
 

Pencabutan gigi adalah solusi terbaik untuk 

menangani gigi yang impaksi lewat operasi    

bedah gigi dan mulut atau yang dalam istilah 

kedokteran dikenal  dengan nama             

Odontectomy. Yang melakukan pencabutan 

gigi geraham bungsu ini bukanlah dokter gigi 

biasa, melainkan dokter khusus yang ahli       

dalam bedah gigi dan mulut. Karena              

diperlukan tindakan operasi kecil seperti      

merobek gusi dan atau mulut yang masih       

menutupi seluruh atau sebagian gigi geraham 

bungsu yang impaksi.  
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untuk meredakan nyeri akibat impaksi gigi, Anda 

dapat melakukan berbagai hal berikut: 

• Mengompres area yang mengalami nyeri 

dengan kompres dingin 

• Berkumur dengan air garam hangat 
• Mengonsumsi obat pereda nyeri, seperti aspirin 
• Segera periksa ke dokter gigi 
 

 

 Impaksi gigi tidak dapat dicegah. Meski begitu, 
Anda dianjurkan untuk periksa rutin ke dokter 

gigi setidaknya setiap 6 bulan sekali agar     
dokter dapat memantau pertumbuhan gigi 

geraham Anda nantinya. 
 Bila Anda melihat benjolan putih keras di gusi   

bagian belakang disertai dengan rasa sakit 

yang parah, sebaiknya langsung periksa ke 
dokter gigi. 

 Penting juga bagi Anda untuk menjaga       
kebersihan mulut dengan baik. 

 Sikatlah gigi 2 kali sehari pada pagi dan       
malam hari. Pastikan Anda menyikat gigi 

hingga ke gigi geraham ujung untuk 
mencegah gigi geraham bagian belakang     
berlubang. 
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Impaksi gigi atau gigi terpendam merupakan 
gigi yang jalan erupsi normalnya terhalang atau 
terblokir, biasanya oleh gigi didekatnya atau 
jaringan patologis 

Pada banyak orang, gigi bungsu tidak dapat 
tumbuh secara normal, baik karena terjebak di 
bawah gusi atau hanya Sebagian permukaan 
gigi yang mampu menembus gusi 

 

 

 

1. Gigi hanya muncul sedikit di permukaan 
gusi 

2. Nyeri pada rahang 

3. Sakit kepala berkepanjangan 

4. Gusi bengkak kemerahan di sekitar gigi    
terpendam 

5. Kesulitan membuka mulut 

6. Kelenjar getah bening di leher bengkak 

7. Sakit gigi saat mengiggit, terutama di      
bagian yang mengalami impaksi gigi 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Rahang terlalu kecil sehingga tidak ada      
cukup ruang untuk gigi tumbuh 

• Gigi menjadi bengkok atau miring ketika     
berusaha tumbuh 

• Gigi lain sudah tumbuh di dalam posisi yang 
tidak beraturan sehingga menghalangi gigi 
bungsu 

 
Impaksi gigi sebenarnya cukup sering terjadi dan 

kebanyakan tidak disertai nyeri maupun         

menyebabkan keluhan. Namun, ketika gigi 

bungsu tumbuh miring atau tidak muncul dari 

permukaan gusi, rasa nyeri atau keluhan lain 

mungkin dirasakan.  

 IMPAKSI GIGI ??? KONSULTASILAH KE DOKTER JIKA MENGALAMI GEJALAIMPAKSI GIGI  

 Kerusakan syaraf pada gigi 

 Kista pada gigi yang menyebabkan wajah     
tidak simetris 

 Infeksi dan peradangan gusi yang di             
sebabkan oleh sisa sisa makanan 

 Penumpukkan plak 

 Sering sakit kepala 

 Demam 

 Bau pada mulut 

 Gigi berjejal/crowded teeth yang merusak    

penampilan pada gigi karena letak gigi     
menjadi berjejal dengan gigi lain dan tidak 

beraturan 

 Rasa nyeri pada pundak, nyeri pada saat buka 

tutup mulut dan telinga berdengung 

 Gigi berlubang 

 

 

 

Gejala Impkasi Gigi  

Pengertian  

Penyebab Impaksi Gigi  

Gigi yang Impaksi bisa menyebabkan 

Komplikasi  


