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Immediate loading in edentulous maxilla – 
a case report

Terapia implantară cu protezare imediată maxilară – Prezentare de caz
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ABSTRACT
The main objective of inserting dental implants in various clinical situations is to avoid mobile prosthetic restorations 
or to obtain a better stability. In this way, patients are offered increased comfort and better integration of prosthetic 
restorations into the stomatognathic complex. The purpose of this case presentation is to highlight a case of com-
plex oral rehabilitation in which the Sky Fast and Fixed system (Bredent GmbH, Senden, Germany) was chosen, in 
the case of maxillary restoration, thus avoiding a mobile prosthetic restoration. The result demonstrates a superior 
aesthetic rehabilitation than the initial situation, obtaining a significant improvement from the first treatment session.

 Keywords: implant, maxilla, fast and fixed, immediate loading, primary stability 

RezumAT
Obiectivul inserării implanturilor dentare în diverse situaţii clinice este acela de a evita restaurările protetice mobile 
sau de a obţine o mai bună stabilitate a acestora. În acest mod, li se oferă pacienţilor un confort sporit şi o mai bună 
integrare a restaurărilor protetice în complexul stomatognat. Scopul acestei prezentări de caz este de a evidenţia 
un caz de reabilitare orală complexă în care s-a optat pentru sistemul Sky Fast and Fixed (Bredent GmbH, Senden, 
Germany) în cazul restaurării maxilare, evitând astfel o restaurare protetică mobilă. Rezultatul demonstrează o 
reabilitare estetică superioară situaţiei iniţiale, obţinându-se o îmbunătăţire semnificativă de la prima şedinţă de 
tratament.
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INTRODuCeRe

Edentaţia totală reprezintă o situaţie clinică 
care implică o serie de disfuncţii ale întregului 
aparat stomatognat şi care se reflectă asupra între-
gului organism [1]. Pacienţii se pot prezenta în ca-
binetul stomatologic într-o astfel de stare de eden-
taţie sau cu un status dento-parodontal precar, 
indicându-se extracţia tuturor dinţilor restanţi. În 
această situaţie, există 2 direcţii de tratament: o re-
staurare protetică mobilă (proteză totală) sau o re-
staurare protetică ce va avea inclusă în etapele de 
tratament inserţia implanturilor dentare. În cea 
de-a doua situaţie, numărul şi topografia implantu-
rilor împart tipurile de restaurări în: restaurare pro-

tetică mobilizabilă (număr redus de implanturi pe 
care se vor ataşa sisteme speciale şi o supraprote-
ză) [2] sau o restaurare protetică fixă. În ultimele 
decenii, terapiile ce presupun inserţia implanturi-
lor dentare a cunoscut o tendinţă de a diminua atât 
timpii chirurgicali, cât şi cei de protezare a acesto-
ra. Aceasta abordare are în vedere un aspect legat 
de o reintegrare cât mai rapidă a pacientului, în 
plan fiziologic şi social [3,4].

Astfel, a fost dezvoltat un concept ce presupune 
inserţia unui număr minim de implanturi (6 maxi-
lar/4 mandibulă) [5,6], ocolindu-se formaţiunile 
anatomice importante [7], şi utilizarea regiunilor 
alveolare, unde volumul osos permite inserţia im-
planturilor fără proceduri suplimentare de aug-
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mentare [8-13]. De asemenea, una dintre cerinţele 
clinice ale acestui sistem este ca implanturile să 
prezinte stabilitate primară astfel încât să permită 
protezarea imediată [14].

PRezeNTAReA CAzuLuI

Pacientul BC, în vârstă de 52 ani, s-a prezentat 
în cabinetul de stomatologie acuzând probleme de 
masticaţie şi fizionomie (Fig. 1, 2, 3, 4). Din punc-
tul de vedere al stării de sănătate generală, pacien-
tul a relatat anamnestic HTA grad 1 sub tratament 
medicamentos. În urma examinării clinice (Fig. 5) 
şi paraclinice (Fig. 6), i s-a explicat pacientului că 
necesită o reabilitare orală complexă şi i-au fost 
oferite mai multe variante de tratament. Pacientul 
şi-a exprimat dorinţa reabilitării cu restaurări fixe.

La examenul clinic, s-a observat prezenţa unor 
dinţi restanţi atât la maxilar, cât şi la mandibulă, cu 
un grad acccentuat de mobilitate dentară, 2 spre 3, 
şi a unor resturi radiculare irecuperabile. La exa-
menul ATM, nu au fost observate modificări sem-
nificative.

Examenul estetic a evidenţiat necesitatea resta-
bilirii dimensiunii verticale de ocluzie, a curbelor 
de compensaţie, a culoarului neutral, a curbelor 
incizale şi bucale.

Pentru reabilitarea orală maxilară, s-a hotărât 
inserarea a 6 implanturi maxilare, optându-se pen-
tru sistemul Sky Fast And Fix (Bredent GmbH, 
Senden, Germany) [6], ce presupune inserţia şi 
protezarea provizorie imediată. Pacientul a fost in-
format despre planul de tratament şi despre benefi-
ciile unei restaurări protetice fixe imediate, fiind 
obţinut consimţământul acestuia.

Examenele paraclinice au fost completate de o 
analiză maxilară cu CBCT (Fig. 7). S-au realizat 
măsurătorile necesare şi au fost schiţaţi timpii chi-
rurgicali şi protetici pentru o intervenţie optimă. 

Procedura chirurgicală a început cu extracţia 
dinţilor restanţi. Au fost alese şi inserate 6 implan-
turi BlueSky, având de la dreapta la stânga urmă-
toarele dimensiuni: 4,5*14, 4*14, 4*14, 4*14, 
4*14, 4*16. Având în vedere că unul dintre dezide-
ratele acestei proceduri este de a avea stabilitate 
primară pentru toate implanturile inserate, pentru 
primul implant din cadranul 1, deşi se optase pen-
tru un implant de 4*16, s-a ales intraoperator o di-
mensiune de 4,5*14, atingându-se astfel scopul 
propus. Toate implanturile au avut stabilitate pri-
mară. Pentru a putea avea o protezare imediată, la 
nivelul fiecărui implant s-au fixat bonturile de titan 
de tip multiunit cu diferite grade de angulaţie (0°, 
17,5°, 35°) la un torq de 25 Ncm. S-a practicat su-

Figurile 1, 2, 3, 4. Imagini intra şi extraorale la prezentare
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tură cu fire separate neresorbabile de tip poliamidă 
5/0, urmând ca acestea să fie suprimate la un inter-
val de 10 zile. Peste aceste bonturi a fost luată o 
amprentă cu lingură standard şi cu bonturile de 
transfer corespunzătoare. De asemenea, a fost în-
registrată relaţia de ocluzie dintre maxilar şi man-
dibulă cu ajutorul unui silicon de ocluzie.

După această etapă chirurgicală, pacientului i 
s-a administrat medicaţie antibiotică şi antinflama-
toare şi a fost lăsat să plece din cabinetul stomato-

logic, urmând să revină la un interval de 4-5 ore 
pentru inserarea restaurării provizorii. 

După turnarea modelului, s-a realizat în labora-
tor o restaurare provizorie (Fig. 8). În aceeaşi zi, 
după intervalul mai sus amintit, pacientul s-a pre-
zentat în cabinet, unde s-a realizat fixarea în cavi-
tatea bucală a restaurării provizorii, urmărindu-se 
conceptul de „passive fit“ [15,16], folosind fixarea 
directă a capelor temporare de restaurare cu ajuto-
rul unei răşini autopolimerizabile (Qu-resin™; 
Bredent, Senden,Germany).

La 4 luni după momentul inserărării implanturi-
lor, restaurarea provizorie a fost îndepărtată pentru 
prima dată şi a fost luată o amprentă necesară con-
fecţionării lingurii individuale. Cu ajutorul aceste-
ia şi al bonturilor de transfer, specifice bonturilor 
de tip multiunit, a fost amprentat câmpul protetic 
maxilar cu un amestec de siliconi de adiţie de dife-
rite vâscozităţi Elite HD+ (Zermack) [17] (Fig. 9). 
De asemenea, au fost determinate şi înregistrate 
valorile relaţiilor intermaxilare de ocluzie ce au 
permis montarea într-un articulator total progra-
mabil (Artex, Amann Girrbach, Austria) (Fig. 10).

Figura 5. Examinare intraorală    Figura 6. Examen radiologic

Figura 7. Examen CBCT

Figura 8. Restaurarea protetică provizorie
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parcursul acestor etape, a fost urmărit conceptul de 
„passive fit“, redarea dimensiunii verticale de 
ocluzie, a curburii vestibulare, încercând o reinte-
grare funcţională şi socială a pacientului cât mai 
bună (Fig. 11, 12, 13).

Restaurarea protetică finală a fost inserată în 
cavitatea bucală şi fixată la un torq de 17 Ncm. 
S-au realizat ajustări ocluzale minore în intercus-
pidare maximă, propulsie şi lateralitate.

Pacientul a fost rechemat la control la o săptă-
mână şi apoi la 30 de zile. De asemenea, a fost 
efectuată şi o radiografie ortopantomogramă pen-
tru a verifica nivelul osos şi modul corect al inse-
rării restaurării pe implanturi (Fig. 14). Nu au fost 
reclamate probleme de funcţionalitate sau estetică, 
pacientul declarându-se mulţumit de confortul ob-
ţinut prin intermediul acestei restaurări fixe (Fig. 
15, 16, 17, 18).

Figura 14. Examen radiologic pentru control

DISCUŢII

Diferitele situaţii clinice, ce presupun trecerea 
prin stadiul de edentat total în timpul desfăşurării 
etapelor de tratament, pot să să fie protezate clasic 
cu ajutorul unei restaurări mobile sau printr-o re-
staurare fixă cu ajutorul implanturilor dentare. Ti-
pul implanturilor, numărul, topografia acestora 
determină soluţia de tratament protetic, materiale-
le din care va fi realizată restaurarea şi, nu în ulti-
mul rând, costurile aferente tratamentului. De ase-
menea, alte 2 concepte ale ultimelor decenii sunt 
implantarea imediată, postextracţional, dar şi în-
cărcarea imediată a acestora, acestea scurtând 
foarte mult etapele de tratament. Toate aceste as-
pecte duc la o reducere considerabilă a timpului de 
tratament, pacienţii beneficiind mult mai rapid de 
o reintegrare funcţională, dar şi socială corespun-
zătoare [18].

Trebuie remarcat şi subliniat faptul că metoda 
descrisă pe parcursul acestui caz clinic prezintă şi 
dezavantaje pe care trebuie sa le avem în vedere. 
Unul dintre principiile conceptului Fast and Fixed 
(Bredent GmbH, Senden, Germany) îl reprezintă 
inserţia distală a implanturilor înclinate astfel încât 

Figura 9. Amprentarea câmpului protetic   

Figura 10. Înregistrarea cu arcul facial

Figurile 11, 12, 13. Proba intraorală a machetei şi 
examinarea extraorală

Au fost efectuate fazele clinico-tehnice pentru 
realizarea unei restaurări mixte metalo-acrilice. Pe 
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să fie ocolite sinusurile maxilare. Rata de succes în 
această situaţie este ceva mai redusă faţă de cea 
raportată, de 95% [19]. Este asemănătoare cu rata 
de succes în cazul implantării imediat postextracţi-
onal [20,21]. Există însă şi contraargumente în 
această direcţie, care afirmă că nu e o diferenţă 
considerabilă între inserţia axială sau înclinată a 
unui implant, ambele având o rată de osteointegra-
re asemănătoare [22]. 

Un alt obiectiv important este acela al stabilită-
ţii primare a tuturor implanturilor [14]. Realizarea 
lui condiţionează încărcarea protetică imediată a 
acestora. 

Restaurarea provizorie deţine un alt rol impor-
tant în succesul acestei metode terapeutice. Mate-
rialele din care este realizată trebuie să ofere stabi-
litate şi rezistenţă, iar echilibrarea ocluzală în 
momentul inserţiei pe câmpul protetic necesită o 
atenţie deosebită. O eventuală deteriorare a aceste-
ia sau chiar o posibilă fractură pot conduce către 
pierderea implanturilor. În cazul în care implantu-
rile au fost inserate postextracţional, acest aspect 
legat de stabilitatea ocluzală şi integritatea restau-
rării protetice provizorii poate fi definitoriu pentru 
osteointegrare [23].

Acest caz clinic, protezat maxilar cu ajutorul 
sistemului Fast and Fixed, reprezintă o exemplifi-
care a unei soluţii de tratament pentru situaţiile în 
care pacientul se găseşte într-o stare premergătoare 

edentaţiei totale sau este edentat total. Din mo-
mentul inserării implanturilor şi până la protezarea 
fixă definitivă, există însă etape cheie în care, dacă 
nu sunt sau nu pot fi îndeplinitite criteriile stabilite 
în protocolul de lucru, întregul flux clinico-tehnic 
poate fi compromis.

CONCLuzII

Scopul principal al stomatologiei moderne tre-
buie să fie obţinerea unei reintegrări funcţionale şi 
sociale, iar soluţiile de tratament trebuie să fie pre-
dictibile, minimum invazive şi, dacă timpul nece-
sar acestora poate fi diminuat, se poate considera 
că principalele obiective au fost atinse. 

Principiile de tratament au cunoscut o continuă 
îmbunătăţire în ultimele decenii şi, chiar dacă exis-
tă şi dezavantaje în adoptarea şi aplicarea lor, de 
fiecare dată când se elaborează un plan de trata-
ment trebuie ca practicienii să ia în considerare 
toate posibilităţile de realizare.

Această metodă de tratament ce se indică în ca-
zul edentatului total sau al pacientului ce va deveni 
edentat total permite o reintegrare rapidă a acestuia 
funcţional şi social, scurtând foarte mult timpii ce 
trebuie parcurşi clinico-tehnic. Principiul ocolirii 
formaţiunilor anatomice importante şi al încărcării 
imediate a implanturilor, cu respectarea condiţiilor 
de lucru prezentate pe parcursul articolului, vine în 

Figurile 15, 16, 17, 18. Restaurarea protetică finală. Analiza integrării funcţionale şi estetice
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întâmpinarea acestui deziderat temporal. În acelaşi 
timp, confortul fiziologic şi psihologic pe care îl 
obţine pacientul printr-o restaurare protetică fixă 
recomandă această terapie implantară acolo unde 
statusul general şi parametrii clinici o permit.

Notă
Toţi autorii au contribuit în mod egal la realiza-

rea acestui studiu.
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