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BAB IV 


KESIMPULAN 


Dari uraian tentang estetik dalam perawatan gigi tiruan jembatan yang te]ah 

didapatkan dari kepustakaan, maka untuk keberhasilan pelaksanaan perawatan yang 

memenuhi syarat kesehatan dan estetik, perlu memperhatikan dan melakukan beberapa 

faktor dibawah ini : 

Bentuk anatomi gigi 

Bentukgigi tiruan jembatan anterior rahang atas, sebaiknya disesuaikan dengan 

bentuk wajah seseorang dan mempunyai bentuk anatomis, karena gigi dengan bentuk 

anatomis dalam pengunyahan lebih efisien. estetiknya lebih baik dan memperkecil 

tekanan horizontal. 

Posisi gigi dalam lengkung rahang atas 

Posisi gigi dalam lengkung yang nonnal adalah seperti tapal kuda dan lebih lebar 

dalam arah labial maupun bukal, pada pembuatan gigi tiruan jembatan hendaknya 

me]etakkan gigi sesuai dengan posisi normal dari gigi alamiahnya. 

Embrasure 

Ruang ini perlu dibuat cukup terbuka agar tidak menimbulkan kesan seperti pagar, 

gangguan pengucapan dan lebar ruang interdental relatif dibuat sealamiah mungkin 

untuk kepentingan estetik, terutama regio anterior serta penderita dapat dengan 

mudah membersihkannya sendiri. 

22 



23 

Bahan restorasi gj gi 

Pemilihan bahan restorasi gjgi yang memenuhi syarat kesehatan dan estetik adalah: 

dapat diterima oleh jaringan dalam rongga mulut, tidak rapuh dan warnanya stabil. 

Syarat·syarat tersebut mirip dengan sifat dari porselen, maka porselen lebih tepat 

dipilih sebagai bahan restorasi gigi tiruan jembatan anterior rahang atas. 


