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 Suatu campuran dari dua material atau lebih & 
masing-masing material memberikan kontribusi pada 
sifat resin komposit

 3 Komponen utama: 

 1.  Matriks resin organik

 2. Bahan pengisi anorganik(Filler)

 3. Bahan pengikat (coupling agent)



 Komposit  merupakan salah satu bahan yang 
digunakan untuk bahan tambalan gigi. Komposit 
memiliki komposisi matriks resin dan partikel pengisi 
anorganik, komposisi tersebut untuk ketahanan 
komposit dalam kondisi apapun di dalam mulut.

 Komposit memiliki warna seperti warna   gigi.

 Apakah perbandingan kelebihan dan kekurangan dari 
amalgam dan komposit?





Bahan tambal Indirect/ Direct
 TIDAK LANGSUNG (INDIRECT)

 Tambalan gigi tidak langsung adalah tambalan gigi 
yang dilakukan melalui proses mencetak gigi pasien 
mengirim hasil cetakan  ke lab gigi. baik inlay 
ataupun onlay sehingga membutuhkan waktu yang 
lebih lama daripada proses tambalan gigi secara 
langsung. 

 Setelah inlay ataupun onlay tersebut jadi dilekatkan 
ke gigi pasien dengan cara disementasi.

 Bahan yang digunakan untuk tambalan gigi yang 
melalui proses tidak langsung : logam dan porselen.



Logam yang digunakan untuk tambalan 
gigi ada beberapa macam, seperti 
chromcobalt, titanium, dan paladium. 
Logam yang digunakan tidak mengandung 
zat yang berbahaya bagi tubuh, sehingga 
aman jika dimasukkan ke dalam mulut.





















ELECTRIK PULP TESTER





 Perawatan alternatif untuk memperbaiki estetik  labial 
veneer. 

 Labial veneer lapisan tipis bahan tambal yang menutupi 
permukaan luar gigi  gigi yang mengalami perubahan 
warna dan bentuk tidak akan terlihat.

 Bahan tambal yang digunakan: resin komposit / porselen.

Sebelum veneer dipasang permukaan gigi akan 
dikurangi sedikit (preparasi). Bagian yang dikurangi 
biasanya hanya pada bagian luar gigi saja (email).



 Keuntungan perawatan veneer :

warna gigi dapat disesuaikan dan pengambilan struktur 
gigi tidak perlu terlalu banyak.

Teknik pembuatan veneer, ada dua macam.

1.  Indirect veneer  dengan teknik tidak langsung, 
prosedurnya : setelah lapisan gigi bagian depan dikurangi, 
dilakukan pencetakan  kemudian dibuatkan model kerja 
dan proses pembuatan veneer dilakukan di laboratorium 
teknik gigi, setelah jadi veneer dilekatkan pada permukaan 
gigi dengan sementasi. 

2. Direct veneer  veneer dilakukan dengan melekatkan 
bahan tambal resin komposit pada permukaan gigi yang 
sebelumnya telah dilakukan preparasi.






