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Implantatindsættelse i regio.+6 på
TH
Cpr.0000000-0000

Anamnese: Pt. er henvist fra kollega som selv møder op og bistår operationen. Der er
tidligere fremsendt både studiemodeller og røntgenoptagelser. Vi har
dog behov for at tage en ½ opt-optagelse, for at jeg kan måle knoglens
højde korrekt ud. Der foreligger boreskabelon til indsættelse af to
implantater, men det vurderes sammen med pt’s tandlæge, at der kun
skal sættes et implantat ind i regio +7. Der vil det være nødvendigt at
først opbygge knoglen. Den resterende knogle er her for lav, til at jeg
kan få primær stabilitet.
Det vil være både funktionelt og kosmetisk fuldt tilstrækkelig med kun
at erstatte +6. Der laves en ”indikatorplade” i rød pladevoks og pt. bider
tæt sammen under optagelsen.

Opt-optagelse: Der tages halvt billede af venstre side og efter kalibrering er
knoglehøjden max. 6,52mm. Efter operationen tages nyt kontrol billede
af implantatindsættelsen. Alt ser helt rigtigt ud

Operation: Der lægges anæstesi til foramen infraorbitale,plexus/tuber, palatinum
major og der suppleres med infiltration facialt og palatinalt for +4,5. Der
lægges også til uk: idet jeg muligvis skal høste knogle her.
4·1,8ml xa og 2 · 1,8ml citanest .
Snitføring lidt palatinal på processen og alm. frirouginering. Efter
fastlæggelse af implantatsted afglattes knoglen med et stort rosenbor.
Med k-bor med diameteren 4,2mm bores for til ca. 4/5mm og med OST4
løftes bunden af sinus forsigtigt. Det kontrolleres at der ikke er
perforation. Der skæres gevind med 4,5mm snittap.
JEG VÆLGER UDELUKKENDE AT FYLDE UD MED
Straumann BoneCeramic, da pt. er vanskeligt at operere og ikke kan
gabe særligt højt. Det vil blive for besværligt at høste knogle distalt for
÷8. Implantatet skrues på plads, og der mærkes tydelig modstand også
ved i sætning af lukkeskruen. Tæt suturering med enkelt suturer. Der er
rigtig god primær stabilitet

Postoperativt: Der udskrives recepter på Ibuprofen a 600mg og Amoxicillin a750mg.
Kost og hygiejne instrukser, samt forbud mod at pudse næse i mindst en
uge. Der køles efterfølgende med ispose på venstre kind. Pt. får taget
suturerne hos egen tandlæge om en lille uges tid.
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