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Sedangkan, vitamin B kompleks adalah salah satu vitamin penting yang penting untuk kesehatan mulut dan gigi, karena vitamin ini membantu pertumbuhan sel dan sirkulasi darah ke seluruh tubuh, termasuk gusi. Orang yang asupan vitamin C-nya rendah berisiko lebih tinggi mengalami penyakit gusi. Hal ini karena vitamin C berperan penting dalam
membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh melawan infeksi penyebab penyakit. 7. Obat-obatan tertentu Meski berfungsi untuk mengobati penyakit, sejumlah obat-obatan ada yang memiliki efek samping terhadap kesehatan gigi dan mulut. Obat-obatan untuk penyakit kanker, darah tinggi, pereda nyeri, depresi, dan alergi, diketahui memiliki
efek negatif pada kesehatan mulut. Konsultasikan ke dokter tentang semua obat yang sedang Anda konsumsi. Dokter akan menentukan obat lain yang lebih aman dan sesuai dengan kondisi Anda. 8. Perubahan hormon Wanita mungkin lebih berisiko mengalami masalah gusi dan mulut karena perubahan hormon semasa hidupnya. Perubahan hormon
yang terjadi selama kehamilan, masa puber, menstruasi bulanan, dan menopause dapat memengaruhi respons tubuh melawan racun yang dihasilkan plak. Perubahan hormon pada masa-masa itu juga dapat memengaruhi sirkulasi darah ke jaringan di sekitar gusi, membuat gusi lebih sensitif. 9. Gigi palsu yang tidak pas Pemasangan gigi palsu yang
tidak pas atau lepas juga dapat meningkatkan risiko terkena penyakit gusi. Segera beritahu dokter gigi Anda untuk memperbaiki atau mengatasi kondisi ini. 10. Penyakit tertentu Faktor lain terjadinya periodontitis adalah adanya kondisi penyakit tertentu. Orang yang mempunyai riwayat penyakit diabetes, rematik, penyakit Crohn’s, HIV/AIDS, dan
leukemia berisiko tinggi terkena penyakit gusi dibanding mereka yang sehat. Obat & Pengobatan Informasi yang diberikan bukanlah pengganti nasihat medis. SELALU konsultasikan pada dokter Anda. Bagaimana penyakit ini didiagnosis? Saat Anda mulai menyadari gejala penyakit gusi, segera periksakan ke dokter gigi. Dokter akan memeriksa
gejala fisik pada gigi untuk diagnosis. Selama pemeriksaan, dokter gigi biasanya juga akan menilai gejala penyakit gusi dengan melihat: Tingkat perdarahan dan pembengkakan gusi. Jarak atau kantong antara gusi dan gigi. Gusi yang sehat memiliki kantong berkurang 1 sampai 3 milimeter (mm). Kantung yang lebih dalam dari 5 mm menandakan
periodontitis. Pada prinsipnya, semakin besar dan semakin dalam kantong gusi, semakin banyak pula plak yang akan masuk dan memperparah penyakit gusinya. Tingkat kelurusan pertumbuhan gigi. Kesehatan tulang rahang, untuk membantu mendeteksi kerusakan tulang di sekitar gigi. Pada beberapa kasus, dokter juga dapat memeriksa kondisi
gusi dengan rontgen untuk melihat ada tidaknya pengeroposan tulang penyokong gigi. Apa saja pengobatan untuk periodontitis? Dokter gigi dapat merekomendasikan sejumlah pengobatan untuk membersihkan kantung pada gigi dan mencegah kerusakan pada tulang. Hal ini meliputi prosedur scaling, alias pembersihan plak dan karang gigi
menggunakan alat khusus bernama ultrasonic scaler. Selama proses berlangsung, Anda mungkin akan merasakan sensasi ngilu dan gusi berdarah. Dokter akan meminta Anda untuk berkumur beberapa kali untuk membantu membilas darah. Dokter gigi juga mungkin akan meresepkan obat pereda nyeri untuk membantu meringankan rasa nyeri dan
sensasi nyut-nyutan di bagian gusi atau gigi yang bermasalah. Antibiotik juga dapat diresepkan untuk mencegah terjadinya infeksi lebih lanjut. Ketika diresepkan antibiotik, pastikan Anda meminumnya sesuai dengan anjuran dokter. Penggunaan antibiotik yang sembarangan dapat meningkatkan risiko resistensi antibiotik. Kondisi ini membuat infeksi
lebih sulit diobati karena bakteri penyebab infeksi sudah kebal terhadap obat. Dalam kasus serius, operasi mungkin dapat diperlukan untuk memperbaiki jaringan atau struktur tulang penyokong gigi yang rusak. Silakan konsultasi ke dokter untuk informasi lebih lanjut terkait pengobatan penyakit gusi. Semua prosedur medis memiliki efek samping.
Namun, pastikan prosedur yang Anda jalani nantinya memiliki manfaat yang jauh lebih besar ketimbang efek sampingnya. Apa saja pengobatan alami untuk membantu mengatasi infeksi gusi? 1. Teh hijau Teh hijau diklaim mampu memperbaiki kerusakan gigi, memperbaiki kantong gusi, dan mengurangi perdarahan pada gusi. Penelitian dari Jepang
yang dipublikasikan dari Journal of Periodontology menemukan bahwa teh hijau bisa menjadi obat infeksi gusi alami. Pada penelitian tersebut, diungkapkan bahwa semakin banyak minum atau mengonsumsi teh hijau murni bisa semakin membantu menyelesaikan masalah pada gusi Anda. 2. Minyak kelapa dan garam himalaya Untuk mengurangi
peradangan pada gusi, Anda disarankan untuk berkumur atau melumurkan gusi yang sakit dengan campuran minyak kelapa dan garam himalaya (himalayan salt) yang warnanya pink. Pijat dan kumur-kumur selama 3-5 menit, lalu kumur dengan air tawar. Minyak kelapa dan garam himalaya sama-sama punya kandungan antimikroba dan antiradang
yang baik untuk meringankan rasa sakit dan gejala infeksi yang sudah parah. 3. Lidah buaya Para peneliti dari India telah mempelajari kegunaan dan manfaat lidah buaya untuk kesehatan gigi dan mulut. Hasil temuan menunjukkan bahwa menerapkan gel lidah buaya pada gigi, gusi dan kantung gusi yang meradang bisa bermanfaat baik pada kondisi
gusi. Anda bisa mencoba menggunakan 100 miligram gel lidah buaya per hari dan ditempelkan pada gusi untuk mempercepat penyembuhan infeksi. Perawatan di rumah Apa saja perubahan gaya hidup atau pengobatan rumahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi periodontitis? 1. Rajin sikat gigi Supaya penyakit gusi yang Anda alami tidak
terlanjur bertambah parah, penting bagi Anda untuk menerapkan kebiasaan menyikat gigi dua kali sehari setelah makan. Pastikan bulu sikat yang Anda gunakan lembut dan punya bagian kepala yang tidak terlalu besar. Dengan begitu, sikat dapat menjangkau hingga ke bagian dalam gigi. Pertimbangkan untuk menggunakan sikat gigi elektrik karena
dinilai lebih efektif mengangkat plak dan karang gigi. Bila ingin memakai sikat gigi manual, pastikan juga teknik menyikat gigi Anda sudah benar. Sikatlah gigi Anda dengan gerakan melingkar dari atas ke bawah selama 20 detik pada setiap bagian gigi. 2. Flossing gigi Selain menyikat gigi, Anda juga harus rajin flossing. Flossing adalah teknik
membersihkan gigi menggunakan benang. American Dentist Association mengungkapkan bahwa benang gigi dirancang untuk membersihkan celah antar gigi yang susah dijangkau dengan bulu sikat gigi. Namun, hati-hati ketika membersihkan gigi dengan benang. Gesekkan benang secara perlahan dan pastikan benang tidak mengenai gusi. Gesekan
atau tarikan benang yang terlalu kencang akan membuat gusi rentan terluka dan berdarah. 3. Rajin periksa ke dokter gigi Bila plak sudah berubah menjadi karang gigi, maka rajin sikat gigi saja tidak akan cukup untuk membersihkannya. Anda butuh membersihkan gigi dengan prosedur khusus di dokter gigi. Maka dari itu, setiap orang dewasa pada
dasarnya dianjurkan untuk rajin periksa gigi 6 bulan sekali ke dokter gigi. Anak-anak juga perlu dikenalkan pentingnya periksa rutin ke dokter gigi sejak dini. Pemantauan secara berkala dapat memudahkan dokter untuk merawat dan mengobati bila sewaktu-waktu Anda mengalami masalah. Check up rutin juga efektif untuk mencegah timbulnya
berbagai masalah gigi dan mulut lain di kemudian hari. Risiko komplikasi Komplikasi penyakit yang mungkin muncul akibat infeksi gusi Komplikasi yang paling umum adalah gusi bengkak bernanah, gusi surut, hingga gigi copot sendiri. Jika dibiarkan terus berlanjut tanpa diobati, masuknya bakteri ke jaringan dalam gusi dapat menyerang organ
dalam tubuh lainnya. Beberapa komplikasi penyakit akibat infeksi gusi yang dapat terjadi adalah: 1. Gingivitis ulseratif akut nekrosis (ANUG) Gingivitis ulseratif akut kronis (ANUG) adalah salah satu komplikasi infeksi gusi yang paling awal. ANUG berisiko tinggi terjadi pada orang yang sudah terlanjur mengalami infeksi gusi tapi tetap jarang
menggosok gigi dan mengabaikan pola hidup sehat. 2. Penyakit jantung dan stroke Infeksi periodontitis meningkatkan risiko Anda terkena serangan jantung, stroke, atau penyakit kardiovaskular lainnya hingga 3 kali lipat. Dr. Hatice Hasturk, seorang dokter gigi dari Forsyth Institute, mengungkapkan bahwa risiko ini disebabkan oleh timbunan plak
yang dapat masuk ke pembuluh darah dalam gusi lewat lubang pada gigi. 3. Pneumonia Dikutip dari Telegraph, Dental Health Foundation melaporkan bahwa salah satu komplikasi penyakit dari infeksi gusi yang harus diwaspadai adalah infeksi paru atau pneumonia. Bakteri dalam gusi bisa mengalir dalam pembuluh darah dan sampai ke paru hingga
menginfeksinya. Saat bernapas lewat mulut, bakteri jahat penyebab periodontitis juga dapat terhirup dan masuk ke tenggorokan hingga paru. 4. Komplikasi pada kehamilan Komplikasi akibat infeksi gusi yang dapat terjadi pada ibu hamil adalah bayi lahir prematur dan berat badan lahir rendah (BBLR). Lagi-lagi, hal ini disebabkan oleh masuknya
bakteri penyebab radang gusi ke dalam aliran darah hingga mencapai tubuh janin dalam kandungan lewat plasenta. 5. Kanker kepala dan leher Bakteri Porphyromonas gingivalis penyebab radang gusi dikaitkan dengan perkembangan sel tumor ganas di jaringan sekitar kepala dan leher, karena racun yang dilepaskannya termasuk radikal bebas
bersifat karsinogenik (pemicu kanker). Teori ini diperkuat oleh sebuah penelitian yang dimuat dalam Cancer Epidemiology, Biomarkers, and Prevention. Peneliti menemukan bahwa setiap milimeter pengeroposan tulang rahang akibat penyakit gusi kronis berkorelasi dengan peningkatan risiko kanker kepala dan leher hingga lebih dari empat kali
lipat. Periodontitis adalah infeksi gusi yang merusak gigi, jaringan lunak, dan tulang penyangga gigi. Periodontitis harus segera diobati karena dapat menyebabkan komplikasi serius. Periodontitis merupakan salah satu komplikasi dari radang gusi (gingivitis) yang tidak terobati. Jika kondisi ini terjadi dalam jangka panjang, jaringan di sekitar gusi dan
gigi akan rusak sehingga menyebabkan gigi tanggal. Pada kasus yang parah, periodontitis dapat menyebabkan kemunculan abses atau kumpulan nanah di gigi. Penyebab Periodontitis Periodontitis bermula dari penumpukan plak di gigi. Plak ini terbentuk akibat interaksi sisa-sisa makanan dengan bakteri yang normalnya hidup di mulut. Jika tidak
dibersihkan, plak tersebut akan mengeras dan membentuk karang gigi yang menjadi media bakteri berkembang biak. Seiring waktu, bakteri di karang gigi tadi akan menghasilkan racun yang dapat menyebabkan peradangan dan iritasi gusi di sekitar gigi (gingiva). Jika tidak segera diobati, radang gusi tersebut dapat menyebabkan terbentuknya celah
di gusi yang memisahkan jaringan gusi dengan gigi. Celah tersebut menyebabkan bakteri dapat menginfeksi lebih dalam lagi sehingga merusak jaringan dan tulang di dalam gusi. Selain bisa menyebabkan gigi tanggal, radang gusi yang terus terjadi juga dapat melemahkan daya tahan tubuh. Faktor risiko periodontitis Selain radang gusi yang tidak
terobati, ada beberapa faktor yang bisa meningkatkan risiko seseorang terkena periodontitis, yaitu: Obesitas Faktor genetik Kekurangan nutrisi, termasuk vitamin C Kurang menjaga membersihkan gigi dan mulut Kebiasaan merokok atau mengunyah tembakau Konsumsi obat-obatan yang mengurangi produksi air liur Perubahan hormon
saat menstruasi, masa kehamilan, atau menopause Penyakit tertentu, seperti Down syndrome, penyakit Crohn, diabetes, dan rheumatoid arthritis Kondisi yang menurunkan sistem imun tubuh, seperti menderita leukemia, HIV/AIDS, atau sedang menjalani kemoterapi Gejala Periodontitis Gejala periodontitis bisa beragam dan tergantung pada
perkembangan peradangan yang terjadi gusi dan gigi. Namun, ada beberapa gejala atau keluhan yang umum dialami oleh penderita periodontitis, yaitu: Nyeri saat mengunyah Penumpukan plak dan karang pada gigi Jarak antara satu gigi dan gigi lainnya terasa renggang Gusi menyusut sehingga membuat gigi terlihat lebih panjang Gusi berwarna
kemerahan atau keunguan Gusi terasa nyeri jika disentuh Gusi bengkak dan mudah berdarah Keluarnya nanah dari batas gigi dan gusi Gigi goyang atau tanggal Gigi sensitif Napas berbau tidak sedap Kapan harus ke dokter Lakukan pemeriksaan ke dokter gigi jika Anda mengalami gejala-gejala periodontitis seperti yang telah disebutkan sebelumnya,
terutama bila memiliki faktor yang dapat meningkatkan risiko terkena periodontitis. Lakukan pemeriksaan gigi dan mulut secara berkala ke dokter gigi guna mencegah penumpukan plak dan karang gigi. Jika Anda melihat karang gigi sudah terbentuk, segera ke dokter agar karang gigi tersebut dibuang sebelum berkembang menjadi periodontitis.
Diagnosis Periodontitis Untuk mendiagnosis periodontitis, dokter akan melakukan tanya jawab terkait keluhan dan riwayat kesehatan pasien. Selanjutnya, dokter akan memeriksa apakah ada perdarahan di sekitar gigi akibat plak, serta mengukur kedalaman celah antara gusi dan gigi. Kedalaman celah pada mulut yang sehat adalah 1–3 mm.
Sedangkan pada periodontitis, kedalaman celah bisa 4 mm atau lebih. Dokter juga bisa melakukan pemeriksaan foto Rontgen panoramik untuk mengetahui tingkat kerusakan dan pengeroposan tulang akibat periodontitis. Pengobatan Periodontitis Pengobatan periodontitis bertujuan untuk mengurangi peradangan, menghilangkan celah yang
terbentuk di antara gusi dan gigi, serta mengatasi penyebab peradangan gusi. Metode pengobatannya tergantung tingkat keparahannya. Pada periodontitis yang belum parah, metode pengobatan yang dilakukan dokter adalah: Scaling, untuk menghilangkan karang gigi dan bakteri dari permukaan gigi atau bagian bawah gusi Root planing, untuk
membersihkan dan mencegah penumpukan bakteri dan karang gigi lebih lanjut, serta untuk menghaluskan permukaan akar Pemberian antibiotik oral, obat kumur atau gel, untuk menghilangkan bakteri penyebab infeksi Pencabutan gigi yang terdampak, agar penumpukan bakteri tidak bertambah parah dan menyerang gigi di sekitarnya Untuk
periodontitis yang sudah parah, dokter akan melakukan prosedur operasi, seperti: Flap surgery, untuk mengurangi endapan karang gigi di kantong atau celah gusi Soft tissue grafts atau operasi cangkok jaringan lunak, untuk mengganti jaringan yang rusak akibat periodontitis Bone grafting atau operasi cangkok tulang, untuk memperbaiki tulangtulang di sekitar akar gigi yang telah hancur Guided tissue regeneration, untuk merangsang pertumbuhan tulang baru guna mengganti tulang yang hancur akibat infeksi Tissue-stimulating proteins, untuk merangsang pertumbuhan jaringan dan tulang baru Komplikasi Periodontitis Jika dibiarkan tanpa pengobatan, periodontitis dapat menyebabkan
sejumlah komplikasi berikut ini: Pergeseran gigi Gigi goyang atau tanggal Infeksi pada tulang rahang Kumpulan nanah disertai nyeri di gigi (abses gigi) Infeksi atau abses pada jaringan lunak di mulut Peningkatan risiko terjadinya penyakit jantung, gangguan pernapasan, dan diabetes Sementara pada ibu hamil, periodontitis dapat meningkatkan
risiko terjadinya komplikasi kehamilan, seperti berat lahir bayi rendah dan preeklamsia. Pencegahan Periodontitis Beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko terjadinya periodontitis yaitu: Sikat gigi secara rutin, minimal dua kali sehari, yaitu setiap pagi dan menjelang tidur. Bersihkan sela-sela gigi menggunakan
benang gigi (dental floss). Hindari kebiasaan merokok dan menggunakan vape. Hindari aktivitas yang dapat memicu stres. Terapkan pola makan yang sehat dan seimbang. Lakukan kontrol dan berobat rutin jika menderita diabetes. Jaga berat badan ideal atau turunkan berat badan bila menderita obesitas. Selain itu, lakukan pemeriksaan gigi secara
rutin ke dokter gigi tiap 6–12 bulan sekali. Namun, jika Anda termasuk kelompok orang yang lebih berisiko terserang periodontitis, seperti merokok atau sedang mengonsumsi obat yang menyebabkan mulut kering, pemeriksaan perlu dilakukan lebih rutin. Terakhir diperbarui: 7 Juni 2022
Browse our listings to find jobs in Germany for expats, including jobs for English speakers or those in your native language. Radang gusi atau gingivitis adalah peradangan pada gusi yang ditandai dengan memerahnya gusi di sekitar pangkal gigi.Gingivitis terjadi ketika sisa makanan di gigi dan gusi mengeras menjadi plak.. Gingivitis harus segera
ditangani untuk mencegah kerusakan gigi dan gusi. Bila dibiarkan, gingivitis dapat berkembang menjadi periodontitis, yaitu infeksi serius yang bisa merusak gigi … Editorial Team. Not less than a town! IOSR Journals has each and every facility within the journal so there is no need of visiting outside the journal, you … MENKES 514 2015 ttg Panduan
Praktik Klinis Dokter FASYANKES 1.compressed edit Kanker pankreas adalah kanker yang tumbuh di jaringan pankreas. Kanker pankreas dapat dialami oleh siapa saja, tetapi lebih sering terjadi pada orang yang berusia di atas 55 tahun.. Pankreas memiliki sejumlah fungsi penting bagi tubuh, antara lain memproduksi hormon glukagon dan insulin
yang bertugas untuk menjaga kestabilan kadar gula darah dalam tubuh. . … 2014-10-29 · Desain potong lintang adalah sampel dalam suatu survey direkrut tidak berdasarkan status paparan atau suatu penyakit/ kondisi kesehatan lainnya, tetapi individu yang dipilih menjadi subjek dalam penelitian adalah mereka yang diasumsikan sesuai dengan
studi yang akan kita teliti dan mewakili populasi yang akan diteliti secara potong lintang sehingga hasil studi bisa … Expatica is the international community’s online home away from home. A must-read for English-speaking expatriates and internationals across Europe, Expatica provides a tailored local news service and essential information on living,
working, and moving to your country of choice. With in-depth features, Expatica brings the international community closer together. 2021-12-29 · Apa yang menyebabkan gigi bungsu baru tumbuh pada usia dewasa? Orang dewasa bisa memiliki maksimal 32 gigi dalam rongga mulut, termasuk gigi bungsu. Dikutip dari Oral Health Foundation, gigi
bungsu atau gigi molar ketiga ini biasa tumbuh dalam rentang umur 17 hingga 25 tahun.. Gigi bungsu akan tumbuh pada empat bagian rahang, yaitu kanan atas … 2022-05-24 · periodontitis; perubahan rasa di mulut; Efek samping inhaler asma pada masalah gigi dan mulut: gigi berlubang. Gigi berlubang bisa jadi efek samping utamanya, yang bisa
berakhir jadi lubang gigi yang semakin besar dan dalam. Masih dari jurnal penelitian yang sama, setelah menggunakan inhaler asma, ditemukan adanya penurunan pH yang cukup drastis. 2022-08-09 · Yang paling utama adalah menyikat gigi dengan pasta gigi berfluorida. Supaya bersih maksimal, gunakan obat kumur (mouthwash) dan benang gigi
(dental floss)."Sayangnya, flossing belum terbiasa dilakukan oleh orang-orang Indonesia. Mereka menganggap flossing itu aneh. Padahal, flossing itu penting banget karena bulu sikat itu tidak bisa masuk ke dalam sela …
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