Lampiran 4
SOP PENCABUTAN GIGI DAN PAIN-LESS MANAGEMENT
LOVE SMILE DENTAL CARE
Penyusun: xxxxxxxxx
PIC : drg. xxxxxxxxx
Tujuan : Dokter gigi mampu melakukan tindakan pencabutan gigi dengan trauma minimal,
mampu berkomunikasi dengan efektif untuk meredakan kecemasan pasien dan meredakan rasa sakit
Ruang Ligkup : Tindakan Perawatan Dokter Gigi
Prosedur:
Dokter Gigi untuk pencabutan gigi pasien dewasa:





















Tehnik komunikasi dilakukan sesuai ‘Script pencabutan gigi’ sejak awal selama proses dan setelah tindakan
Aplikasikan anestesi topical di area titik injeksi, saat pemeriksaan awal yang dilanjutkan dengan pemeriksaan
kesehatan secara umum dan keseluruhan
Membuat informed consent , memberitahu detail prosedur, kemungkinan efek samping yang dapat terjadi, dan
tindakan yang perlu dilakukan setelahnya sesuai ‘script’
Mempersilahkan pasien duduk di kursi gigi, mengulas antiseptic di area pencabutan dan sekitarnya.
Assessment kesiapan pasien dengan pertanyaan2 dan lakukan tindakan hipnodontik jika pasien bersedia untuk
mengurangi rasa tidak nyaman nya , komunikasi sesuai ‘script komunikasi terapeutik untuk anxiety patients
Pastikan alat dan jarum syringe,telah sesuai untuk keperluan. Anestesi local dengan Citoject jarum 30 G dan
anestesi blok dengan jarum 27G (ukuran sesuai sediaan)
Masuk sedalam bevel di titik injeksi, dan keluarkan cairan anestesi 0.1 mm dan tunggu 30 detik lalu masuk
tahap demi tahap.
*Untuk pasien yang mengalami trauma, rasa takut, rasa cemas, selalu ingat untuk memberi konfirmasi
bahwa kita telah melakukan penyuntikan, lakukan afirmasi bahwa tindakan yang baru saja dilakukan
terasa nyaman karena tidak ada rasa sakit.
Lakukan pemijatan gusi di area deposit/ pulling dan tunggu setidaknya 5 meni sebelum mulai melakukan
prosedur pencabutan.
Pencabutan dimulai dengan menggunakan bein ukuran 2mm untuk melepaskan perlekatan margin, terapkan
minimal invasive sebaik mungkin.
Gunakan bein ukuran 3-5 mm untuk melepaskan perlekatan membrane periodontal dari interdental atau jika
memungkinkan gunakan periotome.
Pencabutan menggunakan forcept dilakukan setelahnya sesuai tehnik dasar pencabutan, kecuali untuk
pencabutan gigi untuk persiapan perawatan orthodonti.
Lakukan tindakan post-ekstraksi untuk memastikan seluruh tindakan asepsis dan meminimalisir terjadinya
infeksi lanjutan, bersihkan soket bekas pencabutan jika dicurigai ada infeksi periapical dengan curette dan
haluskan permukaan tulang. Lakukan penjahitan luka jika disetujui pasien.
Berikan instruksi post-ekstraksi dan lembar instruksi setelah pencabutan untuk dibawa pulang pasien.
Resep obat jika diperlukan dan pastikan pasien tahu cara meminumnya, berikan no telp yang dapat dihubungi
jika terjadi komplikasi pasca tindakan.
Dst..
Asisten untuk pencabutan dewasa:
Mempersiapkan alat dasar, lembar informed consent dan memastikan seluruh alat telah di sterilisasi dengan
baik.
Lakukan komunikasi pre-extraction dengan menceritakan hal-hal menyenangkan dan pengalaman pasien
sebelumnya yang puas, sesuai ‘script’
Setelah dokter melakukan pemeriksaan awal, mulai siapkan seluruh perlengkapan pencabutan : syringe yang
sesuai, jarum yang sesuai, cairan anestesi yang diminta dokter, atau citoject, tampon , dan alat-alat bein set,
tang yang sesuai, persiapan alat hecting.
Selama prosedur pencabutan, bantu mengarahkan lampu agar sesuai dengan mulut pasien dan area kerja
dokter, dan membantu mengeringkan darah, melakukan suction.

Dokumen terkait : Script
Definisi istilah:

