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PENANGANAN BAYI CELAH BIBIR 
DAN LANGIT-LANGIT SECARA PROSTODONTIK 

(PENGGUNAAN PROSTHETIC FEEDING AIDS) 
 
 

I. PENDAHULUAN 

Pada bayi baru lahir yang mengalami celah bibir dan lagit-langit akan menghadapi 

kesulitan dalam menyusu, yaitu tidak efisiennya penghisapan saat menyusu dan kemungkinan 

susu masuk ke saluran napas sehingga menyebabkan bayi tersedak serta air susu keluar 

melalui hidung. Waktu yang dibutuhkan untuk menyusu lebih lama sehingga perut bayi menjadi 

kembung, tidak nyaman serta kebutuhan nutrisi tidak terpenuhi. Keberadaan celah membuat 

kemampuan bayi untuk menutup rongga mulut dan menciptakan isapan tidak memadai 

sehingga bayi tidak mampu menarik cairan ke dalam mulut secara efisien.1 

Pembentukan hisapan intra oral pada bayi celah bibir dan langit-langit akan terganggu 

oleh ketidakmampuan untuk membentuk penutupan anterior yang memadai dengan 

menggunakan bibir dan ketidakmampuan untuk menutup rongga mulut inferior akibat celah 

langit-langit jika celah langit-langit bilateral, maka akan sulit untuk menekan puting diantara 

lidah dan langit-langit. Pada celah langit-langit terdapat hubungan antara rongga mulut dan 

hidung dalam menempatkan makanan dan sekresi oral berada di dekat rongga eustachia. 

Keadaan ini mengarah pada insidensi otitis media khronis yang tinggi pada bayi yang menderita 

celah.1 

Diperlukan system pemberian susu dengan bantuan untuk asupan yang memadai dan 

posisi pemberian makan yang benar. Metoda pemberian makan harus dipilih berdasarkan 

efisiensi dan keamanan minum. Pemberian makan melalui mulut harus selesai dalam waktu 20 

hingga 30 menit, pemberian makan yang lebih lama dapat mengarah pada kehilangan kalori 

bersih akibat pengeluaran energi yang berlebihan.4 

Dalam usaha mengatasi masalah ini digunakan pemakaian gabungan alat akrilik lunak 

dank eras yang diperkenalkan pada tahun 1965 dan dikonstruksi kembali sehingga 
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memudahkan pemberian makan. Penelitian yang dilakukan oleh Mc Donald dan Avery tahun 

1994 melaporkan bahwa bayi merasa lebih nyaman selama minum atau makan dan aspirasi 

makanan ke saluran napas juga berkurang setelah memakai prosthetic feeding aids. 

 

 

II. PENGERTIAN UMUM 

Celah Langit-langit 

Langit-langit atau palatum merupakan atap rongga mulut yang memisahkan 

rongga mulut dan hidung. Palatum terbagi dua, yaitu palatum durum di sebelah 

anterior dan palatum mole di sebelah posterior. Palatum durum dibentuk oleh 

prosessus maksila (2/3 anterior), pars horisontalis osis palatine (1/3 posterior). 

Palatum mole merupakan lanjutan dari palatum durum, di sebelah lateral melekat 

pada dinding faring dan sebelah posterior sebagai suatu pinggiran bebas. 

Celah langit-langit dapat merupakan defek kongenital karena tidak 

bersatunya prosessus palatinus, penyambungan antara prosessus palatinus berjalan 

dari anterior ke posterior dimana proses ini dapat berhenti tiba-tiba. 

Menurut macamnya celah langit-langit dibagi dua: 

1. Congenital cleft palate, yaitu celah langit-langit bawaan. 

2. Acquired cleft palate, yaitu celah langit-langit yang didapat misalnya 

karena trauma, penyakit atau kanker. 

Menurut derajatnya celah langit-langit dibagi dua: 

1. Complete cleft palate, yaitu celah langit-langit lengkap dimana kelainan 

yang terdapat pada langit-langit juga linggir alveolar dan bibir terkena 

baik unilateral maupun bilateral. 

2. Incomplete cleft palate, yaitu celah langit-langit tidak lengkap. Kelainan 

bentuk hanya terjadi pada palatum durum maupun palatum mole. 
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Pengertian Prosthetic Feeding Aids 

Merupakan salah satu jenis obturator yang mempunyai arti sebagai alat 

penutup lubang. Obturator dibagi menjadi: 

1. Treatment obturator, yaitu obturator yang dibuat terlebih dahulu dan 

segera dipasang setelah tindakan operasi. 

2. Definitif obturator, yaitu obturator yang berbentuk gigi tiruan sebagian 

lepasan dibuat setelah proses penyembuhan. 

Dr. Chan C.K dari Royal Children Hospital berpendapat bahwa efek alat ini 

sangat penting sehingga dinamakan sebagai prosthetic feeding plate atau early 

maxilarry orthopedics atau presurgical orthopedic. Beliau menekankan fungsi alat ini 

untuk mengurangi lebar celah alveolar dan palatum selain untuk fungsi mulut, yaitu 

makan. 

 

Keuntungan Prosthetic Feeding Aids 

Alat ini dibuat untuk menutupi celah pada langit-langit dengan tujuan: 

1. Agar bayi dapat memperoleh nutrisi yang baik sehingga kesehatan dan 

pertumbuhan/perkembangan bayi dapat berjalan baik. 

2. Sebagai alat bantu minum sehingga bayi tidak tersedak. 

3. Membuat kondisi optimal dari segmen rahang atas untuk berkembang 

dan tumbuh. 
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4. Posisi lidah lebih terkontrol sehingga proses penelanan menjadi lebih 

baik. 

5. Memberi efek psikologis yang posistif karena pembuatan alat ini 

merupakan perawatan awal yang akan memberikan perasaan tenang 

bagi orang tua. 

 

 

III. DASAR-DASAR PEMBERIAN MAKANAN PADA BAYI DENGAN CELAH BIBIR DAN 

LANGIT-LANGIT SERTA PENANGANANNYA 

Kemampuan menghisap, menelan dan bernapas merupakan tiga keahlian yang 

merupakan dasar dalam pemberian makan pada bayi dengan susu botol maupun menyusu 

ASI. Gerakan menghisap membawa makanan ke dalam mulut dengan menciptakan tekanan 

yang bertahap. Tekanan positif terbentuk ketika putting ditekan sehingga mengeluarkan cairan 

untuk masuk ke rongga mulut. Tekanan negatif atau hisapan terbentuk ketika rongga mulut 

yang tertutup sedikit membesar dan bolus makanan ditarik ke dalam mulut. Pada kelainan 

orofasial berpotensi untuk mengubah kemampuan menghisap dan mengubah tipe tekanan 

yang dapat diciptakan oleh bayi.3 

Pada proses menelan, pada saat makanan bergerak ke faring berbagai mekanisme 

akan membantunya sehingga makanan dapat lewat jalan napas dengan aman. Langit-langit 

lunak akan menutup bukaan hidung dan mencegah makanan memasuki nasofaring. 

Pernapasan diperlukan untuk mendukung pemberian makan. Proses ini mengalirkan 

oksigen pada semua sistem dan membuang karbondioksida pada darah. Selama pemberian 

makan penyesuaian-penyesuaian otomatis dibuat terhadap kecepatan dan kedalaman 

pernapasan untuk dapat mengakomodasi usaha dalam pemberian makanan bayi. Selama 

proses minum aktif, penekanan pernafasan akan mengakibatkan penurunan kecepatan 

bernafas dan ke dalam respirasi. 

Posisi tegak selama pemberian makan dapat mendayagunakan gaya gravitasi untuk 

mengarahkan makanan melalui hipofaring dan menjauhi rongga eustachia dan nasofaring. 

Dijaganya posisi agar tetap tegak selama dan sesudah pemberian makan yang dikombinasi 
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dengan jeda untuk bersendawa secara menyeluruh dapat menggerakkan udara dan 

menghilangkan kecenderungan muntah dan rasa sakit karena gas. Penutupan yang hermetis 

dari rongga mulut selama menghisap adalah penting dalam menghasilkan hisapan yang efisien. 

Hal ini tercapai dengan adanya tekanan dari bibir, pipi, langit-langit serta lidah. Jadi selama 

menghisap struktur mulut bekerja untuk menstabilkan dot, menciptakan tekanan yang bertahap 

dan mengontrol bolus sebelum proses menelan. 

Bayi dengan celah bibir dan langit-langit mempunyai masalah terhadap keberhasilan 

terpenuhinya kebutuhan nutrisi karena bayi kesulitan untuk menghisap susunya karena 

lemahnya tekanan penghisapan dan sulitnya memeras air susu. Otot-otot pada region bibirnya 

tidak dapat menekan dot susu. Langit-langit yang tidak tertutup membuat bayi makin sulit 

memeras dan menghisap susu karena tekanan negative intra oral sangat lemah. Padahal 

syarat untuk dapat menghisap menurut Shelley adalah adanya penutupan celah bibir dan 

langit-langit oleh prosthetic feeding aids sehingga bayi dapat menekan dot botol dalam posisi 

yang stabil serta adanya kontak yang erat antara lidah dan langit-langit di bagian posterior.4 

 

 

 

 

Posisi Lidah pada celah langit-langit 

 
 
 
 
 
 
 
 

Posisi Normal Lidah di bawah langit-langit 
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IV. PROSTHETIC FEEDING AIDS 

Plat ini merupakan sebuah alat prostodontik yang dibentuk sesuai anatomi rahang 

denga celah langit-langitnya sehingga menutup celah. Dengan mengembalikan kondisi rongga 

mulut dan hidung yang terpisah akan membantu dalam pemberian makan.3 

Kogo dan rekan menemukan bahwa rancangan plat ini ditentukan oleh dapat tidaknya 

tekanan intra oral diciptakan. Dirancang dengan menambahkan ketinggian 2-3 mm ke arah 

permukaan mekanis belakang palatum durum sehingga lidah dapat berkontak dengan plat saat 

penghisapan. 

Secara fungsional perawatan plat ini berusaha untuk menormalisir pemberian susu, 

posisi lidah dan menelan dengan menutup celah. Macam-macam prosthetic feeding aids 

ditinjau dari segi ortopedik yaitu: 

1. Tipe aktif, yaitu secara aktif mereposisi letak segmen alveolus dengan 

mempergunakan plat yang memakai per dan sekrup. 

2. Tipe pasif yaitu menuntun pertumbuhan alveolar ke arah yang lebih baik. 

Pemakaian extra moulding berguna untuk menuntun pertumbuhan alveolaris 

mereposisi tulang. 

Prosthetic feeding aids terdiri dari dua bagian yaitu : 

1. Akrilik lunak, merupakan bagian yang menghadap mukosa mulut. 

2. Akrilik keras, merupakan bagian yang terletak dibagian tengah langit-langit dan 

berguna untuk mendukung dan stabilisasi plat dalam arah transversal maupun 

anteroposterior. 
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V. PROSEDUR PEMBUATAN PROSTHETIC FEEDING AIDS 

Pembuatan plat melalui beberapa tahap, yaitu: 

1. Tahap pemeriksaan bayi saat kunjungan pertama 

a. Penjelasan kepada orang tua tentang cacat bayi 

b. Memastikan kesehatan bayi 

c. Pemeriksaan kondisi mulut bayi untuk melihat : 

• Jenis celah 

• Adanya infeksi pada rongga mulut 

• Adanya ulkus yang biasanya terdapat pada septum nasal yang terbuka 

• Adanya pembengkakan 

2. Tahap pembuatan sendok cetak pribadi 

Di klinik spesialis prostodonsia untuk sendok cetak pribadi telah disediakan dengan 

berbagai ukuran dengan pertimbangan bahwa bayi dicetak hanya sekali. 

3. Tahap pekerjaan laboratorium 

Dimulai tahap pencetakan berupa: 

a. Persiapan alat Bantu napas berupa oksigen dan suction dengan koordinasi ahli 

anestesi. 

b. Bayi dipuasakan 2-3 jam sebelum pencetakan untuk mencegah muntah pada 

waktu pencetakan 

c. Bahan: 

• Bahan cetak elastomer 

• Gips batu 

• Resin akrilik cold curing 

• Tissue conditioner atau soft liner 

d. Alat : 

• Sendok cetak bayi dengan berbagai ukuran  

• Mangkuk karet dan spatula 

• Straight handpiece dan table engine 

• Bor batu dan poles 



4. Tahap pencetakan sebagai 

berikut: 

Pencetakan dilakukan pada bayi 

dalam keadaan sadar tanpa 

pembiusan maupun pemberian 

sedasi. Pencetakan dilakukan 

dengan menggunakan bahan 

cetak elastomer, kemudian hasil 

cetakan dicor dengan gips batu 

untuk mendapatkan model kerja. 
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5. Pembuatan pola malam 

Bagian defek pada model kerja diblok dengan gips untuk menutupi daerah yang 

terlalu gerong. Kemudian dibuat pola malam, pada bagian langit-langit diberi 

tambahan lapisan malam untuk bagian akrilik 

keras. 

 

6. Pemendaman dalam kuvet 

 

7. Proses penggantian malam dengan akrilik lunak dan keras 

8. Penghalusan dan pemolesan akrilik 
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9. Pemasangan Prosthetic Feeding Aids 

Bayi dipuasakan 2-3 jam sebelumnya agar bayi mau mencoba minum dengan alat 

ini. Pada waktu insersi harus hati-hati dan perhatikan: 

• Bagian posterior di daerah perbatasan antara palatum durum sering mengalami 

distorsi karena pada waktu pencetakan jaringan lunak dapat berubah posisi ke 

arah langit-langit keras, maka harus dilakukan pengasahan untuk penyesuaian. 

• Bagian perluasan ke arah hidung harus dikurangi untuk membebaskan jalan 

napas. 

• Setelah alat beradaptasi dengan baik, dicoba minum susu dengan 

menggunakan dot. Pada waktu minum posisi bayi tegak agar bayi tidak 

tersedak. 

 

Prosthetic Feeding Aids, 

dilihat dari sisi yang menghadap ke hidung. 
 

 

 

 

Prosthetic Feeding Aids, 

dilihat dari sisi yang menghadap ke mukosa mulut. 

 

10. Instruksi kepada orang tua bayi 

• Tentang cara pemasangan, alat dipakai 24 jam dan dilepas hanya pada waktu 

dibersihkan setiap habis minum dan direndam dalam air matang yang dingin 

pada tempat tertutup. 

• Setelah 24 jam pemasangan dilakukan control apakah ada iritasi, bila ada 

harus dikurangi dan dihaluskan kembali. 

• Kontrol dilakukan 2 minggu sekali untuk melihat peretumbuhan alveolus. 
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• Melakukan koordinasi dengan dokter anak untuk pengontrolan nutrisi, imunisasi 

dan perawatan lainnya. 

 

 

VI. KESIMPULAN  

Perawatan dini pada bayi celah bibir dan langit-langit adalah penting, idealnya dirawat 

dan dievaluasi oleh suatu tim karena bayi dengan celah bibir dan langit-langit akan mengalami 

gangguan pada saat makan dan minum sehingga terdapat hambatan dalam pertumbuhan dan 

perkembangan fisik, mental, sosial. 

Penggunaan prosthetic feeding aids secara dini sangat membantu bayi celah bibir dan 

langit-langit untuk mendapatkan nutrisi, membuat kondisi optimal segmen rahang atas untuk 

berkembang dan tumbuh serta memberi efek psikologis yang baik bagi orang tua bayi. 

Perawatan celah bibir dan langit-langit harus ditangani oleh tim ahli terpadu dan 

komprehensif dalam bidang bedah mulut, prostetik, pediatric, THT, psikologi, speech terapi dan 

dokter gigi. 
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