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Jaringan Lunak Rongga Mulut
Medical-Surgical Nursing: Clinical Management for Positive Outcomes,
8th Edition takes you from basic to advanced medical-surgical nursing
with an enhanced multimedia package that makes it easier to learn and
apply concepts. This text provides a reliable foundation in anatomy
and physiology, pathophysiology, medical management, and nursing care
for the full spectrum of adult health conditions. The roles of
various healthcare professionals in managing each disorder and are
clearly outlined, and evidence-based practice and clinical guidelines
are integrated throughout the text. UNIQUE! Evidence-Based Practice
icons identify statements based on primary research or standardized
guidelines and teach you to base your practice on solid research
evidence. Translating Evidence into Practice boxes present a topic in
the form of a clinical question and summarize the conclusions of 4-5
research articles, encouraging you to judge the research for yourself
and consider how it relates to the nursing setting. Care Plans
highlight nursing diagnoses and collaborative problems, expected
outcomes, interventions with rationales, and evaluation to help you
prioritize tasks and determine the appropriate treatment. Thinking
Critically questions at the end of each nursing care chapter pose
short, typical client scenarios followed by questions about what
actions to take to test your critical thinking skills. Concept Maps
illustrate the links among pathophysiological processes, clinical
manifestations, medical treatment, and nursing interventions.
Integrating Pharmacology boxes help you understand how medications
can be used for disease management by exploring common
classifications of routinely used medications. Bridge to Critical
Care and Bridge to Home Health Care boxes introduce you to critical
care and home health nursing by connecting these related specialties
to medical-surgical nursing. Feature boxes highlight issues in
Critical Monitoring, Management and Delegation, Genetics, Terrorism,
Community-Based Practice, and Physical Assessment in the Healthy
Adult. The book has been updated to the latest NANDA, NIC, NOC plus
local Indonesian standards SDKI, SIKI, SLKI
Buku ini disajikan dalam bentuk ulasan singkat mengenai klasifikasi
baru penyakit periodontal. Buku ini juga dilengkapi dengan pertanyaan
dan jawaban berupa pilihan ganda disertai dengan kunci jawaban
sebagai ulasan bagi pembaca tentang pemahamannya terhadap materi yang
disajikan pada tiap bagian. Perio Dx juga dilengkapi dengan program
sederhana yang dapat diunduh dan digunakan sebagai alat bantu dalam
mengimplementasikan klasifikasi baru penyakit periodontal.
Bagian dari kelompok Robbins dan Cotran yang terpercaya, Buku Ajar
Patologi Robbins menyajikan secara ringkas prinsip-prinsip patologi
manusia yang mudah dibaca, dengan ilustrasi yang baik sehingga ideal
bagi mahasiswa masa kini yang sibuk. Edisi yang sepenuhnya direvisi
ini tetap menunjukkan penekanan-penekanan tentang patogenesis dan
gambaran klinis penyakit, disertai karya seni baru dan diagramdiagram yang lebih rinci. - Mencakup berbagai topik-topik klinis
tambahan dan mutakhir - Karya seni baru dan diagram yang lebih rinci
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meringkas proses-proses patologis yang utama - Program seni yang luar
biasa menghasilkan fotomikrograf, foto makroskopik dan citra
radiologis dengan kualitas yang tinggi untuk melengkapi ilustrasi
tingkat dunia. - Kotak berisi poin-poin ringkasan menyajikan akses
cepat terhadap informasi utama dan cara pengkajian yang mudah
terhadap konsep-konsep inti. - Menekankan isi patogenesis, morfologi,
dan patofisiologi di seluruh buku. - Lengkap dengan akses ke eBook
dan sumber elektronik asli dalam bahasa Inggris di
studentconsult.inkling.com
Pada buku ini akan dibahas beberapa teknik prosedur rehabilitasi
dengan menggunakan gigi tiruan jembatan baik dengan penyangga gigi
asli pasien atau menggunakan dental implant. Diharapkan buku ini
dapat dipakai sebagai referensi dalam melakukan pertimbangan untuk
memilih suatu prosedur rehabilitasi fungsi kunyah setelah seseorang
kehilangan gigi-geliginya di rongga mulut.
Anestesi Lokal di Rongga Mulut: Prosedur, Problema, dan Solusinya
Gigi Tiruan Jembatan : Fixed Dental Prosthesis
Islam Dan Kesehatan Gigi
Modul Pelatihan Kader Kesehatan Gigi dan Mulut pada 1000 Hari Pertama
Kehidupan Anak
Ebook Ilmoe Penjakit Moeloet 2.0

Buku ini membahas tentang pemahaman dasar infeksi
odontogen meliputi proses patogenesis penyakit hingga
penyebarannya ke organ tubuh yang lainnya. Mulai dari
pemahaman tentang dasar-dasar inflamasi, jalur-jalur masuk
infeksi odontogen, spasi-spasi yang menjadi tempat infeksi,
penyebaran infeksi oromaksilofasial, serta masih banyak
bahasan yang lain.
Saliva merupakan cairan kompleks yang diproduksi oleh
kelenjar saliva baik mayor maupun minor dalam rongga mulut.
Saliva memiliki peranan penting dalam proses pencernaan
karbohidrat dimulut, mempermudah proses menelan, berfungsi
sebagai pelumas, memiliki efek anti-bakteri, merangsang
indera perasa, membantu mastikasi (proses pengunyahan) dan
juga berpengaruh pada fungsi berbicara. Saliva juga
memberikan perlindungan terhadap kesehatan rongga mulut
melalui komponen organik maupun non organik yang
menyusunnya. Ketidakseimbangan komposisi komponen saliva
karena penyakit pada kelenjar saliva dapat menyebabkan
buruknya kesehatan rongga mulut. Buku ini berisi penjelasan
konsep pengetahuan ilmu kedokteran dasar tentang saliva
yang penting mulai dari anatomi dan histologi kelenjar saliva,
fungsi saliva, komposisi saliva, mekanisme sekresi saliva,
mikroorganisme dalam saliva, hingga proses patologi untuk
memahami penyakit kelenjar saliva, pemeriksaan laboratoris
penunjangnya serta potensi saliva sebagai sampel diagnostik.
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Melalui buku ini, diharapkan pembelajaran tentang saliva
menjadi lebih informatif dan mudah dipahami.Informasi dalam
buku ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa kedokteran,
kedokteran gigi, keperawatan, kebidanan, dokter umum,
dokter gigi, dokter gigi spesialis, peneliti di bidang kedokteran
dan kesehatan serta masyarakat pada umumnya.
Buku ini disusun untuk memudahkan mahasiswa memahami
mata kuliah Stomatognati, khususnya tentang pengunyahan,
penelanan dan bicara. Sistem Stomatognati (Pengunyahan,
Penelanan Dan Bicara) ini diterbitkan oleh Penerbit Deepublish
dan tersedia juga dalam versi cetak
Keadaan nyeri setelah perawatan saluran akar maupun
restorasi merupakan kejadian yang tidak diharapkan oleh para
sejawat dokter gigi. Flare up setelah perawatan Endodontik
atau yang lebih dikenal sebagai perawatan saluran akar atau
setelah dilakukan suatu restorasi dapat terjadi dan keadaan ini
sangat mengganggu baik untuk penderita yang mengalami
maupun dokter gigi yang merawatnya. Keadaan flare up
ditandai dengan timbulnya rasa nyeri dan pembengkakan
setelah tindakan preparasi atau pengisian saluran akar atau
setelah dilakukan suatu tindakan restorasi. Flare up dapat
disebabkan karena trauma mekanik dan kimiawi yang biasanya
sering dikaitkan dengan faktor iatrogenik. Selain itu mikroba
dapat menjadi penyebab utama yang paling sering terjadi.
Penyebaran Infeksi Odontogen dan Tatalaksana
Dasar Pemahaman tentang Infeksi pada Rongga Mulut dan
Sekitarnya
Peran Cangkok Tulang pada Regenerasi Tulang Rahang
Saliva dan Kesehatan Rongga Mulut
Pemeriksaan Patologi untuk diagnosis neoplasma mulut
Buku ini memberikan penjelasan yang sangat lengkap tentang bahan dasar material dan
klasifikasi bonegraft. Pembaca akan dibantu berpikir secara sistematis tentang alur untuk
menentukan pemilihan bahan material bonegraft sebagai terapi yang tepat. Selain itu,
buku ini juga memberikan penjelasan faktor risiko kegagalan terapi cangkok tulang.
Disertakan pula soal-soal latihan di tiap babnya untuk membantu pembaca me-review
kembali materi yang telah dibaca.
Buku ini memberikan penjelasan yang sangat lengkap tentang penegakan diagnosis dan
tata laksana pada kasus perdarahan rongga mulut. Pembaca akan dibantu berpikir secara
sistematis tentang alur untuk menemukan penyebab dan tindakan yang harus segera
dilakukan untuk mengatasi sebagai pertolongan pertama. Selain itu, dalam buku ini juga
diberikan penjelasan teknis prosedur penjahitan pada kasus-kasus perdarahan rongga
mulut serta obat-obatan yang dapat membantu perawatan. Disertakan latihan-latihan soal
di setiap babnya untuk membantu pembaca mereview kembali materi yang telah dibaca.
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Keselamatan pasien pada pelayanan kesehatan sudah menjadi kebutuhan utama dan
bagian dari standar layanan. Pelayanan kesehatan gigi di rumah sakit atau di praktik
dokter gigi swasta sudah harus mengutamakan keselamatan pasien. Panduan pengelolaan
pelayanan kesehatan gigi dengan melihat dari aspek keselamatan pasien dibahas secara
lengkap pada buku ini. Berbagai topik permasalahan yang harus diketahui oleh dokter
gigi termasuk pihak-pihak lain yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan gigi dan
mulut dijelaskan untuk memenuhi standar layanan kesehatan gigi berbasis patient safety.
Keselamatan pasien pada praktik dokter gigi mungkin belum terlalu diperhatikan padahal
dalam praktik dokter gigi terdapat banyak sekali hal yang bersinggungan dengan risiko
perawatan. Buku ini menjelaskan tentang banyak hal, diantaranya adalah: • Sterilisasi
dan kontrol infeksi alat kedokteran gigi, • Posisi ergonomis, • Penggunaan peralatan
radiologi kedokteran gigi, • Pencegahan kesalahan tindakan medis, • Monitoring obat
dan bahan kedokteran gigi, • Four handed dentistry dan masih banyak yang lain. Buku ini
sangat cocok dibaca oleh mahasiswa kedokteran gigi, dokter gigi, dokter gigi spesialis
maupun para pengelola fasilitas kesehatan yang memiliki layanan kesehatan gigi dan
mulut agar dapat membuat standar layanan keselamatan pasien di bidang kedokteran gigi
dengan baik.
Buku teks ini berisi kajian beberapa aspek ilmu dasar yang terkait dengan pembelajaran
ilmu anestesi lokal, seperti anatomi rongga mulut, fisiologi rasa nyeri, dan farmakologi
obat-obat anestesi lokal. Hal ini dirasakan perlu dalam upaya untuk memberikan
pemahaman yang komprehensif dan terintegrasi kepada pembaca sebelum melaksanakan
prosedur anestesi lokal. Buku teks ini juga berisi prosedur umum dan berbagai teknik
anestesi lokal di rongga mulut yang cukup memadai untuk menunjang perawatan dokter
gigi. Kajian tentang penyebab kegagalan anestesi lokal juga dibahas untuk menambah
pengetahuan dalam upaya meningkatkan keberhasilan prosedur anestesi lokal.
Hypnodontia
Medical Surgical Nursing: Digestive Systems Disorders
Diagnosis dan Tata Laksana Perdarahan Rongga Mulut
Buku Ajar Patologi Robbins - E-Book
KONTROVERSI 101 MITOS KESEHATAN
Kumpulan postingan akun @doktergigigaul di Instagram yang berisi penjelasan
mengenai penyakit dan atau kelainan dalam rongga mulut. Tidak hanya seputar
gigi, masalah kesehatan meliputi jaringan lunak seperti sariawan, kelainan tulang
hingga tumor pada lidah, gusi, langit-langit, dasar mulut dan lain sebagainya,
dibahas menggunakan bahasa yang ringan yang mudah untuk dipahami dan
dimengerti. Dapat digunakan sebagai panduan kesehatan oleh tenaga medis
(dokter/ dokter gigi/ spesialis), paramedis (bidan, perawat/ perawat gigi) dan nonmedis untuk bidang kesehatan gigi mulut, sub-bidang ilmu penyakit mulut. Beli
dan buktikan sendiri!
Buku ini dimaksudkan untuk panduan penulisan proposal penelitian, khususnya
penulisan populasi, sampel, dan variabel pada penelitian bidang kedokteran. Secara
garis besar buku ini membahas cara menentukan populasi penelitian, yaitu siapa,
di mana, kapan, dan berapa perkiraan besar populasinya dengan batasan yang
Page 4/10

Where To Download Jaringan Lunak Rongga Mulut
diberikan; menentukan besar sampel dan teknik sampling serta cara pengumpulan
data; serta menentukan jenis variabel dan definisi konsep dan operasional variabel.
Pada bagian akhir dari buku ini diberikan beberapa contoh penulisan populasi,
sampel, dan variabel pada bidang pendidikan dokter, kedokteran gigi, dan
keperawatan, dengan harapan buku ini dapat memberikan kemudahan, khususnya
bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian skripsinya.
Buku ini ditulis untuk membuka cakrawala wawasan mahasiswa, dosen, peneliti
dan praktisi kesehatan umumnya dan kesehatan gigi dan mulut khususnya untuk
mengembangkan stem sel yang memiliki potensi untuk meregenerasi jaringan
secara luas, secara khusus meregenerasi kerusakan gigi dan jaringan di rongga
mulut. Sampai saat ini belum ada buku mengenai stem sel khususnya yang
membahas potensi stem sel dan sumber-sumbernya di rongga mulut serta metode
laboratorium untuk mengembangkan stem sel. Penulis berharap buku ini dapat
menjadi pionir dalam mendukung perkembangan stem sel di Indonesia untuk
dapat digunakan sebagai landasan ilmiah penelitian sehingga praktisi kesehatan
dapat menggunakan stem sel dalam meregenerasi jaringan untuk pengobatan rutin
sehari-hari.
Atlas of Human Anatomy, Sixteenth Edition presents several illustrations of human
anatomy with cross-references to enable students to gain a three-dimensional
impression of the subject matter. This book aims to strengthen the visual memory
of students in their study of human anatomy, which is so important to the
acquisition of a spatial image of the human body. Organized into six chapters, this
book begins with an overview of the human skeletal system. This text then presents
a collection of plates covering the trunks, the upper and lower extremities, the head,
the muscles of the perineum, and the regions of the body. Other chapters consider
the anatomy of the cardiovascular system, the development of the face, the digestive
system, and the male and female genital systems. This book discusses as well the
central nervous system. The final chapter deals with the sensory organ of the human
body. This book is a valuable resource for teachers and students of human anatomy.
Senarai Istilah Kedokteran Gigi
Pengendalian Infeksi Silang (PIS) untuk Tenaga Pelayan Kesehatan Gigi
At a Glance Ilmu Bedah Ed. 3
Dasar-Dasar Keselamatan Pasien pada Praktik Dokter Gigi
Penyembuhan Luka Rongga Mulut
Menjaga kebersihan gigi merupakan keniscayan yang tidak dapat ditwar-tawar lagi. Bukan Cuma
untuk mencegah sakit gigi ataupun bau nafas yang kurang sedap, melainkan lebih dari itu,
kebersihan merupakan ajaran agama Islam. Terkait kesehatan gigi, Islam jauh-jauh hari sudah
menegaskan pentingnya menjaga kebersihan gigi (mulut) yang tertuang dalam hadits dan kitab-kitab
karya ulama terdahulu. Membersihakan gigi atau yang dikenal dengan bersiwak hukumnya sunnah.
Sebagaimana sabda Nabi SAW, “Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan
mereka untuk bersiwak setiap kali berwudhu.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim) Buku Islam dan
Kesehatan Gigi ini adalah karya ilmiah- popular yang ditulis oleh para dokter Divisi Kesehatan Gigi
(Divisi KG) Islamic Medical Association and Network Of Indonesia – perhimpunan Profesional
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Kesehatan Muslim Indonesia (IMANI-PROKAMI) dan ini merupakan bagian dari ikhtiar dakwah
mencerdaskan umat, sumbangsih untuk bangsa dan Negara di bidang kesehatan gigi dan mulut.
Buku ini membahas petunjuk tentang kesehatan gigi anak sebagai panduan kader dalam mengelola
layanan sederhana kesehatan gigi pada mulut anak kepada masyarakat wanita terutama para ibu dan
calon ibu sebagai penunjang kesehatan ibu dan anak dalam program 1000 HPK. Buku ini disusun
secara praktis dengan struktur bertahap sehingga memudahkan kader untuk dapat
mengimplementasikan informasi dan mentransfernya pada para Ibu-ibu sedini mungkin agar lebih
mudah dipahami.
Buku keempat ini terdiri dari dua bab yang membahas dua macam kanker, yaitu kanker kulit dan
sarkoma jaringan lunak. Bab mengenai kanker kulit membahas tentang melanoma dan non
melanoma mulai dari diagnosis sampai terapi dan materi tambahan mengenai lesi prakanker serta
penutupan defek dengan graft dan flap sederhana. Bab mengenai sarkoma jaringan lunak membahas
tentang diagnosis dan terapi sarkoma yang beberapa diantaranya dibahas lebih rinci lagi dalam
materi tambahan.
Penyembuhan luka di rongga mulut merupakan suatu proses kompleks yang memiliki beberapa
tahapan dan terdapat banyak faktor yang berpengaruh didalamnya baik faktor intrinsik maupun
faktor ekstrinsik. Buku ini akan menjelaskan tentang tahapan penyembuhan luka di rongga mulut
beserta faktor-faktor pendukungnya. Beberapa materi yang dibahas dalam buku ini adalah: Fisiologi
penyembuhan luka Mikrobiologi infeksi pasca operasi Penyembuhan luka pasca ekstraksi gigi
Penyembuhan jaringan mukosa rongga mulut Penyembuhan jaringan periodontal Penyembuhan
fraktur tulang rahang Gangguan penyembuhan pasien diabetes melitus dan perokok Biologi
molekuler pada penyembuhan luka
Teori, Instrumentasi, dan Aplikasi
Ilmu Dasar Kedokteran Gigi
Dental Resin Komposit
Gangguan Tumbuh kembang Dentokraniofasial
The Art of Medicine

Buku Hypnodontia ini merupakan buku perintis di bidang kedokteran gigi di Indonesia dan patut dibaca
oleh kita semua yang berhubungan dengan gigi. Penggunaan hipnosis di bidang kedokteran gigi dapat
mengendalikan rasa takut dan nyeri, serta pengendalian pendarahan, pembengkakan dan kecenderungan
untuk muntah. Dengan demikian, penggunaan hipnosis akan memberi rasa nyaman dan aman. Tentu saja
buku ini diuraikan dengan bahasa ilmiah populer untuk menjangkau masyarakat luas. -PENEBAR
PLUS+Kumpulan postingan akun Instagram @doktergigigaul. Jilid 2!
This work is a classic textbook in the tradition ofCecilâ€™s Essentials. The book is prepared to simplify
patient evaluation and treatment, improve patient care and prevent complications. Organised into five
sections, the text describes and illustrates a large number of oral diseases and conditions including
pathologic and molecular correlates. It is designed to enable both students and practitioners to attain a
final diagnosis and initiate the appropriate treatments.
"""Masih banyak masyarakat yang tidak menyadari bagaimana pentingnya gigi-gigi yang sehat dan
terawat. Sebagian masyarakat baru merasakan pentingnya gigi yang sehat apabila sudah merasakan sakit
gigi. Gigi dan gusi yang tidak sehat dapat menjadi sumber infeksi yang menyebabkan penyakit di bagian
tubuh yang lain. Kebiasaan yang baik dan disiplin memelihara dan membersihkan badan termasuk
membersihkan gigi dan rongga mulut harus sudah dimulai sejak dini sehingga generasi penerus terbiasa
dengan pola hidup sehat. Semoga dengan memiliki dan membaca buku ini dengan teliti, bisa bermanfaat
bagi kesehatan tubuh pada umumnya dan kesehatan gigi pada khususnya. Berikanlah buku ini kepada
keluarga, teman, rekan, tetangga, dan dokter Anda. Karena banyak penyakit dan kelainan gigi di dalam
rongga mulut bisa dicegah bila masyarakat mengerti dan mau berusaha agar kesehatan gigi dan
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mulutnya menjadi lebih baik dengan cara menerapkan pola hidup sehat, mendisiplin diri agar
membersihkan gigi sesudah makan, serta mau memeriksakan diri ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali."""
Stem Sel dan Regenerasi Jaringan Dalam Bidang Kedokteran Gigi
POPULASI, SAMPEL, VARIABEL DALAM PENELITIAN KEDOKTERAN
Merawat Gigi Anak Sejak Dini
Ilmoe Penjakit Moeloet

Buku ini disusun sebagai salah satu sumber belajar bagi mahasiswa
Kedokteran Gigi yang terdiri atas 3 bagian. Bagian I memuat bahasan
mengenai aspek anatomi leher dan kepala yang dibagi menjadi 7 bab. Bagian
II memuat penjelasan mengenai aspek fisiologis sistem stomatognasi baik
serta implementasi klinis dalam praktik kedokteran gigi. Dokter gigi dalam
melakukan praktik klinis kedokteran gigi hampir selalu dihadapkan dengan
kondisi inflamasi baik karena infeksi maupun trauma oleh karenanya penulis
juga ingin membekali mahasiswa kedokteran gigi yang merupakan sasaran
pembaca buku ini dapat memahami sistem homeostatis, respon inflamasi, dan
proses penyembuhan luka yang disajikan pada Bagian III. Hampir dalam
semua bidang kedokteran gigi berkaitan dengan penanggulangan rasa nyeri
sehingga seorang mahasiswa kedokteran gigi wajib memahami konsep dasar
nyeri untuk bisa mengatasi dan menanggulangi rasa nyeri tersebut. Oleh
karenanya penulis menyajikan bahasan mengenai konsep nyeri dalam bagian
tersebut. Setiap bagian dalam buku ini terdiri atas beberapa Bab di mana
setiap Bab dalam buku ini disusun secara runtut dan dilengkapi dengan
ilustrasi gambar agar pembaca dapat memehami isi buku ini dengan baik.
Restorasi Estetik Veneer Penulis : Mandojo Rukmo Penerbit : Airlangga
University Press ISBN : 978-602-6606-33-4 Tinggi : 23 cm Halaman : 140
Tahun : 2017 Sinopsis : Restorasi estetik dalam lingkup kosmetik dentistry
menjadi perawatan populer yang banyak diminati oleh pasien beberapa tahun
terakhir ini. Alasan utama penggunaannya bukan hanya untuk menggantikan
jaringan yang hilang karena karies atau trauma, tetapi juga untuk estetika
seperti mengoreksi bentuk dan warna gigi yang sesuai.
Textbook of Geriatric Dentistry, Third Edition provides a comprehensive
review of the aging process and its relevance to oral health and dentistry.
Now in full colour, this third edition has been fully revised and updated with
new material encompassing recent research and clinical developments within
geriatric dentistry. Written in a clear and accessible style, this is an essential
guide to geriatric dental practice for undergraduate and postgraduate
dentistry students and practicing clinicians alike. Key features include:
Contributions from an international group of expert authors Comprehensive
coverage of oral healthcare issues in the older adult, from demographics and
physiology through to nutrition and pharmacology Provides both foundational
knowledge and a guide to clinical management New chapters including
material on orofacial pain, quality of life and treatment planning
Kumpulan postingan akun @doktergigigaul di Instagram yang berisi
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penjelasan mengenai penyakit dan atau kelainan dalam rongga mulut ,
menggunakan bahasa yang ringan yang mudah untuk dipahami dan
dimengerti.
Gigi Busuk dan Paket Poriodontal sebagai Fokus Infeksi
Buku Ajar Bedah
Prinsip & Praktik Ilmu Endodonsia
Sistem Stomatognati (Pengunyahan, Penelanan Dan Bicara)
Flare-Up Endodontic
Dunia kedokteran gigi tidak akan pernah lepas oleh inovasi
material. Begitu banyak material yang sering digunakan dalam
praktek dokter gigi, salah satunya adalah material restorasi
resin komposit. Material resin komposit sangat luas variasi dan
klasifikasinya. Tidak jarang mahasiswa atau bahkan dokter gigi
masih bingung dengan variasi dan karakteristik masing-masing
resin komposit beserta instrumentasinya. Buku ini membahas
antara lain: Sejarah dan perkembangan material restorasi dan
dental resin komposit Standarisasi material restorasi Indikasi
dan kontraindikasi dental resin komposit Klasifikasi Nama dagang
dan industri pembuat Instrumentasi Biokompatibilitas, dan
sebagainya
"""Gigi dan mulut merupakan pintu gerbang masuknya makanan yang
diperlukan untuk kesehatan anak, tetapi dapat masuk juga bakteri
dan virus melalui makanan dan minuman ke dalam rongga mulut.
Bakteri dan virus dapat menempel pada mainan anak, lantai yang
kotor atau tangan anak yang kurang bersih. Lewat percikan ludah
juga dapat menularkan bakteri dan virus yang berada di udara
(airborne infection). Oleh karena itu, penting menjaga kesehatan
gigi dan mulut anak sejak usia dini (bayi dan balita) serta
menjaga kebersihan lingkungan. Masa bayi dan balita adalah masa
yang merupakan dasar dan menyeluruh terjadinya tumbuh kembang
semua anggota tubuh, serta akan menentukan sampai sejauh mana
mutu/kualitas generasi kita di masa yang akan datang. Dalam buku
ini akan dijelaskan bagaimana cara merawat gigi anak sejak usia
dini sampai remaja. Drg Endang Sariningsih, sejak tahun 1970
sudah menggeluti profesinya sebagai dokter gigi. Selain menekuni
profesinya tersebut, dia juga sering menjadi pembicara di forumforum ilmiah seputar gigi, dan aktif di PDGI (Persatuan Dokter
Gigi Indonesia). Dia ingin membagikan ilmunya kepada umum agar
kita semua paham, betapa pentingnya menjaga kesehatan gigi.
Semuanya dia tulisankan dalam buku ini."""
“The Art of Medicine adalah paradigma yang unik dan menarik
untuk memahami kompleksitas dunia kedokteran. Ada nuansa-sensasi
tersendiri saat memahaminya. Saya merekomendasikan buku ini
untuk dibaca dan dimiliki oleh masyarakat awam, pemerhati
kesehatan, serta semua kalangan.” —KAK SETO, Psikolog-Pendidik
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Anak; Ketua Dewan Pembina Komisi Nasional Perlindungan Anak “The
Art of Medicine ibarat untaian mutiara pengetahuan medis.
Berproses selama lima tahun, bersumber dari banyak literatur
tepercaya, menjadikan The Art of Medicine layak dibaca oleh
siapa saja. Buku ini sebenarnya rahasia para dokter dan pakar
kesehatan. Tak sembarang orang mengetahuinya. Tak percaya?
Silakan baca buku ini.” —DR. RER. NAT. ARLI ADITYA PARIKESIT,
MSC., Alumnus University of Leipzig, Germany; Asisten Profesor
di Laboratorium Bioinformatik Universitas Indonesia; Pemerhati
Bioteknologi dan Biologi Molekuler; Blogger; Penulis Lepas
“Unik. Menarik. Edukatif. Informatif. Menginspirasi. Mudah
dipahami. Buku ini menjadi khasanah IPTEK kesehatan dalam
mendukung terciptanya Indonesia sehat. Saya sangat
merekomendasikannya untuk dibeli, dimiliki, dibaca, dan dipahami
oleh masyarakat Indonesia dalam upaya menyikapi berbagai
permasalahan kesehatan yang semakin kompleks di era
globalisasi.” —PROF. DR. SUYANTO PAWIROHARSONO, DEA., Profesor
Riset Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Jakarta;
Doktor Bidang Makanan dan Nutrisi, Jurusan Biologi Terapan dan
Bioindustri, Universitas Nancy I, Prancis; Pemegang Paten Ragi
Tempe; Penulis lebih dari 110 karya tulis ilmiah “Ini bukan
sembarang buku, melainkan kompilasi pengetahuan tentang 88
problematika kesehatan yang disusun dalam bahasa yang mudah
dimengerti awam. Cocok diaplikasikan oleh masyarakat dan
pemerhati kesehatan di Indonesia.” —PROF. DR. VENI HADJU, M.SC,
PH.D., Guru Besar Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Kesehatan
Masyarakat Universitas Hasanuddin, Makassar “Medicine is not
merely science, but it’s also an art. Pasien zaman sekarang
dituntut aktif mencari referensi dan komunikatif. Buku ini bisa
menjadi salah satu acuan pasien sebelum berkonsultasi ke dokter.
Disusun berdasarkan alphabetical order, buku ini bagai
ensiklopedia kesehatan yang wajib ada di tiap rak buku rumah.”
—ARETHA APRILIA, ST, MSC., Senior Environmental Consultant,
Penulis Rahasia Sukses Berkarier Internasional
Seperti kita ketahui bersama, bahwa sampai saat ini masih jarang
buku-buku tentang Pengendalian Infeksi Silang (PIS) pada
Pelayanan Asuhan Kesehatan Gigi. Pengendalian Infeksi Silang
merupakan salah satu Mata Kuliah yang diampu mahasiswa untuk
penanggulangan masalah pencegahan terjadinya penularan penyakit.
Untuk mengetahui hal tersebut kami mencoba menyusun Buku
Pengendalian Infeksi Silang untuk dipergunakan untuk mahasiswa
Jurusan Keperawatan Gigi dan materinya disesuaikan dengan
kurikulum D III Keperawatan Gigi Tahun 2015. Kami menyadari
tehnik penyusunan dan materi yang kami sajikan masih jauh dari
pada sempurna dan penyusun sangat mengharapkan saran dan kritik
yang membangun dari pembaca.
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Perio Dx: Periodontal Sehat, Gingivitis & Periodontitis
Surgery Mapping Seri Onkologi 4 : Kanker Kulit dan Sarkoma
Jaringan Lunak
Restorasi Estetik Veneer
Textbook of Geriatric Dentistry
Atlas of Human Anatomy
Dalam buku ini akan diinformasikan 101 mitos seputar kesehatan dan
beberapa mitos yang telah umum beredar di masyarakat. Misalnya, ada
yang mengatakan bahwa mi instan menyebabkan kanker. Hal ini dipercaya
karena ada yang mengatakan bahwa seseorang yang mengidap kanker
disebabkan setiap hari mengonsumsi mi instan. Sebenarnya belum ada
penelitian yang membuktikan bahwa mi instan bisa menyebabkan kanker.
Walau pun belum ada penelitian yang menyatakan bahaya dari mi instan,
tetapi kalau dikonsumsi secara berlebihan dan terus menerus tetap saja
tidak baik. Selain mitos mi instan, masih banyak mitos kesehatan
lainnya yang patut diketahui oleh masyarakat. Hal ini karena
masyarakat Indonesia terbukti mudah percaya dengan mitos walau pun hal
tersebut tidak benar. Oleh karena itu, mari kita cari tahu fakta
ilmiah dari mitos-mitos yang ada dan tidak begitu saja mempercayai
perkataan orang tentang sesuatu yang berbau mitos. -PENEBAR PLUS+Petunjuk Prakits sistem Merawat gigi Anak di Klinik
Essentials of Oral Medicine
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