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Kontroversi Penggunaan  Amalgam Pada Perawatan Gigi Anak 

 

 

Yetty Herdiyati Nonong 

Bagian Ilmu Kedokteran Gigi Anak 

Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Padjadjaran 

 

 

Abstrak  

Amalgam adalah salah satu bahan tambal yang merupakan campuran berbagai 

jenis logam dan mengandung merkuri. Penggunaan bahan tambal amalgam sebagai 

pilihan dokter gigi karena penanganannya yang mudah dan kuat menahan daya kunyah 

sehingga dapat bertahan selama 5 – 10 tahun.  

Tujuan dari makalah ini adalah membahas kontroversi penggunaan amalgam 

pada perawatan gigi anak.  

Banyak kontroversi yang terjadi dibeberapa litelatur dari kalangan medis dengan 

aspek keamanan amalgam teruatama kandungan merkuri yang berbahaya bagi tubuh 

pasien maupun dokter gigi yang berpengaruh dalam jangka waktu yang lama.  

The american dental association dan United state practic health severe 

menyatakanan bahwa amalgam aman digunakan sebagai bahan restorasi dalam 

kedokteran gigi. Beberapa efek negatif dari merkuri antara lain berefek lokal dan 

sistemik. Reaksi alergi berupa efek gatal, ruam kulit, kesulitan bernafas, bengkak, 

dermatitis, gingivitis dan stoatitis. 

Toksisitas pada amalgam terjadi karena adanya pelepasan merkuri dari amalgam 

yang dapat terjadi seumur hidup selama tambalan amalgam masih berada pada mulut, 

sehingga dapat meningkatkan jumlah merkuri dalam tubuh antara lain pada darah, 

ginjal, hati, limpa, paru- paru dan empedu juga pada sistem saraf pusat dan bisa 

menembus barier placenta sehingga berbahaya bagi ibu hamil dan janinnya.  

Simpulan dari makalah ini sebaiknya bahan restorasi tambalan amalgam mulai 

diganti dengan bahan – bahan restorasi yang tidak mempunyai toksisistas bagi tubuh 

manusia. 

 

Kata kunci : amalgam, merkuri 
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Pendahuluan  

Penambalan gigi dengan amalgam yang berbahan merkuri sudah ratusan tahun 

digunakan. Namun dalam beberapa tahun terakhir amalgam diduga berpotensi membuat 

orang terkena racun merkuri. Benarkah tambalan gigi amalgam berbahaya?. 

Berbahaya atau tidak, pengaruh merkuri atau air raksa yang terkandung dalam 

bahan tambal amalgam masih dalam suasana pro dan kontra. Ada yang masih 

mendukung penggunaan amalgam, namun tidak sedikit pula yang sudah berangsur-

angsur meninggalkan bahan tambal amalgam ini.Yang jelas hingga saat ini belum ada 

pihak yang membuktikan dampak bahaya dari amalgam. Pihak Food and Drug 

Administration (FDA) –nya Amerika juga mengatakan amalgam aman karena kadar 

merkuri yang digunakan rendah.Campuran zat yang mengandung merkuri itu dinilai 

hampir ideal dalam mengembalikan fungsi gigi karena pemasangannya yang mudah, 

meminimalkan perubahan yang terjadi serta memiliki “kekuatan tekanan” (daya tahan 

terhadap tekanan) yang tinggi sehingga lebih awet dapat bertahan selama 5 – 10 tahun, 

ekonomis, memiliki masa kadaluarsa yang panjang dan teknik manipulasinya yang 

mudah. 

Bahan tambal amalgam sering digunakan pada tambalan gigi posterior pasien 

dewasa dan anak. Hanya saja banyak kontrovesi yang terjadi dikalangan tenaga medis 

terkait dengan keamananan amalgam terutama kandungan merkuri yang berbahaya bagi 

tubuh pasien dan berpengaruh dalam jangka waktu lama. Toksisitas amalgam menjadi 

salah satu alasan banyak ternaga medis dokter gigi mulai meninggalkan amalgam. 

Merkuri adalah satu-satunya jenis logam yang berbentuk cair. Merkuri bersifat 

toksik sehingga berbahaya apabila masuk ke dalam tubuh manusia. Keracunan dapat 

terjadi apabila merkuri terhirup, termakan, disuntikkan, atau terserap lewat permukaan 

kulit. Keracunan merkuri dapat mengakibatkan kerusakan pada sistem saraf,
1
 

pencernaan, dan ginjal.
2
 Pada wanita hamil, merkuri dapat melewati plasenta dan 

mencapai janin, dimana janin lebih mudah terkena efek samping merkuri daripada orang 

dewasa.
3 

Yang sekarang ini seringkali diperdebatkan adalah efek samping dari keracunan 

merkuri dalam jangka panjang yang akumulutaif, di antaranya yang menjadi bahan 

perdebatan adalah tambalan amalgam pada gigi.Tujuan dari makalah ini adalah 

membahas tentang kontroversi penggunaan amalgam pada perawatan gigi anak.  
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Tinjauan Pustaka 

Pliny memperkenalkan penggunaan merkuri sebagai bahan campur 

amalgam.
4
Merkuri dapat digolongkan sebagai merkuri organik dan anorganik:

5 

Organik Anorganik 

Senyawa alkil merkuri (CH3HgCl) 

Senyawa aril merkuri (C6H5HgCl) 

Senyawa alkoksiaril merkuri (CH3OCH2HgCl) 

Logam Hg
0 

Garam merkurous (Hg2Cl2) 

Garam merkurik (HgCl2) 

  

Merkuri anorganik terdiri dari unsur raksa dan garam merkurous dan merkurik 

yang terurai. Merkuri yanag bersifat molekul dan terikat dengan atom karbon disebut 

dengan merkuri organic. Rantai pendek merkuri alkil, aril, dan alkoksialkil termasuk 

dalam kumpulan ini. Ikatan merkuri karbon adalah stabil karena aktivitas merkuri yang 

rendah terhadap oksigen.
5
  

Penggunaan Merkuri di bidang Kedokteran Gigi 

Logam ini digunakan untuk tumpatan gigi dalam bentuk amalgam. Komposisi 

dental amalgam terdiri dari campuran logam alloy yaitu argentum, cuprum, stanum, 

plumbum, zinc, berupa powder dan pemakaiannya dicampur dengan liquid merkuri.
6 

Merkuri yang digunakan untuk amalgamasi adalah merkuri dalam bentuk murni. 

Pemakaian amalgam sebagai bahan tumpatan gigi mempunyai resiko terjadi 

pencemaran merkuri terutama bila penanganannya kurang baik.
6 

 

Efek samping merkuri 

Pencemaran merkuri terhadap lingkungan hidup dapat menimbulkan dampak 

negatif pada kesehatan manusia. Pencemaran tersebut akan menyebabkan terjadinya 

toksisitas atau keracunan tubuh manusia. Bahaya utama timbul akibat paparan kerja 

terhadap uap unsur merkuri. Pencemaran merkuri di bidang kedokteran gigi dapat 

terjadi pada saat pembuatan amalgam dan sampai pemakaian amalgam sebagai 

tumpatan gigi di dalam mulut.
7 

Toksisitas Merkuri  

Toksisitas merkuri berkaitan dengan afinitasnya untuk membentuk ikatan 

kovalen dengan gugus sulfhidril yang akan mengganggu sistem enzim dalam organ. 

Keracunan merkuri terjadi karena terbentuknya senyawa yang mudah diserap yaitu 
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merkuri yang teroksidasi atau terikat dengan sulfida. Merkuri dapat diabsorpsi dalam 

tubuh melalui tiga cara yaitu inhalasi, pencernaan, dan permukaan kulit. Inhalasi adalah 

jalur utama absorpsi persenyawaan merkuri yaitu sebesar 80%. Sementara sedikit yang 

dapat diserap melalui saluran pencernaan.
7 

Absorpsi melalui inhalasi dalam bentuk Hg, diabsorpsi melalui alveoli paru lalu 

diubah menjadi bentuk teroksidasi Hg2+ (garam merkuri). Setelah diabsorpsi, merkuri 

akan berdifusi ke lapisan lemak membrane sel dinding alveoli dan diangkut oleh darah 

ke jaringan yang lain. Ion merkuri mempunyai sifat larut dalam lemak sehingga akan 

ditransportasi melalui plasma, sementara elemen merkuri yang lebih mudah larut dalam 

air akan ditransportasi melalui sel darah merah.
7 

Absorpsi merkuri melalui kulit juga dapat menjadi masalah yang cukup serius, 

karena sifatnya yang mudah larut dalam lemak sehingga mudah diabsorpsi oleh kulit. 

Persenyawaan merkuri mempunyai efek kumulatif dan terutama akan dideposit dalam 

jaringan otak, hati dan ginjal walaupun tidak tertutup kemungkinan untuk terdeposit 

dalam jaringan lain. Konsentrasi tertinggi dtemukan dalam ginjal kira-kira 50-90% dari 

total merkuri dalam tubuh.
7 

Toksisitas Akut 

Paparan jangka pendek dengan uap merkuri dapat menimbulkan toksisitas akut 

berupa rasa lemah, mual, muntah, diare, disertai lendir dan darah, sakit kepala, sukar 

bicara dan menelan kulit pucat dan dingin, iritasi membrane mukosa bronkus, 

pneumonitis yang diikuti demam dan dispnea, rasa sakit terbakar pada kerongkongan 

dan perut, penyempitan lapangan pandang, serta berkurangnya penegluaran air seni 

sampai berhenti sama sekali.
8 

Toksisitas Kronis 

Paparan yang terus menerus dengan merkuri akan menimbulkan tiga gejala yang 

khas berupa eretisme (keadaan sangat mudah terangsang), tremor dan stomatitis. Gejala 

neurologis dan psikis merupakan gejala yang paling karakteristik. Gejala dini 

nonspesifik berupa anoreksia, penurunan berat badan dan sakit kepala. Kemudian gejala 

ini diikuti dengan gangguan iritabilitas, gangguan tidur, mudah terangsang, kecemasan, 

depresi, gangguan daya ingat, kehilangan kepercayaan diri. Juga dapat terjadi tremor, 

dimana gejala utama tampak seperti tremor halus kelopak mata pada saat tertutup, bibir, 

lidah serta jari-jari. Tulisan tangan menjadi kacau, tidak teratur dan sering tidak terbaca. 
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Tremor tersebut berlanjut ke lengan dan akhirnya ke seluruh tubuh. Keracunan berat 

sering berakibat kelainan bicara terutama mengenai pengucapan. Deposit air raksa 

dalam kapsula anterior lensa mata menimbulkan bayangan coklat kuning dalam lensa 

mata. Selain efek-efek diatas merkuri juga dapat menyebabkan efek alergi, terutama 

pada pasien yang kontak langsung dengan merkuri.
8 

Pencemaran merkuri di bidang kedokteran gigi 

Di lingkungan kerja dokter gigi, merkuri dapat masuk ke dalam tubuh, baik 

tubuh dokter, perawat maupun pasien yang sedang dirawat. Hal ini dapat terjadi melalui 

pernapasan, melalui kontak langsung, dengan kulit maupun melalui saluran pencernaan. 

Akibat tumpahan merkuri yang tidak segera dibersihkan sisa-sisa amalgam atau merkuri 

yang dibuang secara sembarangan. Selain hal diatas, peredaran kembali udara dalam 

ruang kerja tanpa ventilasi, wadah merkuri yang tertutup rapat kebocoran kapsul 

amalgam, pemasangan karpet lantai ruang kerja, penggunaan sterilisator panas kering 

serta penggunaan alat ultrasonik dapat memacu pencemaran merkuri di tempat praktek 

dokter gigi.
9 

Pencemaran terhadap dokter gigi dan perawat 

Dokter gigi dan perawat memiliki resiko terkena bahaya merkuri terutama ketika 

mereka bekerja dalam ruang tertutup dengan ventilasi sangat minim. Merkuri terkenal 

toksik namun dokter gigi tetap menggunakannya, oleh karena itu perlu diketahui 

mengenai kewaspadaan dalam menangani merkuri dan menghindari terjadinya 

pencemaran merkuri di dalam ruang praktek dokter gigi. Jika terjadi pencemaran did 

alam ruang praktek, uap merkuri dapat mengendap ke dalam jaringan gingival, rambut, 

ujung kuku dan darah. Setiap tahun 1,5 kg merkuri dipergunakan dokter gigi dan jika 

tidak dtanggulangi terhadap bahay merkuri ini uap merkuri di dalam ruangan dan 

jumlahnya dalam darah, rambut, kuku dan urine tidak terkontrol. Keracunan merkuri 

pada dokter gigi dan perawat dapat terjadi.
9 

Triturasi : Terjadi pada proses pencampuran antara merkuri dan alloy, baik 

dengan tangan maupun dengan listrik. Proses pencampuran secara manual yaitu dengan 

mortar dan pestle. Pada saat ini dapat terjadi kontak langsung antara merkuri dan kulit, 

dengan cara manual kemungkinan paparan merkuri lebih besar. Penggunaan electrical 

amalgamator memang lebih baik dari pada mortar dan pestle tetapi penggunaan 

mechanical amalgamator terlebih yang ultrasonik menyebabkan terlemparnya merkuri. 
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Penyimpanan merkuri : Merkuri dapat menguap dari botolnya yang tidak tertutup 

rapat dan dari ceceran merkuri yang jatuh di lantai atau di meja kerja dokter gigi.  

Pemolesan dan Pengasahan Tumpatan Amalgam : Pada proses burnishing, 

tekanan yang dilakukan akan mengangkat kelebihan merkuri ke permukaan yang 

kemudian akan terlepas. Pada waktu pemolesan, merkuri dan unsure-unsur logam 

lainnya akan terlepas oleh karena terjadi friksi antara permukaan logam dan batu poles. 

Pada saat ini sukar untuk menghindari uap merkuri dan partikel serbuk halus masuk ke 

dalam pernapasan dokter gigi maupun pasien.   

Sewaktu Pembongkaran Amalgam : Merkuri dapat terlepas dari tambalan 

amalgam sewaktu dimasukkan maupun dibongkar. Pembongkaran amalgam 

menggunakan bor kecepatan tinggi tanpa air pendingin dan aspirator akan menghasilkan 

uap merkuri pada daerah pernapasan operator. 

 

Terhadap Pasien 

Pencemaran merkuri terhadap pasien yan memiliki tambalan gigi dapat langsung 

terjadi sewaktu tindakan tersebut di bawah ini:
9 

Sewaktu pemakaian di dalam mulut. Dalam waktu lama, merkuri dalam mulut 

dapat bereaksi dengan zat lain dan bereaski dengan air ludah. Pelepasan merkuri dapat 

terjadi karena adanya friksi dan abrasi pada permukaan amalgam pada saat 

pengunyahan dan meminum minuman panas. 

Karena Proses Korosi. Korosi adalah peristiwa kerusakan suatu logam atau logam 

campuran karena bereaksi secara kimia dan lingkungannya. Hal ini terjadi karena mulut 

merupakan lingkungan ideal untuk terjadinya korosi karena terdapat cairan, fluktuasi 

suhu, kelembaban udara, pH yang berubah karena diet makanan dan dekomposisi bahan 

makanan. Pelepasan Hg dari tambalan gigi dapat langsung terjadi pada waktu dilakukan 

penambalan gigi, pemolesan tambalan, pembuangan tambalan dan pengunyahan.  

 

 

Manisfestasi di dalam Rongga Mulut 

Faktor sistemik logam berat dapat mengakibatkan menurunnya resistensi jaringan 

periodontal sehingga dapat memepercepat penyakit periodontal. Keracunan merkuri 

dapat menimbulkan garis gelap di bawah gingival margin. Efek merkuri dalam gingival 

Bahan Tambal amalgam 

Gigi dalam Mulut 

Gastrointestinal Terserap ke seluruh Tubuh : 

Darah, urine, tinja, rambut kepala 
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dapat terjadi karena adanya garam merkuri yang terlarut dalam sirkulasi darah dan 

kapiler gingival. Garam tersebut berkontak dengan hydrogen sulfide yang dibentuk 

selama dekomposisi plak dalam sulkus gingival. Kombinasi hydrogen sulfide dengan 

garam merkuri akan mengakibatkan penyumbatan mikrosirkulasi dan iritasi kronis. 

Manifestasi keracunan merkuri dalam rongga mulut.
10 

Hipersalivasi atau peningkatan yang mencolok dari aliran saliva yang kental 

sekali merupakan cirri khas merkuri, Rasa terbakar dalam mulut dan tenggorokan, Rasa 

gatal dan rasa logam di lidah yang disebabkan oleh garam merkuri dalam saliva, 

Ulserasi dalam membrane mukosa,palatum dan faring, Lidah membengkak, sakit dan 

sering mengalami ulserasi, Kelenjar limfe dan saliva membesar dan sakit,  Perubahan 

warna gusi menjadi abu-abu,  Stomatitis, Gigi-gigi goyang,  Tremor pada lidah. 

 

Diskusi  

Merkuri (Hg) dapat ditemukan dalam berbagai bentuk senyawa kimia dan 

termasuk logam yang sangat beracun terutama dalam senyawa organik yaitu metil dan 

etil merkuri. Semua senyawa Hg bersifat toksik untuk makhluk hidup bila dalam jumlah 

yang cukup, dan senyawa Hg akan tersimpan secara permanen di dalam tubuh, dimana 

terjadi inhibisi enzym dan kerusakan sel sehingga kerusakan tubuh dapat terjadi secara 

permanen.
11 

Untuk bahan tumpatan gigi biasanya mengandung Hg metal 50%.
11,12

 Estimasi 

yang dilakukan oleh WHO menyatakan bahwa sekitar 3% dari total konsumsi merkuri 

digunakan untuk dental amalgam. Dental amalgam ini merupakan campuran dari 

merkuri, perak, tembaga dan tin dengan komposisi 45-50% merkuri, 25-35% perak, 2-

30% tembaga dan 15-30% tin. Estimasi yang dilakukan terhadap dokter gigi di Amerika 

menyatakan bahwa penggunaan Hg rata-rata berkisar 0,9 – 1,4 kg amalgam /tahun.
3
 

Amalgam dental adalah campuran suatu bubuk aloi dengan Hg yang jika telah mengeras 

membentuk masa yang solid dengan kekuatan yang tinggi.  

Pada umumnya bubuk aloi terdiri atas perak 70%, timah 12 – 30%, tembaga 5 – 

30% dan Zn 0 – 2% tergantung jenis aloinya. Amalgam perak yang telah mengeras 

terdiri atas 43 – 50% Hg yang bergabung baik dengan perak maupun dengan timah. 

Fase-fase yang mengandung Hg disebut gamma satu (perak-Hg, Ag2Hg3) dan gamma 

dua (timah-Hg, Sn 7-8Hg). Pada aloi yang belum bergabung, perak dan timah sebagai 
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fase gamma (Ag3Sn). Pada amalgam yang telah bergabung dan mengeras, sejumlah 

fase gamma tetap tinggal tidak bereaksi dengan Hg. Pada formula-formula awal, 

amalgam yang telah mengeras terdiri dari keduanya yaitu fase gamma satu dan gamma 

dua. Fase gamma dua (Sn 7-8Hg) agak lebih mudah mengalami korosi pada lingkungan 

mulut dan mengeluarkan ion Sn dan Hg. Sebagian ion Hg dapat bereaksi dengan fase 

gamma (Ag3Sn) yang tersisa dalam amalgam dan membentuk fase gamma satu dan 

gamma dua yang baru, dan ada sejumlah Hg dan ion logam yang dapat berpenetrasi ke 

dentin. Hg sisa dalam tumpatan dapat terlepas dalam rongga sebagai unsur Hg yang 

kemudian akan menguap. Formulasi yang lebih baru yang disebut sebagai amalgam non 

gamma dua, tidak mengandung komponen gamma dua, tetapi sebagai gantinya 

membentuk fase tembaga timah (Cu6Sn5). Kadang-kadang amalgam non gamma dua 

disebut amalgam berkandungan tembaga tinggi (high copper amalgam). Amalgam jenis 

ini jangan dirancukan dengan model amalgam tembaga yang dibuat tempo dulu, yang 

tidak mengandung perak yang tidak digunakan lagi karena sifat fisiknya yang kurang 

baik. Reaksi kimia lanjutan pada amalgam yang telah mengeras dapat menjadi penyebab 

atas lepasnya Hg.
5,13 

Dengan demikian selama tahun pertama setelah penumpatan sebagian fase 

gamma satu secara perlahan-lahan tetapi pasti berubah menjadi fase yang mengandung 

sedikit Hg. Sebagian Hg keluar ke udara intraoral. Di bawah lingkungan yang tidak 

mendukung, suatu emisi uap Hg dapat terjadi dari tumpatan-tumpatan amalgam yang 

kandungan peraknya rendah. Pada amalgam seperti ini terdapat risiko terjadinya Hg 

yang tidak bereaksi atau suatu fase gamma satu yang kaya akan Hg. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa pembebasan ion logam seperti timah dan tembaga ke dalam mulut 

mungkin terjadi terutama melalui reaksi korosi. Unsur Hg dibebaskan dari tumpatan 

amalgam sebagai uap Hg.
14

 

Menurut penelitian Warsono Soemadi
15

ditemukan lebih dari 90% responden 

yang mendapat paparan dari tambalan amalgam mempunyai kadar Hg dalam urine 

diatas normal (4 µg/l). 

Amalgam merupakan bahan yang paling sering digunakan karena bahan ini 

dapat bertahan lama sebagai bahan tumpatan, mudah memanipulasinya, mudah 

beradaptasi dengan cairan mulut dan harganya relatif murah. Namun, mengenai masalah 

efek samping yang yang ditimbulkan oleh bahan ini masih dipertanyakan karena masih 
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ada anggapan bahwa amalgam berbahaya bagi kesehatan tubuh pasien, hal ini karena 

didalam amalgam terkadung merkuri. Merkuri dalam keadaan bebas sangat berbahaya 

bagi kesehatan karena dapat meracuni tubuh oleh karena itu merkuri didalam amalgam 

dianggap berbahaya. Bahaya merkuri ini tidak dapat mengancam kesehatan pasien juga 

dokter gigi itu sendiri, tetapi uap merkuri yang terhirup pada saat mengaduk amalgam 

dapat menimbulkan efek toksik komulatif pada dokter gigi tersebut.
13 

Merkuri yang terkandung dalam amalgam memang dapat melakukan penetrasi 

ke dalam struktur gigi. Merkuri yang telah masuk kedalam dentin dapat menyebabkan 

terjadinya disklorisasi pada gigi, tidak hanya itu saja merkuri juga dapat berpenetrasi 

sampai pada pulpa gigi sehingga malah terjadi inflamasi pada gigi tersebut. Selain itu 

tumpatan amalgam juga melepaskan sebagaian kecil merkuri pada saat pengunyahan 

makanan sehingga sebagian merkuri masuk kedalam tubuh, hal ini juga semakin 

menambah keraguan atas tingkat biokompatibilitas dari amalgam itu sendiri. Keraguan 

atas tingkat biokompatibilitas amalgam terhadap kesehatan tubuh seharusnya tidak perlu 

terjadi karena sebetulnya mengenai kemungkinan reaksi toksik pada pasien akibat 

penetrasi merkuri pada gigi serta alergi yang ditimbulkannya belum begitu jelas. Kontak 

pasien dengan uap merkuri selama pengisian tumpatan amalgam begitu singkat dan 

jumlah uap merkuri begitu kecil untuk dapat membahayakan tubuh.
12 

Penelitian telah menunjukkan bahwa jumlah uap merkuri yang dilepaskan ini 

berjumlah sangat kecil dan jauh di bawah batas aman yang telah ditentukan oleh 

berbagai organisasi kesehatan di dunia.
3 

Walaupun demikian, kontroversi mengenai tambalan amalgam tetap berlanjut. 

Berbagai jenis penyakit telah dihubung-hubungkan dengan tambalan amalgam, di 

antaranya adalah: penyakit Alzheimer, migren, multiple sclerosis, atau autisme dan 

gangguan neurologik pada anak dari ibu dengan jumlah tambalan amalgam yang 

banyak. Namun pada waktu para penderita ini diperiksa,  tingkat merkurinya tidaklah 

lebih tinggi daripada orang normal.
1 

Asosiasi kesehatan di Inggris, Australia dan Selandia Baru menyarankan untuk 

tidak melakukan tambalan baru ataupun membongkar tambalan amalgam lama pada 

wanita hamil dan menyusui, serta mempertimbangkan tambalan jenis lain untuk anak-

anak.
12 
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Beberapa rekomendasi lain dari organsisasi-organisasi ini di antaranya: 

1 Apabila sudah ada tambalan amalgam tetapi masih dalam keadaan baik, sebaiknya 

tidak diganti dengan tambalan lainnya hanya karena rasa cemas berlebihan bahwa 

akan timbul penyakit. Membongkar tambalan amalgam yang baik akan 

mengakibatkan makin berkurangnya struktur gigi yang tersisa. 

2 Apabila tambalan amalgam memang perlu dibongkar, perlu dilakukan dengan alat-

alat lengkap supaya uap yang dilepaskan dan tambalan yang dibongkar tidak 

tertelan maupun terhirup. 

 

Simpulan  

 Untuk perawatan pada gigi anak sebaiknya bahan restorasu tambalan amalgam 

mulai diganti dengan bahan-bahan restorasi yang tidak mempunyai toksisitas bagi 

lingkungan dan tubuh manusia. 
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