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KESIMPULAN .=.=.o:.JMILIa 
PERPusTAK.AAI't 

VNITERSITAS AI~LANtJ6A 
SURABAYA · 

Dari hasil pembahasan diatas didapatkan suatu 

kesimpulan bahwa 

Warn a gigi dipengaruhi oleh perubahan usia, usia 

makin tua, warna g i cenderung lebih gelap. 

Sebab enamel makin menipis karena pemakaian dan 

dentin menjadi tebal oleh karena ruang pulpa 

menyempit. 

Susunan gigi tiruan jembatan anterior rahang 

atas dipengaruhi oleh perubahan usia, sebab 

dengan bertambahnya usia maka terjadi perubahan 

struktur jaringan penyangga, gigi geligi ada 

tendensi bergerak maju sehingga mempengaruhi 

penyusunan gigi. 

- Warna gigi tiruan jembatan anterior rahang atas 

pada pria dan wan ita tidak sama, sebab pada 

wanita warna gigi lebih terang dari pada warna 

gigi pria. 

- Susunan gigi tiruan jembatan anterior rahang 

atas untuk penderita pria tidak sama dengan 

pender ita wanita. Susunan gigi geli~i anterior 

rahang atas pada penderita pria berciri khas 

untuk penampilan seorang pria dan pada penderita 
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wan ita berciri khas untuk penampilan seorang 

wanita yang feminin. 

Apabila aturan aturan tersebut diatas diikuti, maka 

diharapkan akan diperoleh gigi tiruan jembatan anterior 

rahang atas yang harmonis; dalam hal warna, susunan 

gigi, usia, dan jenis kelamin penderita. 
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