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PEDODONSIA

Apa itu Pedodontis atau 

dokter gigi Spesialis Kedokteran 

gigi Anak? 

Dokter gigi spesialis yang menangani pasien 
anak, yaitu sejak ia tumbuh gigi pertama 
sampai usia 17 tahun (batasan usia anak 

menurut WHO).
 

Dokter gigi spesialis anak bekerja tidak hanya 
memeriksa kesehatan gigi namun juga 

memperhatikan tumbuh kembang baik dari 
pertumbuhan otot, rahang, hingga 

tengkoraknya.
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Dokter gigi spesialis anak mempunyai 

kemampuan dalam menangani pasien anak-anak, 
terutama bila mereka begitu takut atau tidak 

kooperatif. 

.

Kenapa gigi anak harus dirawat?

Gigi anak pertama kali tumbuh pada 
usia 6-7 bulan. 

Sedangkan gigi tetap penggantinya 
tumbuh di usia 6 atau 7 tahun. 
Oleh karena itu penting sekali 

mempertahankan gigi susu selama 
mungkin di rongga mulut sampai 
gigi tetap penggantinya tumbuh 

atau erupsi

WAKTU TUMBUH

Pada Usia (bulan)

WAKTU TUMBUH

Pada Usia (tahun)

Gigi Seri Tengah

Gigi Seri samping

Gigi Taring

Gigi Geraham Depan



Tahukah anda 

mengapa gigi 

anak yang 

berlubang 

harus 

dirawat ? 

Fungsi gigi susu adalah untuk pengunyahan, 
bicara, estetis, dan penuntun tumbuhnya gigi 
tetap. 

Fungsi pengunyahan sangatlah penting apabila 
gigi dibiarkan berlubang, makanan akan sering 
terselip pada gigi sehingga membuat anak 
menjadi tidak nyaman dan malas makan. 

Fungsi estetis untuk gigi geligi susu juga perlu 
diperhatikan. Banyak anak yang mengeluh 
malu apabila giginya hitam-hitam (tanda-tanda 
terjadinya lubang), terutama pada gigi geligi 
depan. Hal ini dapat mengganggu rasa percaya 
diri pada anak. 

Gigi yang berlubang dan tidak dirawat bisa 
menjadi fokus infeksi penyakit pada anak. 
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Jika ada pembengkakan di gigi geligi rahang 
bawah dapat menyebar kebagian bawah leher 
sehingga anak sulit membuka mulut dan tak
jarang anak dengan keadaan tersebut harus 
di lakukan perawatan di rumah sakit 

Gigi yang sudah mengalami kerusakan lanjut 
dan tidak dirawat akan mengakibatkan abses 
yang ditandai dengan adanya pembengkakan 
pada gusi. Pembengkakan tersebut dapat 
menyebar kebagian benih gigi tetapnya. 
Keadaan bengkak dapat merusak proses 
pembentukan benih gigi tetap, benih gigi 
tetap dapat mengalami kelainan pada saat 
tumbuh. 

PROFIL SINGKAT

INSTALASI GIGI & MULUT

Instalasi Gigi dan Mulut memberikan 
pelayanan di bidang gigi dan mulut kepada 

masyarakat secara professional. 
Kami memberikan pelayanan dengan 

standart prima dan fasilitas yang 
berkualitas serta memperhatikan 

sentuhan keindahan untuk mencapai 
keserasian

VISI  
Profesionalisasi pelayanan kesehatan gigi 
dan mulut berlandaskan etika moral dan 
mengutamakan kepentingan pasien

MISI
Meningkatkan taraf kesehatan gigi 

dan mulut  melalui tindakan: pencegahan, 
pengobatan dan pemulihan

          JADWAL PELAYANAN 
Pendaftaran pasien     :  07.00 - 13.00
Senin s/d Kamis         :  07.00 – 15.30
Jumat                        :  07.00 - 14.30

Lokasi : 
Gedung POSA lama lt.2 RSUD Dr. Soetomo 

Jl. Prof.Dr. Moestopo No. 6-8 Surabaya
Telp. (031) 5501483 
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