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ABSTRACT
Background : Dental implant is one of the options to restore extracted tooth with fixed partial denture. This method of
restoration is popular because of the ability of dental implant to replace the teeth without disturbing neighboring hard and
soft tissues with very high long term survival rate. Dental implant procedure should be planned and executed with proper
procedure to get an esthetic and functional restoration. This case report will discuss the treatment planning and procedure
of placing of single unit implant placement on posterior tooth
Case report : A 26-year-old woman came with complain of extracted lower right tooth 2 years ago and she wanted a fixed
prosthesis to replace this tooth. Straumann BLT dental implant of diameter 4.1x Height 10mm is placed on this patient after
treatment planning with radiograph image and study model analysis. Screw-cemented retained prosthesis was delivered on
the implant to restore the function and esthetic of the missing 47 tooth.
Conclusion : Planning and proper procedure during implant placement and restoration will lead to a good long-term
esthetic and functional outcome.
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PENDAHULUAN
Kehilangan gigi akibat proses kerusakan jaringan
keras gigi atau periodontal dapat menimbulkan masalah
seperti berkurangnya fungsi pengunyahan, fonetik,
migrasi
gigi,
masalah
temporomandibular,
berkurangnnya kesehatan mental dan kualitas hidup.1,2
Beberapa solusi penggantian gigi yang telah hilang dapat
dibagi menjadi protesa lepasan atau cekat. Protesa
lepasan dapat menggantikan fungsi gigi yang hilang
tetapi memiliki kelemahan yaitu ketidakmampuan untuk
menjaga tinggi tulang alveolar dan tingkat kenyamanan
yang lebih rendah dibanding protesa cekat. Protesa cekat
seperti gigi tiruan jembatan atau bridge work dan dental
implant memberikan solusi kenyamanan dengan
menciptakan gigi tiruan yang menyatu dengan rongga
mulut dan tidak dapat dilepas. Bridge work memiliki
kelemahan yaitu gigi tetangga yang harus direduksi
sehingga mengurangi umur dan kesehatan gigi. Tidak
seluruh kasus juga dapat dibuat bridge work seperti kasus
kehilangan gigi paling belakang. 1,3
Dental implant merupakan pilihan protesa cekat
untuk mengganti gigi yang hilang tanpa mereduksi gigi
tetangga. Jenis protesa ini pertama kali diperkenalkan
oleh Peringvar Branemark yang mengusung konsep
osteointegrasi implant kedalam tulang. Keuntungan
protesa jenis ini adalah kemampuannya untuk berdiri
sendiri tanpa dukungan struktur sekitar seperti preparasi
gigi tetangga untuk restorasi bridge work. Pergantian satu
gigi edentulous dengan faktor resiko terkontrol, tinggi
dan tebal tulang yang memadai, dental implant memiliki
tingkat kesuksesan yang mencapai 91% dalam kurun
waktu 10 tahun.4
Kesuksesan dental implant bergantung pada
beberapa faktor seperti desain implant, perencanaan
perawatan, ketebalan jaringan keras dan lunak, struktur
anatomi penting seperti sinus maksilaris dan kanalis
mandibularis, tingkat kerjasama pasien serta posisi
implant yang prosthetically driven.1,2
Peletakan dental implant secara prosthetically
driven merupakan konsep saat ini dalam peletakan dental
implant parsial endentulus. Pergantian gigi parsial

edentulus memerlukan posisi restorasi yang optimal agar
memiliki posisi gigi yang fungsional dan estetik.3
Laporan kasus ini diharapkan dapat menambah
informasi tentang penatalaksanaan kasus penggantian 1
unit gigi edentulus dengan dental implant dengan
tatalaksana dan prosedur yang sesuai serta menjelaskan
pentingnya peletakan dental implant yang prosthetically
driven.
KASUS DAN TATA LAKSANA KASUS
Kasus
Seorang pasien perempuan berusia 26 tahun datang
ke RSGM FKG Universitas Trisakti dengan keluhan gigi
belakang kanan bawahnya telah dicabut 2 tahun yang lalu
dan ingin dibuatkan gigi tiruan cekat agar dapat nyaman
mengunyah makanan. Pasien tidak ingin menggunakan
gigi tiruan lepasan.
Keadaan umum pasien baik, tidak memiliki riwayat
alergi atau penyakit sistemik. Pasien memiliki riwayat
kesehatan gigi yaitu ekstraksi pada gigi 37 dan 47 serta
restorasi resin komposit pada gigi 36 dan 46.
Pada pemeriksaan ekstra oral, tampak muka, mata,
hidung dan bibir pasien simetris, tidak ada
pembengkakan dan tidak ada kelainan pada kelenjar
getah bening. Profil wajah pasien cembung. Pada
pemeriksaan intra oral, kebersihan mulut baik. Terdapat
kehilangan gigi 47 dan restorasi resin komposit yang
masih baik pada gigi 46 (Gambar 1a).

Gambar 1. a) Keadaan klinis regio 47 pasien. b) Radiograf
panoramik pra-perawatan. c) Hasil analisa model studi.
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Pemeriksaan radiografis panoramik menunjukan jarak
antara puncak tulang alveolar gigi 47 menuju kanal
mandibula adalah 18mm. Pemeriksaan radiografi tidak
menunjukan adanya kelainan pada tulang regio 47
(Gambar 1b).
Analisis model studi pasien menunjukan jarak
mesial distal gigi 47 11mm dan jarak buccolingual 8mm.
Jarak interoklusal regio 47 ditemukan 5 mm (Gambar
1c).
Pasien direncakan untuk pemasangan implant dental
Straumann BLT (Straumann) dengan ukuran diameter
4.1mm dan tinggi 12mm. Pembedahan direncanakan
untuk dilakukan dalam 2 tahap dengan rencana restorasi
screw and cement retained zirconia crown prosthesis.
Tata Laksana Kasus
Pada awal kunjungan dilakukan perawatan dan
perawatan kontrol plak dan skeling. Pembedahan diawali
dengan melakukan sterilisasi ekstraoral dan intraoral
sekitar gigi 47 dengan povidone iodin. Selanjutnya
dilakukan anestesi blok mandibula menggunakan
lidocaine 2% dengan 1:100.000 epinephrine dan anestesi
infiltrasi long buccal. Pembuatan flap dengan desain
envelope diinsisi menggunakan blade no. 15 dan
diretraksi menggunakan raspatorium (Gambar 2a).

lokasi preparasi menggunakan handpiece dengan
kecepatan 20RPM dan torsi 35Ncm hingga 1mm diatas
puncak tulang alveolar. Insersi dilanjutkan secara manual
menggunakan torque wrench dengan torsi maksimal
35Ncm hingga fixture sejajar dengan puncak tulang
alveolar. Implant ditutup menggunakan cover screw dan
flap dijahit menggunakan benang nylon 4-0 dan teknik
interrupted suture (Gambar 2d).
Kontrol pertama dilakukan 2 minggu setelah
pembedahan untuk melepas jahitan dan pemeriksaan
subjektif dan objektif pasien. Pasien tidak memiliki
keluhan dan pemeriksaan intraoral menunjukan
penyembuhan yang baik, flap tertutup dengan rapat serta
tidak adanya tanda-tanda inflamasi.
Pasien datang kembali untuk operasi tahap dua
setelah lebih dari 4 bulan untuk pemasangan healing
abutment. Insisi crestal desain envelope dilakukan pada
daerah fixture implant dan full thickness mucoperiosteal
flap dielevasikan. Cover screw dilepas dan diganti
dengan healing abutment berukuran tinggi 4mm dan
diameter 4.5mm sehingga posisi healing abutment berada
1mm diatas gingiva setelah penjahitan. Penjahitan
interrupted suture dilakukan dengan benang nylon 4-0
(Gambar 3a).

Gambar 2. a) Flap Envelope regio 47. b) Surgical Guide. c)
Preparasi daerah implant. d) Pemasangan fixture implant.

Surgical guide yang telah dibuat menggunakan wax
up pada model studi diletakan pada daerah bedah sebagai
panduan pengeburan tulang untuk posisi implant
(Gambar 2b).
Preparasi daerah implant dimulai dengan menggunakan
round bur dengan kecepatan 800 RPM dan irigasi salin
untuk membuat tanda pada puncak tulang alveolar.
Preparasi dilanjutkan menggunakan twist pilot drill
diameter 2.2mm sepanjang 6mm atau setengah dari
panjang implant untuk memastikan angulasi pengeburan
yang dibantu dengan parallel pin. Saat operator telah
memastikan bahwa angulasi pengeburan telah sejajar
dengan gigi tetangga, pengeburan pilot drill dilanjutkan
hingga 12mm. Pengeburan dilanjutkan dengan twist drill
BLT 2.8mm, twist drill BLT 3.5mm, profile drill
4.1mm, dan BLT tap 4.1mm seluruhnya mencapai
12mm. Posisi dan angulasi terakhir daerah preparasi
diperiksa menggunakan parallel pin sebelum dilakukan
insersi implant (Gambar 2c).
Fixture implant Straumann BLT ukuran panjang
12mm dengan diameter 4.1mm diinsersikan kedalam

Gambar 3. a) Operasi tahap dua pemasangan healing abutment.
b) Foto kontrol pelepasan jahitan operasi tahap kedua.

Jahitan operasi tahap dua dilepas 2 minggu setelah
pembedahan. Pasien tidak memiliki keluhan subjektif
dan pemeriksaan objektif klinis ditemukan flap menutup
sempurna tanpa ada tanda-tanda inflamasi pada gingiva
sekitar healing abutment (Gambar 3b).
Pada hari yang sama setelah pelepasan jahitan
operasi tahap kedua, pencetakan fixture implant
dilakukan dengan bantuan scan body dan scanner intra
oral trios 3 (3Shape). Healing abutment dilepas dan
diganti dengan scan body dengan diameter yang sesuai.
Scanner intra oral dipakai untuk mengambil cetakan
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rahang bawah pasien beserta posisi scan body, cetakan
rahang atas dan posisi gigitan pasien (Gambar 4).

Gambar 4. Hasil scan intra oral
Crown Zirconia dengan abutment desain screw cemented
retained prosthesis dibuat dan dilakukan percobaan pada
mulut pasien. Healing abutment dibuka lalu dimasukan
abutment protesa dan dikencangkan dengan torque
wrench hingga 35Ncm dan ditaham selama 10 detik.
Kerapatan abutment diperiksa dengan ronsen periapikal
(Gambar 5a).

Gambar 5. a) Pemasangan abutment protesa. b) Hasil
sementasi crown zirconia implant gigi 47.
Abutment ditutup dengan PTFE tape dan cavit lalu
dilakukan percobaan restorasi crown dalam mulut.
Setelah crown didapatkan rapat dengan margin abutment,
memiliki titik kontak dengan gigi tetangga yang baik
serta tidak memiliki oklusi berlebih, crown disementasik
ke atas abutment dengan menggunakan semen resin dualcure. Lubang pada crown ditutup menggunakan resin
komposit dan dilakukan finishing dan polishing pada
crown (Gambar 5b).
Hasil pemeriksaan ronsen periapikal dan panoramik
didapatkan fixture implant berosteointegrasi dengan baik
pada tulang alveolar. Tidak ditemukan tanda-tanda
radiolusensi. Posisi implant terlihat lebih ke distal yang
menyebabkan protesa memiliki lebar lebih panjang ke
arah mesial (Gambar 6).

Gambar 6. Foto radiograf periapikal dan panoramik
pasca insersi akhir protesa
Pasien disarankan untuk menjaga kebersihan daerah
mulut terutama daerah implant dengan baik dan kontrol
ke dokter gigi 6 bulan sekali untuk dilakukan
pemeriksaan dan pembersihan daerah implant.

PEMBAHASAN
Pada kasus ini, tinggi tulang alveolar diukur pada
radiograf panoramik sebesar 18mm dan ketebalan tulang
mencapai 6mm dengan metode bone sounding. Implant
Straumann BLT dengan diameter 4.1mm dan panjang
12mm dipilih agar dapat menyisakan ketebalan tulang
yang cukup pada jarak bucco-lingual dan tidak
menganggu kanalis mandibula. Edmond et al
mengemukakan bahwa implant dengan diameter diatas
4mm dan panjang 10mm sudah cukup dalam
memberikan prognosis dan tingkat keselamatan implant
jangka panjang yang baik.5
Surgical stent diprefabrikasi sebelum dimulainya
pembedahan pertama sebagai alat bantu penanda lokasi
pengeburan lokasi implant agar memiliki lokasi restorasi
yang ideal. Alat ini tidak dapat membantu mengarahkan
angulasi implan sehingga operator tetap harus memeriksa
angulasi implant dengan bantuan parallel pin secara
visual dan radiografis. Pada kasus ini walaupun surgical
stent digunakan, posisi implant terlihat terlalu ke distal
dari posisi prosthesis ideal. Hal ini dapat disebabkan oleh
pembuatan stent yang hanya berdasarkan model studi
dengan gingiva yang masih melekat sehingga saat flap
dibuka posisi stent tidak merepresentasikan posisi ideal
dari implant. Untuk mengurangi beban oklusal tersebut
maka pembuatan restorasi gigi 47 dibuat lebih kecil
diameternya pada posisi buko-lingual. Pengalaman
operator juga berperan dalam mengidentifikasi dan
memperbaiki kesalahan posisi ini.6,7
Penempatan implant dental bergerak dari
anatomically driven menjadi prostethically driven. Pasien
dengan keadaan parsial edentulus yang diletakan satu
unit implan memerlukan gigi tiruan cekat yang estetik
dan fungsional agar dapat terintegrasi dengan gigi
natural. Hasil estetik yang baik hanya dapat dicapai jika
implan diletakan pada posisi terencana yang ditentukan
oleh kebutuhan prostetik. Implan yang diletakan tidak
sesuai dengan posisi ideal restorasi akhir memiliki
beberapa kekurangan seperti estetika mahkota kurang
ideal dan distribusi beban kunyah berlebih yang akan
mengurangi umur implan dental.6,8
Pada kasus ini rencana perawatan bedah 2 tahap
dilakukan untuk meningkatkan prognosis osteointegrasi
dari implan dental. Beberapa penelitian memiliki
pendapat berbeda mengenai tahapan bedah yang
diperlukan untuk mendapatkan osteointegrasi yang baik.
Artzi et al dalam penelitiannya tidak menemukan
perbedaan osteointegrasi dan ketinggian tulang marginal
pada bedah 1 tahap dan dua tahap. Ketinggian tulang
marginal lebih dipengaruhi oleh kebiasaan buruk seperti
merokok, bruxism dan penyakit sistemik. Beberapa
peneltiian lainnya menyarankan melakukan bedah 2
tahap jika implan tidak mendapatkan stabilitas primer
yang baik.9
Desain restorasi screw-cemented retained prosthesis
(SCRP) dipilih pada kasus ini karena memiliki kelebihan
pembersihan semen yang lebih baik sehingga tidak
terjadi komplikasi biologis, insersi yang lebih mudah dan
minim kendala teknis, serta kemampuan untuk dibongkar
lebih mudah dibanding restorasi cemented.10,11
KESIMPULAN
Pemasangan implan dental sebagai gigi tiruan cekat
pengganti gigi parsial edentulus memiliki tingkat
kesuksesan jangka panjang yang tinggi dan telah menjadi
pilihan terbaik pada kasus dengan ketebalan jaringan
keras dan lunak yang memadai.
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Rencana perawatan dan tahapan prosedur perawatan
sangat berperan dalam keselamatan jangka panjang
implan dental. Implan harus dipasang dengan
memikirkan protesa akhir agar mendapatkan estetik dan
fungsi gigi yang baik.

7.

8.

9.

DAFTAR PUSTAKA
1.
2.
3.

4.

5.
6.

Ho C. Practical Procedures in Implant Dentistry. 1st ed.
Wiley Blackwell; 2021.
Resnik R. Contemporary Implant Dentistry. 4th ed.
Elsevier Inc; 2021. 150–170 p.
Bosshardt DD, Chappuis V, Buser D. Osseointegration of
titanium, titanium alloy and zirconia dental implants:
current knowledge and open questions. Periodontol 2000.
2017;73(1):22–40.
Gargallo-Albiol J, Tavelli L, Barootchi S, Monje A, Wang
H-L. Clinical sequelae and patients’ perception of dental
implant removal: A cross-sectional study. J Periodontol.
2021;92(6):823–32.
Bedrossian E. Do Dental Implant Width and Length
Matter? Compend Contin Educ Dent. 41(7):e1–5.
Karami D, Alborzinia HR, Amid R, Kadkhodazadeh M,
Yousefi N, Badakhshan S. In-Office Guided Implant
Placement for Prosthetically Driven Implant Surgery.
Craniomaxillofac
Trauma
Reconstr.
2017
Sep
1;10(3):246–54.

10.

11.

Romanos GE, Delgado-Ruiz R, Sculean A. Concepts for
prevention of complications in implant therapy.
Periodontol 2000. 2019;81(1):7–17.
Matteo
Chiapasco
PC.
Horizontal
boneaugmentationprocedures in implant dentistry:prosthetically
guidedregeneration. Periodontol 2000. 2018;77:213–40.
Friberg B, Jemt T. Rehabilitation of edentulous mandibles
by means of osseointegrated implants: a 5-year follow-up
study on one or two-stage surgery, number of implants,
implant surfaces, and age at surgery. Clin Implant Dent
Relat Res. 2015 Jun;17(3):413–24.
Wittneben J-G, Joda T, Weber H-P, Brägger U. Screw
retained vs. cement retained implant-supported fixed
dental prosthesis. Periodontol 2000. 2017;73(1):141–51.
Sailer I, Mühlemann S, Zwahlen M, Hämmerle CHF,
Schneider D. Cemented and screw-retained implant
reconstructions: a systematic review of the survival and
complication rates. Clin Oral Implants Res. 2012 Oct;23
Suppl 6:163–201.

113

