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ABSTRACT 

 Undergoing medical procedures often extremely distress people, especially 

patients with special needs. Supportive examinations, such as radiographic and 

laboratory examinations, as a part of medical procedure sometimes are impossible to 

be done in those patients, while we demand those tests for diagnostic and treatment 

reasons. A variety of techniques are available to the dental and medical professional to 

aid in the management of these patients regarding medical procedures, one of them is 

sedation. By eliminating patient’s fear and anxiety through out sedation, all medical 

procedure including taking a supportive examination may be successfully completed. 

This paper will report the role of sedation as a technique to aid in the supportive 

examination for special needs child (Down’s syndrome) in Hasan Sadikin General 

Hospital, Bandung, West Java Indonesia. 
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PENDAHULUAN 

 Pemeliharaan kesehatan termasuk kebersihan gigi dan mulut merupakan suatu 

hal yang mutlak diperlukan bagi setiap orang. Masalah kesehatan gigi dan mulut harus 

diselesaikan dengan cara menjalani perawatan gigi. Namun ironisnya, perawatan gigi 

dapat menimbulkan stres pada pasien, terlebih untuk pasien yang membutuhkan 

perawatan khusus (Special Needs Patient). Hal tersebut sering menyulitkan dokter gigi, 

sehingga perawatan gigi seringkali terhenti dan masalahnya tidak terpecahkan 

(Welbury, 2001 ; Malamed, 2003).  

 Pasien yang termasuk ke dalam kategori membutuhkan perawatan khusus adalah 

sangat cemas (over anxiety), berkelainan (dissable), dan dengan kondisi medis beresiko 

tinggi (medically compromised). Pasien tersebut biasanya lebih stres dibandingkan 

dengan pasien lainnya. Hal tersebut disebabkan perawatan gigi menggunakan berbagai 

instrumen dental, waktu relatif lama, menimbulkan rasa nyeri, serta prosedur yang 

memerlukan kerjasama pasien (Yagiela, 2001). 

 Penanganan perawatan gigi pasien dengan kebutuhan khusus telah mendapat 

perhatian khusus dokter gigi, yaitu dengan adanya sarana unit special dental care. 

Penanganan pasien tersebut dikerjakan oleh tim dari berbagai disiplin ilmu kedokteran 

gigi serta kedokteran seperti bagian anestesi, ilmu kesehatan anak dan ilmu penyakit 

dalam. Makalah ini membahas tentang laporan kasus anak dengan sindrom down yang 

datang ke klinik SDC RSHS Bandung untuk menjalani perawatan gigi. 

 

LAPORAN KASUS 

 Seorang anak perempuan dengan sindrom down berusia 7 tahun datang ke klinik 

SDC RSHS Bandung untuk menjalani perawatan gigi. Anak sering mengeluh sakit gigi. 



Orang tua ingin anaknya dirawat. Anak sangat tidak kooperatif, menolak untuk duduk di 

dental unit. Pendekatan psikologis yang dilakukan tidak berhasil, Perawatan gigi 

direncanakan dengan anestesi umum. 

 Pemeriksaan fisik didapatkan tanda vital dalam batas normal, retardasi mental, 

tidak dapat berkomunikasi, tetapi mengerti perintah. Wajah bundar, hidung pesek, profil 

cekung, kepala datar pada occipital, rambut tebal dan lurus, head control positif, mata 

mongolid slant, badan gemuk dan pendek, bibir hipotonus, pemeriksaan dermatoglifik 

tidak dilakukan (tidak terdapat garis simian).  

 Pemeriksaan ekstra oral tidak ditemukan ada kelainan. Pemeriksaan intra oral 

ditemukan karies rampan pada seluruh gigi. 

 Pemeriksaan penunjang yaitu pemeriksaan labolatorium dan rontgen dibawah 

sedasi intra vena. Setelah ada persetujuan dari bagian anak dan anestesi, serta kerjasama 

dengan bagian radiologi dan patologi klinik RSHS. Pasien dijadwalkan untuk 

pengambilan foto rontgen dan sampel darah dibawah sedasi intravena yang dilakukan 

oleh dokter anestesi. Obat sedasi yang digunakan adalah Ketalar. 

 Sebelum tindakan sedasi pasien diharuskan puasa selama 4 jam. Prosedur sedasi 

intravena adalah persiapan pasien, persiapan obat,  kanulasi, pemberian obat, 

monitoring dan oksigenasi. 

 Persiapan pasien meliputi penandatanganan informed consent, serta mencek 

kondisi medis terakhir pasien. Pemeriksaan kelengkapan alat yang akan digunakan 

seperti syringe, gauge intravenous canula,  surgical tape, surgical wipe, torniquet, baki, 

persiapan obat, alat monitoring, tabung oksigen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 1. Pemasangan Kanulasi 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

Oxygenation 

Gambar.2. Pengambilan foto panoramik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar.3. Pengambilan foto Thorax 

 

 



PEMBAHASAN 

 Penatalaksanaan rasa cemas dan nyeri di bidang Kedokteran Gigi Anak 

menggunakan berbagai metode cara pendekatan yaitu dari yang paling sederhana 

dengan pendekatan psikologis, kemudian dengan premedikasi, sedasi sadar dan anestesi 

umum. Anak dengan kebutuhan khusus umumnya tidak kooperatif terhadap perawatan 

gigi. Pasien tersebut seringkali mempunyai masalah gigi lebih banyak dan 

membutuhkan perawatan dibandingkan dengan populasi umum. Sebagian pasien dapat 

ditangani dengan cara pendekatan psikologis, tetapi sebagian lagi tidak, sehingga 

diperlukan pendekatan yang lain seperti sedasi atau anestesi umum (Welbury, 2001 ; 

Malamed, 2003). 

 Kasus anak dengan sindrom down yang datang ke klinik SDC RSHS Bandung 

menunjukkan sikap sangat tidak kooperatif terhadap perawatan gigi, sehingga 

perawatan gigi direncanakan dibawah anestesi umum. Permasalahan yang dihadapi 

adalah sebelum tindakan anestesi umum, terdapat prosedur pra operasi yang harus 

dijalani yaitu pemeriksaan penunjang yang lengkap, seperti pemeriksaan laboratorium 

dan foto rontgen. Pengambilan pemeriksaan penunjang pada pasien tersebut tidak 

mungkin dilakukan. Hasil diskusi dengan dokter anak dan anestesi diputuskan 

pemeriksaan penunjang tersebut dilakukan dibawah sedasi intravena. 

 Sedasi atau sedasi sadar merupakan salah satu metoda pendekatan untuk pasien 

dengan kebutuhan khusus. Sedasi adalah teknik pemberian obat-obatan yang dapat 

mendepresi susunan saraf pusat sehingga pasien dapat dilakukan tindakan perawatan. 

Perbedaan sedasi sadar dengan anestesi umum adalah pasien masih dapat melakukan 

kontak verbal dengan operator selama pemberian sedasi berlangsung. Beberapa teknik 



pemberian sedasi yaitu secara peroral, perelektal, inhalasi dan intra vena/ intra muskular 

(Wellbury, 2001; Heasmann, 2003). 

 Setiap teknik sedasi mempunyai keuntungan dan kerugian, sehingga operator 

diharapkan dapat memilih teknik sedasi yang sesuai dengan kondisi pasien. Sedasi 

intravena dipilih dalam kasus ini karena mempunyai keuntungan efek kerja dan 

pemulihan yang cepat (Wellbury, 2001; Heasmann, 2003). Selain itu, dosis obat sedasi 

yang diberikan dapat terkontrol. Kanulasi dapat memberikan kenyamanan dalam 

pemberian obat serta memudahkan pemberian obat antidotum saat diperlukan 

(Heasmann, 2003). 

 Hal penting yang harus diperhatikan operator saat pemberian sedasi adalah 

monitoring pasien. Monitoring meliputi tanda vital setiap 15 menit, pencatatan dosis 

obat dan waktu pemberian, respon pasien terhadap stimulasi, serta saturasi oksigen 

(Malamed, 2003 ; Hom, dkk, 2006). 

 Opetaror sedasi harus dokter anestesi atau dokter gigi yang telah mengikuti 

pelatihan khusus. Operator tersebut harus dapat menangani segala kemungkinan 

komplikasi yang timbul akibat pemberian obat sedasi. Komplikasi yang sering terjadi 

adalah hipoventilasi, apnoe, destruksi jalan napas, henti jantung (Cotsen, 1997 ; 

Malamed, 2003). 

 Obat sedasi sadar yang umum digunakan adalah golongan benzodiazepin ( 

diazepam, lorazepam, midazolam), golongan opiat (morphine, meferidin, fentanyl) serta 

golongan  agen induksi anestesi (propofol, ketamimine). Golongan obat yang terakhir 

hanya digunakan oleh dokter anestesi ( Cotsen, 1997) 

 

 



KESIMPULAN 

Sedasi sadar dapat digunakan dalam pemeriksaan penunjang untuk anak dengan 

kebutuhan khusus. Sedasi dapat meminimalkan ketidaknyamanan dan rasa cemas 

pasien, sehingga perawatan gigi dapat dilakukan secara optimal. 
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