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BABIV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

- Kalsium hidroksida dapat digunakan untuk perawatan pada gigi vital atau non 

vital dengan apeks yang belum tumbuh lengkap. 

- Kalsium hidroksida dapat digunakan untuk perawatan pulpotomi pada gigi vital 

dengan apeks yang belum tumbuh lengkap, karena bahan ini dapat merangsang 

pembentukan dentin bridge yang dapat mempertahankan vitaJitas jaringan 

pulpa dalam saluran akar. Keadaan ini menyebabkan vitalitas Hertwig's 

epithelial root sheat dapat berperan untuk meneruskan pertumbuhan dan 

pembentukan akar di bagian apikal gigi secara fisiologik yang disebut dengan 

apeksogenesis. 

- Kalsium hidroksida dapat digunakan untuk perawatan apeksifikasi pada gigi 

non vital dengan apeks yang belum tumbuh Jengkap , karena bahan ini memilki 

sifat antibakteri, antiradang, efek osteogenik dan keadaan pH-nya yang ideal 

untuk menghasilkan calc~fic barrier pada bagian apikal gigi. 
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SARAN 

- Apabila setelah dilakukan perawatan pulpotomi terdapat gejala klinik 

kemudian pulpa menjadi nekrotik dan keadaan apeks gigi masih belum tumbuh 

lengkap yang berarti apeksogenesis mengalami kegagalan, maka dapat 

dilakukan perawatan apeksifikasi untuk penutupan pada bagian apikaJ gigi. 

- Apabila setelah perawatan apeksifikasi tidak terbentuk calcific barrier, ada 

keluhan gejala klinik atau terjadi kelainan periapikal maka perawatan 

apeksifikasi harus diu)ang kembali. 

- Teknik perawatan yang dilakukan pada gigi vital atau non vital dengan apcks 

yang belum tumbuh lengkap perlu diperhatikan dengan benar terutama tindakan 

asepsis dan cara meletakkan bahan kalsium hidroksida karena akan 

mempengaruhi keberhasiJan perawatan tersebut. 


