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In implant rehabilitation, it has been demonstrated that synergy between the dental clinician 
and laboratory is indispensable to obtain an excellent functional and aesthetic result.  
The dental clinician’s objective is to plan the surgical and conditioning techniques so as to 
obtain healthy remodeled tissue to receive the implant. The aim of the dental technician is to 
use the information received to construct a prosthesis as precise and mimetic as possible.  
For this purpose, our clinical experience has shown the impression method using  
personalized transfers (or Soft Tissue Replication Technique) to be one of the best ways of 
providing the dental technician with all the information necessary to construct crowns on 
implants with good aesthetic results and a correct emergent profile.

În reabilitarea implantară, s-a demonstrat că sinergia dintre clinicianul dentar și laborator este 
indispensabilă pentru obţinerea unui rezultat excelent din punct de vedere funcţional și estetic. 
Obiectivul medicului este de a planifica tehnicile chirurgicale și de recondiţionare astfel  
încât să obţină un ţesut sănătos, remodelat pentru a primi implantul. Scopul tehnicianului 
dentar este de a utiliza informaţiile primite pentru a realiza o lucrare protetică cât mai precisă 
și mimetică posibil. În acest scop, experienţa noastră clinică a arătat că tehnica de amprentare 
cu bont de transfer individualizat (sau Soft Tissue Replication Technique) este una dintre cele 
mai bune modalităţi de a oferi tehnicianului dentar toate informaţiile necesare pentru a construi 
coroane pe implanturi cu rezultate estetice bune și un profil de emergenţă corect.
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Fig. 1 Exemplu de amprentă luată prin Tehnica  
“Soft Tissue Replication”

Fig. 2 Exemplu de recondiţionare pre-implantară

Fig. 3 Edentaţia monolaterală a pacientei

Fig. 4 Scanare dentară CAT

INTRODUCERE
Cheia obţinerii unui rezultat estetic excelent în reabilita-
rea implantară constă, evident, în managementul exact 
și atent al ţesuturilor moi. Echipa formată din medicul/
medicii stomatologi și laborator trebuie să obţină cel mai 
bun echilibru posibil între poziţia și diametrul implantului, 
ţesuturile moi periimplantare și estetica și funcţionalitatea 
implanturilor. În acest scop, utilizarea corectă a  
coroanelor temporare și, eventual, tehnicile regenerative 
și/sau parodontale sunt fundamentale în realizarea celei 
mai bune recondiţionări posibile a ţesuturilor moi care 
vor primi coroanele definitive. Astfel, în faza de ampren-
tare, pentru a evita pierderea multor dintre rezultatele 
obţinute prin recondiţionarea tisulară, o tehnică corectă 
este indispensabilă. Tehnica “Soft Tissue Replication” 
este o tehnică de amprentare special concepută pentru 
a oferi tehnicianului dentar nu doar poziţia exactă a 
implantului ci și toate detaliile necesare privind ţesuturile 
moi recondiţionate anterior, în etapa clinică. (Fig. 1-2)

DIAGNOSTIC ȘI PLAN DE TRATAMENT
Pacienta în vârstă de 56 de ani s-a prezentat la cabi-
netul stomatologic pentru a rezolva o edentiţie parţială a 
arcadei superioare, în partea stîngă (Fig. 3-4). Pacienta 
nu suferea de boli sistemice și nici nu era fumătoare. De 
asemenea, a refuzat tratamentul ce ar fi implicat utiliza-
rea unor punţi sau lucrări protetice cu elemente unite, în 
ideea de a păstra obiceiurile de igienă orală specifice 
danturii naturale. Astfel, planul de tratament a constat în 
plasarea a trei implanturi (locaţia 2.4.-2.5.-2.6.) și înlo-
cuirea unei coroane ceramice existente, dintele 2.3, din 
motive estetice.

SCOPUL ȘI REZULTATELE AȘTEPTATE ALE 
TRATAMENTULUI
La sfârșitul tratamentului, scopul a fost obţinerea unei 
reabilitări protetice capabilă să restabilească complet 
funcţia masticatorie și să satisfacă cerinţele estetice ale 
pacientei.

SECVENŢA TERAPEUTICĂ
După planificarea tratamentului și construirea unui 
șablon chirurgical (Fig. 5) pe modele preliminare de gips, 
s-a procedat la inserarea celor trei implanturi (Sweden & 
Martina© Premium diametru 4.25 și diametru 5.00), 
împreună cu chiuretajul minor și regenerarea zonei 
meziale la dintele 2.7 (Fig. 6-7-8).
După o pauză de 12 săptămâni, urmată de o evaluare 
clinică și radiologică ce a constatat vindecarea corectă a 
ţesuturilor (Fig. 9-10), a urmat realizarea restaurării  
protetice temporare (Fig. 11) și poziţionarea acesteia în 
cavitatea orală. Aceasta a redat pacientei funcţia masti-
catorie, totodată permiţând recondiţionarea corectă a 
ţesuturilor periimplantare (Fig. 12).
La 20 de zile după poziţionarea protezei temporare 
înșurubate, se amprentează câmpul protetic prin tehnica 
de amprentare cu bont de transfer individualizat. Această 
operaţie, efectuată după îndepărtarea lucrării protetice 
temporare din gura pacientei, are drept scop evitarea 
imperfecţiunilor amprentării cauzate de prăbușirea 
rapidă a ţesuturilor moi din jurul gâtului implantului, 
rezultat ca urmare a lipsei de suport adecvat. 
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Fig. 5 Șablon chirurgical Fig. 6 Pini de paralelism în poziţie

Fig. 7 Plasarea implantului Fig. 8 Implanturile pe poziţie

Fig. 9 Ţesutul vindecat după 6 săptămâni Fig. 10 Radiografia de control post-operator

Fig. 11 Lucrarea protetică temporară din rășină Fig. 12 Aspectul ţesuturilor după recondiţionare
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Fig. 13 Analogi conectaţi la lucrarea protetică temporară Fig. 14 Analogul/sistemul protetic temporar inserat în 
blocul de material chitos

Fig. 15 Aspectul materialului chitos la extragerea protezei 
temporare 

Fig. 16 Înșurubarea bonturilor de transfer

Obiectivul acestei tehnici a fost, evident, în timpul fazei 
de amprentare, de a reproduce cu precizie ţesutul moale 
creat prin recondiţionarea tisulară cu ajutorul protezei 
temporare.
În prima fază, s-au îndepărtat dinţii temporari, realizân-
du-se conectarea acestora la analogii pentru laborator 
corespunzători și apoi a avut loc introducerea acestora 
într-un bloc de material de amprentare (material chitos 
Elite HD+ Zhermack) pentru a le stabiliza poziţia  
(Fig. 13-14). După timpul necesar de polimerizare, dinţii 
temporari au fost deșurubaţi din nou din blocul de mate-
rial, iar bonturile de transfer care urmau să fie individu-
alizate au fost înșurubate analogilor rămași (Fig. 15-16).
Individualizarea a fost realizată folosindu-se o rășină 
fluidă autopolimerizabilă, care, odată întărită, a replicat 
perfect baza dinţilor temporari. Bonuturile de transfer au 
fost apoi deșurubate din bloc și poziţionate în gura paci-
entei. La sfârșitul poziţionării este întotdeauna recoman-
dabil să se efectueze o radiografie pentru a verifica dacă 
toate transferurile sunt conectate corect cu implantul și 
că rășina nu a exercitat presiune care ar fi putut  
modifica, chiar și ușor, poziţionarea corectă.
În această etapă, s-a realizat o amprentare, folosindu-se 
o lingură individuală de amprentă și silicon VPS cu două 
vâscozităţi (Hydrorise Heavy Body și Light de la 
Zhermack).

REZULTATELE OBŢINUTE
Rezultatul final a fost o amprentă care, conţinând  
bonturile de transfer individualizate, a reprodus cu  
exactitate poziţia implanturilor și, mai presus de toate, 
recondiţionarea corectă a ţesutului periimplantar  
(Fig. 17). După testarea finală a structurii, morfologiei și 
esteticii, lucrarea finală a fost expediată (Fig. 18). 
Controlul radiologic final este reprezentat în Fig. 19. A se 
reţine cum, chiar și imediat după cimentarea definitivă a 
elementelor restaurării, ţesutul era roz, cu papile vizibile, 
datorită recondiţionării anterioare și presiunii minime 
suferite (Fig. 20).
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Fig. 17 Amprenta definitivă cu VPS cu dublă consistenţă

Fig. 18 Coroanele ceramice definitive

Fig. 19 Controlul radiologic final

Fig. 20 Aspectul intraoral al reabilitării

CONCLUZII
Experienţa noastră clinică demonstrează, în mod clar, că 
tehnica “Soft Tissue Replication” este simplă, eficientă și 
ușor de reprodus, de ajutor pentru a obţine rezultate  
clinice excelente. Ţesuturile nu sunt expuse la traume 
iritante, în timp ce se maturează și, prin urmare, pot fi 
reproduse fidel și pot primi elementele protetice definitive 
în mod armonios și natural.

Autorul mulţumește Dlui. Paolo Barone pentru cooperarea  
din partea Laboratorului.
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