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1. Pengertian Pencabutan Gigi Permanen adalah melalukan pencabutan gigi yang 

mengalami kerusakan dengan menggunakan Tang ekstraksi  

2. Tujuan Mengeluarkan gigi yang rusak dengan menggunakan tang untuk 

menghentikan penyebaran infeksi oleh gigi tersebut 

3. Kebijakan SK kelapa Puskesmas no. 075 

4. Referensi Standar pelayanan profesi kedokteran gigi departemen kesehatan RI 

tahun 1992. 

5. Prosedur 1. Alat : 

a.Dental unit lengkap/alat preparasi 

b.Alat diagnostic dasar 

c.Alat Suntik 

d.Tang cabut Gigi 

e.Bein lurus 

f.spuit 3cc 

2. Bahan :  

a. Kapas  

b. Betadine 

c. lidocain 

d. Tampon steril 

e. Handscun 

d. Masker  

e.Analgetik dan  antibiotik  

6. Langkah-langkah 1. Petugas mencuci tangan 

2. Petugas menggunakan Masker 

3. Petugas menggunakan Handscun 

4. Petugas menyiapkan alat-alat dan bahan 

5. Petugas memberitahu maksud tindakan kepada pasien 

6. Petugas mengatur posisi pasien 

7. Petugas mengoleskan betadin di sekitar gigi yang akan dicabut 

8. Petugas melakukan anestesi local di sekitar gigi yang akan dicabut 

sesuai dengan SOP 

9. Petugas mengecek obat anastesi telah bekerja atau telah bereaksi 

dengan menanyakan kepada pasien apakah sudah terasa tebal pada 

sekitar gigi,pipi dan lidah 

10. Apabila obat anastesi telah bekerja petugas mulai memisahkan gigi 

dengan gusi dengan menggunakan bein lalu mulai menggoyangkan 

gigi dengan bein  

11. Petugas meletakkan ujung Tang pada bagian bukal dan 

lingual/palatinal gigi sampai dengan servikal gigi atau bifurkasi gigi 



12. Petugas menggerak-gerakan Tang ke arah bukal dan lingual/palatinal 

atau rotasi sampai gigi tercabut 

13. Petugas menginstruksikan pasien untuk berkumur 

14. Petugas mengambil tampon dengan menggunakan pinset kemudian 

menetesi dengan betadine lalu meletakan tampon pada luka bekas 

cabutan dan meminta pasien untuk menggigit tampon  

15. Petugas memberitahu kepada pasien bahwa tindakan sudah selesai 

16. Petugas membuang sampah medis pada tempatnya 

17. Petugas membersihkan dan merapikan alat dan bahan 

18. Petugas mencuci tangan 

19. Petugas memberikan resep obat analgetik  dan antibiotik 

20. Petugas memberikan instruksi post ektraksi gigi kepada pasien  

Petugas mencatat tindakan yang telah dilakukan dalam rekam medis 

7. Bagan Alir 

 
 

8. Hal-hal yang perlu 

diperhatikan 

 

9. Unit terkait  

10. Dokumen Terkait 1. Rekam Medis 

Register harian Pasien 

11. Rekaman Historis 

Perubahan No  Yang diubah Isi Perubahan Tanggal mulai diberlakukan 

    
 

 


