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SKRIPSI            PERBEDAAN BAHAN IRIGASI...         AMANDA BRIGITTA L. 

Perbedaan Bahan Irigasi Single Solution, Mix 2 Solution dan 

Mix 3 Solution Terhadap Kebersihan Saluran Akar 

 

ABSTRAK 

 

Latar belakang: Bahan irigasi dalam perawatan endodontik memiliki peran yang 

sangat penting dalam membersihkan permukaan saluran akar dari debris, smear layer 

dan mikroorganisma. EDTA adalah bahan irigasi yang terutama digunakan karena 

manfaatnya dalam menghilangkan smear layer pada saluran akar dengan aktivitas 

antimikroba rendah dan tegangan permukaan yang tinggi. EDTA banyak 

dikembangkan untuk mengkompensasi kekurangan tersebut dengan menambahkan 

bahan antimikroba dan surfaktan. Chlorhexidin (CHX) telah digunakan sebagai bahan 

irigasi untuk efek antimikroba tinggi. Surfaktan, dalam hal ini Cetrimide, ditambahkan 

ke bahan irigasi untuk menurunkan tegangan permukaan dan meningkatkan aktivitas 

antimikrobanya. Kombinasi ketiga medikamen ini dalam larutan mix 3 diharapkan 

dapat sinergis untuk meningkatkan efektivitas bahan irigasi dalam membersihkan 

permukaan saluran akar. Tujuan: Membandingkan kebersihan permukaan saluran akar 

dengan menggunakan bahan irigasi SmearOff, mix 2 solution EDTA dan CHX, EDTA 

17%, CHX 2% dan Cetrimide 0,2%. Metode: dua puluh lima gigi premolar yang 

diekstraksi dengan saluran akar tunggal dibagi menjadi lima kelompok (n = 5). Semua 

spesimen dipreparasi dengan teknik ProTaper for Hand Use sampai F3 dan diirigasi. 

Kelompok 1 menggunakan SmearOff sebagai irigasi, kelompok 2 menggunakan mix 2 

solution EDTA dan CHX, kelompok 3 menggunakan EDTA 17%, kelompok 4 

menggunakan CHX 2% dan kelompok 5 menggunakan Cetrimide 0,2%. Sampel 

dibelah longitudinal di bagian sepertiga apikal. Permukaan saluran akar kemudian 

diperiksa dengan menggunakan Scanning Electron Miceoscope (SEM). Hasil sampel 

dinilai oleh tiga pengamat berbeda dan diuji secara statistik. Hasil: Terdapat perbedaan 

yang signifikan antara kelima kelompok yang diuji (p <0,05). Kelompok 1, irigasi 

dengan menggunakan SmearOff (Mix 3 Solution) menunjukkan rata-rata skor terbaik 

yaitu 1,31. Kesimpulan: Kombinasi EDTA, CHX dan Cetrimide dalam mix 3 solution 

sebagai irigasi memiliki hasil yang lebih baik dibandingkan dengan single solution 

dalam membersihkan permukaan saluran akar. 
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