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Penutup Pit dan Fisur 

        Penutup Pit dan Fisur adalah metode yang sederhana dan sangat efektif 
untuk mencegah pembusukan pit dan fisur. 

Pit dan Fisur 

        Pit adalah sebuah ceruk kecil dalam enamel gigi sementara fisur adalah 
perkembangan celah memanjang yang terkait dengan faktor genetik. Pit dan 
fisur ini mungkin dalam atau dangkal. 

Potensi bahaya 
Pit dan fisur sering kali begitu dalam sehingga menyulitkan bulu sikat gigi untuk 
mengangkat endapan plak dalam area tersebut 

Kemungkinan konsekuensi: 
Pembusukan pit dan fisur 

Langkah pencegahan efektif:  
Mengaplikasikan Penutup Pit dan Fisur 

Apa itu Penutup Pit dan Fisur? 

Karakteristik Penutup Pit dan Fisur: 

• sejenis bahan restoratif berbasis resin
• mengeras dengan penambalan sinar
• tembus pandang atau sewarna dengan gigi
• hambar

Permukaan mengunyah pada gigi 
geraham biasanya memiliki lebih banyak 
fisur dan pit yang lebih dalam 



Menggores permukaan 
pit dan fisur dengan 
asam untuk menyiapkan 
enamel agar berikatan 
dengan bahan penambal 

Mengaplikasikan 
penutup pit dan 
fisur 

Bahan penambal 
akan dikeraskan 
dengan 
penambalan 
i  

Prosedur Perawatan: 
 

  

 

Sifat ideal Penutup Pit dan Fisur 
Penutup Pit dan Fisur dapat terikat kuat pada enamel sehingga memberikan 

dinding perlindungan yang menambal pit dan fisur. Langkah ini akan membantu 
menjauhkan plak gigi dari area tersebut dan mengurangi peluang terjadinya 
pembusukan pit dan fisur.  
 
Daya Tahan 

Dengan kebiasaan perawatan mulut yang benar, Penutup Pit dan Fisur dapat 
bertahan selama bertahun-tahun tanpa harus aplikasi ulang. 
 
Pemeliharaan 

Dianjurkan melakukan pemeriksaan gigi tahunan sehingga dokter gigi atau 
ahli terapi gigi yang berada di bawah pengawasan dokter gigi dapat memeriksa 
retensi Penutup Pit dan Fisur dan mengaplikasikan kembali bila dianggap perlu. 
Langkah ini dapat menjamin efektivitas bahan penambal. 
 

Siapa yang membutuhkan Penutup Pit dan Fisur? 
Karena Penutup Pit dan Fisur adalah metode preventif yang digunakan oleh 

dokter atau ahli terapi gigi untuk mencegah pembusukan gigi, maka dianjurkan 
untuk ditempatkan pada gigi yang memiliki pit dan fisur dalam yang rentan 
terhadap pembusukan. 

Jika Anda memiliki gigi dengan pit dan fisur yang dalam dan kuat, Anda harus 
mendiskusikannya dengan dokter gigi Anda untuk menentukan apakah Anda 
perlu menggunakan Penutup Pit dan Fisur guna mencegah pembusukan. 


