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ABSTRACT 

Removable Space Maintainer (SM) is an appliance to maintain the space that caused 

by premature loss. The conventional space maintainer still has the weakness especially to 

limit the lateral growth of jaws to lateral aspect. This case aims to show the report of the 

usage of space maintainer with the combination of double tube toward the lateral growth of 

jaws, and combine inclined bite plane to correct crossbite anterior. This case to report 

paediatric patients with removable space maintainer appliance using double tube 

combination and inclined bite plane. The success of this treatment was evaluated by lateral 

movement of the double tube especially the increase of tube space (in mm)  and decrease bite 

plane anterior. The measurement was on the space of inter molar or inter canine before and 

after the treatment and slicing anterior teeth. This case report was longitudinal time with 5 

month observation and many time control. This case performed that the usage or removable 

space maintainer appliance with the combination of double tube and inclined bite plane, in 

Dental Hospital of Muhammadiyah University of Yogyakarta achieved the success result.  

Key word : Removable Space Maintainer with double tube combination and inclined bite 

plane, lateral growth of jaws 

ABSTRAK 

Space regainer (SR) lepasan adalah alat untuk mendapatkan kembali ruang yang hilang 

akibat premature loss. Space regainer  konvensional masih memiliki kelemahan terutama 

untuk membatasi pertumbuhan lateral rahang untuk aspek lateral. Pengamatan  ini bertujuan 

untuk menunjukkan evaluasi penggunaan space regainer dengan kombinasi double tube 

terhadap pertumbuhan lateral rahang. Laporan kasus ini melibatkan 30 pasien anak dengan 

alat SR lepasan kombinasi tabung ganda. Keberhasilan pengobatan ini dievaluasi dengan 

gerakan lateral double tube terutama peningkatan ruang tube (dalam mm). Pengukuran 

dilakukan pada ruang inter molar atau inter caninus sebelum dan setelah perawatan. 

Pengamatan ini adalah studi longitudinal selama 2 tahun dengan rata-rata perawatan 

selama 6 bulan. Pengamatan ini memberikan kesimpulan bahwa penggunaan alat atau ruang 

regainer lepasan di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

memiliki hasil yang sukses. 

 

Kata kunci: Space Regainer lepasan dengan kombinasi tabung ganda, pertumbuhan 

rahang kea rah lateral 
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PENDAHULUAN 

Gigi desidui bagi anak-anak, berperan dalam fungsi mastikasi, fungsi fonetik (bicara) dan 

fungsi estetis (penampilan). Karies gigi anak yang tidak dirawat, akan mengakibatkan 

terjadinya  premature loss  yang mengganggu erupsi gigi anak yang dalam  pertumbuhan dan 

perkembangan.   Konsumsi makanan dan minuman yang bersifat kariogenik akan 

memperkuat terjadinya karies gigi. Berbagai macam makanan kariogenik yang dikonsumsi 

anak, adalah salah satu penyebab kehilangan gigi posterior desidui terlalu dini dan 

menyebabkan penyempitan ruang. 
1
 

Faktor luar yang merupakan predisposisi dan pendukung terjadinya karies pada anak-anak 

antara lain anak masih tergantung pada orang dewasa dalam hal kesehatan mulutnya. Belum 

ada kesadaran anak dalam menjaga kebersihan mulut dan belum adanya pengetahuan pada 

anak-anak tentang makanan/minuman yang merupakan faktor resiko karies. 
2
 Karies ini 

mengenai jaringan keras gigi ialah email, dentin dan sementum. Tanda terjadinya karies 

adalah adanya demineralisasi bagian anorganik gigi diikuti oleh kerusakan bahan organik. 

Proses demineralisasi ini terjadi karena adanya asam yang dihasilkan dari proses fermentasi 

karbohidrat oleh mikroorganisme. 
3
 

Pencabutan gigi desidui akan  mengurangi estetika anak. Adapun pencabutan caninus dan 

atau molar decidui dapat menyebabkan pergerakan gigi ke mesial atau distal dari gigi-geligi 

di sebelahnya ke ruang yang ditinggalkan akibat pencabutan tadi. Pergerakan gigi molar 

pertama permanen ke mesial akan memperkecil ruangan yang diperlukan untuk erupsi 

premolar. Pergerakan incisivus permanen ke distal akan memperpendek ruang caninus. Jika 

terjadi pergeseran distal pada satu sisi setelah setelah pencabutan unilateral gigi desidui, pada 

waktu yang bersamaan garis vertikal rahang atas dan garis tengah rahang bawah hilang 

sehingga terjadi perubahan garis tengah (midline). 
1,4

 

  Faktor utama yang mempengaruhi  besar rata-rata pergerakan ke mesial dan distal 

gigi-geligi adalah derajat crowding pada lengkung gigi, jenis gigi desidui  yang dicabut dan 

usia pasien.  Umumnya  makin dini gigi decidui dicabut, makin besar kemungkinan 

pergeseran gigi-gigi. Terdapatnya ekstruksi gigi antagonis akan membatasi pergerakan 

tersebut. Jika molar desidui dicabut sebelum molar pertama tetap erupsi, pergerakan ke 

mesial dari molar pertama tetap tidak bisa dihindari walaupun pada lengkung rahang yang 

tidak berjejal-jejal.  Namun jika pencabutan gigi desidui tersebut mendekati waktu 

eksfoliasinya yang normal maka tdk terjadi pergerakan tersebut. Sehingga harus diingat                                                                                                                         



bahwa tipe maintainance ruang yang terbaik adalah gigi itu sendiri. 
4
 Umur erupsi gigi 

permanen yang dapat memberi panduan kapan perawatan itu harus dimulai. Hal ini memandu 

dokter gigi untuk memulai perawatan gigi pada anak. 
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Space Regainer (SR) lepasan adalah SR yang dapat dilepas dan dipasang sendiri oleh 

pasien.  Alat ini merupakan jenis alat yang paling sederhana dan sering untuk kehilangan 

molar desidui unilateral maupun bilateral. SR removable adalah tipe alat yang didesain untuk 

mudah dilepas serta dibersihkan dan mudah adaptasinya. SR berfungsi memperbaiki fungsi 

mastikasi/ pengunyahan, memperbaiki fungsi estetik/penampilan, memperbaiki fungsi 

fonetik/ bicara, mencegah mesial drifting gigi M1 permanen (occlusion key), mencegah 

pergeseran gigi tetangga ke ruang kosong akibat pencabutan gigi desidui terlalu dini dan 

mencegah ekstrusi (modot)  gigi antagonisnya. 
1
Space regainer (SR) lepasan sebagai alat 

penahan dan berfungsi memperlebar ruang akibat kehilangan gigi anak secara dini. 
5
 Space 

regainer  konvensional masih mempunyai kekurangan antara lain menghambat pertumbuhan 

rahang ke arah lateral. Pada dasarnya SR dapat removable maupun fixed.  Tujuan lain 

penggunaan alat ini adalah menggerakkan gigi ke posisi normal dalam lengkung gigi serta 

memperlebar ruang sehingga gigi permanen tum buh pada tempatnya.  Alat ini berfungsi 

memperlebar ruang akibat kehilangan gigi desidui yang terlalu dini karena pencabutan. 
2
 

Pengertian Space Regainer (SR) lepasan adalah SR yang dapat dilepas dan dipasang sendiri 

oleh pasien. Alat ini merupakan jenis alat yang paling sederhana  dan sering utk kehilangan 

molar desidui unilateral maupun bilateral. 
1
 

SR lepasan memiliki kekurangan mengganggu pertumbuhan rahang ke arah lateral  dan 

menghentikan pertumbuhan lengkung rahang intercaninus. 
4
 Penggunaan SR modifikasi 

double tube akan menghindari terjadinya hal ini.  Indikasi alat ini adalah kehilangan disertai 

penyempitan ruang karena pencabutan gigi desidui sementara gigi penggantinya belum siap 

erupsi menggantikan posisi gigi sulung tersebut (kehilangan gigi decidui terlalu dini) dan 

perhitungan analisa ruang menyatakan masih memungkinkan ruang untuk erupsi gigi 

permanennya. Syarat lain adalah oral hygiene harus baik serta bad habit anak dapat 

dikendalikan. 
4
 

Gigi desidui yang lepas sebelum waktunya dapat menyebabkan penyempitan ruang. 

Penyempitan ini terjadi karena pergeseran gigi sebelahnya. Hal ini terjadi karena sifat gigi 

akan mengisi ruang kosong di sebelahnya. Pergeseran ini akan mengganggu erupsi gigi tetap 

di bawahnya. Hal ini dapat mengakibatkan gigi permanen akan erupsi dalam posisi yang tdk 

menguntungkan.  Akibatnya susunan gigi geligi menjadi tidak rapi dan pada beberapa kasus, 

hal ini akan menyebabkan terjadinya gigi berjejal (crowding).  Kontraindikasi adalah gigi 



tetap yang hampir erupsi serta klas III Angle.
 1,5

 Peranan alat Space Regainer (SR) ialah 

mencari ruang untuk persiapan pertumbuhan gigi permanen, memperbaiki fungsi mastikasi/ 

pengunyahan, memperbaiki fungsi estetik/ penampilan, memperbaiki fungsi fonetik/ bicara 

mencegah mesial drifting gigi M1 permanen (oclusion key), mencegah pergeseran gigi 

tetangga ke ruang kosong akibat pencabutan gigi desidui terlalu dini, mencegah ekstrusi 

(modot)  gigi antagonisnya. 
1,4,5 

Adapun kontra indikasi  alat ini adalah gigi permanen 

penggantinya tidak ada (anodontia),  kelebihan ruangan yang frontal untuk erupsi gigi 

permanen, kekurangan ruang yang frontal untuk erupsi gigi permanen untuk erupsi gigi 

permanen ,tidak terdapat tulang alveolar yang menutup mahkota gigi  permanen yang akan 

erupsi.
 1, 6 

Catatan diagnostik anak atau anak itu sendiri sebaiknya dibawa ke drg mulai umur 

2,5
 
tahun. Sebaiknya diikuti pengambilan model studi dan pengambilan Ro foto untuk 

memantau pertumbuhan dan perkembangan gigi.  Model studi ini digunakan untuk 

menjelaskan keadaan oklusi gigi pasien kepada pasien dan orang tuanya, menentukan 

diagnose case dan cara mempertahankan oklusi normal.  Hal ini terutama bila pengambilan 

Ro foto (OPG) tidak mungkin dilakukan.
1 

 

 LAPORAN KASUS 

 

 Case report ini dilakukan di RSGM UMY, jumlah subyek adalah  satu 

perawatan, yang terdiri dari laporan awal, laporan akhir (progress report), 

model awal dan model akhir, serta OPG awal dan OPG akhir. Pengamatan 

dilakukan sejak  bulan Januari 2014 sampai Juni 2014. 

 SM lepasan sebagai alat penahan ruang akibat kehilangan gigi desidui secara 

dini, masih mempunyai kekurangan ialah menghambat pertumbuhan rahang ke 

arah lateral. Adanya double tube pada bagian plat akrilkik yang dibelah, 

sebagai antisipasi terhadap  pertumbuhan rahang ke arah lateral. Pertumbuhan 

ke arah lateral dapat dipantau pada adanya regangan dari kawat, penambahan 

lebar intercaninus dan intermolar. Adanya inclined bite plane membuat koreksi 

crossbite anterior sehingga terjadi slicing. Pengamatan dilakukan dari  satu hasil 

perawatan , yang terdiri dari laporan awal, laporan akhir (progress report), 

model awal dan model akhir, serta OPG awal dan OPG akhir 

 Tube pada pertengahan plat akrilik yang sifatnya mengikuti gerakan ke lateral, 

sehingga memungkinkan alat untuk meregang menyesuaikan pertumbuhan 

rahang anak. Inclined pada sisi anterior berfungsi untuk slicing gigi anterior 



 Rata-rata pengamatan sela ma minimal 7x kontrol.  

 Evaluasi dilakukan dengan pengamatan jarak inter double tube, pengukuran 

lebar inter molar dan intercaninus, lebar ruang awal dan akhir perawatan, OPG 

awal dan OPG akhir. 

 Hasil pengukuran jarak double tube awal menunjukkan 0mm, dan jarak double 

tube akhir menunjukkan terjadi peregangan, ialah 2,5mm.  

 Pengamatan inclined bite plane  menunjukkan adanya slicing  pada gigi anterior 

 Arah pertumbuhan rahang meliputi anteroposterior, lateral dan vertikal 

 Space maintainer ini merupakan SM modifikasi dengan memberi tambahan 

berupa tube yang dipasang berjejer (double tube) yang berfungsi utk memantau 

pertumbuhan ke arah lateral, dg double tube ini ditanam pada plat akrilik. 

Diharapkan jika ada pertumbuhan ke arah lateral, ada regangan dari double 

tube tsb. Adanya inclined bite plane akan mengoreksi crossbite anterior  

 Pemasangan double tube dilakukan seperti pemasangan skrup ekspansi rahang 

bawah ialah diletakkan pada tengah plat akrilik yang telah dibelah. Plat akrilik 

tidak boleh terlalu tebal karena dapat mengganggu gerak lidah dan mengurangi 

stabilitas alat (Moyers, 1973) dan ketebalan plat kurang lebih 2 mm (Snawder, 

1980)   

 

Laporan kasus ini dilakukan pada 30 pasien anak yg dirawat memakai Space Regainer 

lepasan kombinasi double tube, yg ditanam pada plat akrilik. Hal ini dilihat pada Gambar 1. 

Keberhasilan perawatan ini dilihat dari adanya pertumbuhan ke arah lateral ditandai dengan 

adanya regangan dari double tube tersebut ke arah lateral dan perubahan ukuran inter 

premolar atau inter caninus sebelum dan sesudah perawatan, berupa perubahan lebar yang 

diukur dalam  mm.  Pengamatan  ini dilaksanakan di RSGMP UMY Jl HOS Cokroaminoto 

17 Yogyakarta. Waktu pengamatan bulan Juni 2008 - Juli 2010. Pengamatan dilakukan 

dengan mengamati dan membandingkan 30 laporan awal dan 30 laporan akhir Space 

Regainer kombinasi double tube. Selain itu dengan mengukur jarak inter-C dan inter-M 

model study sebelum dan sesudah perawatan.   Pengamatan rata-rata dilakukan dari 30 kasus 

Space Regainer dengan  7-14 kali kunjungan perawatan, selama beberapa bulan dengan rata-

rata perawatan 6 bulan, yang terdiri dari laporan awal, laporan akhir (progress report), model 

awal dan model akhir, serta OPG awal dan OPG akhir. Hasil pengamatan menunjukkan 

pemakaian Space Regainer lepasan  kombinasi double tube adalah berhasil  digunakan pada 



perawatan anak di RSGM UMY. Hasil pengukuran Moyers menunjukkan, kekurangan ruang 

rata-rata untuk  satu sampai dua gigi. Hasil pengukuran jarak double tube awal menunjukkan 

0mm, dan jarak double tube akhir menunjukkan terjadi peregangan rata-rata, ialah 2,1mm.  

Jarak Inter M awal dan akhir menunjukkan perkembangan rata-rata  2,4 mm . Jarak Inter C 

awal dan akhir  menunjukkan perkembangan rata-rata  2,05 mm, hal ini menunjukkan . Over 

jet awal  dan over jet akhir rata-rata tidak mengalami perubahan 

 

DISKUSI 

    Space Regainer termasuk preventive ortodontik sebagai usaha untuk mencegah 

terjadinya kelainan oklusi atau maloklusi. Alat ini memerlukan perawatan lama, terus-

menerus, mengikuti waktu pertumbuhan dan perkembangan dentofasial. Tujuannya untuk 

mempertahankan oklusi normal. Salah satu cara mempertahankan oklusi normal adalah 

mencegah terjadinya maloklusi ataupun menghambat perkembangan maloklusi. 

Permasalahan early ortodontik dimulai dari pola erupsi gigi desidui diikuti siklus erupsi gigi 

permanen. Gigi  caninus decidui dan molar kedua decidui cenderung mengalami pola erupsi 

abnormal. Gigi molar kedua desidui merupakan area kritis karena lebar mesio-distal gigi m2 

> P2. Jika resorbsinya abnormal dan persistensi pada gigi tersebut, maka akan terjadi 

maloklusi. Resorbsi abnormal gigi desidui menyebabkan gangguan erupsi gg permanen 

penggantinya. SR yang baik harus dapat memperlebar ukuran lebar mesio distal gigi yang 

tanggal, harus dapat mencegah over erupsi gigi antagonis, konstruksi sederhana dan mudah 

dibersihkan serta tdk memberi tekanan yang tinggi bagi gigi yang masih ada. Tentunya tidak 

mengganggu fungsi gigi dan mulut. 
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 Space Regainer kombinasi double tube ini merupakan 

alat yang cukup sederhana, mudah dibuka dan dipasang pasien anak yang rata-rata berusia 5-

9 tahun, serta dengan warna yang menarik dan bermacam-macam pola yang sangat disukai 

pasien anak. 
2
 Kombinasi double tube ini dapat dilihat pada Gambar 2.  Syarat Space 

Regainer yang baik adalah tidak mengganggu erupsi gigi permanen, tidak mempengaruhi 

fungsi fonetik/bicara,  tidak mempengaruhi fungsi mastikasi/pengunyahan tidak 

mempengaruhi fungsi pergerakan mandibula, mendapat menjaga ruang dimensi proksimal, 

tidak mengganggu erupsi gigi antagonisnya serta mencegah ekstrusi (modot) gigi 

antagonisnya,idak memberikan tekanan abnormal pada gigi penyangga, tidak mengganggu 

jaringan lunak, desain yang sederhana, ekonomis dan mudah dibersihkan.
1 

Standart 

perawatan Space Regainer (SR) : Jika kehilangan ruang <2mm, maka dilakukan observasi; 

jikakehilangan ruang 2-4mm maka dilakukan perawatan Space Maintainer; jika kehilangan 



ruang 2-4mm, dg mesial drifting M1 permanen maka dilakukan perawatan Space Regainer 

dan jika kehilangan ruang >4mm maka juga dilakukan perawatan Space Regainer. 
3
 

 

Prosedural perawatan meliputi memotivasi pasien agar mau memakai alat, serta 

memotivasi orang tua agar mau selalu mengingatkan anaknya untuk memakai space regainer.  

Pembuatan space regainer yang dilengkapi dengan adanya double tube utk mengikuti arah 

pertumbuhan lateral, adanya labial arch dengan u loop, dengan stainless wire  0,7 mm. 

Selain itu terdapat C klamer, dengan stainless wire  0,7 mm. Adapun jika ada penutupan 

ruang pada gigi yang premature loss dengan menggunakan plat akrilik setebal ± 2-3 mm. 

Jalannya perawatan ialah labial arch dipasifkan karena hanya untuk retensi,begitu juga 

dengan C klamer. Labial arch harus benar-benar longgar agar tidak mengganggu 

pertumbuhan rahang ke anterior. Plat akrilik yang digunakan untuk penutupan ruang pada 

gigi yang premature loss dikurangi jika gigi pengganti sudah mulai erupsi, agar tidak 

menggangu erupsi gigi-geligi. Space Regainer diobservasi / dikontrol ketika rahang sudah 

berkembang dan gigi-gigi pengganti sudah erupsi sebagian (partial erupsi) Pemasangan 

double tube dilakukan seperti pemasangan skrup ekspansi ialah diletakkan pada tengah plat 

akrilik yang telah dibelah. Plat akrilik tidak boleh terlalu tebal karena dapat mengganggu 

gerak lidah dan mengurangi stabilitas alat dan ketebalan plat kurang lebih 2 mm. 

Hasil pengamatan menunjukkan pemakaian Space Regainer lepasan  kombinasi double 

tube adalah berhasil  digunakan pada perawatan anak di RSGM UMY (Gambar 2). 

Keberhasilan dinilai dari lebar ruang yang dipertahankan bertambah, serta adanya peregangan 

dari double tube tersebut ke arah lateral dan perubahan ukuran inter premolar atau inter 

caninus sebelum dan sesudah perawatan, berupa perubahan lebar yang diukur dalam mm. 

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa SR konvensional lepasan sebagai alat penahan ruang 

akibat kehilangan gigi desidui secara dini, masih mempunyai kekurangan ialah menghambat 

pertumbuhan rahang ke arah lateral.  Hal yang berbeda dengan alat ini ialah adanya adanya 

double tube pada bagian plat akrilik yang dibelah, sebagai antisipasi terhadap  pertumbuhan 

rahang ke arah lateral. Pertumbuhan ke arah lateral dapat dipantau pada adanya regangan dari 

kawat, penambahan lebar intercaninus dan intermolar.  

Anak beresiko karies tinggi harus mendapatkan perhatian khusus karena perawatan 

intensif dan ekstra untuk mengurangi terjadinya karies tinggi. 
6
 Pemakaian alat preventive 



ortodonsi  lepasan pernah dilaporkan  ialah penggunaan yang dikombinasikan dengan 

inclined bite plane. 
2
 

Kesimpulan yang dapat diambil dari pengamatan ini adalah space regainer ini merupakan 

SR modifikasi dengan memberi tambahan berupa pipa atau tube yang dipasang berjejer 

(double tube) yang berfungsi untuk memantau pertumbuhan ke arah lateral. Hal ini 

diharapkan  jika ada pertumbuhan ke arah lateral, ada regangan dari double tube tersebut. 

Adanya labial arch dimaksudkan supaya lengkung gigi tetap dalam lengkung idealnya.  
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