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Dengan hormat 
 
Sehubungan dengan diterapkannya Adaptasi Kebiasaan Baru pada masa pandemi Covid-19, 
IKARGI merasa perlu untuk membuat Panduan Adaptasi Kebiasaan Baru di bidang Radiologi 
Kedokteran Gigi. Pelu kami sampaikan hal hal berikut ini: 
 

1. Panduan ini dititik beratkan pada kontrol infeksi sesuai protokol pencegahan Covid-
19. 

2. Kebijakan tentang pengoperasian pesawat baik Intra Oral maupun Ekstra Oral, 
tergantung dari situasi daerah dan kondisi masing masing Fasilitas pelayanan 
kesehatan (Fasyankes), dengan mengikuti panduan ini. 

3. Panduan ini dapat disesuaikan dengan regulasi dan kondisi dari masing masing 
Fasyankes. 
 

 
Semoga Panduan ini bermanfaat bagi kita semua 
 
Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan ucapan terima kasih. 

                  
 Ketua                          

 
                                                 

Dr. Haris Nasutianto, drg., M.Kes., Sp.RKG(K) 
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PANDUAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU RADIOLOGI KEDOKTERAN GIGI 
 

 
PENDAHULUAN: 

 COVID-19 disebabkan oleh virus SARS COV-2 dan merupakan  infeksi yang mudah 
menyebar 

 COVID-19 menyebabkan gejala serius pada orang di atas 60 tahun, dan orang 
dengan kondisi medis yang menyertainya (komorbid) 

 COVID-19 dapat menyebar melalui airborne, yang berarti bahwa dropplet yang 
tertinggal di udara dapat menyebabkan penyakit pada orang lain bahkan setelah 
orang yang sakit sudah tidak ada lagi. 

 COVID-19 dapat menyebar melalui aerosol yang dihasilkan oleh high dan low 
speed handpiece, scaler ultrasonik, water syringe, atau batuk pasien yang 
terinfeksi, dan bahkan ketika mengambil radiografi intra-oral 

 COVID-19 dapat ditularkan oleh orang yang asimtomatik, termasuk penularan 
melalui saliva, termasuk oleh anak anak 

 COVID-19 bertahan di permukaan lingkungan untuk beberapa waktu, termasuk 
permukaan logam dan plastik, seperti yang ditemukan di klinik gigi. 

 
 
UMUM 
Cara mengelola pemeriksaan radiografi untuk pasien dapat bervariasi antar Fasilitas 
pelayanan kesehatan (Fasyankes), tergantung pada modalitas yang tersedia serta regulasi 
masing masing fasyankes. Oleh karena itu, saran di bawah ini dapat dipertimbangkan dan 
bisa disesuaikan pada masing masing Fasyankes 
   

 Usahakan pemeriksaan radiografis sesederhana mungkin untuk meminimalkan 
waktu kontak dengan pasien.  

 Panoramic (OPG) dapat dipertimbangkan sebagai pilihan pertama untuk 
menangani pasien dalam keadaan akut dan perawatan emergensi. Panoramik 
sebagian (sectional panoramic) dapat digunakan untuk kasus satu - dua gigi atau 
sekstan.  

 Lateral Oblique dapat digunakan bila tersedia 

 Cone Beam CT (CBCT) volume kecil dapat dipertimbangkan jika radiografi 
panoramik gagal memberikan informasi diagnostik yang diperlukan.  

 Pertimbangan yang cermat harus diberikan untuk penggunaan radiografi intraoral. 
Perlu penilaian khusus apakah pasien mempunyai refleks muntah yang kuat atau 
sebelumnya mengalami kesulitan dengan radiografi intraoral. Penggunaan 
radiografi periapikal harus dibatasi untuk menghindari iritasi pada jalan napas 
yang menyebabkan batuk atau muntah. Radiografi intra oral dapat dikerjakan jika 
kerjasama dan kemampuan pasien untuk bernapas melalui hidung baik.  
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 Bila pasien mempunyai reflek muntah, gunakan radiografi oklusal atau radiografi 
ekstra oral sebagai alternatif. 

 Disarankan untuk bekerja sebagai tim. Satu operator bertanggung jawab untuk 
memposisikan pasien dan peralatan, sedangkan operator lainnya bertanggung 
jawab untuk menekan tombol eksposur; mengoperasikan komputer;  dan 
prosesing. 

 Disarankan untuk membatasi jumlah dan melakukan penjadwalan kedatangan 
pasien per hari 

 Penjadwalan kedatangan pasien dengan mempertimbangkan waktu lamanya 
tindakan dan desinfeksi ruangan/alat. Dipertimbangkan juga efisiensi penggunaan 
APD dan dan jumlah SDM 

 Disarankan menerapkan shift kerja  

 Hindari pengulangan pengambilan radiografi 
 

 
KONTROL INFEKSI 
 
 
1. RUANGAN 

 Permukaan yang sering disentuh seperti sakelar lampu, gagang pintu, baki, bak 
cuci, meja, wadah air / minuman, dan lantai harus dibersihkan dan didesinfeksi 
setiap selesai pasien. Permukaan yang jarang disentuh harus dibersihkan setiap 
hari. Disarankan setidaknya satu pembersihan terminal setiap hari 

 Hipoklorit 0,5% (untuk darah dan cairan tubuh), 0,1% (untuk desinfeksi 
lingkungan), alkohol 70–90% dan hidrogen peroksida > 0,5% dapat digunakan 
untuk desinfeksi. Waktu kontak dengan larutan disinfektan minimal 1 menit. 

 Untuk percikan saliva, darah atau cairan tubuh yang lain, harus dibersihkan 
terlebih dahulu dengan detergen, setelah itu dengan disinfektan 

 Pembersihan ruangan dilakukan dengan cara: dimulai dari area yang paling sedikit 
terkontaminasi dilanjutkan ke area yang paling terkontaminasi; dari atas ke 
bawah; dari pinggir ke tengah 

 Lama desinfeksi ruangan dan peralatan sekitar 30 menit 

 Ventilasi ruangan harus memadai. 
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2. STAFF DAN PASIEN 

 Pasien harus menggunakan masker sebelum pemeriksaan 

 Alat pelindung diri minimal (APD) untuk staf radiologi gigi yang kontak dengan 
pasien harus mencakup: Masker bedah sekali pakai, sarung tangan, gaun lengan  
panjang, waterproof apron, penutup kepala  dan google / face shields. Google / 
face shields harus dibersihkan dan didesinfeksi dengan sabun / deterjen dan 
setidaknya alkohol 70%. Untuk pemeriksaan radiografi intra oral gunakan masker 
Filtering Facepiece Respirator (FFR) seperti N95, FFP2, KN95.  

 Untuk operator yang bertugas melakukan prosesing, cukup menggunakan baju 
kerja, sarung tangan dan masker bedah. 

 Untuk operator yang bertugas menjawab hasil pemeriksaan radiografis, cukup 
menggunakan baju kerja, dan masker bedah  

 Staf harus dilatih tentang prosedur pemakaian APD (Donning) dan membuka APD 
(Doffing). Hand hygiene yang benar harus dilakukan sebelum dan sesudah 
penggunaan APD. 

 Pasien berkumur dengan  hidrogen peroksida 1% atau larutan povidon iodine 0,2-
1% sebelum prosedur pemeriksaan intraoral, panoramik dan CBCT. Berkumur 
dengan cara “gargling” (berkumur sampai tenggorokan dengan pasien mendongak 
45o) 

 Semua asesoris dilepas sebelum melakukan pemeriksaan pasien. Jangan memakai 
cat kuku. Jenggot dapat mengurangi efisiensi masker FFR  

 Disarankan menerapkan shift kerja  

 Pasien berikutnya harus diberi jarak 30 menit agar ada waktu yang cukup untuk 
desinfeksi peralatan. 

 
3. PANORAMIK DAN CBCT  

 Sebelum menerima pasien, ruang panoramik harus disiapkan, pesawat harus 
dihidupkan dan komponen yang berputar harus dikembalikan ke titik awal. Jika 
menggunakan film atau PSP, kaset harus ditempatkan terlebih dahulu  

 Untuk meminimalkan waktu di ruang pemeriksaan, pendaftaran pasien dilakukan 
di luar dan pasien harus melepas semua aksesori logam dan gigi palsu sebelum 
memasuki ruangan. 

 Direkomendasikan agar semua unit panoramik dan CBCT yang kontak dengan 
pasien serta panel kontrol, di wrapping dengan plastik atau didesinfeksi dengan 
alkohol 70% bila terkontaminasi. 

 Bite block juga harus ditutup dengan cara yang sama, tetapi penggunaannya dapat 
dihindari dengan menyelaraskan dengan komisura bibir dan meminta pasien 
untuk memposisikan gigi insisivusnya edge to edge. 

 Jika memeriksa pasien positif COVID-19 yang mengenakan masker, panoramik 
dapat dilakukan dengan pasien tetap menggunakan masker. Gunakan chin rest 
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bukan bite block. Sesuaikan  dengan tonjolan caninus, atau alar line, yang dapat 
diraba melalui masker dan tandai pada maskernya. 
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 Jika terjadi kontak fisik dengan pasien selama pemosisian, sarung tangan harus 
diganti sebelum mengeluarkan kaset setelah paparan (untuk film konvensional  
dan PSP). Kaset harus dipegang dengan sarung tangan bersih selama dibawa ke 
tempat kerja atau ruangan prosesing 

 Setelah pemeriksaan, wrapping dilepas, dan dilakukan desinfeksi pada alat. 
 
4. INTRA ORAL  

 Gunakan zonasi kotor dan bersih untuk film / sensor dan film holder. 

 Disarankan penggunaan film holder yang dapat diautoklaf atau disposable untuk 
mengurangi kontak dengan saliva saat menempatkan film / sensor 

 Item non kritikal yang sering disentuh seperti tube head, cone, panel kontrol, 
tombol eksposur, sandaran kepala , tombol kontrol pada kursi, harus dibungkus 
(wrapping) dengan lembaran plastik. Wrapping harus diganti setiap selesai 
mengerjakan pasien. Alkohol 70% dapat digunakan untuk desinfeksi setiap hari 
atau bila terkontaminasi 

 Kertas tisu harus selalu siap di atas meja untuk membersihkan saliva 

 Bila menggunakan CCD, kabel dan sensor harus dibungkus dengan penutup plastik 
sebelum dipasang dan penutup harus diganti setiap pasien 

 Hindari menyentuh rongga mulut pasien, misalnya dengan menggunakan film 
holder.  

 Setelah selesai ekpos, operator melepas penutup plastik sensor film intraoral/PSP, 
atau mengeringkan film analog dengan tisu. Selanjutnya sensor/ film diseka 
dengan Alkohol 70%. Sensor / Film diletakkan di permukaan yang bersih.  

 Operator kedua membawa sensor / film untuk prosesing. 

 Untuk prosesing film analog, kertas timah, kertas hitam dan kemasannya harus 
dibuang di tempat sampah infeksius. 

 Jumlah petugas dalam ruang gelap harus dibatasi. Ruang gelap harus mempunyai 
exhaust fan. 

 Disarankan menggunakan prossesing digital. 

 Desinfeksi permukaan zona kotor setelah selesai pemeriksaan, sesuai dengan 
protokol pengendalian infeksi. 
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