
Apa itu  

PROSTODONSIA ?  

Sebuah bidang spesialistik 

kedokteran gigi yang secara 

khusus menangani rehabilitasi 

fungsi kunyah dan estetik,         

meliputi penggantian gigi hilang, 

kelainan sendi temporomandibu-

la, dan protesa maksilofasial.  

Mengapa gigi yang hilang harus  

diganti? 

 Gigi tidak bisa mengunyah dengan baik  

 Gigi ompong menganggu penampilan 

 Merubah susunan gigi  

 Timbul rasa nyeri pada sendi temporo-

mandibula  

 Membuat wajah terlihat lebih tua  

Kapan waktu yang tepat  

membuat gigi tiruan? 

 Idealnya, gigi tiruan dibuat setelah proses 

penyembuhan gusi dan struktur tulang  

telah sempurna, yaitu 2 bulan setelah 

pencabutan.  

 Namun pada kasus tertentu, gigi tiruan 

dapat segera dibuat setelah                 

pencabutan. Pada kasus ini, pasien       

dianjurkan kontrol setelah pemasangan 

agar  gigi tiruan tetap nyaman dipakai.  
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Mengapa disarankan    

membuat gigi tiruan ke   

dokter gigi spesialis           

prostodonsia?  

 Setiap kasus kehilangan gigi adalah 

unik dan dokter gigi spesialis           

prostodonsia memiliki kompetensi 

mendiagnosa dan menyarankan 

perawatan yang terbaik untuk anda.  

 Gigi tiruan lebih awet dan berkualitas 

karena dibuat berdasarkan            

pertimbangan klinis rongga mulut 

dan kondisi holistik pasien.  

 Pembuatan gigi palsu yang            

asal-asalan bisa berdampak buruk 

pada kesehatan gusi dan tulang, 

bahkan dapat menyebabkan tumor 

jika tidak tertangani dengan baik.  

Gigi palsu langsung 

dilem pada sisa akar 

yang belum dirawat  

Penampilan gigi 

tiruan jelek dan  

tidak natural  

Contoh kasus korban pembuatan 

gigi  tiruan di tukang gigi  

Gigi tiruan yang dibuat 

dengan baik dapat 

mengembalikan      

kenyamanan saat    

mengunyah dan anda 

dapat tampil dengan 

prima. 

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  

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 

PROFIL SINGKAT  

INSTALASI GIGI DAN MULUT 

Lokasi :  
Instalasi Gigi dan Mulut   

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

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


