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RAHMAYULlS SALEH

Penyakit gigi
merupakan

masalah kedua
terbesar dalani
kesehatan gigi

dan mulut di
Indonesia. Jumlah

penderita gigi
sensitif kini cukup

memprihatinkan.

I Seusai menggosok gigi di kamar mandi,
Roni memegangi pipi kanannya.
Wajahnya menahan rasa sakit. Anak

laki-laki 6 tahun itu tampak mengaduh.
Ibunya yang ada di dekatnya langsung
mencari tahu penyebabnya.

Ibunya melihat ada darah pada gusi
anak itu. Ternyata gusi Roni sudah
bengkak dan berdarah. ApaIagi bila minum
air dingin atau panas, giginya suka terasa
sakit. Dia berpikir anaknya mungkin
menderita gigi sensitif. Si ibu pun langsung
mengajak anaknya ke klinik dokter gigi
terdekat untuk meminta penjelasan dokter.

Lain lagi dengan cerita Indah yang
mengalami gusi bengkak dan gigi
berlubang. Giginya suka terasa nyut-
nyutan dan sakit. Untuk menghilangkan
rasa sakit itu, perempuan yang tengah
hamil 5 bulan ini suka meminum obat
.berupa pil pereda sakit.

Terkadang pil itu dihancurkannya dari

KUplng Humaa Onpad 2011

dimasukkan ke daIani gigi yang berluoang.
"Rasa sakitnya hilang tetapi hanya sesaat.
MaIam hari biasanya kambuh lagi. Sakit
dan nyut-nyutan bikin kepala pusing.
Untuk pergi ke dokter gigi, saya takut
dicabut dan takut disuntik," ujarnya.

Hari Sunarto, Ketua Ikatan
Periodontologi Indonesia (Iperi) Komisariat
Jakarta, mengingatkan agar masyarakat
jangan pernah menganggap remeh
gusi berdarah, karena hal tersebut bisa
menyebabkan gigi rawan terinfeksi,
se.rta berisiko memicu berbagai penyakit
lamnya.

Dia mengatakan di dalam mulut
terdapat sekitar 350 spesies bakteri yang
berputar setiap saat dalam tubuh. Ketika
badan kurang fit, tubuh akan rawan
terserang penyakit.

"Bakteri di mulut itu bisa menyebabkan
muneulnya radang janturrg, ginjaI dan
infeksi penyakit kronis," katanya daIam
med~a..briefing tentang mengatasi gigi ~
sensitif, belum lama ini.---~----



Menurut Hari, masalah gusi pada ibu
hamil jangan dianggap sepele karena
dampaknya bisa mengganggu janin
yang dikandungnya. "Masalah yang
timbul antara lain bisa membuat bayi
lahir prematur dengan berat badan yang
rendah," ungkapnya.

Dia menuturkan ibu harnil sebaiknya
mencegah terjadinya karang gigi.
Upayakan hal itu tidak terjadi supaya gigi
serta gusi tetap sehat dan bagus.

"Ibu hamil sering mual dan muntah
yang membuat email gigi erosi dan
tergores karena adanya zat asam. Untuk
itu, perlu memperhatikan gigi dan rajin
membersihkannya. Pilihlah pasta gigi
khusus untuk mengatasi gigi sensitif,"
tambahnya.

Sejak Dini
Begitu juga pada anak-anak, sebaiknya

mereka diperkenalkan kesehatan rongga
mulut sejak dini. Misalnya ten tang
pertumbuhan gigi dan perawatannya.

"Ketika gigi barunya mulai tumbuh
ajarkan mengelapnya pakai kain yang
lembut, agar tetap bersih. Ketika anak
sudah bisa menyikat gigi, ajarkan agar
menjadi suatu kebiasaan," ungkapnya.

Hari menambahkan kalau sejak
awaJ anak sudah tahu dan dibiasakan
membersihkan gigi dengan benda asing
seperti sikat, dia tidak akan rewe\.
"Sebaiknya sejak usia 6 tahun, anak secara
rutin dibawa ke dokter gigi dan diperiksa,
agar tetap sehat dan bersih," tambahnya.

Gigi yang terasa nyut-nyutan ketika
minum air es, makanan panas serta asam,
menunjukkan orang terebut menderita
gigi sensitif. Rasa nyeri itu pertanda
terbukanya dentin pada gigi.

Dentin adalah lapisan di bawah email
gigi dan punya saJuran yang terhubung
dengan saraf gigi. Gigi senstif atau dentine
hypersensitivity, merupakan istilah umum
yang dipakai untuk menunjukkan rasa

nyeri yang timbul akibat terbukanya dentin
sebuah lapisan di bawah erriail,
. Dentin mempunyai saJuran yang

menghubungkannya dengan syaraf
gigi. Dengan terbukanya dentin, maka
rangsangan dari makanan atau minuman ~
akan menyebabkan nyeri. Penyebab dentin

. hypersensitivity sebagian besar akibat
penurunan fungsi gusi yang ditimbulkan
oleh penyakit gusi, atau cara menyikat gigi
yang salah.

Hari menarnbahkan gigi sensitif
bukanlah penyakit keturunan. Itu
merupakan penyakit yang disebabkan oleh
perawatan gigi yang kurang benar seperti
menggosok gigi terlalu keras sehingga
merusak lapisan gigi.

Untuk itu, lanjutnya, menjaga kesehatan
mulut dan mempertahankan kesehatan
gusi sangat penting. Kuncinya adaJah
dengan menghilangkan plak penyebab
penyakit gusi, dan mengurangi tekanan
berlebih saat menggosok gigi dan jangan
.memakai sikat gigi yang sudah rusak.

Dia menambahkan saat ini penyakit gigi
merupakan masaJah kedua terbesar daJam
kesehatan gigi dan mulut masyarakat
Indonesia. Jumlah penderita gigi sensitif
kini cukup memprihatinkan.

Ratu Mirah Afifah, Professional
Relationship Manager Oral Care
PT Unilever Indonesia Tbk,
mengatakan sebanyak 65% orang
Indonesia menderita gigi sensitif, tapi 50%
di antaranya belum melakukan tindakan
apapun untuk menanggulangi masaJah itu.

Data tersebut, ujamya, berdasarkan
hasil survei kolaborasi antara Pepsodent,
Synovate, dan Fakultas Kedokteran Gigi
Universitas Padjadjaran Bandung pada
2010. Survei itu juga menunjukkan hanya
6% dari 1.045 responden yang diteliti,
menggunakan pasta gigi khusus untuk
gigi sensitif dan hanya 19% yang sudah
memeriksakan diri ke dokter gigi. (yuli.
saleh@bisnis.co.id)


