi.

1, Dengan berlakunja undang-undang pokok ke
sehatan (U,U.Th.l960 No.9 I'.N. no*13l) di 
batalkan dengan ini surat inspeksi Phar- 
masi tanggai 2 Agustus 1952 No. 825/ P’>H, 
perihal "Resep-resep dokter gigi" jang - 
bersandarkan pada pasal 4-2 D.V.G. Regie-
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No.
Perihal

ment.
2. Mengingat akan pendidikan dokter gigi pa

da dewasa sekarang, kini diberikan izin 
kepada dokter gigi, untuk memberikan re
sep obat chusus untuk penjakit gigi dan 
mulut*

Menteri Kesehatan
Kepada : R.I.
a* Segenap Ikes. t.t.d.
, -n ' -q \ t Prof.Dr.Satriob. Pengurus B.A.I. srig.'Xflen.lTfp. 14199.
c. Bag.Kedokteran Gigi (dokter Noor)
4.3*2. Surat Edaran tanggai 5 Mei 1962, No.-

l9/Ph/Circ/62.
: 19/Ph/Circ/62. Djakarta, 5 1962
: Resep-resep dokter gigi. Kepada :

Jth. Apotik-apotik. 
diseluruh Indonesia.

Surat Edaran 
Dengan mulai berlakunja undang-undang Pokok 
Kesehatan (U.TJ. Th.1960 No.9,IuN. No.l3l) - 
maka semua ketentuan jang tertjantum dalam 
D.Y.G. Reglement sedjak tanggai 15 Oktober 
1961 tidak berlaku lagi, apabila ketentuan 
tersebut bertentangan dengan peraturan jang 
dikeluarkan oleh Pemerintah R.I.
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Maka sambil menanti pengesjahan undang-undang 
Farmasi dan sesuai pula dengan surat J.M. Menteri .Ke
sehatan tanggai 1 Agustus 1961 No.46325/Hukum,dalam ma 
sa peralihan ini kami tetapkan peraturan sebagai beri
kut :
1. Dokter gigi diberikan idjin untuk menulis resep da

ri segala matjam obat dengan tjara per os, parente
ral atau tjara? pemakaian lainnja, chusus untuk me
ngobati penjakit gigi dan mulut.

2. Pembiusan/patirasa setjara umum tetap dilarang bagi 
dokter gigi.

Untuk menghindari perselisihan antara pimpinan 
apotik dan dokter gigi mengenai perbedaan penafsiran - 
matjam obat? apa jang dimaksudkan "chusus untuk pengo
batan gigi dan mulut11, kami hurap kepada saudara agar 
sedapat mungkin melajani resep? dokter gigi dengan ke- 
pert.ja.jaan bahwa para dokter gigi akan memberikan re
sep? dalam batas? peraturan tersebut diatas.

Apabila ada hal? jang menurut fjendapat saudara 
tidak pada tempatnja, kami harap saudara segera membe
rikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan -
setempat dengan tembusan kepada kami.

Demikian untuk diperhatikan dan didjalankan se-
bagaimana mestinja. A.n.Menteri KeseHatan R.I.

Asisten Urusan Farmasi 
merangkap Pengawas Farmasi 
(R.Soenarto Prawirosoejanto)
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PEMBITJARAAH

Telah kami lakukan suatu survey di Poliklinik - 
Fakultas Kedokteran Gigi Unair, pada Bagian Bedah Mu
lut dan Pengawet Gigi. Maksud kami mengadakan survey 
tersebut untuk mengetahui matjam-matjam obat apa jang 
setjara rutine d;igunakan oleh dokter gigi di Polikli
nik. Dari hasil survey jang kami lakukan, kami dapat- 
kan penggunaan golongan obat-obat oleh dokter gigi da
ri golongan Antiseptika/Desinfektansia,Anestetika lo- 
kal,Analgetika, Chemoterapeutika (Sulfon&mida),dan An
tibiotika. Penggunaan obat Antiseptika/Desinfektansia 
paling banjak dilakukan di Poliklinik terutama pada Ba 
gian Pengawet Gigi untuk bermatjam-matjam keperluan - 
antara lain untuk sterilisasi saluran akar, untuk me
matikan pulpa, irigasi saluran akar,membersihkan ka- 
rang gigi dan sebagai obat kumur serta lain-lain ke - 
perluan sebagai Desinfektansia/Antisetika. Penggunaan 
Anestika lokal banjak dilakukan di Poliklinik teruta 
ma pada Bagian Bedah Mulut, jang diperlukan untuk meng 
hilangkan rasa njeri pada pentjabutan gigi dan peker-
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djaan operasi pada bagian mulut, Anestetika lokal jang 
banjak digunakan di Poliklinik adalah. Procain HCL 4$. 
Penggunaan obat-obat Antibiotika dan Sulfonamida serta 
Analgetika biasanja diberikan dengan suatu resep untuk 
dibeli di Apotik, tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu 
djuga langsung diberikan pada penderita sehabis pentja- 
butan gigi atau lain-lain pekerdjaan operasi untuk men- 
tjegah terdjadinja infeksi,

Djuga kami lakukan survey di salah satu Apotik 
di Surabaja dari resep-resep dokter gigi jang di tulis
kan selama satu tahun, walaupun survey ini hanja dila - 
kukan pada satu Apotik sadja dimana hasilnja kurang da
pat dipertanggung djawabkan, akan tetapi dapat kami gu
nakan untuk mengetahui golongan obat-obat apa jang se
ring dituliskan oleh dokter gigi jang dapat kami guna
kan untuk memperkuat survey di Poliklinik dari golongan 
obat-obat tersebut diatas. Dari hasil survey di Apotik 
ini kami dapatkan djuga golongan obat-obat jang sama de 
ngan survey di Poliklinik, jaitu obat-obat dari golong
an Antiseptika/Desinfektansia, Analgetika, Sulfonamida 
dan Antibiotika, hanja resep dengan Anestetika lokal ti 
dak terdapat dituliskan, hal ini mungkin disebabkan ka
rena dokter gigi sudah mempunjai persediaan untuk keper
luan prakteknja. Obat dari golongan Antiseptika/ Desin- 
fektansia kebanjakan dituliskan dalam bentuk resep obat 
kumur seperti Solutio H^O^ y/o dan Gargarisma Kan. Meli-
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hat adanja penggunaan golongan-golongan obat di Poli
klinik dan penulisan resep-resep oleh dokter gigi dari 
obat-obat jang dapat berbahaja pada penggunaan daHS 
terlalu lama dan dosis jang terlalu tinggi, maka kami 
anggap perlu untuk melakukan survey literatur dari go
longan-golongan obat tersebut diatas, terutama jang - 
berhubungan dengan indikasinja, toksisitasnja, atau - 
chasiat ikutan dan dosis*

Dari hasil pembahasan literatur dari golongan 
golongan obat tersebut diatas, ternjata penggunaan o- 
bat-obat itu disamping chasiatnja dapat terdjadi reak- 
si-reaksi ikutan dan keratjunan jang berbahaja dan ka
dang-kadang dapat fatal bila digunakan dalam dosis - 
jang tinggi atau djangka waktu jang lama, tetapi hal 
ini djarang terdjadi. Chasiat ikutan jang dapat ter
djadi adalah allergi, gatal-gatal, rasa muai, muntah 
dan lain-lain pada penderita jang peka terhadap obat- 
obat tersebut. Mengingat akan bahaja-bahaja jang mung
kin terdjadi pada penggunaan obat-obat, maka perlu per 
hatian pentingnja matapeladjaran Ilmu Chasiat Obat dan 
^lmu Parmasi dalam pendidikanDokter Gigi.

Melihat hasil survey dari golongan obat-obat 
jang digunakan oleh dokter gigi banjak djuga obat-obat 
jang termasuk dalam daftar obat berbahaja jang hanja 
dapat di peroleh dengan suatu resep, memang tepatlah
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apabila pada dokter gigi diberi izin oleh Menteri Ke
sehatan untuk dapat menulis resep, mengingat akan pro
fesi Kedokteran Gigi dalam dunia modern pada dewasa se 
karang.

Berdasarkan pasal 4-2 D.V.G. dokter gigi sesung- 
guhnja telah diperbolehkan menulis resep, walaupun ha- 
nja obat luar, umpamanja obat kumur, Sedangkan penggu
naan obat dalam tidak diperbolehkan. Baru setelah di
keluarkannya surat Menteri Kesehatan No.4-6323/Hukum pa 
da tanggai 1 Agustus 1961, hal ini mengingat akan pen
didikan dokter gigi pada dewasa sekarang, dokter gigi 
diberikan izin untuk memberikan resep obat chusus un
tuk penjakit gigi dan mulut. Izin ini diperkuat dengan 
surat edaran Menteri Kesehatan No.l9/Ph/Circ/62 pada 
tanggai 5 Mei 1962, dengan keterangan bahwa dokter gi
gi boleh menuliskan segala matjam obat per oral,paren
teral atau tjara pemakaian lainnja, chusus untuk pe
njakit gigi dan mulut, ketjuali patirasa umum/ pembiu
san tetap terlarang bagi dokter gigi. Dalam ketentuan 
ini tidak didjelaskan dengan tegas batas-batas obat 
mana sadja jang dapat digunakan oleh dokter gigi, me
ngingat bahwa kerugian penggunaan bermatjam-matjam o- 
bat dapat berbeda, umpamanja penggunaan obat-obatan - 
jang termasuk obat bius.

Berdasarkan peraturan dalam D.V.G* Beglement di
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njatakan bahwa jang boleh menulis resep obat bius ha
nja dokter, doktor hewan untuk pengobatan penjakit he
wan, sedang bagi dokter gigi tidak disebutkan. Dengan 
adanja peraturan ini dapat kami simpulkan bahwa penu
lisan resep oleh dokter gigi dari obat-obat golongan 
narkotik adalah terlarang.

Dengan keluarnja Undang-undang Pokok Kesehatan 
pasal 15,ajat 2 jang menjatakan bahwa Peraturan-pera - 
turan dan Ketentuan Kesehatan lainnja jang sudah ada 
pada hari tanggai diundangkannja Undang-undang ini te
tap berlaku selama Peraturan-peraturan dan Ketentuan- 
ketentuan Kesehatan itu tidak bertentangan, ditjabut,- 
diganti, ditambah dan diubah oleh Peraturan- peraturan 
dan Ketentuan-ketentuan atas kuasa Undang-undang ini. 
Dengan demikian, berarti bahwa ketentuan-ketentuan da
lam D.V.G. Reglement mengenai penggunaan obat bius 
jang berhubungan dengan dokter gigi sudah tidak berla
ku. Berdasarkan ini dapat diambil kesimpulan sementara 
bj.hwa dokter gigi dapat memakai obat bius.

Apabila hal ini tidak benar maka peraturan Men 
teri No.l9/Ph/Circ/62 hendaknja ditindjau kembali dan 
dengan tegas memberikan pembatasan-pembatasan jang dje 
las dan tepat tentang obat-obat apa sadja jang boleh 
dipakai oleh dokter gigi.
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BAB IV

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian jang kami lakukan dalam me 
metjahkan masaalah jang kami adjukan dalam skripsi ini 
dapatlah kami mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil survey di poliklinik dan apotik 
ternjata didapatkan obat-obat dari golongan- 
golongan Antiseptika/Desinfektansia,Anesteti- 
ka Lokal, Analgetika, Chemoterapeutika (Sul- 
fonamida) dan Antibiotika dan digunakan untuk 
pengobatan gigi dan ruang mulut.

2« Dari hasil survey literatur ternjata bahwa 
ada golongan-golongan obat tersebut jang mem- 
punjai indikasi untuk penjakit gigi dan ruang 
mulut jang disamping mempunjai chasiat siste
mik djuga mempunjai bahaja-bahaja dalam peng- 
gunaannja (kerdja ikutan, keratjunan dan se- 
bagainja).

3, Melihat obat-obat berbahaja (jakni obat- obat 
jang termasuk daftar G dam daftar 0) jang da
pat digunakan untuk pengobatan gigi dan ruang 
mulut,maka tepatlah bila Pemerintah telah me-
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ngeluarkan izin bagi dokter gigi untuk 
dapat menulis resep obat-obat itu untuk 
keperluan pengobatan gigi dan ruang mu
lut.

4. Ketentuan Pemerintah c.q. Menteri Kese
hatan jang telah memberi izin kepada 
dokter gigi menulis resep jang dibuat 
atas kuasa Undang-undang Pokok Kesehat
an berdasarkan pasal 15 Undang-undang - 
Pokok tersebut telah membatalkan keten- 
tuan-ketentuan dalam semua Undaag- un- 
daag dan Peraturan-peraturan Hiadia Be
landa jang berhubungan dengan itu jakni 
menggugurkan bahwa dokter gigi tidak bo 
leh/tidak ada hak menulis resep obat da 
lam/obat bius.

5. Ketentuan Pemerintah tersebut masih mem 
punjai kelemahan, karena tidak memuat 
penegasan matjam-matjam obat sadja jang 
boleh dan sampai dimanakah batas-batas 
penggunaannja. Disamping itu ketentuan 
tersebut masih belum berstatus Undang- 
undang ataupun peraturan melalui suatu 
surat keputusan, meskipun telah dibuat 
atas kuasa Undang-undang Pokok Kesehat-
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an.
6. Melihat adanja indikasi lainnja dan baha- 

ja-bahaja chasiat ikutan, keratjunan dan 
lain-lain dari tiap-tiap obat jang dapat 
berbeda-beda, terutama obat-obat jang ter 
masuk obat bius, maka perlu diadakan pem
batasan jang tegas matjam obat apakah 
jang boleh di tulis dalam resep dokter gi 
gi dan sampai dimanakah batas-batas peng
gunaannja.

7. Berdasarkan kenjataan adanja hal-hal jang 
disebut dalam 1 s/d 6 diatas, maka agar 
dapat digunakan dan dimanfaatkan sebaik- 
baiknja hak penulisan resep, maka dokter 
gigi harus memiliki sedjumlah pengetahuan 
Ilmu Chasiat Obat dan Ilmu Farmasi.
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BaB V

SARAN-SARAN

Setelah melihat segala aspek dari masalah jang 
kami teliti kami ingin menjarankan hal-hal sebagai be
rikut :

1. Supaja Pemerintah c.q. Menteri Kesehatan se
gera mengeluarkan Undang-Undang dan Peratur
an-peraturan baru jang belum ada atas kuasa 
Undang-Undang Pokok Kesehatan jang memerin- 
tji ketentuan-ketentuan pelaksanaan untuk 
mengganti semua ketentuan-ketentuan dalam - 
perundang-undangan/peraturan-peraturan pe
ninggalan Belanda jang masih berlaku,artinja 
mentjabut tanpa ketjuali semua perundang-un- 
dangan/peraturan-peraturan peninggalan Hin
dia Belanda*

2. Supaja Pemerintah c.q. Menteri Kesehatan me
ngeluarkan peraturan melalui suatu surat ke- 
putusan jang memuat penegasan atau batas- 
batasnja jang lebih djelas, tepat dan terpe- 
rintji dari ketentuan jang telah ada ten-
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tang izin penulisan resep oleh dokter gigi* 
3« Agar dalam kurikulum pendidikan Dokter Gigi 

dipertimbangkan, bahwa mata peladjaran Ilmu 
Chasiat Obat dan Ilmu Fannasi adalah pentiag 
dan lebih mendapat perhatian.
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BAB VI

SINGKAtf JT

Telah di lakukan survey di Poliklinik dari golo- 
ngan obat-obat jang setjara rutine digunakan oleh Dok
ter Gigi, da* sebagai hasilnja diperoleh obat-obat dari 
golongan Antiseptika/Desinfektansia, Anestetika Lokal, 
Analgetika, Chemoterapeutika (Sulfonamida) dan Antibio- 
tika.

Djuga dilakukan survey di satu apotik dikota Su
rabaja dari resep-resep dokter gigi jang dituliskan se
lama satu tahun. Dari hasil survey ini dapat di peroleh 
hasil dari golongan obat-obat jang dituliskan oleh dok
ter gigi, adalah sama dengan survey Poliklinik jaitu da 
ri golongan Antiseptika/Desinfektansia, Analgetika ser
ta djuga golongan Sulfonamida dan Antibiotika tetapi 
.anestetika Lokal tidak terdapat dituliskan oleh dokter 
gigi. Survey di apotik ini walaupun hanja dari satu a- 
potik dapat di gunakan untuk membantu survey Polikli
nik untuk lebih memperkuat mengetahui golongan obat-o
bat tersebut diatas.

Melihat adanja penggunaan golongan-golongan o-
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bat tersebut diatas oleh deleter gigi dan mengingat ba- 
haja-bahaja jang mungkin terdjadi pada penggunaannja 
perlu djuga di lakukan survey literatur dari golongan 
golongan obat tersebut, jang akan di bahas terutama 
mengenai indikasinja, toksisitasnja, chasiat ikutan 
serta dosis dari golongan obat-obat itu.

Melihat adanja penggunaan golongan-golongan o- 
bat jang termasuk dalam daftar obat keras (daftar G)se 
perti Gulfonamida dan Antibiotika serta Anestetika Lo- 
kal, maka perlu di adakan sedikit uraian atau peneli
tian dari peraturan-peraturan/perundang-undangan dibi
dang Kesehatan terutama jang akan ditindjau ialah jang 
dapat dihubungkan dengan masalah penulisan resep oleh 
dokter gigi, jakni tindjauan terhadap Undang-undang Po 
kok Kesehatan dan Reglement D.V.G-., terhadap Undang-un 
dang tentang Farmasi dan peraturan-peraturan penggolo
ngan obat-obatan, dan terhadap peraturan tentang izin 
penulisan resep oleh dokter gigi. Dimana peraturan pe
nulisan resep oleh dokter gigi dikeluarkan oleh Mente
ri Kesehatan dalam suratnja no.4-6232/Hukum pada tang
gai 1 Agustus 1961, jang diperdjelas dengan surat eda
ran no.l9/Ph/Circ/62 pada tanggai 5 ^ei 1962.

Mengenai hal ini di adakan penelitian lebih - 
landjut untuk mengetahui apakah ketentuan jang dikelu
arkan oleh Menteri Kesehatan mengenai izin penulisan
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resep oleh dokter gigi sudah tjukup djelas dam tegas 
mengenai batas-batxs obat apa sadja jang boleh ditulis
kan.
Mengenai hal ini perlu diadakan penelitian jang lebih 
seksama mengingat akan profesi kedokteran gigi daa wak
tu sekarang.
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- Irigasi dengan larutan garam physio- 
logis steril.

1.1.4. Membersihkan karang gigi :
- Mercurochroom 2#
- Tinctura Iodii y/o

1.1.5. Sterilisasi gigi dan desinfektan un
tuk matjam^ keperluan : dapat dipa
kai alkohol 7^.

1.1.6. Mengisi Rigi pada anak^ :
Iodoform pasta dengan asbes puder 
steril.

1.2. Golongan Anestetika Lokal.
Obats dari golongan Anestetika Lokal jang 

dipakai di kedokteran gigi ada jang diberikan setjara 
topikal dan ada jang diberikan setjara parenteral.

1.2.1. Anestetika .jang diberikan topikal.
- Aethylis chloridum (pada pentjabutan - 

gigi jang gojah/incisi absces).
- Contralgin pasta (Bayer) jang mengan
dung 2% Amethocain.
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