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ABSTRACT
Background : Nowadays implants are becoming a crucial part of modern dentistry. The old “surgically driven approach’
has now evolved to a “prosthetically driven approach”. The accuracy to locate the implant fixture is determined by careful
planning, evaluation, diagnostic aids and nonetheless operator experiences’ also play a big role in achieving the best
possible outcome. Case report : a 22 years old woman wants implant placement on tooth 36 and 46 to restore the
mastication function. Implant placements were done with 2 stages of surgery, and due to covid-19; the second stage was
executed 1 year later. The final prosthesis outcome is not as ideal as planned earlier due to mesial shifting of tooth 37 and
operator was not alerted when doing so. Conclusion : Evaluation and measurement of clinical condition throughout the
whole treatment phases are playing an important part for achieving the best possible outcome in prosthetic driven
approach implant.
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LATAR BELAKANG
Implan dental merupakan suatu inovasi di bidang
kedokteran gigi yang secara tidak langsung berdampak
besar pada bidang prostodonsia. Kehilangan gigi yang
digantikan dengan protesa implan yang baik dapat
berfungsi untuk mengembalikan fungsi dan estetik pada
daerah edentulous. Kebutuhan pasien, status fungsional,
serta kondisi klinis pasien menentukan hasil akhir
prostesis dari pasien tersebut.1
Tercapainya posisi implan yang optimal merupakan
suatu pertimbangan yang penting dalam implantologi,
karena hal tersebut dapat mempengaruhi desain protesa
akhir yang ideal, dan juga kemampuan dalam menjaga
oral hygiene yang baik.2 Perencanaan perawatan yang
baik merupakan salah satu konsep dari Prosthetic Driven
Approach: Beberapa hal dan prasyarat yang harus masuk
dalam analisis dan pertimbangan sebelum dan selama
perawatan berlangsung adalah: ekspektasi pasien,
pemeriksaan ekstra dan intra oral, foto klinis intraoral
yang representatif, gambaran radiologis, dan faktor
anatomis.3
Dalam memaksimalkan segi fungsional dan estetika,
implan harus dipasang sesuai kebutuhan prostetik dan
desainnya. Salah satu prinsip utama dalam implantologi
yang berbasis prosthetic driven approach adalah sebelum
pemasangan implan dilakukan, restorasi akhir sudah
harus direncanakan terlebih dahulu dan menggunakkan
alat bantu dalam memposisikan implan secara tiga
dimensi.
Namun
demikian,
seringkali
daerah
pemasangan implan tidak memungkinkan untuk
memenuhi kebutuhan tersebut, tanpa dilakukannya bone
& soft tissue augmentation.3,4 Prosedur regeneratif baik
pada jaringan keras dan jaringan lunak harus menjadi
bahan pertimbangan. Restorasi protesa akhir sangat
berpengaruh terhadap pemasangan implan baik dari
dimensi buccolingual, mesiodistal, dan apico coronal,
perubahan sedikit saja dalam letak implan dapat
menimbulkan masalah dalam melakukan restorasi
prostodontik.3

LAPORAN KASUS
Seorang pasien perempuan berusia 22 tahun datang
ke RSGM FKG Universitas Trisakti untuk konsultasi dan
ingin dilakukan pemasangan implan pada kedua gigi
belakang bawah kanan dan kirinya. Kedua gigi tersebut
telah lama dicabut dan pasien ingin dibuatkan gigi tiruan
yang cekat agar dapat mengunyah dengan baik.
Keadaan umum pasien compos mentis, tidak
didapati kelainan sistemik dan riwayat alergi. Pasien
memiliki oral hygiene yang baik. Pada pemeriksaan
ekstraoral yang meliputi wajah, mata, dan hidung tampak
tidak ada kelainan dan simetris. Pemeriksaan intraoral
menunjukkan adanya chipping pada gigi 21, serta
kehilangan gigi 36 dan 46 (Gambar 1). Pada analisis
model kerja, didapatkan jarak interoklusal pada gigi 36
adalah 6.5mm, sedangkan jarak interoklusal pada gigi 46
adalah 6mm. Jarak mesio-distal pada regio 36 adalah
9mm dan pada regio 46 adalah 9.5mm. Baik regio 36 dan
46 memiliki jarak buko-lingual sebanyak 6mm pada
analisis model kerja. Pasien juga telah melakukan
pemeriksaan radiografi panoramik dan CBCT (Gambar
2a dan 2b). Setelah dilakukan perhitungan dimensi tulang
alveolar pada gambaran CBCT, direncanakan
pemasangan implan straumann BLT pada gigi 36 dengan
diameter 4.1mm dan panjang 10mm, sedangkan pada
gigi 46 menggunakan diameter 3.3mm dan panjang
8mm.
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Gambar 2a. Jarak buko-lingual 5.9mm, jarak dari puncak
tulang alveolar hingga ke batas superior nervus alveolaris
mandibularis adalah 13.5mm.

Taps berdiameter 3.3mm dengan kecepatan 300 rpm
pada masing-masing gigi.
Pemasangan fixture straumann BLT 3.3NC SLA
kemudian dilakukan pada lokasi drilling tiap gigi
(Gambar 3a dan 3b). Setelah itu implan ditutup dengan
cover screw kemudian dilakukan penjahitan interrupted
suture dengan nylon 4.0. Satu minggu kemudian
dilakukan kontrol untuk melepas jahitan. Saat akan
memasuki tahap kedua, terjadi kendala yakni adanya
pandemi covid-19, sehingga perawatan tahap kedua
harus tertunda 1 tahun kemudian.

Gambar 2b. Jarak buko-lingual 5.4mm, jarak dari puncak
alveolar hingga ke batas superior nervus alveolaris inferior
11.8mm.

Gambar 3a. Fixture implan pada gigi 46

TATALAKSANA KASUS
Diagnosis gigi 36 dan 46 ditegakkan
berdasarkan pemeriksaan klinis, radiografis panoramik
dan CBCT. Rencana perawatan pemasangan implan pada
regio 36 dan 46 menggunakkan sistem Two-Stage
Surgery. Pasien diposisikan pada dental unit dan
menyesuaikan posisinya terhadap operator, kemudian
dilakukan asepsis ekstraoral dan intraoral menggunakkan
povidon iodine. Anestesi supraperiosteal dilakukan pada
regio posterior kanan dan kiri belakang pasien,
dilanjutkan dengan pembuatan flap mukoperiosteal full
thickness dengan teknik insisi papillae-sparing.
Penempatan surgical stent sebagai alat bantu
dalam menandai posisi implant saat menggunakkan
round bur, kemudian dilakukan flattening dan marking
pada tulang alveolar menggunakkan round bur dengan
kecepatan 800rpm, lalu digunakkan pilot drill dengan
diameter 2.2mm, kecepatan 800 rpm, dan kedalaman 10
mm pada gigi 36, sedangkan pada gigi 46 kedalaman
8mm. Saat melakukan drilling operator tidak langsung
melakukan dengan kedalaman yang penuh (sesuai
panjang kerja), namun perlahan dengan setiap 2mm
dilakukan pengecekkan kesejajaran menggunakkan
aligning pin. Setelah pilot drill mencapai panjang kerja,
melanjutkan dengan twist drill (warna kuning) dengan
diameter 2.8mm dan kecepatan 600 rpm hingga
kedalaman sesuai panjang kerja masing - masing gigi.
Rencana awal pada gigi 36 menggunakkan implan
dengan diameter 4.1mm, setelah di evaluasi pasca twist
drill operator mengubah rencana perawatan dengan
diameter 3.3mm, dikarenakan posisi drilling yang terlalu
ke lingual. Dilanjutkan dengan profile drill dan BL/TE

Gambar 3b. Fixture implan pada gigi 36

Operasi tahap kedua dimulai dengan
dilakukannya radiografik periapikal pada masing-masing
implan (Gambar 4a dan 4b). Tampak pemasangan
healing abutment NC Conical Shape dengan diameter
3.6mm dan tinggi 3mm dilakukan setelah evaluasi hasil
radiografik (Gambar 5a dan 5b). Dua minggu kemudian
dilakukan pencetakkan dengan menggunakkan teknik
close tray. Hasil cetak kemudian dikirimkan ke
laboratorium untuk dibuatkan crown PFM dengan desain
Screw-Cement Retained Prosthetic (SCRP), disertakan
juga warna shade guide yang sesuai dengan gigi pasien.
Crown PFM yang sudah jadi kemudian disementasi pada
abutment implan secara ekstraoral, lalu dilakukan
pemolesan pada daerah servikal crown agar tidak
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terdapat sisa semen. Abutment dan crown diinsersikan ke
dalam implan di mulut pasien dengan torque 35 N/cm2,
daerah berlubang pada crown diberi PTFE (Teflon)
kemudian ditutup dengan resin komposit (Gambar 6a dan
6b). Pasien dijadwalkan untuk kontrol 1 minggu
kemudian dan dilakukan evaluasi klinis dan radiografi.

Gambar 6a. Pasca insersi crown gigi 46

Gambar 6a. Pasca insersi crown gigi 36

PEMBAHASAN
Operasi pemasangan dua implan pada pasien
diawali dengan pemasangan pada gigi 36 terlebih dahulu.
Saat melakukan drilling penempatan posisi bur terlalu ke
arah lingual yang menyebabkan adanya perubahan
rencana perawatan yang di awal memakai diameter

4.1mm menjadi 3.3mm. Penggantian diameter tersebut
ditujukan agar tulang kortikal tetap terjaga dan tidak
terjadi perforasi. Hal ini disebabkan karena kurangnya
pengalaman operator, arah pandang dan pengerjaan pada
regio tersebut yang seharusnya senantiasa dievaluasi dan
diperhatikan dari berbagai arah pandang. Pemasangan
implan pada gigi 46 jauh lebih baik dilihat dari aspek
lokasi fixture terhadap dimensi tulang alveolar.
Pada tahap kedua saat sebelum pencetakan implan,
akibat daerah edentuli yang terlalu lama menyebabkan
angulasi gigi 37 menjadi lebih condong ke mesial.
Operator kurang memperhatikan hal tersebut sehingga
menyebabkan ridge distal pada mahkota implan lebih
tinggi daripada ridge mesial gigi 37. Posisi fixture pada
implan gigi 36 yang terlalu ke lingual menyebabkan
distribusi beban oklusal yang tidak merata pada crown
PFM. Kurang idealnya posisi abutment dan crown dapat
meningkatkan torque berlebih pada implan terutama saat
rongga mulut berfungsi.(5) Perbedaan marginal ridge
antar implan dan gigi juga meningkatkan kemungkinan
impaksi makanan pada daerah tersebut. Observasi
berkala sangat dianjurkan dan apabila didapati impaksi
makanan pada daerah tersebut, maka dapat dilakukan
pengasahan ridge agar tidak terdapat diskrepansi di
daerah proksimal sangat dianjurkan. (6)
KESIMPULAN
Evaluasi keadaan klinis intraoral yang dilakukan
sepanjang perawatan pemasangan implan merupakan
suatu keharusan agar didapatkan hasil restorasi akhir
yang ideal. Pengukuran kembali jarak interoklusal, dan
jarak mesiodistal geligi yang berdekatan dengan implan
sebaiknya dilakukan sebelum melakukan pencetakkan,
terutama pada perawatan yang memakan jangka waktu
yang lama akibat adanya pandemi. Apabila diharuskan
adanya occlusal adjustment pada geligi yang berdekatan,
pasien harus mengetahui keuntungan dan kerugian
tindakan tersebut serta mendapatkan informed consent.
Pengalaman dan jam terbang operator juga sangat
berpengaruh saat meletakkan posisi bur dan fixture
implan yang baik agar tercapai implan yang sesuai
dengan prinsip “Prosthetic driven approach”.
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