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Tek Diş Restorasyonu2 Prof.Dr. Mustafa Kemal ÜNSAL

Hasta Bilgileri: 27 yaşında, kadın. 
Sistemik bir rahatsızlığı yoktur.

Patient Information:27 years old woman 
with no systemic disease

Hasta Hikayesi: Hasta 46 numaralı dişin eksikliği 
nedeniyle kliniğe başvurmuştur.

Patient History:The patient referred to the clinic for 
treatment of missing tooth 46

1988 yılında Ankara Ünversitesi Diş Hekimliği 
Fakültesi’nden mezun olup Protez Anabilim 
Dalı’nda doktora çalışmasına başlayan Prof. Dr. 
Mustafa Kemal Ünsal 1991 yılında Yüksek Öğre-
nim Kurumu’nun üniversitelere tahsis ettiği burs 
aracılığı ile Sheffield Üniversitesi’nde (İngiltere) 
tezini savunarak protez doktoru oldu. 1999 se-
nesinde doçent, 2005 yılında profesör olan diş 
hekimi European Associaton of Osseointeg-
raton (EAO) ve Estetik Dişhekimliği Akademisi 
Dernekleri (EDAD) üyesidir. 2016 yılında Ankara 
Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş 
Tedavisi Anabilim Dalı’ndan emekli olmuştur. 
Halen kendi adını verdiği kliniğinde hastalarına 
hizmet vermektedir.

Prof. Dr. Mustafa Kemal Unsal was graduated from 
Ankara University Faculty of Dentistry. After grad-
uation, he started PhD dissertation at Department 
of Prosthodontics of the same university. He at-
tended Sheffield University in England by means of 
the scholarship provided by Council of Higher Ed-
ucation, succeeded to defend his thesis there and 
became a prosthodontist. He became an associate 
professor in 1999, and became a professor in 2005. 
He is actively a member of European Association 
for Osseointegration(EAO) and Turkish Academy of 
Aesthetic Dentistry(EDAD). Prof.Dr. Mustafa Kemal 
Unsal is retired from Prosthodontics Department of 
Ankara University Faculty of Dentistry, and takes 
care of his patients in his private clinic in Ankara.

Yıllık Takip
Years Follow-up

Fig.1  
Pre-Operatif 
Durum
Pre-Operative 
Situation

Figs.2-3-4-5-6 
Osseointegrasyon 
ve İyileşme Süreci 
Osseointegration 
and Healing Phase

Figs.7-8-9
Daimi Protez
Permanent 
Prosthesis

Fig.10 
2 Yıllık Takip
2 Years Follow-up

Fig.1

Fig.7Fig.6

Single Tooth Restoration
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Final Radyografi

46 numaralı eksik diş bölgesinin implant destekli 
tek diş protez ile restore edilmesi planlanmıştır. 
Eksik diş bölgesine 4,1 mm çap ve 12 mm boya 
sahip NucleOSS T6 implant yerleştirilmiş ve 3 
ay iyileşme için beklenmiştir. Cerrahinin ikinci 
aşamasında iyileşme başlığı takılmış ve 3 ay 
daha beklenerek sağlıklı ve çıkış profiline uygun 
diş eti elde edilmiştir. İmplant seviyesinde kapalı 
kaşık tekniği ile ölçü alınmış ve NucleOSS stan-
dart düz dayanak üzerine bitmiş kron simante 
edilmiştir. 2nci yıl takip radyografisinde protez 
bölgesinin sağlıklı olduğu, kemik rezorbsiyonu-
nun olmadığı ve implantın kemik ile başarılı bir 
şekilde kaynaşmış olduğu görülmüştür.

It was planned to restore the missing tooth 46 area 
with an implant supported crown. A NucleOSS T6 im-
plant with 4,1 diameter and 12 mm length was placed 
and waited for 3 months for healing. After the healing 
period, gingiva formers were screwed and waited for 3 
more months. After the waiting period, a healthy and 
suitable emergence profile was available. Abutment 
level impressions were taken with the closed tray 
technique, then the final crown was cemented on the 
NucleOSS T6 standart abutment. Examining the 2nd 
year follow-up radiography, it was observed that pros-
thethic restoration area was healthy, there was no bone 
resorption, and the implant was well-osseointegrated 
to the bone.

Fig.2

Fig.10

Fig.9Fig.8

Fig.3 Fig.4 Fig.5

Final Radiography

Tek Diş 
Restorasyonu

Single Tooth 
Restoration
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Post
op 
3 Aylık Takip
3 Months 
Follow-up

Figs.1-2-3
Pre-Operatif Durum 
Pre-Operative 
Situation

Figs.4-5-6-7-8
9-10-11
Cerrahi Operasyon
Surgical Phase

Figs.12-13
İyileşme Sonrası 
Geçicinin 
Palatinal ve 
Buccalden 
Görünümü
Palatinal and 
Buccal Sides 
of the Provisional 
after Healing 
Phase

Figs.14-15-16
Ölçü Alma (3.Ay)
İmpression 
Taking (3rd Month)

Figs.17-18-19
Daimi Protez
Permanent 
Prosthesis

Başlangıç anı radyografisi incelendiğinde hastanın 15 nu-
maralı dişinde hissettiği mobilitenin 2 adet dentin pini ile 
desteklenmiş geniş kompozit restorasyonun hareketin-
den kaynaklandığı  gözlemlenmiştir. İlgili dişin kök kanalı 
izlenememiştir. Kalan diş dokusunun dişetinin altına doğru 
çürük olması nedeniyle, hastaya çekim ya da riskleri göze 
alarak post core uygulaması önerilmiştir. Hasta hiçbir za-
man dişsiz kalmamak koşulu ile implant restorasyonuna 
karar vermiştir. İlgili dişin atravmatik çekimi yapıldı ve böl-
geye 12 mm boy ve 4.1 mm çapa sahip NucleOSS T6 imp-
lant yerleştirildi. İmplant yüzeyi ile buccal kemik duvarı ara-
sına fiber doldurucu da içeren Demineralize Kemik Grefti 
yerleştirildi. Doğal çıkış profilinin korunması ve hastanın 
dişsiz kalmak istememesi göz önüne alınarak ağız içi ge-
çici yapmaya uygun olan PEEK dayanak ile anında geçici 
yapılmasına başlandı. 

Examining the pre-operative radiograph, it was detected that 
the mobility which patient felt was caused by the composite 
restoration which was supported with 2 dentin pins. The root 
canal could not be observed. Since the beneath of the remain-
ing gingiva was rotten, extraction or post core application was 
adviced to the patient by informing her about the risks. The pa-
tient decided on the implant restoration under the condition of 
never being toothless. The involved tooth was atraumatically 
extracted and a NucleOSS T6 implant with 4.1 mm diameter 
and 12 mm length was placed. The area between the implant 
surface and buccal wall was filled with the demineralized bone 
graft including fiber filler. Considering that the natural emergence 
profile is preserved and the patient does not want to be tooth-
less immediate loading with PEEK abutment on the implant 
was started

Fig.1 Fig.2 Fig.3 Fig.4

Fig.11 Fig.12 Fig.13 Fig.14 Fig.15

İmmediat İmplantasyon
Immediate Implantation
Prof.Dr. Mustafa Kemal ÜNSAL

Hasta Bilgileri: 71 yaşında, ağız hijyeni yetersiz, 
sigara içmeyen, sistemik olarak sağlıklı, kadın.

Patient Information: 71 years old, average oral 
hygiene, non-smoker, female with no systemic 
disease

Hasta Hikayesi: Hasta sağ üst premolar 
dişinin mobilitesinin tedavisi amacıyla  kliniğe 

başvurmuştur.

Patient History: The patient consulted to the dentist 
for the treatment of upper right premolar tooth’s 

mobility.
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Final Restorasyon
İmmediat 

İmplantasyon

Immediate 
Implantation

Kanama, derin konumlama ve PEEK ma-
teryalinin düşük radyoopaklığı sebebiyle 
yeterince doz verilmiş bir radyografi ve 
parmak hissi ile abutmentin oturup otur-
madığı kontrol edilmiştir. PEEK abutment 
vidalandıktan sonra palatinal ve buccal 
bölge dişeti profilinin çökmemesi ve çıkış 
profilinin kaybedilmemesi için dayanak 
ile dişeti arasına akıcı kompozit enjekte 
edilmiş ve sertleştirilmiştir. Ardından ışıkla 
sertleşen kompozit malzeme premolar 
formu verilecek şekilde PEEK abutment 
etrafına sarılmıştır. Bu işlem sırasında 
kontaktların sağlanması hem komşu diş-
lerin migrasyonunu engelleyecek hem de 
rotasyon kuvvetlerine karşı geçicinin po-
zisyon değişmesini engelleyecektir. 

Due to bleeding,deep positioning and low radioopac-
ity of the PEEK material,adequate dosed radiography 
and dentists tactual sensation were used to check the 
abutment is seated After screwing the PEEK abutment 
in, liquid composite was injected between abutment 
and gingiva in the palatinal and buccal areas, then so-
lidified for preventing gingiva collapse and losing the 
emergence profile. Later on, the composite material 
which was solidified with light was wrapped around the 
PEEK abutment in premolar form. Providing contacts 
during this procedure would prevent the migration of 
the neighbor teeth and prevent the temporary posi-
tion change against rotational forces. Notice that there 
is no occlusional contact in temporary restoration. In 
patient’s clinical examination at the end of 9 weeks of 
healing period, it was seen that the buccal wall of the 
temporary restoration which was prepared by wrapping 
composite around the PEEK abutment was present in 
the mouth with its general form. The palatinal wall of 
the temporary restoration was broken, but still the part 
which liquid composite was injected in the gingiva was 
stable and served its purpose. After removing the tem-
porary prosthesis, the impression was taken quickly 
not to lose the emergence profile by using closed tray 
impression post. An aesthetic straight abutment with 
different buccal and palatinal gingiva height was cho-
sen for the permanent prosthesis. The zirconium crown 
was made on the abutment and moved into the oral 
cavity.

Geçici restorasyonda herhangi bir okluzal temas olmamasına dikkat edilmelidir. 9 
haftalık iyileşme süresinin sonunda ilk muayenede PEEK abutment üzerine kom-
pozit yığılarak hazırlanan geçici restorasyonun buccal duvarının genel formu ile 
ağızda olduğu, palatinal duvarının kırıldığı ancak dişeti içine akıcı kompozit sıkılarak 
şekillendirilen kısmın yerinden oynamadığı ve amacına hizmet ettiği, dişeti profili-
nin büyük oranda korunduğu görülmüştür. Kapalı kaşık ölçü parçaları kullanılarak, 
hızlı bir şekilde, dişetinin minimum büzülme süresi tanıyarak ölçü alınmıştır. Daimi 
protez için buccal ve palatinal dişeti yükseklikleri farklı olan bir fabrikasyon este-
tik düz dayanak seçilmiştir. Tasarlanıp provası yapılan zirkonyum kron dayanağın 
çevresine simante edilerek ağız içine taşınmıştır.

Fig.5

Fig.17 Fig.18Fig.16

Fig.6 Fig.7 Fig.8 Fig.9 Fig.10

Final Restoration

Fig.19
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Post
op 
6 Aylık Takip
6 Months 
Follow-up

Yapılan muayenenin ardından köprü ayaklarında 2 se-
viyesinde mobilite gözlendi. Sabit tedavi isteği üzerine 
önce panoramik radyografi daha sonra da üst çene 
volumetrik tomografisi alındı. Tomografi incelemesi 
sonrasında ayak dişler bölgesinde ciddi kemik kaybı-
nın yanısıra dikey yönde ileri cerrahi teknikleri dahi ge-
rektirebilecek şekilde kemik kaybı olduğu gözlemlendi.
Hem ileri cerrahi opsiyonlarını en aza indirmek, hem de 
tedavi süresi ve morbiditeyi kısaltmak için NucleOSS 
T6 ve T5 implantlarının kombine kullanılmasına karar 
verildi.  Posterior bölgelere kapalı sinus lift yapılmasına 
izin veren T5 kısa implantlar kullanıldı. Açılı yerleştirme 
ile daha uzun implantların kullanılabileceği premolar 
bölgelerde ise T6 implantlar kullanıldı. 

Grade 2 mobilities in abutment teeths were observed dur-
ing examination. The panoramic radiography and volumet-
ric tomography of the upper jaw were taken for evaluating 
the patient’s wish of fixed prosthesis treatment. Examining 
the tomography, there were serious bone losses even 
needing advanced surgery techniques around abutment 
teeth. For minimizing advanced surgery options and to 
shorten treatment period and morbidity, it was decided to 
use NucleOSS T5 short and T6 implants together. . T5 
implants which are short and suitable for closed sinus lift 
operations were used for the posterior areas when Nu-
cleOSS T6 implants which allows usage of the longer 
implants by placing with angle were used for the premolar 
areas. 2 NucleOSS T6 implants, 1 NucleOSS T5 implant 
were placed for each side of the maxilla. Figs.1-2

Pre-Operatif 
Radyografiler
Pre-Operative 
Radiographies

Figs.3-4-5
17, 14 ve 24 No
Pre-Operatif 
Tomografileri
Pre-Operative 
Tomographies of 
17, 14 and 24 

Figs.6-7-8
Cerrahi Operasyon
Surgical Phase

Figs.9-10
Plastik Model
Plaster Model

Figs.11-12-13-14
Daimi Protez
Permanent 
Prosthesis

Figs.15-16-17
Post-Operatif 6. Ay
Post-Operative 
6th Month

Fig.1 Fig.2

Fig.6 Fig.7 Fig.8 Fig.9 Fig.10

İmplant Destekli Köprü Tedavisi

Prof.Dr. Mustafa Kemal ÜNSAL

Hasta Bilgileri: 58 yaşında, ağız hijyeni yetersiz, 
sigara içmeyen, sistemik olarak sağlıklı, erkek.

Patient Information: 58 years old, poor oral 
hygiene, non-smoker, male with no systemic 
disease.

Hasta Hikayesi: Hasta üst çene sağ ve sol 
köprülerindeki mobilite ve dişeti kanaması 

şikayeti ile kliniğe başvurmuştur

Patient History: The patient consulted to the dentist 
for treatment of mobility in left and right maxillar bridges 

and bleeding gums.

Implant Supported Bridge Treatment
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Final Radyografi

Üst çene sağ ve sol arka bölgelere 2 adet NucleOSS T6, 1 adet NucleOSS T5 implant yerleştirildi. Kalın diş eti nedeni ile siman taşma 
riski ve açık sinus lift işlemi yapmamak için implantları açılı yerleştirmenin gerekmesi nedeniyle multi unit düz ve açılı dayanaklar kullanıl-
dı. Osseointegrasyonu beklerken abutment vida deliklerinin zarar görmemesi ve hasta ağzında keskin yapı bırakılmaması için comfort 
capler takıldı. Kapalı kaşık ölçü parçaları kullanılarak alınan ölçü alçı modele taşındı. Multiunit abutmentlar üzerine pasif oturan üstyapının 
metal provası yapıldı ve seramik ile bitirildi. Post-operatif 6. ayda kontrol periapikal radyografileri alındı. (Sol üst bölgede, multiunit abut-
mentlerde 5 mm dişeti yüksekliği seçeneği olmasının, kalın dişetinin olduğu durumlarda sağladığı avantaja dikkat)

Due to the thick gingiva, risk of cement flowing 
around, requirement of angled implant placement 
not to apply open sinus lift; it was decided to use 
angled and straight multi-unit abutments. Com-
fort caps were screwed on the abutments to 
avoid damaging the screw holes and for not to 
leave sharp structure in the patients mouth. The 
impression which was taken by closed tray tech-
nique was transferred on the plaster model. The 
metal bridges were prepared on the multi-unit 
abutments and tried in the mouth, then finalized 
with seramic. Observing the periapical radiogra-
phies at the post-operative 6th month, notice the 
advantage of the 5 mm gingival heighted multi 
unit abutments for the thick gingivas.

Fig.13 Fig.14 Fig.15Fig.12Fig.11

Fig.3 Fig.5Fig.4

İmplant Destekli 
Köprü Tedavisi

Fig.16 Fig.17

Implant Supported 
Bridge TreatmentFinal Radiography

no:17 no:14 no:24
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Tek Dişte İmplant 
Destekli Kron Restorasyonu

Prof.Dr.Med.Dent.Regina Mericske-Stern

Hasta Bilgileri: Herhangi bir 
sistemik rahatsızlığı yoktur.

Patient Information: The patient 
had no systemic disease.

Hasta Hikayesi: : Hasta şiddetli ağrısı olan 44 
numaralı dişinin tedavisi için kliniğe başvurmuştur.

Patient History: The patient referred to the clinic with a painful 
toothache, willing for a treatment at the areas of tooth 44.

Diş hekimliği alanında lisans ve doktora eği-
timlerini Bern Üniversitesi’nde tamamlayan 
Prof.R.Mericske aynı üniversitede Protez Ana 
Bilim Dalı başkanlığı yapmakta ve master eği-
timi vermektedir. Japonya İmplantoloji Derneği 
onursal üyesi, Uluslararası Protez Uzmanları 
Akademisi(ICP) ve Avrupa Prostodonti Der-
neği(EPA) eski başkanı, İsviçre Restoratif Diş 
Hekimliği Derneği başkanıdır. Oral implantoloji, 
dental protez, CAD-CAM teknolojisi, geriatrik 
diş hekimliği alanlarında klinik araştırmalar ve 
klinik uygulamalar yapmaktadır. Klinik araştır-
maları 147 yayında yayınlanan ve alıntılanan 
Prof.R.Mericske alanı ile ilgili 36 ayrı ülkede 
eğitim vermiştir.

Prof.R.Mericske received her undergraduate training 
in dentistry and the PhD degree at the University of 
Bern. She is the director and runs the master pro-
gram in the Dept. of Prosthodontics at the same 
university. She is an honorary member of the Japa-
nese Assoc. of Implantology. She is the past-presi-
dent of international College of Prosthodontists and 
European Prosthodontic Assoc. (ICP and EPA), 
and president of the Swiss Society of Reconstruc-
tive Dentistry (SSRD). Her activities, both in clinical 
practice and clinical research, cover the field of oral 
implantology, prosthodontics, CAD-CAM Technol-
ogy and geriatric dentistry. These are represented in 
currently 147 publications, many abstracts and book 
chapters. She has lectured worldwide in 36 countries.

Fig.1
Pre-Operatif 
Durum
Pre-Operative 
Situation

Figs.2-3
Diş çekimi ve 
İyileşme
Tooth Extraction 
and Healing

Figs.4-5-6-7-8-
9-10-11
Cerrahi Operasyon
Surgical Phase

Figs.12-13-14-15
İyileşme Süreci 
Healing Phase

Figs.16-17-18-19
Protez Tasarımı
Design of 
Prosthetics

Figs.20-21
Post-Operatif 4. Ay
Post-Operative 
4th Month

Fig.1 Fig.2 Fig.5Fig.4Fig.3

Fig.14 Fig.15 Fig.16Fig.13

Post
op 
4 Aylık Takip
4 Months 
Follow-up

Implant Supported Single Crown Restoration 
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Final Radyografi

Hastanın pre-operatif periapikal radyog-
rafisi incelendiğinde kanal tedavisi başa-
rısız olan 44 numaralı dişin çekilmesine 
ve bölgenin implant destekli tek kron ile 
restore edilmesine karar verilmiştir. İlgili 
diş çekilmiş, diş eti dikilerek 1 ay iyileşme 
için beklenmiştir. Bu sürenin sonunda 
kemik oluşumu ve yumuşak doku iyileş-
mesi yeterli görülmüş ve NucleOSS frez 
protokolü uygulanarak T6 3510 (D:3.5, 
L:10 mm) implant yerleştirilmiştir. Yer-
leştirilen implant üzerine implant kapağı 
takılarak diş eti kapatılmış ve 6 hafta iyi-
leşme için beklenmiştir. İyileşme süreci 
sonunda dişeti tekrar açılmış ve implant 
üzerine diş eti şekillendirici takılmıştır. Diş 
eti şekillendirme süreci sonunda kalın bir 
peri-implant doku oluşmuş ve implantın 
osseointegrasyonunun başarılı olduğu 
gözlemlenmiştir. Kapalı kaşık tekniği kul-
lanılarak ölçü ve ısırma kaydı alınmıştır. 
Ardından bilgisayar destekli kron tasar-
lanmıştır. Hazırlanan vida tutuculu kron 
implant üzerine yüklenmiş ve post-ope-
ratif 4üncü ay radyografisinde başarılı bir 
şekilde osseointegre olan implantın üze-
rinde görüntülenmiştir. 

It was observed at the pre-operative examination 
through the periapical radiograph that tooth 44 was 
hopeless after the failure of root canal. Therefore de-
cision was made on extracting the tooth and restore 
it with a single crown supported on a NucleOSS T6 
implant. Hopeless tooth 44 was extracted, soft tissue 
was sutured and 1 month of healing period was waited 
before the implant surgery. After the healing period, the 
bone growth and soft tissue healing was adequate, so 
the drilling protocol was followed and a NucleOSS T6 
3510 (D:3.5, L:10 mm) implant was placed in the resid-
ual extraction site. The soft tissue was sutured after 
the cover screw of the implant was mounted, then 6 
weeks of healing period started. After six weeks of 
healing, the soft tissue was opened and the gingiva 
former was screwed into the implant. At the end of 
the gingival shaping process a thick periimplant tissue 
was formed and it was observed that osseointegration 
of the implant was successful. The implant area was 
healthy and ready for the closed tray impression tak-
ing. The impression was taken and bite registration was 
performed. Then the crown was designed with com-
puter. The screw retained final crown was mounted on 
the implant at post-operative 4th month. The final radi-
ograph showed the well-osseointegrated implant and 
the final crown.

Fig.6 Fig.7

Fig.21

Fig.20Fig.18Fig.17

Fig.8 Fig.9 Fig.10 Fig.11 Fig.12

Fig.19

Final Radiography

Tek Dişte İmplant 
Destekli Kron 

Restorasyonu

Implant Supported 
Single Crown 

Restoration
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Hasta bir periodontolog tarafından diş çekimi ve pros-
tetik tedavi için kliniğimize gönderilmiştir. Alt çene diş-
lerin kurtarılmasının mümkün olmadığı, ön dişlerde ileri 
derecede mobilite bulunduğu ve ağız hijyeninin kötü 
etkilendiği görülmüştür. 

The patient was sent by the periodontologist for extrac-
tion and prosthodontic treatment. Mandibular teeth were 
hopeless, could not maintain splint of highly mobile ante-
rior teeth and impaired good mouth hygiene. 

Fig.1  
Pre-Operatif 
Durum
Pre-Operative 
Situation

Figs.2-3-4
5-6-7 
Cerrahi Operasyon 
Surgical Phase

Figs.8-9-10
Protez Aşaması ve 
Final Restorasyon 
(2. Ay)
Prosthetic Phase 
and Final 
Restoration
(2nd Month)

Fig.11 
Final Radyografi
Final Radiography

Fig.1 Fig.2

Fig.7 Fig.8

Alt Çene Hareketli Protez
Prof.Dr.Med.Dent. Regina Mericske-Stern

Hasta Bilgileri: : Herhangi bir 
sistemik rahatsızlığı yoktur.

Patient Information: The patient had no 
systemic disease.

Hasta Hikayesi: : Hasta yüksek mobilite, 
periodontal hasarlar, ataşman kaybı olan ümitsiz 

bir diş yapısı ile kliniğe başvurmuştur.

Patient History: The patient referred to the clinic with 
residual hopeless dentition, high mobility, attachment 

loss and severe periodontal disease.

Post
op 
2 Aylık Takip
2 Months 
Follow-up

Mandibular Overdenture
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Final Radyografi

Ümitsiz dişlerin çekilerek anında implant 
yerleştirilmesine ve bölgenin NucleOSS 
topuz dayanaklarına bağlı hareketli pro-
tez ile restore edilmesine karar verilmiştir. 
Ön ve arka dişler çekilerek anında 3 adet 
NucleOSS T6 implant yerleştirilmiştir. Yer-
leştirme esnasında yeterli primer stabilite 
alınmıştır. Diş eti dikilerek 6 hafta iyileşme 
için beklenilmiştir. İyileşme sonrası mua-
yenede implantların başarılı bir şekilde os-
seointegre olduğu ve bölgenin sağlıklı bir 
şekilde iyileştiği görülmüştür. NucleOSS 
topuz dayanakları implantlara bağlanmış, 
metal housing’leri protezin içine yerleştiril-
miştir. Tasarıma son hali verilerek hastanın 
kullanımına sunulmuştur.

So it was planned to extract mandibular 
teeth and restore the area with an overden-
ture prosthesis attached on NucleOSS ball 
abutments. 3 of NucleOSS T6 implants were 
placed immediately after the posterior and 
the anterior teeth were extracted. The primary 
stabilities were good. Then, soft tissue was 
sutured and it was planned to wait six weeks 
for healing. While examination after healing 
period, it was observed that the implant areas 
were healthy and osseointegration was suc-
cessful. Therefore NucleOSS ball abutments 
were mounted in patient’s mouth and metal 
housings were placed in the overdenture. 
Then the final restoration was moved into the 
oral cavity. 

Fig.10Fig.9

Fig.3 Fig.4 Fig.5 Fig.6

Fig.11

Final Radiography

Alt Çene
Hareketli Protez

Mandibular 
Overdenture
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Fig.1

Fig.6 Fig.7

Fig.2

Alt Dişlerin Tedavisi
Treatment of Mandibular Teeth2 Prof.Dr. Oğuz OZAN

Hasta Bilgileri: 62 yaşında, sigara içmeyen, 
yüksek tansiyon ve aritmi rahatsızlığı olan, kadın.

Patient Information: 62 years old, non-smoker, 
female patient with hypertension and arrhythmia.

Hasta Hikayesi: Hasta mobil olan alt dişlerinin 
restorasyonu amacıyla kliniğe başvurmuştur.

Patient History: The patient referred to the clinic 
for the treatment of the mandibular teeth mobility. 

Oğuz Ozan 2002 yılında Ankara Üniversitesi Diş 
Hekimliği fakültesinden mezun oldu. 2007 yılında «3 
Boyutlu CT Destekli Bilgisayar Programı ile Yapılmış 
İmplant Üstü Sabit Protetik Restorasyonların Planlama 
Başarısının Değerlendirilmesi” isimli tezi ile doktorasını 
tamamladı. Bu tarihten sonra implantlar ve dijital diş 
hekimliği konusunda uluslararası birçok araştırma pro-
jesinde proje yöneticisi/yürütücüsü olarak görev yaptı. 
Yerli/yabancı birçok çalışma yayınladı ve konferansları 
ile yurtiçi ve yurtdışı sayısız ödüle layık görüldü. Com-
puter Aided Implantology Academy genel sekreteri 
olan Oğuz OZAN 2012 yılında doçent, 2017 yılında ise 
profesör unvanını aldı. Halen lisans ve lisansüstü dü-
zeyde ders verip özel kliniğinde hasta kabul etmektedir.

Oguz Ozan was graduated from Ankara University Fac-
ulty of Dentistry in 2002. He received the PhD degree in 
2007 with his doctoral research “Evaluation of Planning 
Success of Implant Supported Prosthesis Guided with 
a 3D CT Supported Computer Software”. After that, he 
got actively involved as director/co-director in multiple 
collaborative research projects in this field. His works 
have been published in major international journals ex-
tensively and he has been awarded multiple times for his 
international lectures. He took part as the general secre-
tary of Computer Aided Implantology Academy. He got 
titles of assoc.prof. in 2012, and professor in 2017. He 
still gives undergraduate and postgraduate level courses 
and performs dentistry in his private clinic.

Yıllık Takip

Fig.1   
Pre-Operatif 
Durum
Pre-Operative 
Situation

Figs.2-3
Cerrahi Operasyon 
ve Geçici Protez
Implant Surgery 
and Provisional 
Prosthesis

Figs.4-5-6-7
Daimi Protez (3. Ay)
Permanent 
Prosthesis 
(3rd Month)

Figs.8-9-10
2 Yıllık Takip
2 Years Follow-up

Years Follow-up
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Fig.8 Fig.9

Fig.10

Fig.3 Fig.4 Fig.5

Üst çenede iki implant destekli ha-
reketli protez taşıyan kadın hastada, 
mobil olan alt dişlerin implant destekli 
sabit protezlerle restore edilmesine 
karar verilmiştir. Hastaya periodontitis 
teşhisi konulmuş, radyografik olarak 
kemik desteğini tamamen yitirmiş tüm 
dişler çekilmiştir. Ön bölgelerde D:4,1 
L:12 mm, arka bölgelerde D:4,8 L:10 
mm olmak üzere 6 adet Nucleoss 
T6 implant yerleştirilmiş ve multi-unit 
abutmentler cerrahi sırasında implant-
lar ile bağlanmıştır. İmmediat bir geçici 
protez yapılması planlandığı için multi 
unit üzeri geçici titanyum abutmentlar 
kullanılmıştır. Hastanın daha önce sa-
hip olduğu üst total protezine uyumlu 
şekilde bitirilen sabit geçici

The patient who was carrying two implant support-
ed removable  prosthesis in maxilla was diagnosed 
with periodontitis, and lost the bone support com-
pletely. It was decided to extract whole mandibular 
teeth that have mobility and restore the area with an 
implant supported fixed prosthesis. 6 Nucleoss T6 
implants were placed. D:4,1 L:12 mm implants were 
used for the anterior areas while D:4,8 L:10 mm im-
plants were used for the posterior areas. Then multi-
unit abutments were attached to the implants during 
surgery.  Due to the immediate temporary prosthe-
sis planning, NucleOSS multi-unit provisional tita-
nium abutments were used. An acrylic provisional 
prosthesis which was designed to be compatible 
to the upper restoration was prepared on the provi-
sional titanium caps and screwed onto the multi-unit 
abutments in the same day. At the end of 2 months 
osseointegration period, the temporary prosthesis 
was removed. Since the prosthesis was prepared by 
following the hygiene procedures, there was almost 
never infected area. Then the screw-retained fixed 
final prosthesis was prepared and loaded on the im-
plants. At 25th months follow-up radiography, there 
was healthy bone growing around the implants and 
the patient had no complaint about the restoration.

akrilik protez, titanyum kepler üzerine rijit bir şekilde bağlanmış ve aynı gün multi- 
unit abutmentlar ile bağlanmıştır. 2 ay osseointegrasyon süresinin bitiminde geçici 
protez çıkartılmıştır. Hijyen işlemlerine uygun yapılan geçici protezin dişeti üzerinde 
neredeyse hiç inflamatif alanlara yol açmadığı görülmektedir. Bu aşamadan sonra 
vida tutuculu tek parça sabit protez yapılarak tedavi sonlandırılmıştır. 25 ay sonraki 
kontrolde hastanın herhangi bir şikayetinin olmadığı ve implant çevresinde sağlıklı 
kemik oluşumu gerçekleştiği görülmüştür.

Final Radyografi
Final Radiography

Alt Dişlerin 
Tedavisi

Treatment of 
Mandibular Teeth
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Fig.1 Fig.2

Fig.8Fig.7Fig.6 Fig.9

Tam Dijital Diş Akışı ile İmplant 
Destekli Tek Kron (Premill Dayanak)
Implant Supported Single Crown with Full 
Digital Workflow (Premill Abutment)
Prof. Dr. Oğuz OZAN

Hasta Bilgileri: 41 yaşında, sigara içmeyen, 
sistemik olarak sağlıklı, erkek.

Patient Information: 41 years old, non-smoker, 
male with no systemic disease.

Hasta Hikayesi: Hasta 36 numaralı bölgede 
dişsizlik tedavisi için kliniğe başvurmuştur.

Patient History: The patient consulted to the 
clinic for treatment of missing tooth 36.

Yıllık Takip

Hastanın kliniğe başvurduğu anda alınan CBCT tara-
ma görüntüsü incelendiğinde 36 numaralı dişsiz böl-
genin implant destekli protez ile restore edilmesine 
karar verilmiştir. 

Examining the CBCT scan picture at starting point, it was de-
cided to restore the absent area of tooth 36 with an implant 
supported prosthesis. 

Fig.1 
Pre-Operatif Durum 
Pre-Operative 
Situation

Figs.2-3
Cerrahi Operasyon 
ve İyileşme
Surgical Phase 
and Healing

Figs.4-5-6-7-8
Dijital Protez 
Tasarımı
Digital Design 
of Prosthesis

Figs.9-10-11-12
Restorasyon Bitim
(4.Ay)
Final Restoration
(4th Month)

Figs.13-14
2 Yıllık Takip
2 Years Follow-up

Years Follow-up

2
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Fig.12Fig.11Fig.10 Fig.13

Fig.14

Fig.3 Fig.4 Fig.5

Tam Dijital Diş Akışı ile 
İmplant Destekli Tek Kron 

(Premill Dayanak)

Implant Supported Single 
Crown with Full Digital Workflow 

(Premill Abutment)

Bölgeye 4.1 mm çap, 12 mm uzun-
luğunda NucleOSS T6 4112 implant 
yerleştirilmiş, iyileşme başlığı takılarak 
2 aylık osseointegrasyon süreci bek-
lenmiştir. Hastanın osseointegrasyon 
sonrası muayenesinde sağlıklı muko-
za ve diş eti şekillenmesi görülmüş ve 
dijital iş akışı ile protez planlanmasına 
geçilmiştir. NucleOSS tarama gövdesi 
kullanılarak intraoral tarayıcı ile dijital 
ölçü alınmıştır. Monitör üzerinde tek 
parçalı vidalı zirkonyum kron tasarlan-
mış ve tasarlanan protez laboratuvar-
da NucleOSS premill dayanak üzerine 
simante edilmiştir. Final protez hasta 
ağzına taşınmıştır. Restorasyonun 26 
ay sonraki muayene ve takip radyog-
rafisinde kron ve diş eti uyumunun iyi 
olduğu, kemik rezorbsiyonu olmadığı 
gözlemlenmiştir.

A NucleOSS T6 4112 implant with the diame-
ter of 4.1 mm and length of 12 mm was placed 
in the area. Then, the gingiva former was 
screwed and 2 months of osseointegration 
period was waited. Since the healthy mucosa 
and intended gingiva forming were present in 
oral cavity after the osseointegration period, 
prosthetic planning with the digital workflow 
started. The digital impression was taken by 
scanning the NucleOSS scan post on the 
implant with intraoral scanner and an implant 
supported single crown was designed in 
the program. The screw-retained zirconium 
crown was designed on the monitor and 
was attached to the NucleOSS premill abut-
ment. Then the final restoration was moved 
into the oral cavity. At 26 months follow-up 
examination, the crown and gingiva adapta-
tion maintained well and there were no bone 
resorptions.

Final Radyografi
Final Radiography
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Fig.1 Fig.2

Fig.7 Fig.8

İndirekt Dijitalizasyon ile Posterior 
Köprü Restorasyonu
Posterior Bridge Restoration with Indirect Digitalization
Prof.Dr. Oğuz OZAN

Hasta Bilgileri: 44 yaşında, sigara 
içmeyen, sistemik olarak sağlıklı, kadın. 

Patient Information: 44 years old, 
non-smoker, female with no systemic 
disease

Hasta Hikayesi: Hasta 24-26 numaralı dişsiz bölgenin 
doldurulması, üst anterior köprüsünün yenilenmesi ve 
üst çene sağ arka bölgede restorasyon isteği ile kliniğe 
başvurmuştur.

Patient History: The patient referred to the clinic with the 
wish of filling in the areas of 24-26, restoration of upper 
anterior bridge and restoration in the right posteriors of 
maxilla.

Hastanın istekleri göz önüne alınarak 24 ve 26 nu-
maralı bölgelere implant destekli köprü uygulanma-
sına, görüntüsünü beğenmediği üst anterior köprü-
sünün daha estetik bir malzeme ile yenilenmesine ve 
tedavinin bir bütünlük oluşturması için ileri derecede 
dolgu içeren üst çene sağ bölge dişlerin de diş des-
tekli zirkonyum restorasyonlar ile kronlanmasına ka-
rar verilmiştir.

Considering the patient’s wishes, the decisions were made 
on an implant supported bridge restoration in the 24th and 
26th sites, restoration of the upper anterior bridge with more 
aesthetic material, and a zirconium restoration for the right 
posteriors of maxilla. The NucleOSS T6 3512 and 4108 im-
plants were placed, the multi unit abutments and comfort 
caps were screwed on the implants. 

Fig.1
Pre-Operatif Durum
Pre-Operative 
Situation

Fig.2
İmplant Yerleşimi
Implant Surgery

Figs.3-4-5-6
Ölçü Alma (2. Ay)
Impression Taking 
(2nd Month)

Figs.7-8-9
Dijital Protez 
Tasarımı
Digital Design 
of Prosthesis

Figs.10-11-12
Daimi Protez
Permanent 
Prosthesis

Fig.13
Post-Operatif 4. Ay 
Radyografisi
Post-Operative 
4th Month 
Radiography

Post
op 
4 Aylık Takip
4 Months 
Follow-up
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Fig.11Fig.10Fig.9 Fig.12

Fig.13

Fig.3 Fig.4 Fig.5 Fig.6

İndirekt Dijitalizasyon ile Posterior 
Köprü Restorasyonu

İndirekt Dijitalizasyon 
ile Posterior Köprü 

Restorasyonu

Posterior Bridge 
Restoration with 

Indirect Digitalization

Nucleoss T6 3512 ve 4108 implant-
lar yerleştirilip multi unit dayanakları 
ve comfort cap’leri takıldıktan ve 
11 no’lu dişe gereken post tedavisi 
yapıldıktan sonra 2 ay osseointeg-
rasyon için beklenmiştir. 2 aylık süre 
sonunda multi unit düz dayanakların 
üzerindeki comfort cap’ler çıkarılarak 
kapalı sistem ölçü alınmıştır. İmplant 
destekli ve doğal dişler aynı model 
üzerinde bitirilecek olduğundan alı-
nan klasik ölçü alçı üzerinde taranmış 
ve Exocad yazılımı içine yerleştiril-
miştir. Exocad programında implant 
destekli köprü, diş destekli köprü ve 
multi-unit dayanak üzeri ti-base’e 
simante edilen vida tutuculu zirkon-
yum köprü tasarlanmıştır. Bitmiş res-
torasyonlar ağız içine taşınmış, vida 
delikleri final tork sonrası kompozit ile 
kapatılmıştır.  4. ayda yapılan kontrol-
de implantların osseointegrasyonu-
nun başarılı olduğu görülmüştür.

Then the required post-treatment was 
applied on tooth 11 and two months of 
osseointegration period was waited. At 
the end of this period, the comfort caps 
on the multi unit abutments were removed 
and the closed tray impression was taken. 
Since the implant supported and tooth 
supported restorations would be planned 
on the same model, taken closed tray 
impression was moved onto the plaster. 
Then the plaster was scanned with the 
oral scanner and the data was transferred 
in the Exocad program. The implant sup-
ported bridge, tooth supported bridge and 
the screw-retained zirconium bridge on 
NucleOSS Ti-Base abutments on mul-
ti-unit abutments were designed in the Ex-
ocad program. The final restorations were 
moved into the oral cavity and the screw 
access holes were filled with composit 
material after final torque. Examining the 
post-operative 4th month radiography, 
osseointegration was successful.

Final Radyografi
Final Radiography
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Fig.1 Fig.2

Fig.6 Fig.7

Direkt Dijitalizasyon ile İmplant 
Destekli Köprü Rehabilitasyonu
Implant Supported Bridge Rehabilitation 
with Direct Digitalization
Prof.Dr. Oğuz OZAN

Hasta Bilgileri: 55 yaşında, sigara 
içmeyen, sistemik olarak sağlıklı, kadın.

Patient Information: 55 years old, 
non-smoker, female with no systemic disease.

Hasta Hikayesi: Hasta sol alt posterior 
bölgedeki köprünün restore edilmesi isteğiyle 
hekime başvurmuştur.

Patient History: The patient consulted to the 
clinic with the request of restoring the mandibular 
left posterior bridge.

Köprü sökümü sonrası 34 ve 38 numaralı bölge-
de tespit edilen mobilitenin tedavisi için 34 numa-
ralı dişin çekilerek bölgede implant destekli köprü 
uygulanmasına karar verildi. 34 ve 37 numaralı diş 
bölgesine NucleOSS T6 D:4,1 mm L:10 ve L:12 mm 
implantlar yerleştirildi ve 2 ay osseointegrasyon için 
beklendi. 

The decision was made on the restoration with an im-
plant supported bridge for the treatment of the mobility 
in the areas of teeth 34 and 38. The former bridge was 
removed and the tooth 34 was extracted. Two Nucle-
OSS T6 implants with diameter of 4,1 mm and lengths 
of 10 and 12 mm were placed in the 34th and 37th sock-
ets, then it was waited 2 months for osseointegration.

Fig.1
Pre-Operatif 
Durum
Pre-Operative 
Situation

Figs.2-3-4-5-6-7
Dijital Protez 
Tasarımı
Digital Design 
of Prosthesis

Figs.8-9
Daimi Protez 
Permanent 
Prosthesis

Fig.10
Post-Operatif 4. Ay 
Radyografisi
Post-Operative 
4th Month 
Radiography

Post
op 
4 Aylık Takip
4 Months 
Follow-up
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Fig.8 Fig.9

Fig.10

Fig.3 Fig.4 Fig.5

Direkt Dijitalizasyon ile 
İmplant Destekli Köprü 

Rehabilitasyonu

Implant Supported 
Bridge Rehabilitation 

with Direct Digitalization

Bekleme süresinin sonunda imp-
lantlar üzerine dijital tarama göv-
deleri yerleştirildi ve ağız içi tarayıcı 
ile dijital ölçü alındı. Sistemin kişiye 
özel çözümler sunan CAD-CAM 
Ti-Base dayanaklarının kullanıl-
ması planlandı. İntraoral tarayıcı 
ile alınan dijital ölçü monitörde 
değerlendirildi ve Exocad progra-
mı ile monolitik zirkonyum köprü 
tasarlandı. Köprü tasarlandığı şe-
kilde kazınıp boyandı. Ardından 
Ti-base’lere rezin esaslı siman ile 
yapıştırıldı ve siman artıkları te-
mizlenerek tek parça vidalı köprü 
tamamlandı ve hastaya estetik 
görünüm kazandırıldı.

At the end of the healing period, digital 
scan posts were screwed on the im-
plants and digital impression was tak-
en by oral scanner. It was planned to 
use CAD-CAM Ti-Base abutments 
which allow custom solutions. The 
digital impression taken by the intraoral 
scanner was evaluated on the monitor 
and a monolithic zirconium bridge was 
designed with the Exocad program. 
The bridge was shaped and stained as 
designed. Then, it was attached to the 
Ti-Base abutments with resin cement 
and cement residues were cleaned. 
Eventually, the design has reached its 
final situation and the patient had her 
aesthetic appearance. 

Final Radyografi
Final Radiography
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Fig.1

Fig.4 Fig.5

Tam Dijital İş Akışı ile 
İmplant Destekli Tek Kron
Implant Supported Single Crown with 
Full Digital Workflow

1
Prof.Dr. Oğuz OZAN

Hasta Bilgileri: : 46 yaşında, sigara 
içmeyen, sistemik olarak sağlıklı, kadın.

Patient Information: 46 years old, 
non-smoker, female with no systemic disease.

Hasta Hikayesi: Hasta 36 numaralı bölgede 
kırılan ve kökü bölgede kalan dişin tedavisi için 
başvurmuştur.

Patient History: The patient consulted to the dentist for 
the treatment of tooth 36 which was broken and the root 
remained in the site.

Yıllık Takip

Tedavi öncesi alınan radyografide görüldüğü üzere 
36 numaralı diş kırılmış ve diş kökü bölgede kalmış-
tır. Soket içerisinde kalan kökün çıkarılmasına ve 
bölgenin implant destekli tek kron ile restore edil-
mesine karar verilmiştir. Diş kökü çekilmiş ve aynı 
anda NucleOSS T6 D:4,8 L:12 mm implant yerleş-
tirilmiştir. İmplant yerleşiminin ardından 2 ay osseo-
integrasyon süreci beklenmiştir. 

Examining that the tooth 36 was fractured and the tooth 
root has remained in the socket, it was decided to remove 
the remaining root and restore the area with an implant sup-
ported crown. The root was extracted and a NucleOSS T6 
implant with the diameter of 4,8 mm and 12 mm length was 
placed in the fresh extraction socket immediately. Then the 
gingiva former was attached to the implant and two months 
of the osseointegration period was waited.

Fig.1 
Pre-Operatif 
Durum
Pre-Operative 
Situation

Fig.2
Cerrahi Operasyon ve 
Osseointegrasyon
Implant Surgery and 
Osseointegration

Fig.3
Post-operatif 3. Ay 
Mukoza İyileşmesi
Post-operative 3rd 
Month Healing

Figs.4-5-6-7
Dijital Tasarım
(3. Ay)
Dijital Design 
(3rd Month)

Fig.8
Daimi Protez
Permanent 
Prosthesis

Fig.9
1 Yıllık Takip
1 Year Follow-up

Years Follow-up
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Fig.7Fig.6 Fig.8

Fig.9

Fig.2 Fig.3

Tam Dijital İş 
Akışı ile İmplant 

Destekli Tek Kron

Implant Supported 
Single Crown with Full 

Digital Workflow

Osseointegrasyon süreci sonunda iyi-
leşme başlığı çıkarılmış ve mukozanın 
sağlıklı iyileştiği görülmüştür. Nucle-
OSS tarama gövdesi implant üzerine 
yerleştirilerek intraoral tarayıcı yardımı 
ile dijital ölçü alınmıştır. Tarama verisi 
Exocad programına aktarılmış ve mo-
nitör üzerinde implant destekli tek kron 
tasarlanmıştır. Tasarlanıp, sinterlenmiş 
Zr tek kron laboratuvar ortamında hex 
ti-base dayanak ile kompozit siman 
kullanılarak yapıştırılmış ve implanta 
vidalanmıştır. İmplant ve dijital iş akışı 
ile şekillendirilen kronun 14 ay sonra-
ki kontrol radyografisi incelendiğinde 
implant başarılı bir şekilde osseointeg-
re ve restorasyon sorunsuzdur. Hasta 
protezin fonksiyonundan memnundur. 

At the end of the waiting period, healthy mu-
cosa was present. The gingiva former was 
removed and the scan post was screwed 
into the implant to design the prosthesis 
digitally. The area was scanned with the 
intraoral digital scanner, the scan data was 
transferred into the Exocad program, and 
the implant supported single crown was 
designed on the monitor. The designed 
and sinterized zirconium single crown was 
attached to the ti-base hex abutment with 
composit cement in the laboratory setting, 
and was screwed into the implant. Examin-
ing the 14 months follow-up radiography, the 
implant was still well-osseointegrated and 
the restoration was in good shape. Also, the 
patient was pleased with the functionality of 
the prosthesis.

Final Radyografi
Final Radiography
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Fig.1

Fig.6 Fig.7

Fig.2

Üst Çene Fixon4 Tedavisi
Maxillary Fixon4 Treatment1 Prof.Dr. Oğuz OZAN

Hasta Bilgileri: : 62 yaşında, sigara 
içmeyen, kontrol altında yüksek tansiyon 
rahatsızlığı olan, kadın.

Patient Information: 62 years old, 
non-smoker, female with hypertension under 
control.

Hasta Hikayesi: Hasta üst çene dental 
tedavisi için kliniğe başvurmuştur.

Patient History: The patient referred to 
the clinic for treatment at upper jaw.

Yıllık Takip

Üst çenede çoklu diş eksikliği, kalan diğer dişlerde 
periodontal yıkım, resorbe kretler ve sarkmış maksiller 
sinüsü bulunan hastanın üst çenede kalan dişleri çe-
kilmiştir. Aynı seans Fixon4 protokolüne uygun olarak 
D:4,1 mm L:12 mm NucleOSS T6 implantları 16, 12, 22 
ve 26 numaralı diş bölgelerine yerleştirilmiştir. Poste-
rior bölgede yapılan implantlar distale açılı olacak şe-
kilde yerleştirilmiştir. 

Since the remaining maxillary teeth had periodontal issues, 
maxillary sinus pneumatization and crest resorptions; all maxil-
lary teeth were extracted and D:4,1 mm L:12 mm NucleOSS 
T6 implants were placed in the 16th, 12th, 22th, 26th sockets 
following the Fixon4 protocol. Posterior implants were placed 
in the distal position. At the same day, an acrylic temporary 
prosthesis was prepared on the multi-unit titanium caps and 
screwed on the implants using NucleOSS occlusal screws. 

Figs.1-2
Pre-Operatif 
Durum
Pre-Operative 
Situation

Figs.3-4-5
Cerrahi Operasyon 
Implant Surgery

Figs.6-7-8
Dijital Protez 
Tasarımı
Digital Design 
of Prosthesis

Fig.9
1 Yıllık Takip
1 Yıear Follow-up

Years Follow-up
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Fig.8

Fig.9

Fig.3 Fig.4 Fig.5

Then 3 months of osseointegration and 
healing period was waited. At the end of 
the healing period, all the implants were 
well-osseointegrated and the temporary 
prosthesis was removed. The scan posts 
were attached on the implants and scan-
ned with the intraoral digital scanner for 
digital impressions. Then the scan data 
was transferred in the EXOCAD program 
and a fixed prosthesis was designed. The 
zirconium prosthesis was prepared for the 
final restoration. The patient was received 
again after 14 months for the follow-up 
examination. At the 14th month follow-up 
examination it was observed that the 
implant areas were still healthy, the patient 
had no complaints and was pleased with 
the functionality of the prosthesis. 

Final Radyografi
Final Radiography

Üst Çene
Fixon4 Tedavisi

Maxillary Fixon4 
Treatment

İmplantların yerleştirilmesini 
takiben aynı gün geçici titan-
yum kepler üzerine akrilden 
geçici sabit protez hazırlan-
mış, hazırlanan protez ağız 
dışında titanyum keplere 
simante edildikten sonra 
sistemin okluzal vidaları kul-
lanılarak implantlar üzerine 
sabitlenmiştir. İmplant yerle-
şiminin ardından 3 ay osse-
ointegrasyon için beklenmiş 
ve sürecin sonunda geçici 

protez çıkarılmıştır. İmplantların başarılı bir şekilde osseointegre olduğu görülmüştür. Nucle-
OSS tarama gövdesi kullanılarak intraoral tarayıcı ile dijital ölçü alınmış ve monitör üzerinde 
hastanın sabit daimi protezi tasarlanmıştır. Zirkonyumdan hazırlanan blok multi-unit ti-base 
dayanaklara simante edilmiş ve vida yardımı ile implantlara tutturulmuştur. Vakanın 14 ay-
lık kontrolünde implant bölgesinin sağlıklı olduğu, hastanın daimi protezin fonksiyonundan 
memnun olduğu ve herhangi bir şikayetinin olmadığı görülmüştür.
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Fig.1 Fig.2

Fig.5 Fig.6

Tam Dijital İş Akışı ile İmplant    
Destekli Köprü Rehabilitasyonu
Implant Supported Bridge Rehabilitation with Full Digital Workflow

2
Prof.Dr. Oğuz OZAN

Hasta Bilgileri: : 55 yaşında, sigara 
içmeyen, sağlıklı, kadın.

Patient Information:  55 years old, 
non-smoker, female with no systemic 
disease

Hasta Hikayesi: Hasta sol alt bölgede 34, 35, 36 
ve 37 numaralı dişlerin eksikliği sebebiyle kliniğe 
başvurmuştur.

Patient History: The patient consulted to the clinic 
with the complaint of missing 34th, 35th, 36th and 
37th teeth in the left lower jaw.

Yıllık Takip

Sol alt bölgede oluşan dişsizlikten şikayet eden has-
tada 34 ve 36 numaralı bölgelere implant yerleştiril-
miştir. İmplant yerleşiminden 3 ay sonra implantların 
başarılı bir şekilde osseointegre olduğu ve dişetinin 
sağlıklı bir şekilde iyileştiği görülmüştür. İmplantlar üze-
rine Nucleoss dijital tarama gövdeleri yerleştirilmiştir. 
Tedavi bütünlüğü açısından 33 no üstündeki kron da 
yenilenmek üzere prepare edilmiş ve dijital tarayıcı ile 
ölçü alınmıştır. Dijital tarayıcı ile alınan veriler 3 boyutlu 
Exocad tasarım programı içinde açılmış ve 33 no’lu diş 
destekli kron ile implant destekli zirkonyum köprü ta-
sarımları bilgisayarda yapılmıştır. 

2 of NucleOSS T6 implants were placed in the 34th 
and 36th sockets for the patient’s treatment  who 
was edentulous in the left posterior mandible. Ex-
amining the post operative 3rd month’s radiography, 
osseointegration of the implants were successful 
and the soft tissue was healthy. Then the NucleOSS 
scan posts were screwed on the implants and digital 
impression was taken by oral scanner. On the other 
hand, 33th tooth was prepared for tooth supported 
restoration to provide treatment unity. 

Fig.1 
İmplant Yerleşimi
Implant Placement

Figs.2-3-4
Dijital Tasarım 
(3. Ay)
Digital Design
(3rd Month)

Figs.5-6-7-8
Daimi Protez
Permanent 
Prosthesis

Fig.9
2 Yıllık Takip
2 Years Follow-up

Years Follow-up
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Fig.7 Fig.8

Fig.9

Fig.3 Fig.4

Tam Dijital İş Akışı ile 
İmplant Destekli Köprü 

Rehabilitasyonu

Implant Supported Bridge Rehabilitation with Full Digital Workflow

Implant Supported Bridge 
Rehabilitation with Full 

Digital Workflow

Zirkonyum altyapı tasarıma uy-
gun olacak şekilde kazınmış ve 
gerekli boyama işlemleri yapıl-
mıştır. Kazınan altyapıya direnç 
sağlamak amacıyla sinterizas-
yon yapılmıştır. Çoklu restoras-
yon olması nedeni ile ti-base 
dayanaklar no hex seçilmiştir. 
Ti-base dayanaklar laboratuvar 
ortamında köprü içine simante 
edilmiştir. Hazırlanan köprü ve 
tek kron ağız içine taşınmıştır. 
Hastanın 2. yıl takip muayene-
sinde implant bölgesinin sağlıklı 
olduğu, hastanın protezin kul-
lanımından memnun olduğu ve 
herhangi bir şikayetinin olmadı-
ğı görülmüştür.

Scan datas were evaluated in the 
computer and a zirconium bridge 
was designed on the implants while 
a zirconium crown was designed 
on tooth number 33. The prosthe-
ses were shaped as designed, then 
they were stained and sinterized for 
resistance improvement. Since the 
restorations were on multiple teeth, 
no-hex ti-base abutments were 
preferred, then were cemented in 
the restorations. The final restora-
tions were moved into the patient’s 
mouth. The restorations were ex-
amined after 2 years. The implant 
areas were still healthy, and the pa-
tient was pleased with the restora-
tion’s durability.

Final Radyografi
Final Radiography



28

Açık Sinüs Kaldırma Operasyonu
External Sinus Lift Operation4 Prof.Dr. Doruk KOÇYİĞİT

Hasta Bilgileri: 48 yaşında, sigara 
içmeyen, oral hijyeni yetersiz, sistemik 
olarak sağlıklı, erkek.

Patient Information: 48 years old, 
non-smoker, poor oral hygiene, male 
with no systemic disease.

Hasta Hikayesi: Hasta 8 sene önce kaybettiği 16 ve 17 
numaralı dişlerin tedavisi için kliniğe başvurmuştur.

Patient History: The patient referred to the clinic for the 
treatment of teeth 16 and 17 that were missing for eight years.

Dr. Doruk Kocyigit, 2002 yılında Ankara Üniversitesi 
Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. 2008 yılın-
da öğretim görevlisi olarak göreve başladı. 2011 yılında 
Yardımcı Doçent, 2013 yılında Doçent, ve 2020 yılında 
Profesörlük ünvanlarını aldı. İngiltere Londra Guys&St.
Thomas Hastanesi’nde dudak-damak yarıklarının te-
davisi konusunda ve Guildford Royal Surrey County 
Hospital Oral&Maxillofacial Surgery kliniğinde ziyaretçi 
doktor olarak çalıştı. Yerli ve yabancı, hakemli ve indeks 
içerisinde yer alan dergilerde 60’ın üzerinde makalesi 
bulunmaktadır. Yurt dışında 2 (EACMFS, IAOMS), yurt 
içinde 2 (ACBID, TAOMS) dernekte aktif üyeliği bulu-
nan profesör halen Kırıkkale Üniversitesi’nde öğretim 
üyeliği yapmaktadır.

Dr. Doruk Kocyigit, graduated from Ankara University 
Faculty of Dentistry in 2002. He started his academic 
career in 2008 as a lecturer. He became an assistant 
professor in 2011, an associate professor in 2013 and 
as a professor in 2020. He practiced as a clinical ob-
server for «Cleft Lip and/or Palate Classification and 
Treatment» in Guys&St.Thomas Hospital in London, 
and in the field of «Oral&Maxillofacial Surgery» in Royal 
Surrey County Hospital in Guildford, England. He has 
over 60 published papers in peer-reviewed and SCI/
SCI-expanded national/international journals. The 
professor who is actively a member of two interna-
tional dental associations (EACMFS, IAOMS), and 
two national dental associations (ACBID, TAOMS) 
is working as an academic staff at Kırıkkale University.

Yıllık Takip
Years Follow-up

Fig.1   
Pre-Operatif 
Durum
Pre-Operative 
Situation

Fig.2   
Sinüs Lifting 
Sonrası (8.Ay)
After Sinus 
Lifting (8th Month)

Figs.3-4-5 
İmplant Operasyonu 
Implant Surgery

Fig.6
Post-Operatif 
Radyografi
Post-Operative 
Radiography

Figs.7-8
4 Yıllık Takip
4 Years Follow-up

Fig.1 Fig.2

Fig.6Fig.5
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Final Radyografi

The fixed restoration treatment was decided for 
the treatment of the missing teeth 16 and 17. The 
patient was informed that external sinus lifting 
and advanced surgery techniques were needed 
due to the sagging sinus and resorption of the 
jawbone; dental implants would be placed af-
ter healing. After the patient’s acceptance of the 
treatment, external sinus lift operation was carried 
out and waited for 8 months for healing. Allogenic 
graft material and resorbable collagen membrane 
were used during external sinus lifting opera-
tion. The site was re-opened after 8 months of 
healing, osteotomized and healed sinus wall was 
seen. NucleOSS T6 implant with 4,1 mm diame-
ter and 10 mm length was placed in the area of 
missing tooth 16; while NucleOSS T6 implant with 
4,8 mm diameter and 10 mm length was placed 
in the area of missing tooth 17. A cemented pros-
thesis was designed and moved into the patient’s 
mouth. Through the examination at post opera-
tive 4th year, it was observed that the implant area 
was healthy and the patient was pleased with the 
functionality of the restoration.

Fig.3

Fig.8

Fig.7

Fig.4

Muayene sırasında sol 
üst bölgedeki 16 ve 17 nu-
maralı dişlerin eksikliğini 
gidermek için sabit resto-
rasyon tedavisine karar 
verilmiştir. Hastaya sarkık 
sinüs tabanı ve rezorbsi-
yondan dolayı external si-
nüs lift işlemi yapılması ve 
ileri cerrahi uygulanması 
gerektiği, ancak iyileşme-
den sonra implant uygu-
lamasının yapılabileceği 
söylenmiştir. Hastanın te-
daviyi kabulünün ardından 
açık sinüs lift operasyonu 

yapılmış ve 8 ay iyileşme için beklenmiştir. External sinüs lift cerrahisi sırasında 
allojenik greft materyali ve rezorbe olabilen kollajen membran kullanılmıştır. Bölge 
tekrar açılmış, osteotomi yapılmış ve iyileşen sinüs duvarı görülmüştür. 16 no’lu 
eksik diş için 4.1 mm çap ve 10 mm boy, 17 no lu eksik diş için 4.8 mm çap ve yine 
10 mm boy Nucleoss T6 implantlar yerleştirilmiştir. Simante abutment üzerine 
protez tasarlanmıştır. 4 yıllık klinik takip sonrası muayenede implant çevresinin 
sağlıklı, hastanın protez fonksiyonundan memnun olduğu görülmüştür.

Final Radiography

Açık Sinüs 
Kaldırma 

Operasyonu

External Sinus 
Lift Operation
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Tam Ark Rehabilitasyon, 
Fixon4 ve Dijital Çözüm4

Hasta Bilgileri: 44 yaşında, sigara 
içmeyen, sağlıklı, erkek.

Patient Information: 44 years old, 
non-smoker, male with no systemic 
disease

Hasta Hikayesi: Hasta alt ve üst çenede periodontal 
yıkım ve derin çürük nedeniyle tüm dişlerini kaybetmiştir. Bu 

nedenle sabit protetik tedaviye başvurulmuştur.

Patient History: The patient has lost the whole teeth 
caused by periodontal diseases and deep caries. For this 

reason, fixed prosthetic treatment was decided.

Yıllık Takip
Years Follow-up

Figs.1-2   
Pre-Operatif 
Durum
Pre-Operative 
Situation

Figs.3-4 
Cerrahi Aşama ve 
Geçici Yükleme
Surgery and 
Provisional 
Prosthesis

Figs.5-6-7
Ölçü Alma (3. Ay)
Impression Taking 
(3rd Month)

Figs.8-9-10-11
Dijital Protez 
Tasarımı
Digital Design 
of Prosthesis

Fig.12
Daimi Protez
Permanent 
Prosthesis

Fig.13
4 Yıllık Takip
4 Years Follow-up

Fig.1 Fig.2

Fig.9Fig.8Fig.7

Prof.Dr. Doruk KOÇYİĞİT  
Prof.Dr. Oğuz OZAN

Hastanın klinik teşhisi konulduğu andaki durumundan da 
anlaşılacağı gibi ağızdaki dişlerin protetik tedavisi mümkün 
değildir. Umutsuz dişlerin tamamının çekilip anında implan-
tasyon tedavisine başlanması planlanmıştır. NucleOSS 
fixon4 protokolü uygulanarak üst çenede 4, alt çenede 
6 adet implant uygulanmıştır. 30 derece açılı multi-unit ve 
implant bağlantıları, yerleştirme hatalarına izin vermemek 
için cerrahi sırasında tamamlanmıştır. Bu abutment yerleş-
tirmesi geç dönemde de yapılabilir ancak dayanağın imp-
lant içerisine tam oturduğundan emin olunmalıdır. 

As understood from the clinical diagnosis of the patient 
when he consulted to clinic, prosthetic treatment was not 
possible due to terminal dentition. Extraction of the all teeth 
and immediate implantation was planned. 4 implants for the 
maxilla and 6 implants for the mandibula was placed follow-
ing NucleOSS fixon4 protocol. 30° angled multi-units and 
implants were attached in the surgery to avoid placement 
difficulties. In the same day, a functional temporary fixed 
prosthesis was loaded on the implants, then three months 
of healing period was waited. 

Full Arch Rehabilitation, Fixon4 and Digital Solution



31

Final Radyografi

After the healing period, the impressions were taken with the open tray 
technique. During impression and transfer to the stone model, in order to 
prevent dimensional deviations, open impression tray parts were bended 
passively, and attached with an orthodontic wire and acrylic. After the pa-
tient’s approval of the aesthetics of the try-on models, the models were 
sprayed in order to work with the scanner. Nucleoss T6 multi-unit scan 
posts were attached onto the analogs and scanned. Scan model and 
implant positions were matched on the program. Then the suitable Cad/
Cam and milled titanium superstructure for the upper and lower jaw was 
prepared by software. Titanium supported full acrylic final prosthesis was 
moved into the oral cavity and formed the smile line. After 4 years, the 
patient was received for the follow-up control and it was observed that 
the restoration preserved its durability and the implant areas were healthy.

Fig.3

Fig.13

Fig.11 Fig.12Fig.10

Fig.4 Fig.5 Fig.6

İmplantlar aynı gün sabit geçici protezlerle fonksiyonel immediat yüklenerek final proteze geçmeden önce üç ay iyileşme dönemi 
beklenmiştir. 3 ay sonra sabit protez için açık kaşık ölçü tekniği ile ölçü alınmıştır. Ölçü işlemi ve alçı modele transfer sırasında boyutsal 
sapmalar olmaması için açık ölçü kaşığı parçaları uygun şekilde bükülmüş bir ortodontik tel ve büzülmesiz akrilik ile birbirine bağlan-
mıştır.  Ölçüye uygun şekilde alçı model üzerinde alt ve üst çene alçı modelleri üzerinde yapılmış diş dizimini hastanın beğenmesinden 
sonra dijital tarayıcının okumasını sağlamak amacıyla dişli prova modellerine spray sıkılmıştır. Nucleoss T6 multi unit analogları üze-
rine tarama parçaları yerleştirilmiş ve taranmıştır. Taranan dişli prova ve implant pozisyonları yazılımda çakıştırılmıştır. Alt ve üst çene 
için taranan dişli provalara uygun titanyum altyapı yazılım yardımı ile tasarlanmıştır. Ardından kazıma işlemi yapılmış ve kumlanmıştır. 
Hazırlanan metal altyapı akrilik içine entegre edilip hasta ağzına taşınmış ve final protez gülme hattını oluşturmuştur. İmplantların yer-
leştirilmesinden 4 yıl sonra alınan takip radyografisinde uygulanan restorasyonun sağlamlığını koruduğu ve implant bölgesinin sağlıklı 
olduğu görülmüştür.

Tam Ark Rehabilitasyon, 
Fixon4 ve Dijital Çözüm

Full Arch Rehabilitation, 
Fixon4 and Digital Solution



32

Fig.1 Fig.2

Fig.6 Fig.7

İmplant Destekli ve Diş 
Destekli Protezler ile Tam 
Ark Rehabilitasyon
Full Arch Rehabilitation with Implant Supported 
and Tooth Supported Prostheses

Assoc.Dr. / Doç.Dr. Orhun EKREN Assoc.Dr. / Doç.Dr. Mustafa ÖZCAN

Hasta Bilgileri: 55 yaşında, sigara kullanmayan, 
sistemik olarak sağlıklı, erkek.

Patient Information: 55 years old, non-smoker, 
male with no systemic disease.

Hasta Hikayesi: Hasta üst çenedeki diş eksikliği 
ve alt çene protezinin daha estetik bir şekilde restore 
edilmesi amacıyla hekime başvurmuştur.

Patient History: The patient referred to the clinic for the 
treatment of edentulous maxilla and restoration with a more 
aesthetic prosthesis at mandible.

Fig.1
Pre-operatif 
Durum
Pre-operative 
Situation

Figs.2-3-4-5-6
Cerrahi Operasyon 
ve Geçici Protez
Implant Surgery 
and Provisional 
Prosthesis

Figs.7-8-9-10
Daimi Protez (3. Ay)
Permanent 
Prosthesis 
(3rd Month)

Fig.11
Post-Operatif 3. Ay 
Radyografisi
Post-Operative 3rd 
Month Radiography

2000 yılında İstanbul Üniversi-
tesinde lisans eğitimini, 2009 
yılında Çukurova Üniversitesinde 
doktora eğitimini tamamlayan 
Doç.Dr. Orhun EKREN 2012 yı-
lında Çukurova Üniversitesi Diş 
hekimliği Fakültesi Protetik Diş 
Tedavisi Anabilim Dalında öğre-
tim üyeliğine atandı. Yerli ve ya-
bancı, hakemli ve SCI, SSCI, AHCI 
indeksleri içerisinde yer alan der-
gilerde birçok makalesi bulunan 
diş hekimi halen aynı bölümde 
görevine devam etmektedir.

2008 yılında lisans eğitimini ve 
2014 yılında doktora eğitimini 
Gazi Üniversitesi’nde tamam-
layan diş hekimi 2016 yılında 
Çukurova Üniversitesi Diş 
hekimliği Fakültesi Periodon-
toloji Ana Bilim Dalında öğ-
retim üyeliğine atandı. Yerli ve 
yabancı, hakemli ve SCI, SSCI, 
AHCI indeksleri içerisinde yer 
alan dergilerde birçok maka-
lesi bulunan Doç.Dr. Mustafa 
ÖZCAN halen aynı bölümde 
görevine devam etmektedir.

Having completed his under-
graduate education at Istanbul 
University in 2000 and his doc-
torate education at Çukurova 
University in 2009, he was ap-
pointed as a lecturer at Çukurova 
University Faculty of Dentistry 
Department of Prosthodon-
tics in 2012. Assoc. Dr. Orhun 
EKREN who has many pub-
lished papers in peer-reviewed 
and SCI/SSCI/AHCI national/
international journals, still works 
in the same department.

Having completed his undergrad-
uate education at Gazi University 
in 2008 and his doctorate ed-
ucation at the same university 
in 2014, he was appointed as a 
lecturer at Cukurova University 
Faculty of Dentistry Department 
of Periodontology in 2016. As-
soc. Dr. Mustafa OZCAN who 
has many published papers in 
peer-reviewed and SCI/SSCI/
AHCI national/international jour-
nals, still works in the same de-
partment.

Post
op 
3 Aylık Takip
3 Months 
Follow-up
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Fig.9Fig.8 Fig.10

Fig.11

Fig.3 Fig.4 Fig.5

Hastanın pre-operatif radyografisi incelendiğinde üst çenede kalan dişlerin çekilmesine ve 
implant destekli sabit restorasyon ile rehabilite edilmesine; alt çenede ise hastanın esteti-
ğinden ve fonksiyonundan memnun olmadığı diş destekli protezinin yenilenmesine karar 
verilmiştir. NucleOSS Fixon4 seti ve set içerisindeki implant pozisyonlama rehberi de kulla-
nılarak fixon4 prosedürüne uygun bir şekilde üst çeneye 3,5 mm çap, 12 mm boyda 4 adet 
NucleOSS T6 implant yerleştirilmiştir. Anterior implantlar 0 derece, posterior implantlar 30 
derece açı ile yerleştirilmiş, multi-unit dayanaklar ve konfor kepleri implantlara bağlanmıştır. 
Multiunit dayanak konfor kepleri üzerine akrilik malzemeden sabit geçici protez tasarlan-
mış ve intraoral prova yapılmıştır. Provası yapılan ve hasta ağzına göre uyumlanan protez 
implantlar üzerine immediat yüklenmiştir. Dişeti şekillenmesi ve implantların osseointeg-
re olması için 3 aylık iyileşme süreci beklenmiştir. İmplant yerleşiminden 3 ay sonra üst 
çenede dişetlerinin sağlıklı, implantların etrafında keratinize yapışık dişetinin yeterli olduğu 
görülmüştür. Mandibular dişler de prepare edilmiştir. Protez için ölçü alınmış ve alınan ölçü 
alçı modele taşınmıştır. Çalışma modeli üzerinde interark mesafe çalışması yapılmıştır ve 
hazırlanan metal altyapının hasta ağzında provası yapılmıştır. Protez uyumu ve hastanın 
tasarımı beğenmesinin ardından metal destekli porselen ile kaplanmış ve hasta ağzına ta-
şınmıştır. Alt ve üst protezlerin birbirine uyumlu, implantların başarılı bir şekilde osseointegre 
olduğu görülmüştür.

Examining the pre-operative radiography, it 
was decided to extract the maxillary remaining 
teeth and rehabilitate with an implant support-
ed fixed prosthesis, then restore the mandibu-
lar former prosthesis which the patient wasn’t 
pleased with the aesthetic appearance or 
functionality, with a more aesthetic design. 4 
of NucleOSS T6 D:3,5 mm L:12 mm implants 
were placed in the upper jaw using the mul-
ti-unit guide in the NucleOSS fixon4 surgical 
kit. Anteriors were placed without angle while 
the posteriors were placed with the angle of 
30 degree. Then the angled multi-unit abut-
ments were attached to the implants and 
the comfort caps were screwed. An acrylic 
provisional prosthesis was prepared on the 
multi-unit comfort caps and moved into the 
oral cavity. Then, it was waited for 3 months 
of osseointegration period. At the end of this 
period, soft tissue was healthy and there was 
keratinized gingiva around implants in the up-
per jaw. Then the mandibular teeth also were 
prepared. The impressions were taken and 
moved onto the plaster model and the inter-
arch distance was evaluated. The metal struc-
tures were prepared and tried in the oral cavity. 
The patient was pleased with the appearance 
of the restoration. Then they were porcelain 
veneered and moved into the patient’s mouth. 
The upper and lower prostheses adaptation 
was well and the implant osseointegration 
was successful.

Final Radyografi
Final Radiography

İmplant Destekli ve 
Diş Destekli Protezler ile 
Tam Ark Rehabilitasyon

Full Arch Rehabilitation with 
Implant Supported and 

Tooth Supported Prostheses
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Fig.1

Fig.5 Fig.6

Fig.2

Alt Çene Fixon4
Fixon4 in the Mandible3 Msc.Dr. Şerif KÜÇÜK

Hasta Bilgileri: 38 yaşında, ağız hijyeni iyi 
durumda olmayan, günde 20 sigara içen, 
risk grubunda erkek hasta.

Patient Information: 38 years old, 
poor oral hygiene, one-pack a day 
smoker, male patient in the risk group.

Hasta Hikayesi: Hasta alt çene sağ ve sol taraftaki diş 
destekli köprülerin sallanması ve ağrı sebebiyle kliniğe baş-
vurmuştur. Tedavisinden 3 yıl sonraki takip muayenesinde 
üst çenede de aynı restorasyonun uygulanmasını istemiştir.

Patient History: The patient referred to the clinic for the 
treatment of the pain and mobility at the areas of the man-
dibular left and right tooth supported bridges.  At 3rd year 
follow-up, he wished to have the same restoration in the 
maxilla. 

Şerif Küçük M.Sc., MOM, 2003 yılında Köln Üni-
versitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. 
2006’da Implantoloji & Periodontoloji öğretim prog-
ramlarını, 2010’da Privatklinik Schloss Schellenste-
in’da (Olsberg, Almanya) implantoloji ve oral cerrahi 
uzmanlık programını tamamladı ve o dönem Ağız, 
Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı unvanını alan ilk ve tek 
Türk oldu. Münster Üniversitesi’nden 2009 yılında 
M.O.M Master, 2014 yılında M.Sc. ünvanını aldı. Bo-
neFactory Academy kurucusu ve TFI Academy’nin 
eğitim ve bilimsel yönetim kurulu üyesi olan diş he-
kimi otojen kemik ve yumuşak doku augmentasyon, 
ileri cerrahi ve implantoloji alanlarında seminer ve eği-
tim düzenlemekte, Köln’de bulunan kendi kliniğinde 
hastalarına hizmet vermektedir.

Serif KUCUK M.Sc., MOM, was graduated from 
Dentistry Faculty of University of Cologne, Germa-
ny. He completed Implantology & Periodontology 
courses in 2006, completed implantology and oral 
surgery programs at Privatklinik Schloss Schellen-
stein (Olsberg, Germany) in 2010 and became the 
first and only Turkish oral&maxillofacial surgeon at 
that time. He received M.O.M. degree in 2009 and 
MSc. degree in 2014, both from University of Mun-
ster. He is the founder of the BoneFactory Academy 
and a member of TFI Academy Scientific Board. He 
lectures at seminars and his own training courses 
about autogenous bone & soft tissue augmenta-
tion, and advanced implant surgery techniques. He 
also takes care of his patients in his own clinic in 
Bunde, Germany.

Yıllık Takip

Figs.1-2-3   
Pre-Operatif 
Durum 
Pre-Operative 
Situation

Figs.4-5-6 
Cerrahi Operasyon 
ve Geçici Protez
Surgical Phase 
and Provisional 
Prosthesis

Fig.7
Ölçü Alma (3. Ay)
Impression Taking 
(3rd Month)

Figs.8-9
Daimi Protez
Permanent 
Prosthesis

Fig.10
3 Yıllık Takip
3 Years Follow-up

Years Follow-up
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Fig.7 Fig.8 Fig.9

Fig.10

Fig.3 Fig.4

Alt çene pre-operatif de-
ğerlendirmesinde kronik 
periodontal hasarlar ve 
sekonder çürükler tespit 
edildi. Kurtarılacak du-
rumda olmayan dişlerin 
çekilmesine ve NucleOSS 
Fixon4 protokolü uygula-
narak sabit vidalı total pro-
tez ile restore edilmesine 
karar verildi. Alt çene ön 
bölgedeki dişler çekilerek 
4 adet NucleOSS T6 imp-
lantı yerleştirildi. İmplantla-
rın çevresi smart grinding 
ile dolduruldu. İmplantlar

Mandibular chronic periodontal diseases and secondary 
tooth decays were observed through the pre-operative 
examination. It was decided to extract the hopeless teeth 
and restore the area with a screw-retained fixed total pros-
thesis following NucleOSS Fixon4 protocol. Remaining 
teeth in the anterior mandibular areas were extracted and 4 
NucleOSS T6 implants were placed. Surroundings of the 
implants were filled with smart grinding. Multi-unit abut-
ments were screwed into the implants, a full acrylic pros-
thesis was prepared on the multi-unit titanium provisional 
caps and loaded on the implants. At post-operative 3rd 
month, the implant areas were healthy, osseointegration 
was successful. Therefore, the impressions were taken, 
moved on the plaster model, and a fixed zirconium pros-
thesis which was compatible with the maxillary teeth was 
cemented on the NucleOSS multi unit ti-base abutments. 
Then, it was moved into the oral cavity and the patient had 
his aesthetic appearance. At 3rd year follow-up examina-
tion, the patient referred to the clinic with the wish of having 
same restoration in the maxilla. Same protocol was applied 
in the area and the surroundings of the implants were filled 
with smart grinding. At the same time, third year follow-up 
examination was carried out for the mandible. Bone re-
genarations were observed at the areas where were filled 
with SmartGrinding. The implants were well-osseointe-
grated, the implant areas were healthy and the patient was 
pleased, had no complaints.

üzerine multi-unit dayanaklar vidalandı ve titanyum geçici kepleri üzerine 
hazırlanan tam akrilik geçici protez yüklendi. Hastanın daimi protezi için 
alınan ölçü alçı modele taşınarak NucleOSS ti-base dayanaklar üzerine 
simante edilen sabit zirkon protez hazırlandı. Üst çenedeki dişlere uyumlu 
bir şekilde hazırlanan protez hasta ağzına taşındı ve hastaya estetik bir gö-
rünüm kazandırıldı. Alt çenede uygulanan NucleOSS Fixon4 tedavisinden 
3 yıl sonra hasta aynı restorasyonun üst çenede uygulanması isteği ile kli-
niğe başvurdu. Üst çenede de gerekli protokol uygulandı ve smart grinding 
ile implantların etrafı dolduruldu. Üst çene final protezleri yüklenirken 3 yıllık 
takibi yapılan alt çenede SmartGrinder ile doldurulan bölgede kemik kaza-
nımı olduğu, implantların başarılı bir şekilde osseointegre olduğu, implant 
çevresinin sağlıklı, hastanın memnun olduğu görüldü.

Final Radyografi
Final Radiography

Alt Çene 
Fixon4

Fixon4 in the 
Mandible
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Fig.1

Fig.7           Fig.8 Fig.9

Fig.2

Üst Çene İmplant Destekli 
Kron Tedavisi
Implant Supported Crown Treatment at Maxilla
Msc.Dr. Şerif KÜÇÜK

Hasta Bilgileri: 41 yaşında, ağız hijyeni normal, 
sistemik olarak sağlıklı, kadın hasta.

Patient Information: 41 years old, average oral 
hygiene, woman with no systemic disease.

Hasta Hikayesi: Hasta üst çene sol posterior 
bölgede kırılan diş destekli köprünün restorasyonu 
amacıyla kliniğe başvurmuştur.

Patient History: The patient consulted to the den-
tist for the restoration of her fractured tooth supported 
bridge in the left posterior maxilla.

Figs.1-2-3   
Pre-Operatif 
Durum 
Pre-Operative 
Situation

Figs.4-5-6-7-8-9
Cerrahi Operasyon
Surgical Phase

Figs.10-11
Geçici Protez
Provisional 
Prosthesis 

Figs.12-13
Daimi Protez
Permanent 
Prosthesis

Post
op 
3 Aylık Takip
3 Months 
Follow-up
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Fig.10 Fig.11 Fig.12

Fig.13

Fig.3 Fig.4 Fig.5 Fig.6

Üst Çene 
İmplant Destekli 

Kron Tedavisi

Implant Supported 
Crown Treatment 

at Maxilla

it was decided to extract the abutment teeth and 
place implants immediately when the lateral and oc-
clusal views of the fractured tooth supported bridge 
were examined. Teeth 25 and 26 were extracted, 
and the implants were placed immediately in the 
extraction sockets. Autologous bone grafting ma-
terial was prepared from the patient’s own tissue 
and the surroundings of the implants were filled with 
smart grinding. The soft tissue was sutured with 5.0 
monofilament. Functional fixed temporary crowns 
were prepared and were loaded on the implants 
and teeth 24 and 27 in the next day. The temporary 
bridge restoration was removed after 3 months of 
the healing period and the impressions were taken. 
Then the fixed permanent prosthesis was designed 
and moved into the cavity, thus the patient had the 
aesthetic appearance.

Final Radyografi

Üst çene sol posterior 
bölgedeki diş destekli 
restorasyonun okluzal 
ve lateral görüntüleri 
incelendiğinde köprüye 
dayanak olan dişlerin 
çekilmesine ve anında 
implant yerleştirilmesi-
ne karar verildi. 25 ve 
26 numaralı dişler çekil-
di ve çekim soketlerine 
implantlar hemen yer-
leştirildi. Smart grinding 
ile hastanın kendi do-
kusundan elde edilen 
otolog diş materyali 

kullanılarak kemik boşlukları dolduruldu. Yumuşak doku 5.0 monofilament 
sütür ile dikilerek kapatıldı. Hazırlanan fonksiyonel sabit geçici kronlar cer-
rahi operasyonun ertesi günü implantlar ile 24, 27 numaralı dişlerin üzerine 
yüklendi. Cerrahiden 3 ay sonra geçici protezler çıkarılarak ölçü alındı. Alınan 
ölçüye göre hazırlanan sabit daimi protez hasta ağzına taşınarak hastaya 
sağlıklı ve estetik görünüm kazandırıldı.

Final Radiography
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Fig.1 Fig.2

Fig.10 Fig.11 Fig.12

Fig.3

İmplant Kırığı
Implant Fracture3 Msc.Dr. Xaqani HUSEYNOV

Hasta Bilgileri: 57 yaşında, ağız hijyeni 
iyi durumda, sigara kullanmayan, sistemik 
olarak sağlıklı, kadın.

Patient Information: 57 years old, with 
good mouth hygiene, non-smoker female 
with no systemic disease.

Hasta Hikayesi: Çiğnerken hafif ağrı olması ve 
implant üzerindeki kronun sallanması şikayetiyle 
gelen hastada yapılan inceleme sonucu yıllar önce 
yapılmış olan implantın kırık olduğu tespit edilmiştir.

Patient History: The patient consulted to the clinician 
with a slight pain during chewing and imbalanced crown 
upon the implant. As a result of the examination it was 
detected that the implant which was placed years earlier, 
was broken.

Yıllık Takip

Figs.1-2 
Pre-Operatif 
Durum
Pre-Operative 
Situation

Figs.3-4-5-6
7-8-9 
Cerrahi Operasyon 
Surgical Phase

Figs.10-11-12
Ölçü Alma
Impression Taking

Figs.13-14-15
Restorasyon Bitim
Final Restoration

Fig.16
3 Yıllık Takip
3 Years Follow-up

Years Follow-up
2001 yılında Azerbaycan Tıp Üniversitesi Diş He-
kimliği Fakültesinden mezun oldu. 2006 yılında 
St. Petersburg Üniversitesi Post-Diploma Eğitim 
Akademisi «Yüz, Çene Cerrahisi ve İmplantoloji» 
üzerine uzmanlık kursunu,  2011 yılında Almanya 
Achen Üniversitesinde lazer diş hekimliği üzerin-
den master derecesini, 2012 yılında Ankara Gazi 
Üniversitesi’nde Paradontoloji kurslarını, 2015 
yılında Almanya Frankfurt am Main Universite-
si’nde İmplantoloji eğitim programını tamamladı. 
Azerbaycan Estetik Diş Hekimliği Akademik 
Derneğinin başkanıdır. 2008 yılından itibaren 
farklı kongre, seminer ve kurslar düzenlemektedir. 
Halen Bakü’de ve İstanbul’da bulunan özel kli-
niklerinde dental tedavilerini sürdürmektedir.

He graduated from Azerbaijan Medical University 
Faculty of Dentistry in 2001. In 2006, he completed 
the expertise course on Maxillofacial Surgery and 
Implantology in Post-Diploma Training Academy 
at St. Petersburg University. He got the master 
degree on laser stamotology at Achen University, 
Germany, in 2011. He completed the periodontolo-
gy courses at Ankara Gazi University.  in 2012. He 
graduated from the education program of Implan-
tology in Frankfurt am Main University, Germany, in 
2015. He is the chairman of the Academic Society 
of Esthetic Dentistry at Baku. He has been organ-
ising various congresses and giving seminars and 
courses since 2008. He still performs dentistry in 
his private clinics in Baku and Istanbul.
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Fig.14Fig.13 Fig.15

Fig.16

Fig.6Fig.5Fig.4 Fig.7 Fig.8 Fig.9

Molar bölgeye küçük çaplı implant yapıl-
dığı için  (D3,3 / NucleOSS değildir) yıllar 
sonra implantta boyun kırığı oluşmuştur. 
İmplantın kaldırılması ve yerine yeni imp-
lant yapılması planlandı. Trepan frezle 
implant kaldırıldı. Titanyum kırıntıları iyice 
yıkanarak uzaklaştırıldı. 1 adet Nucleoss 
T6 D4.8/L8 mm implant protokol gereği 
kemik seviyesinden 1 mm derine yerleşti-
rildi. Normal dikişler yapılarak yara kapatıl-
dı. 3.0 PTFE sapla dikiş atıldı. 3 ay sonra 
küçük cerrahi işlemle iyileşme başlığı bağ-
landı ve tekrar 1 ay beklenildi. Kapalı kaşık 
tekniğiyle ölçü alındı. Alınan ölçü alçı mo-
dele taşındı. Metal-seramik kron yapıldı, 
extra-oral abatmante semantasyon oldu, 
25N/cm torkla implanta bağlandı. Oklüz-
yon hastanın konforuna uygun ayarlandı. 
Hastanın 3 yıl sonraki muayene görüntü-
sünde herhangi bir kemik erimesi gözlen-
mediği gibi, tam tersine, implant çevresin-
deki kemik oluşumunun arttığı görüldü.

Mounting small diametered implant (D3,3 / 
not NucleOSS) has resulted with neck fracture 
after years. Implant would be removed and a 
new implant would be placed. Implant has re-
moved with trephine bur. Titanium particles 
was cleaned away with well washing. A Nucle-
oss T6 D4.8/L8 mm implant was mounted. 
In accordance with the protocol, implant was 
placed to the bone by 1 mm depth. The flap 
was closed by applying 3.0 PTFE suturing. Af-
ter three months, the gingiva former was placed 
with a minor surgery and the patient was left for 
recovery for a month. Closed tray impression 
technique was used for impression. Metal-ce-
ramic crown was prepared. It was extra-oral 
cemented in the abutment and attached to the 
implant with 25 N/cm torque. Occlusion was 
arranged for the comfort of the patient. Crown 
and gingiva adaptation was very well. Exam-
ining the radiograph after 3 years, there was 
no sign of osteolysis;  on the contrary, osteo-
genesis increase was observed in the implant 
circuit.

Final Radyografi
Final Radiography

İmplant
Kırığı

Implant 
Fracture
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Üst Çene Protez
Prosthetic Restoration in the Maxilla

Hasta Bilgileri: : 51 yaşında, ağız hijyeni 
kötü, sigara kullanmayan, sağlıklı, erkek.

Patient Information: 51 years old, poor mouth 
hygiene, non-smoker, male with no systemic 
disease.

Hasta Hikayesi: Hasta dişlerinde sallanma 
ve ağrı ile kliniğe başvurmuştur.

Patient History: The patient consulted to the 
clinic with pain and loose teeth.

Ameliyat öncesi CBCT tarama sonucu incelendiğinde 
üst çenedeki dişlerin iltihaplı olmasından dolayı çekim 
kararı verildi. Dişlerde 4. derece sallanma vardı. Eski 
metal porselenlerin etrafında tartarlar ve iltihaptan 
dolayı derin diş eti cepleri oluşmuştu, ameliyattan bir 
kaç gün önce diş etleri kürete olundu ve temizlik ya-
pıldı. Hastamızda kemiğin kalınlığı 7-10 mm ve kemik 
yüksekliği 16-18 mm arası değişiyordu. Kemik kalitesi 
Hounsfield değerlerine göre D2-D3 arası değişiyordu. 
Diş çekiminden sonra flep kaldırıldı, soket enfekte do-
kulardan kürete edildi. Multi unit dayanakların paralelli-
ğini sağlamak için ameliyat zamanı açılı pinler kullanıldı. 

Pre-operation CBCT (Cone Beam Computed Tomog-
raphy) results have shown maxillary teeth were inflamma-
tory. The teeth have fourth degree loose and decided for 
extraction. There were tartars and inflammations around 
the old metal porcelain teeth. After the extraction, flep has 
been removed, socket has curetted from infected tissues. 
The bone thickness was between 7-10 mm, bone height 
was between 16-18 mm. According to Hounsfield scale, 
the bone density was D2-D3. Angled pins were used in 
the surgery to provide parallelism of multi unit abutments. 
Nucleoss T6 4.1/10 and 4.1/12 mm implants have been 
used by mounting 1 mm depth. 

Figs.1-2
Pre-Operatif 
Durum
Pre-Operative 
Situation

Figs.3-4-5-6
Cerrahi Operasyon
Implant Surgery

Figs.7-8-9
Ölçü Alma ve 
Geçici Protez
Impression Taking 
and Provisional 
Prosthesis

Figs.10-11
Daimi Protez (4. Ay)
Permanent 
Prosthesis 
(4th Month) 

Fig.12
Post-Operatif 
4. Ay Radyografisi
Post-Operative 4th 
Month Radiography

Msc.Dr. Xaqani HUSEYNOV

Post
op 
4 Aylık Takip
4 Months 
Follow-up
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Fig.10 Fig.11

Fig.12

Fig.4 Fig.5 Fig.6

Nucleoss T6 4.1/10 ve 4.1/12 mm implantları implant yüzeyinin her taraftan en az 1 mm kemikle kapsanmasını sağlayacak şekilde 1 
mm derine yerleştirildi. Diş çekimi soketlerinde iyileşme sürecini hızlandırmak açısından L-PRF kullanıldı. İyileşme başlıkları bağlandıktan 
sonra yaranın kapatılması için 3/0 eriyebilen P.G.A sütür kullanıldı. “All on Four” konseptinde hassas bağlanma sağlamak için ölçü aşa-
masında patern rezin kullanıldı. Açık kaşık tekniği ile vinilpolisiloksanla ölçü alındı. Geçici protez hazırlandı, geçici protezin kırılma direncini 
artırmak için titan çubuklar ve geçici dayanaklar welding makinesi ile lehimlendi. 4 ay sonra, daimi dişlerin hazırlanması için ölçüler alındı. 
Metal altyapılı akrilik daimi protez hazırlandı. Hasta hijyenini kolaylaştırmak için implant çevresinde üçgenler bırakıldı. 4 ay sonra ope-
rasyonun bitişinin x-ray görüntüsünde implantların gayet sağlıklı olduğu, kemik rezorbsiyonunun hiç olmadığı görüldü. Aksine platform 
switchten dolayı kemik artımının olduğu, protez uyumunun mükemmel olduğu görüldü. Hasta estetik sonuca ulaştırıldı.

L-PRF has used to accelerate recovery period in extraction sockets. After sc-
rewing the gingiva formers, 3/0 soluble P.G.A. suture was used to close the soft 
tissue. The impression posts were screwed on the implants and were attached 
with the pattern resin. Then, the impression was taken with vinyl polysiloxane by 
using open tray technique and the provisional prosthesis was prepared. Titanium 
superstructure and the temporary abutments have soldered by welding machine 
to provide rigidity. After four months, the impressions were taken for the perma-
nent metal-acrylic prosthesis. At post-operative 4th month examination, the imp-
lant areas were healthy, there were no bone resorptions. On the quite contrary 
there was bone growing around the implants. The result was aesthetic and the 
patient was satisfied. Prosthesis adaptation was perfect.

Final Radyografi
Final Radiography

Üst Çene Protez

Prosthetic Restoration 
in the Maxilla
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Fig.1 Fig.2 Fig.3

Fig.7 Fig.8

Ayrık Diş Tedavisi 
Seperated Tooth Treatment

Hasta Bilgileri: 50 yaşında, ağız hijyeni kötü 
durumda, günde 20 adet sigara kullanan, 
sistemik olarak sağlıklı erkek.

Patient Information: 50 years old, poor mouth 
hygiene, one-pack a day smoker, male patient 
with no systemic disease

Hasta Hikayesi: Ön dişteki renk değişimi ve diş-
te sallanma sonucu hasta kliniğe başvurmuştur. 
Hastada 2, 7 ve 9 yıl önce yapılan implantlar için 
takip muayenesi gerçekleştirilmiştir.

Patient History: The patient consulted to the clinic with 
the complaint of loose tooth and changing color in the an-
terior tooth. The follow-up examination was also carried 
out for the implants that were placed 2, 7 and 9 years ago.

Yıllar önce yaşanan travmadan dolayı, 21 numaralı diş 
kökü rezorbsiyona uğramıştır. Bunun yanı sıra, diş ken-
disi uzayıp rotasyona uğramış ve öne çıkarak mesiale 
doğru yer değiştirmiştir. Diş çekildi ve palatinale doğru 
Nucleoss T4 5014 implant yerleştirildi. İmplantın çevresi 
xenogreft kemik malzemesi ile dolduruldu. Ölçüler alınıp 
geçici protezler hazırlanarak,  1 gün sonra implantın üze-
rine fonksiyonel yük almayacak şekilde vidalandı. 

Due to trauma occured many years ago, the root of the tooth 
21 was resorbed. In addition to this, the tooth itself grew, ro-
tated, foregrounded and placed itself in the direction of me-
sial. The tooth was extracted and Nucleoss T4 D5.0mm/
L14mm implant was placed in the direction of palatinal. The 
implant was covered with xenograft bone material. After tak-
ing impressions, the temporary prosthesis was prepared and 
screwed on the implant in the next day.  

Figs.1-2
Pre-Operatif 
Durum
Pre-Operative 
Situation

Figs.3-4-5
Cerrahi Operasyon 
ve Geçici Protez
Surgical Phase
and Provisional 
Prosthesis

Fig.6
Diş Eti Şekillenmesi
(4. Ay)
Emergence Profile
(4th Month)

Figs.7-8-9-10
Daimi Protez
Permanent 
Prosthesis

Fig.11
Final Radyograf ve 
2-7-9 Yıllık Takip 
Final Radiography 
and 2-7-9 Years 
Follow-up

Msc.Dr. Xaqani HUSEYNOV9
Yıllık Takip

Years Follow-up



43

Fig.9 Fig.10
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İyileşme başlığı kollajen süngerle birlikte implanta takıldı. 4 ay sonra implant çevresinde sağlıklı yumuşak doku ve çıkış profili oluştu-
ğu görüldü. Frezlenmiş abutment 25N/cm torkla implanta bağlandı. Metal-seramiğin ağızda görünüşü estetik açıdan komşu dişlere 
benzetildi. İmplantın doğru pozisyonda yerleştirilmesi ve kemik ilavesi sayesinde vestibül duvar tam korunmuş oldu. Bitirilen iş hasta 
ağzına yerleştirilirken yıllar önce yerleştirilen implantlar için de takip muayenesi gerçekleştirildi. 2 yıl önce yerleştirilen TPure implant-
ları, 7 yıl önce yerleştirilen T3 implantları ve 9 yıl önce yerleştirilen T2 implantları çevresinin sağlığını koruduğu görüldü.

The prosthesis was placed in a functional way that 
there it would not bear so much loading. Gingiva 
former was screwed into the implant with collagen 
sponge(membran). After four months, the soft tissue 
was composed around the implant and the emer-
gence profile was formed. Prepared abutment was 
attached to the implant with 25N/cm torque. The 
visual of the metal-ceramic was fully resembled with 
the rest of the teeth for aesthetic reasons. Mounting 
the implant in the exact position and bone addition 
fully protected the vestibular wall. Post-operative ex-
amination of the last restoration and the follow-up 
examinations for the implants that were placed years 
ago were carried out. Implant areas of Tpure implant 
that was placed 2 years ago, T3 implants that were 
placed 7 years ago, T2 implants that were placed 9 
years ago, were still healthy.

Final Radyografi
Final Radiography

Ayrık Diş Tedavisi 

Seperated Tooth 
Treatment

Fig.11

Tpure 

T2 T3 

T3 

9 years

2 years 7 years

7 years
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Sallanan Dental 
Köprülerin Restorasyonu 
Restoration of Loose Dental Bridges

Hasta Bilgileri: 52 yaşında, ağız hijyeni iyi 
durumda olmayan, sigara içmeyen, sistemik 
olarak sağlıklı erkek.

Patient Information: 52 years old, not so 
good mouth hygiene, non-smoker, male with 
no systemic disease. 

Hasta Hikayesi: Hasta alt ve üst ön köprülerin 
hafifçe sallanması ve gıdayı kesme sırasında ağrı 
yaratması şikayetiyle hekime başvurmuştur.

Patient History: The patient consulted to the surgent 
with a complaint of slight pain in the lower and upper an-
terior bridges and pain during fragmentation of the food.

Diş destekli kronlarının estetiğinden hiç memnun olma-
yan hastanın en büyük rahatsızlığı dişsiz kalmasıdır. 11 
numaralı diş kökünün tamamen kistleştiği, 12 numaralı 
dişte kırık oluştuğu, 41 numaralı dişteki kanal dolgusu-
nun taşıp dişin kırıldığı operasyon öncesi x-rayde gö-
rülmüştür. Sagittal kesimler görüntülerin tanısını doğ-
rulamaktadır. Hastaya bir günde implant yapıp, anında 
geçici diş yapacağımızın sözünü verdik. 11, 12, 21 ve 41 
numaralı dişler çekildi. Üst çenede; çekim soketlerine 
NucleOSS T6 implantları 35-40 N/cm torkla anında 
yerleştirildi. 12 numaralı dişte T6 3514 (D3.5/L14), 21 
numaralı dişte T6 4112 (D4.1/L12) kullanıldı. 16 numa-
ralı dişsiz bölgeye T6 3508 implant yerleştirildi. Kemik 
defektlerine allograft eriyebilen ve xenograft erimeyen 
kemik malzemeleri karıştırılarak yerleştirildi ve kollajen 
membran hazırlandı. 

The biggest problem for the patient who was not happy with 
the aesthetics of his teeth,  was being toothless. Encysta-
tion of the root of the tooth number 11, fracture of the tooth 
number 12, extrusion of the canal filling and fracture of the 
tooth number 41 were seen in the pre-op x-ray. Sagittal sec-
tions proved the diagnosis. We promised to the patient to 
restore the areas with placing implants and send him back 
with temporary prosthetics in one day. Teeth 11, 12, 21 and 
41 were extracted. In the upper jaw, NucleOSS T6 implants 
were mounted with 35-40 N/cm torque immediately. T6 
3514 (D3.5/L14) in the tooth number 12, and T6 4112 (D4.1/
L12) in the tooth number 21 were placed. T6 3508 implant 
was placed in the tooth area 16. For the bone deficiencies, 
meltable allograft and non-melting xenograft bone supple-
ments were mixed and placed, then collagen membran was 
prepared. 

Figs.1-2-3
Pre-Operatif 
Durum
Pre-Operative 
Situation

Figs.4-5-6-7
Cerrahi Operasyon
Surgical Phase

Figs.8-9
Geçici Protez
Provisional 
Prosthesis

Fig.10
Daimi Protez
Permanent 
Prosthesis 

Fig.11
Post-Operatif 
4. Ay Radyografisi
Post-Operative 
4th Month 
Radiography

Msc.Dr. Xaqani HUSEYNOV

Post
op 
4 Aylık Takip
4 Months 
Follow-up

Fig.7

Üst Çene
Alt Çene
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Fig.11

Fig.3 Fig.4

Anında yükleme yapabilmek için implantlara açılı multi-unit abutment ve geçici kepler bağlandı (25 N/cm). Böylece yapılacak geçici dişin 
ve transferin birleşmesi kemik seviyesinden diş eti seviyesine taşındı. Bu da tüm prosedürlerde kolaylık sağladı. İyileşme başlıkları takıla-
rak PTFE ile dikişler atıldı. Alt çene; 41 numaralı çekim soketine NucleOSS T6 (D3.5/L12), 32 numaralı çekim soketine de NucleOSS T4 
(D3.4/L12) implantlar 35 N/cm torkla yerleştirildi. İmplant boyunlarındaki kemik defektleri allograft ve xenograft karışımı ile dolduruldu ve 
üzeri kollagen membran ve PRF ile kapatıldı. Her iki çeneden açık kaşık tekniği ile pattern rezin kullanılarak A tipi silikon ile ölçüler alındı. 1 
gün sonra akrilden hazırlanmış geçici dişler multi-unit dayanakların üzerine vidalandı. Cerrahiden 4 ay sonra açık kaşık tekniği ile pattern 
rezin kullanılarak ölçüler alınıp laboratuvar ortamında metal porselenler yapıldı ve daimi protezleri ile hastaya estetik bir gülüş kazandırıldı. 
İmplantlarda olan platform switch tasarımı ve implantların derine yerleştirilmesi implant boyunlarının kemikle tamamen sarmalanmasını 
sağladı. Kron-abutment, abutment-implant uyumu mükemmeldir.

Then the angled multi unit abutment was tightened to the implants (25 N/cm). 
This provided that the combining of temporary tooth and transfer has moved 
from bone level to tissue level. And that provided convenience to all procedures. 
Gingiva formers were placed and sutured with PTFE. On the other hand, in the 
lower jaw; the extraction socket number 41 was placed with NucleOSS T6 3512 
(D3,5/L12) and the exraction socket number 32 was placed with NucleOSS T4 
3412 (D3.4/L12) into the bone by 35 N/cm torque. The bone deficits around 
the implant necks were filled with allograft and xenograft mix and covered with 
collagen membrane and PRF. For both jaws, impressions were taken with 
A-type silicon with pattern resin by using the open tray technique. A day later, 
temporary prosthetics made of acryl screwed on multi-unit abutments. After 
4 months of the surgery, impression for the permanent prosthesis was taken 
by using open tray technique and pattern resin. Then, metal porcelains were 
made in the laboratory. An aesthetic smile was delivered to the patient with the 
permanent prosthesis. Owing to the platform switch design of the implants and 
mounting implants deep, implant necks were surrounded by the growing bone 
completely. Crown-abutment and abutment-implant adaptation was perfect.

Final Radyografi
Final Radiography

Sallanan Dental 
Köprülerin Restorasyonu 

Restoration of Loose 
Dental Bridges
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Gömülü Diş Tedavisi
Impacted Tooth Treatment

Hasta Bilgileri: 28 yaşında, sigara 
içmeyen, sistemik olarak sağlıklı kadın.

Patient Information: 28 years old, 
non-smoker, female with no systemic disease.

Hasta Hikayesi: Hasta 13 numaralı bölgede üst 
çeneye gömülü dişin tedavisi için başvurmuştur.

Patient History: The patient consulted to the surgent for 
treatment of the impacted tooth above the tooth 13.

Operasyon öncesi ağız içi görüntü ve üç boyutlu vo-
lumetrik tomografisi incelendiğinde 13 numaralı diş ve 
üzerindeki gömülü dişin çekilerek bölgenin implant 
destekli protez ile restore edilmesine karar verilmiştir. 
13 numaralı diş çekilmiş ve bir hafta iyileşme için bek-
lenmiştir. İyileşme süresinin ardından gömülü diş de 
çekilerek bölge anında implant yerleşimi için hazır hale 
getirilmiştir. Çekim yapılan sokette palatinale doğru 
NucleOSS T6 implant yerleştirilmiştir. 

Examining the preoperative intra-oral and 3D volumetric 
views, it was decided to extract tooth 13 and the impacted 
tooth above, then restore the area with an implant support-
ed prosthesis. Tooth 13 was extracted and it was waited one 
week for healing. After the healing period, the impacted tooth 
was extracted too, so the area was ready for immediat im-
plantation. A NucleOSS T6 implant with the diameter of 4.1 
mm and length of 14 mm was placed in the fresh extraction 
socket in the palatinal direction.

Figs.1-2-3
Pre-Operatif Durum
Pre-Operative 
Situation

Fig.4
Diş Çekiminden 
1 Hafta Sonra
1 Week After 
Extraction

Figs.5-6-7-8-9-10
Cerrahi Operasyon 
ve Geçici Protez
Surgical Phase 
and Provisional 
Prosthesis

Figs.11-12-13-14
Daimi Protez (6.Ay)
Permanent 
Prosthesis 
(6th Month)

Fig.15
Post-Operatif 6.Ay 
Radyografisi
Post-Operative 6th 
Month Radiography

Msc.Dr. Xaqani HUSEYNOV

Post
op 
6 Aylık Takip
6 Months 
Follow-up
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Fig.15
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Boşalan kemik hacminin 
doldurulması için allograft 
eriyebilen ve xenograft 
erimeyen greft karışımı ve 
kollajen membran yerleş-
tirilmiştir. Diş eti şekillen-
dirici takılarak yumuşak 
doku dikilmiştir. 1 gün son-
ra hastaya geçici kron ta-
kılmış ve 6 ay osseointeg-
rasyon için beklenmiştir. 
6 aylık osseointegrasyon 
sürecinden sonra implant 
çevresinde sağlıklı yumu-
şak doku ve çıkış profili 
oluştuğu görülmüştür. 

For filling the bone gaps, melt-
able allograft and non-melting 
xenograft materials were mixed 
and placed with collagen mem-
brane. The gingiva formers were 
screwed, then the soft tissue was 
sutured. After one day, a pro-
visional crown was mounted in 
patient’s mouth, and 6 months of 
waiting period was started. After 6 
months, healthy soft tissue and 
the emergence profile was pres-
ent. The NucleOSS angled abut-
ment was attached to the implant 
with 25 N/cm torque and the per-
manent prosthesis was loaded 
on. The post-operative examina-
tion showed the perfectly osse-
ointegrated implant and the aes-
thetic result of the patient’s smile. 

Final Radyografi
Final Radiography

Gömülü 
Diş Tedavisi

Impacted Tooth 
Treatment

Frezlenmiş NucleOSS açılı dayanak 25 N/cm tork ile implanta bağlanmış ve dayanak etrafına 
hazırlanan daimi protez hasta ağzına transfer edilmiştir. Post-operatif 6. ay kontrolünde implantın 
başarılı bir şekilde osseointegre olduğu, implant bölgesinin sağlıklı olduğu görülmüş ve hastaya 
estetik gülüşü kazandırılmıştır.
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Fig.6 Fig.7

Üst Çene 
Köprü Restorasyonu
Bridge Restoration at Maxilla

Hasta Bilgileri: 42 yaşında, ağız hijyeni iyi 
durumda olmayan, sigara içmeyen, kadın.

Patient Information: : 42 years old, poor 
mouth hygiene, non-smoker, female with no 
systemic disease.

Hasta Hikayesi: Hasta üst çenedeki diş destekli 
köprülerin restore edilmesi amacıyla kliniğe başvurmuştur. 

Patient History: The patient referred to the clinic for the 
restoration of maxillary tooth supported bridge.

Üst çenedeki yararsız dişlerin çekilerek anında imp-
lant yerleştirilmesine ve bölgenin multi-unit daya-
naklar üzerine sabit protez ile restore edilmesine 
karar verildi. 13, 15, 21, 24, 26 numaralı dişler çekildi. 
Çekim soketlerine uygun çap ve boylarda NucleO-
SS kemik seviyeli T6 implantları 35-40 N/cm torkla 
anında yerleştirildi.

It was decided to extract the hopeless teeth at maxilla, place 
the implants immediately and restore the area with a screw-re-
tained fixed prosthesis. Teeth 15, 13, 21, 24 and 26 were extract-
ed and the implants were placed in the fresh extraction sockets 
with the range of 35-40 N/cm torque. Then for filling the bone 
gaps, meltable allograft and non-melting xenograft materials 
were mixed and placed with collagen membrane. 

Figs.1-2-3
Pre-Operatif 
Durum
Pre-Operative 
Situation

Figs.4-5-6
Cerrahi Operasyon
Surgical Phase

Figs.7-8
Ölçü Alma ve 
Geçici Protez
Impression Taking 
and Provisional 
Prosthesis

Fig.9
Daimi Protez
Permanent 
Prosthesis

Fig.10
Post-Operatif 4. Ay
Post-Operative 
4th Month

Msc.Dr. Xaqani HUSEYNOV

Post
op 
4 Aylık Takip
4 Months 
Follow-up
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Kemik defektlerine allograft 
eriyebilen ve xenograft erime-
yen kemik malzemeleri karış-
tırılarak yerleştirildi ve kollajen 
membran hazırlandı. Hassas 
bağlanma sağlamak için pat-
tern resin kullanılarak açık kaşık 
tekniği ile ölçü alındı. Multi-unit 
dayanak titanyum geçici kep-
leri üzerine akrilden hazırlan-
mış geçici protez tasarlandı ve 
bir gün sonra yüklendi. 4 ay 
sonra geçici protez yerine vida 
tutuculu seramik daimi pro-
tez yüklendi. Post-operatif 4. 
ayda alınan x-ray’de İmplant-
ların sağlıklı olduğu ve kemik 
rezorbsiyonu olmadığı görüldü.

The impressions were taken by 
using the open-tray technique 
and pattern resin was used for a 
more stable attachment. A tem-
porary prosthesis was prepared 
on the NucleOSS multi-unit 
temporary titanium caps, then 
was loaded on the implants in 
the next day. After four months 
of the osseointegration period, 
the temporary prosthesis was 
removed and the screw-retained 
seramic prosthesis was loaded 
for the permanent restoration. 
Examining the post-operative 
4th month radiography, the im-
plant areas were healthy and 
there were no bone resorptions. 

Final Radyografi
Final Radiography

Üst Çene Köprü 
Restorasyonu

Bridge Restoration 
at Maxilla
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Alt ve Üst Çene 
İmplant Destekli Sabit Protez
Implant Supported Fixed Prostheses at Maxilla and Mandible

Hasta Bilgileri: 48 yaşında, ağız hijyeni 
iyi durumda olan, sigara içmeyen, sistemik 
olarak sağlıklı kadın.

Patient Information: 48 years old, good 
mouth hygiene, non-smoker, female with no 
systemic disease.

Hasta Hikayesi: Hasta üst çene diş destekli protezinde 
oluşan kırık ve alt çene sağ ve sol arka bölgelerde dişsizlik 
sebebiyle kliniğe başvurmuştur.

Patient History: The patient referred to the dentist for the  
treatment of the fracture at maxillary tooth supported pros-
thesis and edentulous posteriors of the mandible.

Hastanın üst çenedeki yararsız dişleri çekilerek he-
men yükleme ile fixon4 tedavisi uygulanmasına; alt 
çene sağ ve sol arka dişsiz bölgelerin ise implant des-
tekli sabit köprüler ile tedavi edilmesine karar verildi. 
Alt çene sol ve sağ arka bölgelerde NucleOSS T6 
D3.5/L8 mm ve NucleOSS T5 D4. 8/L5 mm imp-
lantları kullanıldı. 

It was decided to extract the maxillary hopeless teeth, place 
and load implants immediately following the NucleOSS fixon4 
placement protocol in the upper jaw; and treat the edentulous 
mandibular posteriors with implant supported fixed bridges. Nu-
cleOSS T6 D3.5/L8 mm and NucleOSS T5 D4.8/L5 mm im-
plants were placed in the right and left posteriors of the mandible. 

Figs.1-2
Pre-Operatif 
Durum
Pre-Operative 
Situation

Figs.3-4-5-6-7
Cerrahi Operasyon
Surgical Phase

Figs.8-9
Geçici Protez
Provisional 
Prosthesis

Figs.10-11-12
Daimi Protez
Permanent 
Prosthesis 

Fig.13
Post-Operatif 4. Ay 
Radyografisi
Post-Operative 
4th Month 
Radiography

Msc.Dr. Xaqani HUSEYNOV

Post
op 
4 Aylık Takip
4 Months 
Follow-up
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Üst çeneye ise 4 adet NucleOSS 
T6 D4.1/12 mm implant yerleştirildi. 
İmplantlar üzerine sabit total pro-
tez yüklemesine uygun multi-unit 
dayanaklar vidalandı. Dayanaklar 
üzerine comfort cap’ler takılarak 
diş eti dikildi. Hassas bağlanma 
sağlamak için pattern resin kul-
lanılarak açık kaşık tekniği ile ölçü 
alındı. Multi-unit dayanak geçici 
titanyum kepleri üzerine hazırlanan 
tam akrilik vida tutuculu geçici sa-
bit protez bir gün sonra yüklendi. 
4 ay sonra geçici protez yerine 
seramik daimi protezler yüklendi. 
Post-operatif 4. ay kontrolü ve 
panoramik radyografisinde kemik 
rezorbsiyonu olmadığı, implant 
abutment uyumunun iyi, implant-
ların sağlıklı olduğu görüldü.

In the maxilla, 4 of NucleOSS T6 
D4.1/L12 mm impants were placed. 
Multi-unit abutments which are 
suitable for the fixed total prosthe-
sis were screwed on the implants. 
Comfort caps were screwed on the 
abutments and the soft tissue was 
sutured. Then the impressions were 
taken with the open tray technique 
using the pattern resin for a more 
stable attachment. A full acrylic tem-
porary screw retained fixed prosthe-
sis was prepared on the multi-unit 
titanium caps and loaded on the 
implants in one day. Examining the 
post-operative 4th month radiogra-
phy, it was observed that there were 
no bone resorptions, implant-abut-
ment adaptation was well and the 
implant areas were healthy.

Final Radyografi
Final Radiography

Alt ve Üst 
Çene İmplant 

Destekli Sabit Protez

Implant Supported 
Fixed Prostheses at 

Maxilla and Mandible
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T6 Torq ile
Üst Çene Immediat Yükleme
Immediate Loading with T6 TORQ at Maxilla

Hasta Bilgileri: 39 yaşında, ağız hijyeni iyi 
durumda olmayan, sigara içmeyen, sistemik 
olarak sağlıklı kadın.

Patient Information: 39 years old, not good 
mouth hygiene, non-smoker, female with no 
systemic disease

Hasta Hikayesi: Hasta üst çenenin restorasyonu 
amacıyla kliniğe başvurmuştur ve tedavinin hiçbir 
aşamasında dişsiz kalmak istememektedir.

Patient History: The patient consulted to the 
clinic for a restoration in the upper jaw. She did not 
want to be left edentulous at any phase of treat-
ment.

Hastanın üst çene problemli dişleri çekilerek anında 
implant yerleştirilmesine ve implantların geçici protez 
ile yüklenmesine karar verilmiştir. Immediat yükle-
me yapılacağı için yüksek primer stabilite sağlayan 
T6 TORQ implantları tercih edilmiştir. Üst çenedeki 
sorunlu dişler çekilmiştir. Daha önce yapılmış olan 2 
adet implantın yanına NucleOSS fixon4 protokolüne 
uygun olarak 3 adet T6 TORQ implant 60-70 Ncm 
tork ile yerleştirilmiş ve all-on-5 tasarlanmıştır. 

It was planned to extract the hopeless teeth at maxilla, 
place and load implants immediately. Due to the immedi-
ate loading planning, NucleOSS T6 TORQ implants which 
provides higher primary stability for immediate loadings 
were preferred. The stated teeth were extracted. Imagining 
an all-on-five design, 3 of T6 TORQ implants were placed 
with the range of 60-70 Ncm torque next to the former 
implants. 

Figs.1-2-3
Pre-Operatif 
Durum
Pre-Operative
Situation

Figs.4-5-6-7-8
Cerrahi Operasyon
Surgical Phase

Figs.9-10
Geçici Protez ile 
Hemen Yükleme
Immediate Loading 
with Provisional 
Prosthesis

Figs.11-12
Post-Operatif 
Radyografiler
Post-Operative 
Radiographies

Msc.Dr. Xaqani HUSEYNOV

Post
op 

İmmediat 
Yükleme

Immediate 
Loading
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Ön bölgede TRQ 4010 (D:4,0 L:10 mm) ve TRQ 4012 (D:4,0 L:12 mm); arka bölgede TRQ 4510 (D:4,5 L:10 mm) kullanılmıştır. Yerleştiri-
len implantlarda trepan frez ile boyun bölgesindeki kemik profili düzeltilmiştir. İmplantlar üzerine sabit protez yüklemesine uygun NucleO-
SS T6 multi-unit dayanaklar vidalanmış ve dayanaklar üzerine comfort cap’ler takılarak diş eti dikilmiştir. Dişsiz kalmayı istemeyen hasta 
için 1 gün içerisinde akrilik malzemeden geçici fonksiyonel sabit köprü hazırlanmış ve implantlara yüklenmiştir.

TRQ 4010 (D:4,0 L:10 mm) and TRQ 4012 
(D:4,0 L:12 mm) implants were used for the 
anterior areas. TRQ 4510 (D:4,5 L:10 mm) 
implant was used for the posterior area. After 
placing the implants, trephine drill was used 
for corping and shaping the bone around 
the implant neck. Then, NucleOSS multi-unit 
abutments, which are screw-retained and 
suitable for fixed multiple teeth restorations, 
were attached to the implants. Comfort 
caps were attached to the abutments and 
the soft tissue was sutured. For the patient 
who didn’t want to be edentulous, an acrylic 
functional temporary fixed bridge was load-
ed on the implants in one day.

Final Radyografi
Final Radiography

T6 Torq ile Üst Çene 
Immediat Yükleme

Immediate Loading with T6 
TORQ at Maxilla



54

Fig.1 Fig.2 Fig.3

Fig.7 Fig.8

Üst Çene Fixon4 ile Rehabilitasyon
Rehabilitation with Fixon4 Treatment at Maxilla

Hasta Bilgileri: 51 yaşında, ağız hijyeni 
iyi durumda olmayan, sigara içen, 
sistemik olarak sağlıklı erkek.

Patient Information: 51 years old, not good 
mouth hygiene, smoker, male with no systemic 
disease.

Hasta Hikayesi: 6 yıl önce üst çene sol bölge ve alt 
çenede NucleOSS implantları destekli protez tedavi-
si yapılan hasta diş destekli protezlerinin de implant 
destekli restorasyon ile yenilenmesi amacıyla kliniğe 
başvurmuştur.

Patient History: The patient who received NucleOSS 
implant supported prosthesis treatment in the left poste-
rior maxilla and full mandibula 6 years ago and had been 
pleased with the treatment, referred to the dentist to restore 
tooth supported prostheses with NucleOSS implant sup-
ported prosthesis too.

Üst çene diş destekli köprülerin olduğu bölgede res-
torasyon beklentisi olan hasta hiçbir koşulda dişsiz 
kalmak istememektedir. İmplant destekli protez ile 
tedavi edilmemiş kalan dişler çekilerek çekim soket-
lerine NucleOSS T6 implantları anında yerleştirilmiştir. 
Yerleştirilen implantlara vidalı dayanaklar ve comfort 
cap’leri bağlanarak diş eti dikilmiştir. 

The patient who referred to the clinic for an implant supported 
restoration, didn’t want to be left edentulous at any phase of 
the treatment. The remaining teeth in the areas which were 
not rehabilitated with implant supported treatment were ex-
tracted and the NucleOSS T6 implants were placed immedi-
ately in the fresh extraction sockets. 

Figs.1-2
Pre-Operatif Durum
Pre-Operative 
Situation

Figs.3-4-5-6-7-
8-9
Cerrahi Operasyon ve 
Geçici Protez
Implant Surgery 
and Provisional 
Prosthesis

Fig.10
Daimi Protez (6. Ay)
Permanent 
Prosthesis 
(6th Month)

Figs.10-11
Restorasyon Bitim ve 
6. Yıl Takip 
Radyografisi
Final Restoration and 
6th Year Follow-Up 
Radiography

Msc.Dr. Xaqani HUSEYNOV6 
Yıllık Takip

Years Follow-up
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Fig.9 Fig.10

Fig.4 Fig.5 Fig.6

Then the multi unit abutments were 
screwed into the implants and multi 
unit comfort caps were attached to 
the abutments. The soft tissue was 
sutured and the impression was taken 
by open tray technique which a pattern 
resin was used for a better attachment. 
An acrylic temporary fixed prosthesis 
was prepared and loaded on the im-
plants in the same day. After waiting 
for 6 months of osseointegration pe-
riod, a screw-retained fixed permanent 
prosthesis was prepared and moved 
into the oral cavity. Examining the 
post-operative 6th month radiography 
of the final restoration, the follow-up 
examination of the T3 and Tpure im-
plants which were placed 6 years ago 
was carried out. There were no bone 
resorptions and the implant areas were 
healthy. The patient had no complaints 
and was pleased with the functionali-
ty of former restorations, wishing for a 
new NucleOSS treatment.

Final Radyografi
Final Radiography

Üst Çene
Fixon4 ile 

Rehabilitasyon

Rehabilitation with 
Fixon4 Treatment 

at Maxilla

Ölçü parçaları takılıp hassas bağlan-
ma sağlanabilmesi için pattern resin 
kullanılarak açık kaşık tekniği ile ölçü 
alınmıştır. Akrilden hazırlanan geçici 
protez aynı gün implantlar üzerine 
yüklenmiştir. 6 aylık osseointegras-
yon sürecinin ardından vida tutucu-
lu sabit daimi protez hazırlanmış ve 
hasta ağzına taşınmıştır. Son yerleş-
tirilen NucleOSS T6 implantlarının 6 
aylık kontrolü yapıldığı esnada 6 yıl 
önce yapılan NucleOSS T3 ve Tpure 
implantlarının takip muayeneleri ger-
çekleştirilmiştir. 6ncı yıl takibinde imp-
lantların çevresinde herhangi bir ke-
mik rezorbsiyonu olmadığı ve implant 
bölgelerinin sağlıklı olduğu, yıllar önce 
yapılan restorasyondan memnun 
olan ve tekrar NucleOSS yapılması 
talebi ile gelen hastanın herhangi bir 
şikayetinin olmadığı görülmüştür.

Fig.11

T6

T3

TPure

TPure

6 months 6 years

6 years 6 years
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Fig.1 Fig.2

Fig.6 Fig.7

Fig.8

T6 Torq ile Üst Çene 
Immediat Fixon4
Maxillary Immediate Fixon4 with T6 Torq

Hasta Bilgileri: 39 yaşında, ağız hijyeni iyi 
durumda olmayan, sigara içmeyen, sistemik 
olarak sağlıklı, erkek.

Patient Information: 39 years old, poor 
mouth hygiene, non-smoker, male with no 
systemic disease

Hasta Hikayesi: Hasta üst çene diş destekli pro-
tezinin implant destekli sabit protez ile restore edil-
mesi için kliniğe başvurmuştur ve hiçbir koşulda 
dişsiz kalmak istememektedir.

Patient History: The patient referred to the clinic 
to restore his maxillary tooth supported prosthe-
sis with an implant supported fixed prosthesis. He 
wished not to be left edentulous at any phase of 
treatment.

Hastanın yararsız dişlerinin çekilerek anında implant 
yerleştirilmesine karar verilmiştir. Hastanın dişsiz kal-
mama isteği göz önüne alındığında implantların he-
men geçici protez ile yüklenmesi ve immediat yükle-
me yapılacağı için yüksek primer stabilite sağlayan T6 
TORQ implantlarının kullanılması planlanmıştır. 

It was planned to extract the useless maxillary teeth and 
place implants immediately. Considering that the patient 
never wanted to be left toothless, immediate loading was 
planned. Due to providing higher primary stabilization at 
immediate loadings, NucleOSS T6 TORQ implants were 
preferred for the surgery. 

Figs.1-2
Pre-Operatif 
Durum
Pre-Operative 
Situation

Figs.3-4-5-6
Cerrahi Operasyon
Surgical Phase

Fig.7
İmmediat Yükleme
Immediate Loading

Fig.8
Post-Operatif 
Radyografi
Post-Operative 
Radiography

Figs.9-10
Daimi Protez (4.Ay)
Permanent 
Prosthesis 
(4th Month)

Msc.Dr. Xaqani HUSEYNOV

Post
op 
4 Aylık Takip

4 Months 
Follow-up
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Fig.10

Fig.8 Fig.9

Fig.3 Fig.4 Fig.5

17 numaralı diş harici tüm dişler çekilmiştir. Solda 22 ve 24, sağda ise 12 ve 15 numaralı çekim soketleri temizlenerek anında NucleOSS 
T6 Torq implantları 60-70 Ncm tork ile yerleştirilmiştir. 12 ve 22 numaralı bölgelerde TRQ 4010 (D:4,0 L:10 mm) implantlar; 15 ve 24 
numaralı bölgelerde TRQ 4510 (D:4,5 L:10 mm) kullanılmıştır. İmplantlar üzerine çoklu protezler için uygun NucleOSS multi-unit vidalı da-
yanakları bağlanmış, comfort cap’ler takılarak diş eti dikilmiştir. İmplant yerleşiminin ardından açık kaşık tekniği ile ölçü alınmıştır. Hassas 
bağlanma sağlamak için ölçü aşamasında patern rezin kullanılmıştır. Alınan ölçüye göre hazırlanan akrilik geçici protez aynı gün implant-
lara yüklenmiştir. 4 ay sonra başarılı bir şekilde osseointegre olan T6 Torq implantların üzerine hastanın daimi protezi yüklenmiştir.

All the maxillary teeth except tooth 17 was extracted. Tooth 
sockets 22, 24, 12 and 15 were cleaned and NucleOSS T6 
TORQ implants were placed with the range of 60-70 Ncm 
torque. TRQ 4010 (D:4,0 L:10 mm) implants were placed in 
the teeth numbers 12 and 22 while TRQ 4510 (D:4,5 L:10 
mm) implants were placed in the teeth numbers 15 and 24. 
Screw-retained multi-unit abutments were attached and the 
comfort caps were screwed. Then the impression was taken 
by using open tray technique. The pattern resin was used for 
a more stable attachment. A temporary prosthesis was pre-
pared from acrylic material and loaded in the same day for the 
patient. Four months later, the T6 Torq implants were well-os-
seointegrated and the permanent prosthesis was loaded on.

Final Radyografi
T6 Torq ile Üst 

Çene Immediat Fixon4

Maxillary Immediate 
Fixon4 with T6 Torq

Final Radiography
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Fig.1 Fig.2 Fig.3

Fig.7 Fig.8

Alt Çene Posterior
Bölgede Köprü Restorasyonu
Bridge Restoration in the Posterior Mandible
Msc. Dt. Aydın HESENOV

Hasta Bilgileri: 43 yaşında, ağız hijyeni yetersiz, 
sigara kullanmayan, sistemik olarak sağlıklı, erkek.

Patient Information: 43 years old, poor mouth 
hygiene, non-smoker, male with no systemic disease.

Hasta Hikayesi: Hasta alt çene sol arka bölgede 
restorasyon amacıyla hekime başvurmuştur.

Patient History: The patient referred to the dentist for 
a restoration in the left posterior mandible.

Alt çene sol arka bölgedeki 35, 36, 37 numaralı dişlerin 
çekilerek implant destekli protez ile restore edilmesi plan-
lanmıştır. İlgili dişler çekilmiş, 6 ay sonra tamamen iyileşmiş 
bölgede implant uygulamasına başlanmıştır. Dikey boyut-
ta kemik kaybı bulunması ve sinire yakın olmasından dolayı 
kısa implant uygulanmasına karar verilmiştir. 

It was planned to extract the teeth 35, 36, 37 and restore the 
area with an implant supported bridge. Therefore the stated 
teeth were extracted and waited 6 months for healing. After 
this period, the extraction sites were fully healed and the im-
plantation phase started. Due to vertical bone resorption and 
closeness to nerve, it was decided to place short implants. 

Fig.1
Pre-Operatif Durum
Pre-Operative 
Situation

Figs.2-3-4-5
Diş Çekiminden 
6 Ay Sonra Yapılan 
Cerrahi Operasyon
Surgical Phase 
after 6 Months from  
Teeth Extraction

Fig.6
Yumuşak Doku 
Şekillenmesi 
(İmplantasyondan 
3 Ay Sonra)
Emergence Profile
(3 Months after 
Implantation)

Figs.7-8-9-10
Daimi Protez 
(İmplantasyondan 
6 Ay Sonra)
Permanent 
Prosthesis
(6 Months after 
Implantation)

Fig.11
2 Yıllık Takip
2 Years Follow-up

1997 yılında Azerbaycan Tıp Üniversitesi Diş He-
kimliği Fakültesinden mezun olan Dt. Aydın HA-
SANOV 1998 yılında şahsi muayenehanesinde 
diş hekimi olarak görev yapmaya başlamıştır. 
2010 yılından bu yana Türkiye ve Azerbaycan’da 
«İmplantoloji ve İleri Cerrahi» kursları, Mainz Jo-
hannes Gutenberg Üniversitesi’nde (Almanya) 
«Kadavra» kursu, Johann Wolfgang Goethe Üni-
versitesi’nde (Almanya) «İleri İmplant Cerrahisi» 
kursu almıştır. 2012 yılından bu yana aktif olarak 
implantoloji uygulamaları yapmakta olan MSc.Dt. 
Aydın HESENOV halen Azerbaycan’da bulunan 
Dental Design Estetik Diş Hekimliği kliniğinde 
dental tedavilerini sürdürmektedir.

Dt. Aydın HASANOV was graduated from Fac-
ulty of Dentistry of Azerbaijan Medical Univer-
sity in 1997 and opened his own dental office 
in 1998. He completed «Implantology and Ad-
vanced Dental Surgery» courses in Turkey and 
Azerbaijan, «Human Cadaver» course in Mainz 
Johannes Gutenberg University (Germany), 
«Advanced İmplant Surgery» course in Johann 
Wolfgang Goethe University (Germany) since 
2010. He has been performing dental implant 
restorations since 2012 and still takes care of his 
patients in his private clinic which is named as 
Dental Design Aesthetic Dentistry in Azerbaijan.

2
Yıllık Takip

Years Follow-up
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Fig.9 Fig.10

Fig.11

Fig.5Fig.4 Fig.6

35 no’lu diş bölgesine NucleOSS T6 D4.1/L8, 36 no’lu diş bölgesine T6 D4.1/L6,5 mm, 37 no’lu diş bölgesine T6 D4.8/L6,5 mm imp-
lantlar yerleştirilmiştir. Kemik kalitesi Class II’dir. İmplant yerleştirme sonrası buccal ve palatinale 2-3 mm kemik mesafesi mevcuttur. İmplant 
üzeri cerrahi kapak kullanılmış ve diş eti kapatılmıştır. 3 ay iyileşme için beklendikten sonra yumuşak doku tekrar açılmış ve iyileşme başlıkları 
yerleştirilmiştir. 3 ay daha beklenmiş ve iyileşme sonrası sağlıklı keratinize diş eti görülmüştür. Açık kaşık ölçü tekniği kullanılarak ölçü alın-
mıştır. Transferler pattern rezin ile birleştirilmiştir. Simante düz ve simante açılı abutment üzeri porselen köprü protez ile bitim sağlanmıştır. 
6 aylık operasyon süreci sonunda herhangi bir kemik resorbsiyonu, yumuşak doku enfeksiyonu vb. rahatsızlık görülmemiştir. İmplant yer-
leşiminden 2 yıl sonra hasta kontrol muayenesi için kabul edilmiştir. 2. yılda implant bölgesinin sağlığını koruduğu, herhangi bir kemik kaybı 
oluşmadığı ve hasta şikayetinin bulunmadığı görülmüştür. 

A NucleOSS T6 implant of D4.1/L8 mm was placed in the 35th 
tooth site while a D4.1/L6,5 mm was placed in the 36th and a 
D4.8/L6,5 mm was placed in the 37th tooth site. Bone quality 
was Class II. There were 2-3 milimeters of distance to the walls 
of palatinal and buccal. The implants were covered by implant 
cover screws, then soft tissue was sutured. 3 months of the 
osseointegration period was waited. At the end of this waiting 
period, gingiva formers were screwed, then it was waited for 3 
more months for gingiva forming. After gingiva forming phase, 
there was healthy keratinized soft tissue. Open tray impression 
technique was applied and transfers were merged with the pat-
tern resin. A porcelain bridge was prepared and cemented on the 
straight and angled abutments. Then the restoration was final-
ized by moving it into the patient’s mouth. At post-operative 6th 
month, the implants were well-osseointegrated. There were no 
bone resorptions, soft tissue infection or other diseases. Then 
the patient was received for follow-up examination after 2 years. 
At 2nd year examination, the implant areas preserved its health-
iness, there were no bone resorptions or patient complaints.

Final Radyografi
Final Radiography

Alt Çene Posterior Bölgede 
Köprü Restorasyonu

Bridge Restoration in the 
Posterior Mandible
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Fig.1 Fig.2 Fig.3 Fig.4

Fig.9 Fig.11Fig.10

Mandibular 3’üncü 
Bölgede Eksik Diş Tedavisi
Missing Tooth Treatment at Mandibular 3rd Area

Hasta Bilgileri: 32 yaşında, ağız hijyeni yetersiz, 
sigara içen, sistemik olarak sağlıklı, erkek.

Patient Information: 32 years old, with not 
good mouth hygiene, smoker, male with no 
systemic disease. 

Hasta Hikayesi: Hasta 36 numaralı bölgede eksik 
diş tedavisi amacıyla hekime başvurmuştur.

Patient History: The patient consulted to the 
surgent for the absence of tooth 36.

Figs.1-2-3
Pre-Operatif Durum
Pre-Operative 
Situation

Figs.4-5-6-7-8
Cerrahi Operasyon 
ve Geçici Protez
Implant Surgery 
and Provisional 
Prosthesis

Figs.9-10
Yumuşak Doku 
Şekillenmesi ve 
Ölçü Alma (4. Ay)
Emergence profile 
and Impression 
Taking (4th Month)

Figs.11-12-13
Restorasyon Bitim
Final Restoration

Fig.14
Post-Operatif 4. Ay 
Radyografisi
Post-Operative 4th 
Month Radiography

Msc. Dt. Aydın HESENOV

Post
op 
4 Aylık Takip
4 Months 
Follow-up
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Fig.12 Fig.13

Fig.14

Fig.5 Fig.6 Fig.8Fig.7

36 numaralı eksik diş bölgesinin implant 
destekli protez ile restore edilmesine karar 
verilmiştir. Bölgeye 4.8 mm çapında, 10 mm 
yüksekliğinde NucleOSS T6 implant yer-
leştirilmiştir. İmplant yerleşiminin ardından 
hastanın dişsiz kalmaması amacıyla kom-
pozit malzemeden geçici protez yapılmış 
ve osseointegrasyon süreci başlamıştır. 
İmplant yerleşiminden 4 ay sonra sağlıklı 
diş eti şekillenmesi ve başarılı bir osseo-
integrasyon gözlemlenmiştir. Daimi pro-
tez tasarımı için açık kaşık ölçü tekniği ile 
ölçü alınmıştır. Vidalı dayanak üzerine zir-
konyum kron hazırlanmış ve hasta ağzına 
taşınmıştır. Final restorasyon sonrasında 
yapılan değerlendirmede abutment-kron 
uyumu iyi, implant kemiğe başarılı bir şe-
kilde osseointegredir. Herhangi bir kemik 
kaybı olmadığı gibi implant çevresinde ke-
mik oluşumu gözlenmiştir.

It was decided to restore the area of missing tooth 
36 with an implant supported prosthesis. A Nucle-
OSS T6 4810 implant with the diameter of 4.8 mm 
and the length of 10 mm was placed in the site. After 
placement of the implant, a temporary prosthesis 
was made of the composite material, and loaded on 
the implant in order not to leave the patient eden-
tulous. Then, the osseointegration period began. 
4 months later, healthy gingiva forming and suc-
cessful osseointegration was achieved. Then, the 
impression was taken by the open-tray impression 
technique. A zirconium crown was prepared on the 
screw-retained abutment and was moved into the 
patient’s mouth. Examining the final restoration, it 
was observed that abutment-crown adaptation was 
perfect, implant was well-osseointegrated. There 
were no bone resorptions; on the contrary, there 
was bone growing around the implant.

Final Radyografi
Final Radiography

Mandibular 3’üncü 
Bölgede Eksik 

Diş Tedavisi

Missing Tooth 
Treatment at 

Mandibular 3rd Area
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Fig.1 Fig.2 Fig.3

Fig.8 Fig.9

Kron Tedavisi
Dental Crown Treatment

Hasta Bilgileri: 43 yaşında, ağız hijyeni 
iyi durumda olmayan, sigara kullanmayan, 
sistemik olarak sağlıklı erkek.

Patient Information: 43 years old, not so 
good mouth hygiene, non-smoker, male with no 
systemic disease.

Hasta Hikayesi: Hasta kırılan ve kökü bölgede 
kalan 36 numaralı dişinin tedavisi amacıyla hekime 
başvurmuştur.

Patient History: The patient referred to the dentist 
for the treatment of tooth 36 which was fractured 
and the root was remained in the socket.

Tedavi öncesi incelemede 36 numaralı dişin kırıldı-
ğı ve diş kökünün bölgede kaldığı görülmüştür. Diş 
çekilmiş ve bölgedeki artıklar temizlenmiştir. Çekim 
soketine 4,1 mm çap, 12 mm boya sahip NucleOSS 
T6 implant yerleştirilmiştir. 

Examining the pre-operative radiography, it was seen 
that tooth 36 was fractured and the tooth root re-
mained in the site. The tooth was extracted and the 
residuals in the site were removed. 

Figs.1-2-3
Pre-Operatif 
Durum
Pre-Operative 
Situation

Figs.4-5-6-7-8
Cerrahi Operasyon 
ve Geçici Protez
Implant Surgery 
and Provisional 
Prosthesis

Figs.9-10-11-12
Daimi Protez 
(4. Ay)
Permanent 
Prosthesis 
(4th Month)

Fig.13
Post-Operatif 4. Ay 
Radyografisi
Post-Operative 4th 
Month Radiography

Msc. Dt. Aydın HESENOV

Post
op 
4 Aylık Takip
4 Months 
Follow-up
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Fig.13

Fig.4 Fig.5 Fig.7Fig.6

Yerleştirilen implantın çevresi doldurulmuştur. 
Dişsiz kalmak istemeyen hasta için Nucle- 
OSS T6 standart düz dayanak üzerine dolgu 
malzemesinden geçici bir protez hazırlanmış 
ve diş eti dikilmiştir. 3 aylık iyileşme süre-
ci başlatılmıştır. İyileşme sürecinin sonunda 
implantların başarılı bir şekilde osseointegre 
olduğu ve dişeti şekillenmesinin yeterli olduğu 
görülmüştür. Kapalı kaşık tekniği ile ölçü alın-
mıştır. NucleOSS T6 standart dayanağı üze-
rine zirkonyum tek kron hazırlanmış ve komşu 
dişlere uyumlu hale getirilmiştir. Hasta ağzında 
implanta vidalanarak restorasyon bitimi sağ-
lanmıştır. Final radyografide implantın başarılı 
bir şekilde osseointegre olduğu, protez uyu-
munun iyi olduğu görülmüştür.

A NucleOSS T6 implant with the diameter of 4.1 mm 
and length of 12 mm was placed in the fresh extraction 
socket. The bone gaps were filled. Since the patient 
didn’t want to be left toothless, a provisional crown 
which was made of composite material was prepared 
and loaded on the implant. Then the soft tissue was 
sutured and it was waited for three months for heal-
ing. At the end of this period, impants were well os-
seointegrated and the gingiva forming was adequate. 
The impression was taken with closed tray technique. 
Then the zirconium crown was cemented on the Nu-
cleOSS T6 standart abutment and was resembled to 
the neighbour teeth. The restoration was finalized by 
screwing it in the patient’s mouth. Examining the final 
radiography, it was observed that the osseointegration 
was successful and prosthesis adaptation was well.  

Final Radyografi
Final Radiography

Kron Tedavisi

Dental Crown 
Treatment
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Alt Çene Posterior Bölgeler 
ve Üst Çenede Köprü Tedavileri
Bridge Restorations at Maxilla and Posteriors of the Mandible

Hasta Bilgileri: 38 yaşında, sigara 
kullanmayan, sistemik olarak sağlıklı, 
kadın.

Patient Information: 38 years old, 
non-smoker, female with no sistemic 
disease.

Hasta Hikayesi: Hasta üst çene ve alt çenede 
restorasyon amacıyla kliniğe başvurmuştur.

Patient History: The patient referred to the den-
tist for restorations at maxilla and posteriors of the 
mandible.

Tedavi öncesi değerlendirme sonucu üst çenede 
ön dişlerin çekilmesine, alt ve üst çenede dişsiz 
bölgelerin implant destekli köprüler ile tedavi edil-
mesine karar verilmiştir. Üst çeneye sekiz adet 
implant, alt çenede sol bölgeye iki, sağ bölgeye 
üç adet implant yerleştirilmiştir. Kemik kalınlığı orta, 
kemik kalitesi Class III olarak izlenmiştir. Üst çene 
sağ ve sol bölgede sinüs duvarı açılarak lifting işle-
mi yapılmıştır. İmplant yerleşiminden sonra iyileşme 
başlıkları takılarak diş eti dikilmiştir. Daha sonra ön 
dişler de çekilerek iyileşme süreci başlatılmıştır. Cer-
rahiden 4 ay sonra iyileşme başlıkları çıkarılmıştır. 

Examining the pre-operative situation, it was decid-
ed to extract maxillary anterior teeth, and restore the 
edentulous areas with implant supported bridges. 
Eight of NucleOSS T6 implants were placed in the 
upper jaw, while two implants for the left posterior 
mandible and three implants for the right posterior 
mandible were placed. Bone thickness was average, 
bone density was Class III. Sinus lifting procedure was 
followed in the posteriors of the maxilla. Then gingiva 
formers were screwed, anterior teeth were extracted 
and the flap was sutured. The gingiva formers were 
removed 4 months later. 

Fig.1
Pre-Operatif 
Durum
Pre-Operative 
Situation

Figs.2-3-4
Cerrahi Operasyon
Surgical Phase

Figs.5-6-7
Yumuşak Doku 
Şekillenmesi ve 
Ölçü Alma (4. Ay)
Emergence Profile 
and Impression 
Taking (4th Month)

Figs.8-9-10
Restorasyon Bitimi
Final Restoration

Figs.11-12
5 Yıllık Takip
5 Years Follow-up

Msc. Dt. Aydın HESENOV

5
Yıllık Takip

Years Follow-up
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Yapılan kontrolde dişetinin sağlıklı bir şekilde iyileştiği, implantların kemik ile kaynaşmış olduğu görülmüştür. Alt çenede kapalı kaşık 
tekniği ile ölçü alınmıştır. Üst çenede ise açık kaşık tekniği ile ölçü alınmış ve parçalar pattern resin ile birbirine bağlanmıştır. Alınan ölçü 
alçı modele taşınarak daimi protezin metal altyapısı hazırlanmış ve hasta ağzında provası yapılmıştır. Protezin doğal dişlerle uyumunun 
görülmesi ve hastanın tasarımı beğenmesinin ardından metal üzeri porselen ile kaplanmıştır. Final protez hasta ağzında NucleOSS 
standart ve düz dayanaklara simante edilmiştir. Restorasyon bitiminde implantlar kemik ile osseointegre, kron-abutment ve abutment 
implant uyumu iyidir. 5. yılda yapılan muayene ve takip radyografisinde implant bölgesinin sağlıklı olduğu, herhangi bir kemik rezorbsi-
yonunun olmadığı ve hastanın protez fonksiyonundan memnun olduğu görülmüştür.

Soft tissue was healthy, the implants were osseointegrated. Open tray im-
pressions were taken in the maxilla and attached with pattern resin while 
the closed tray impressions were taken in the mandible. The impressions 
were transferred on the plaster model. The metal structure of the prosthe-
sis was prepared and tried in the patient’s mouth. The metal structure was 
harmonious with the natural teeth and the patient approved the design. So 
they were veneered with porcelain and cemented on the NucleOSS stan-
dart straight and angled abutments in the patient’s mouth. At final resto-
ration examination, implants were well-osseointegrated, crown-abutment 
and abutment-implant adaptations were well. At 5th year follow-up exam-
ination, the implant areas maintained healthiness, there were no bone re-
sorptions or patient complaints.

Final Radyografi
Final Radiography

Alt Çene Posterior 
Bölgeler ve Üst Çenede 

Köprü Tedavileri

Bridge Restorations at 
Maxilla and Posteriors 

of the Mandible
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Fig.1 Fig.2

Fig.8Fig.7Fig.6 Fig.9

Tek Dişte İmplant 
Destekli Restorasyon
Crown Restoration in the Toothless Area

Hasta Bilgileri: 34 yaşında, sigara 
kullanmayan, sistemik olarak sağlıklı, kadın.

Patient Information: 34 years old, non-smoker, 
female with no systemic disease.

Hasta Hikayesi: Hasta kırılan ve kökü bölgede 
kalan 35 numaralı dişinin tedavisi amacıyla kliniğe 
başvurmuştur.

Patient History: The patient referred to the dentist 
for the tooth 35 which was broken and the tooth root 
remained in the socket. 

Figs.1-2
Pre-Operatif 
Durum
Pre-Operative 
Situation

Figs.3-4-5-6-7
Cerrahi Operasyon
Surgical Phase

Figs.8-9
Diş Eti Şekillenmesi 
ve Ölçü Alma (3.Ay)
Emergence Profile 
and Impression 
Taking (3rd Month)

Figs.10-11-12
Daimi Protez
Permanent 
Prosthesis

Fig.13
Post-Operatif 4. Ay 
Radyografisi
Post-Operative 4th 
Month Radiography

Msc. Dt. Aydın HESENOV

Post
op 
3 Aylık Takip
3 Months 
Follow-up
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Fig.11Fig.10 Fig.12

Fig.13

Fig.3 Fig.5Fig.4

Diş yuvasında kalan kökün çekilmesine, anında 
implant yerleştirilmesine ve bölgenin implant des-
tekli tek kron ile restore edilmesine karar verilmiş-
tir. İçeride kalan diş kökü çekilmiş ve soket temiz-
lenmiştir. Bölgeye anında bir adet NucleOSS T6 
D:4,1 L:14 mm implant yerleştirilerek implant etrafı 
doldurulmuştur. İyileşme başlığı takılarak 3 aylık 
osseointegrasyon süreci beklenmiştir. İmplant yer-
leşiminden 3 ay sonra dişetinin uygun ve sağlıklı 
şekillendiği görülmüş, açık kaşık tekniği kullanılarak 
ölçü alınmıştır. Hastanın daimi protezi için NucleOSS 
standart dayanak üzerine metal-porselen kron si-
mante edilmiştir. Post operatif 3. ay radyografisi ve 
biten restorasyonun hasta ağzındaki incelemesinde 
implantın başarılı bir şekilde osseointegre olduğu ve 
hazırlanan protezin komşu dişlerle uyumlu olduğu 
görülmüştür.

It was decided to extract the remaining root, place 
an implant immediately and restore the area with an 
implant supported single crown. The tooth root was 
extracted and the socket was cleaned. A NucleOSS 
T6 D:4,1 L:14 mm implant was placed in the site and 
the bone gaps were filled. The gingiva formers were 
screwed and 3 months of osseointegration period 
was waited. After this healing period, the gingiva form-
ing was adequate and the impression was taken with 
the open-tray technique. A metal-porcelain crown was 
prepared for the permanent prosthesis. It was cement-
ed on the NucleOSS standart straight abutment for 
finalizing the restoration. Examining the post-operative 
3rd month radiography, the implant was well osseoin-
tegrated and the crown was harmonious to the neigh-
bour teeth. 

Final Radyografi
Final Radiography

Tek Dişte İmplant 
Destekli Restorasyon

Crown Restoration in 
the Toothless Area
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Fig.1

Fig.2

Tek Diş Eksikliği Tedavisi
Missing Tooth Replacement
Dt. Bekir CAN

Hasta Bilgileri: 48 yaşında, ağız hijyeni iyi 
durumda olmayan, sigara içmeyen, sistemik 
olarak sağlıklı, erkek.

Patient Information: 48 years old, not good 
mouth hygiene, non-smoker, male with no 
systemic disease.

Hasta Hikayesi: Hasta 46 numaralı bölgede 
eksik diş tedavisi amacıyla hekime başvurmuştur.

Patient History: The patient referred to the clinic 
for the treatment of missing tooth 46.

Fig.1
Pre-Operatif 
Radyografi
Pre-Operative 
Radiography

Fig.2
Post-Operatif 
Radyografi
Post-Operative 
Radiography

Figs.3-4
Protez Aşaması 
(3. Ay)
Prosthetics Phase
(3rd Month)

Fig.5
7 Yıllık Takip
7 Years Follow-up

1972 yılında Konya’da doğan Dt.Bekir CAN ilk, 
orta ve lise öğrenimini aynı şehirde tamamla-
dıktan sonra lisans öğrenimine Ege Üniversi-
tesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene 
Cerrahisi Ana Bilim Dalı’nda başladı. Meslek 
hayatı boyunca birçok implantoloji, otojen ke-
mik augmentasyonları, protez ve cerrahi se-
miner/kongrelerinde yer alan diş hekimi 1995 
yılında üniversiteden mezun olduğu tarihten 
bu yana Konya ili Ereğli ilçesinde bulunan özel 
muayenehanesinde hasta kabul etmektedir.

Dt. Bekir CAN was born in Konya in 1972. He 
took his primary, middle and high school educa-
tions in the same city. He attended Department 
of Oral and Maxillofacial Surgery at Ege Univer-
sity Faculty of Dentistry and graduated in 1995. 
The dentist who took part in many implantology, 
autogenous bone augmentation, prosthetics 
and surgery congresses during his professional 
career,  performs dentistry in his own clinic in Ere-
gli/Konya since his graduation in 1995.

7
Yıllık Takip

Years Follow-up
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Fig.3 Fig.4

Fig.5

46 numaralı bölgenin implant destekli protez ile restore edilmesine karar verilmiştir. Kemik kalın-
lığı orta, kemik kalitesi Class III olarak izlenmiştir. Bölgeye 4.2 mm çapında 10 mm yüksekliğinde 
NucleOSS T3 diş eti seviyeli implant uygulanmıştır. İmplant palatinal ve buccal duvara 1.5 mm 
mesafeye yerleştirilmiş, yarı açık şekilde iyileşme süreci beklenmiştir. İmplant yerleşiminden 3 ay 
sonra gerçekleştirilen muayenede kullanılan sütür malzemesinden dolayı dişeti üzerinde renk-
lenme olduğu ancak diş etinin sağlıklı iyileştiği görülmüştür. Prepare edilmiş abutment torklan-
dıktan sonra ağızda kesik diş gibi alginant ölçü maddesi ile ölçü alınmıştır. Simante dayanak üze-
rine döküm üzeri porselen kron tasarlanmış ve hasta ağzına taşınmıştır. Hastanın 7 yıl sonraki 
takip muayenesinde herhangi bir kemik rezorbsiyonu veya yumuşak dokuda enfeksiyon görül-
memiştir. İmplant bölgesinin sağlıklı olduğu, hastanın herhangi bir şikayetinin olmadığı izlenmiştir.

It was decided to restore the area of 
tooth 46 with an implant supported 
crown. The bone thickness was average, 
the bone type was Class III. A NucleOSS 
tissue level T3 implant with the diame-
ter of 4.2 mm and the length of 10 mm 
was placed. The position was 1.5 mm 
to both palatinal and buccal. The partly 
open-healing was carried out for the os-
seointegration period. At post-operative 
3rd month, the gingiva was colored be-
cause of the suturing material but healed 
healthily. The abutment was torqued 
after preparation. Then, the impression 
was taken in the mouth with the alginate 
material. The metal-porcelain crown was 
prepared on the cement-retained stan-
dart abutment and transferred into the 
patient’s mouth. At 7th year follow-up 
examination and radiography, there were 
no bone resorptions or inflammatory 
soft tissue. The implant area was healthy 
and the patient had no complaints.

Final Radyografi
Final Radiography

Tek Diş 
Eksikliği Tedavisi

Missing Tooth 
Replacement
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Üst Çene Lüksasyon 
Sonrası Sabit Protez Tedavisi
Maxillary Fixed Restoration Treatment after Teeth Luxation

Hasta Bilgileri: 45 yaşında, ağız hijyeni iyi 
durumda olmayan, sigara içmeyen, sistemik 
olarak sağlıklı kadın.

Patient Information: 45 years old, not good 
mouth hygiene, non-smoker, female with no 
systemic disease.

Hasta Hikayesi: Hassas tutuculu protez kulla-
nan hasta protezin bağlı olduğu 13 ve 23 numaralı 
dişlerde lüksasyon sonrası sabit protez istemesi 
sebebiyle hekime başvurmuştur.

Patient History: The patient consulted to the clinic for 
the restoration of her former tooth supported overden-
ture which was attached to the 13 and 23 where teeth 
luxations occured. 

Üst çenenin 6 implant destekli sabit protezler ile res-
tore edilmesine karar verilmiştir. Kemik kalınlığı orta, 
kemik kalitesi Class II ve III olarak izlenmiştir. 11 ve 21 
numaralı bölgelerde NucleOSS T3 diş eti seviyeli 
D:3,4 L:12 mm, 15 numaralı bölgede D:3,8 L:12 mm, 
25 numaralı bölgede D:4,2 L:12 mm, 17 ve 27 numaralı 
bölgelerde D:4,2 L:10 mm T3 implant kullanılmış, imp-
lant kavitesi kondanse edilmiştir. 

It was decided to restore the area with fixed restorations 
on 6 implants. The bone thickness was average, the bone 
types were Class II and Class III. Two T3 tissue level im-
plants of D:3,4 L:12 mm were placed in the 11 and 21 while 
an implant of D:3,8 L:12 mm was placed in the 15, an im-
plant of D:4,2 L:12 mm was placed in the 25 and two im-
plants of D:4,2 L:10 mm were placed in the 17 and 27. 

Fig.1
Pre-Operatif 
Radyografi
Pre-Operative 
Radiography

Fig.2
Post-Operatif 
Radyografi
Post-Operative 
Radiography

Figs.3-4-5
5 Yıllık Takip
5 Years Follow-up

Dt. Bekir CAN

5
Yıllık Takip

Years Follow-up

Fig.1 Fig.2
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Fig.4

Fig.5

Fig.3

Yerleştirilen implantlarda yüksek primer stabilite elde edilmiştir. İmplant yerleşiminin ardından T3 diş eti seviyeli implantı ile yarı açık şe-
kilde iyileşme süreci beklenmiştir. 3 aylık iyileşme sonrası gerçekleştirilen muayenede diş etinin son derece sağlıklı iyileştiği görülmüş, 
prepare edilmiş abutment torklandıktan sonra ağızda kesik diş gibi alginant ölçü maddesi ile ölçü alınmıştır. Simante dayanak üzerine 
metal köprü protezler tasarlanmış ve hasta ağzına taşınmıştır. Hastanın 5 yıl sonraki takip muayenesinde protez ve implantların sağ-
lamlığını koruduğu görülmüştür. Kemik rezorbsiyonu veya yumuşak dokuda enfeksiyon vb. hastalık görülmemiştir. Hasta protezinin 
fonksiyonundan memnundur. 

Then the implant cavity was con-
densed with the condenser drill. High 
primary stability was achieved. 3 
months of partly open-healing was 
waited. After this period, a healthy 
soft tissue was present. The im-
pressions were taken in the mouth 
with the alginate material after abut-
ment preparation. Two metal-porce-
lain fixed bridges were prepared and 
transferred into the patient’s mouth. 
At 5th year’s follow-up examination 
of the prostheses, the implant areas 
preserved the stability. There were 
not any bone resorptions or soft tis-
sue inflammations. The patient was 
still pleased with the functionality of 
the prostheses.

Final Radyografi
Final Radiography

Üst Çene Lüksasyon Sonrası 
Sabit Protez Tedavisi 

Maxillary Fixed Restoration 
Treatment after Teeth Luxation
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Fig.1

Kısmi Diş Eksikliğinde İmplant 
Destekli Kronlar ile Tedavi
Implant Supported Crown Restorations for Multiple Missing Teeth

Hasta Bilgileri: 40 yaşında, ağız hijyeni iyi 
durumda olmayan, sigara içmeyen, implant 
bölgesi enfekte, erkek.

Patient Information: 40 years old, not good 
mouth hygiene, non-smoker, male with 
infected toothless area.

Hasta Hikayesi: Hasta alt çene sağ posterior 
bölgede ağrı şikayeti ile hekime başvurmuştur.

Patient History: The patient referred to the clinic 
with pain in the right posterior mandible.

Hastanın ilk muayenesinde alt çene sağ arka bölge-
nin enfekte olduğu görülmüş ve enfekte olan bölge-
deki dişlerin çekilip implant destekli kronlar ile tedavi 
edilmesi planlanmıştır. 46, 47 ve 48 numaralı dişler 
çekilerek çekim soketleri temizlenmiş ve 6 aylık iyi-
leşme süreci beklenmiştir Bu süre sonunda çekim 
bölgesinin sağlıklı bir şekilde iyileştiği görülmüştür. 
45 numaralı diş bölgesine D:4,2 L:10 mm, 46 numa-
ralı diş bölgesine D:5,0 L:10 mm ve 47 numaralı diş 
bölgesine D:5,0 L:8 mm NucleOSS Tpure kemik se-
viyeli implantları yerleştirilmiştir. Kemik kalınlığı orta, 
kemik kalitesi Class III olarak izlenmiştir. 

Examining the situation at the beginning, it was observed 
that the area in the right posterior mandible was infected. 
Therefore it was planned to extract the teeth in the infect-
ed area and restore the sites with implant supported crowns. 
Then teeth 46, 47 and 48 were extracted, the teeth adja-
cents were cleaned and 6 months of healing period was 
waited. At the end of this period the extraction areas were 
healthy. The NucleOSS TPure bone level implant of D:4,2 
L:10 mm was placed in the 45 while the implant of D:5,0 L:10 
mm was placed in the 46 and the implant of D:5,0 L:8 was 
placed in the 47. 

Fig.1
Diş Çekiminden 6 Ay 
Sonraki Radyografi
Radiography at 
6th Month after 
Tooth Extraction

Fig.2
Post-Operatif 
Radyografi
Post-Operative 
Radiography

Fig.3
9 Yıllık Takip
9 Years Follow-up

Dt. Bekir CAN

9
Yıllık Takip

Years Follow-up
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Fig.2

Fig.3

İmplantlar buccal ve palatinale 2 mm mesafeye yerleştirilmiş, primer stabilitelerinin yüksek ol-
duğu gözlemlenmiştir. İmplant yerleşimi sonrasında cerrahi kapak kullanılmış ve 3 ay gömülü 
iyileşme olmuştur.  3 aylık osseointegrasyon sonrası keratinize dişeti varlığı ve bölgenin sağlıklı 
olduğu görülmüştür. Prepare edilmiş abutment torklandıktan sonra ağızda kesik diş gibi alginant 
ölçü maddesi ile ölçü alınmıştır. Alınan ölçüye göre hazırlanan döküm üzeri porselen yığma kron 
standart dayanaklara simante edilmiş ve hasta ağzına taşınmıştır. 9 yıl sonra takip muayenesi 
için gelen hastanın panoramik radyografisi incelendiğinde herhangi bir kemik rezorbsiyonu ol-
madığı, implant bölgesinin sağlıklı olduğu, hastanın herhangi bir şikayetinin olmadığı görülmüştür.

The bone thickness was average 
and the bone quality was Class III. 
The implants were placed in the po-
sition of 2 mm to both palatinal and 
buccal. Good primary stabilities were 
achieved. Then the implant covers 
were screwed and the soft tissue 
was sutured. 3 months of closed 
healing was waited. At the end of 
this period, there was keratinized 
gingiva around the implants and the 
areas were healthy. The impressions 
were taken in the mouth with the al-
ginate material. The metal-porcelain 
crowns were prepared on the cement 
retained standart abutments and 
moved into the patient’s mouth. The 
patient was received for the follow-up 
examination after 9 years. The ex-
amination and the panoramic radi-
ography showed that in the 9th year, 
there were no bone resorptions, im-
plant areas were healthy and the pa-
tient was pleased with the continuing 
functionality of the crowns.

Final Radyografi Kısmi Diş Eksikliğinde İmplant 
Destekli Kronlar ile Tedavi

Implant Supported Crown  Restorations 
for Multiple Missing Teeth

Final Radiography
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Fig.1

Alt Çene Diş ve 
İmplant Destekli Sabit Protez
Mandibular Tooth and Implant Supported Fixed Prosthesis

Hasta Bilgileri: 48 yaşında, ağız hijyeni 
iyi durumda olmayan, sigara içen, sistemik 
olarak sağlıklı kadın.

Patient Information: 48 years old, not good 
mouth hygiene, smoker, female with no systemic 
disease.

Hasta Hikayesi: Kısmi diş eksikliği olan hasta alt 
çenede restorasyon amacıyla hekime başvurmuştur.

Patient History: The patient consulted to the 
dentist for the restoration in the toothless areas in 
the mandible. 

Operasyon öncesi panoramik radyografi incelemesi 
sonrası 33, 34, 42 ve 43 numaralı dişlerin çekilerek 
anında implant yerleştirilmesine, diş ve implantlar 
üzerine monoblok kanatlı tasarım simante sabit 
protez yüklenmesine karar verilmiştir. Kemik kalınlığı 
posterior bölgelerde çok ince, anterior bölgelerde or-
tadır, bu sebeple implantların yerleştirilmesi anterior 
bölgelere planlanmıştır. Kemik kalitesi Class II olarak 
izlenmiştir. 33 ve 34 numaralı diş bölgelerine D:3,8 
L:12 mm, 42 ve 43 numaralı diş bölgelerine D:3,4 L:12 
mm NucleOSS T3 diş eti seviyeli implantları yerleş-
tirilmiştir. 

Examining the pre-operative panoramic radiography, it 
was decided to extract teeth 33, 34, 42, 43; place im-
plants and restore the area with cement retained fixed 
prosthesis which was supported by teeth and implants 
and designed as wing cantilevered to the distal. The rea-
son of that the implants were placed in the anteriors, was 
that jawbone was thin in the posteriors while the bone 
thickness in the anteriors was average. The bone quality 
was Class II. 

Fig.1
Pre-Operatif 
Radyografi
Pre-Operative 
Radiography

Fig.2
Post-Operatif 
Radyografi
Post-Operative 
Radiography

Fig.3
8 Yıllık Takip
8 Years Follow-up

Dt. Bekir CAN

8
Yıllık Takip

Years Follow-up
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Fig.2

Fig.3

Primer stabilitelerinin yüksek olduğu gözlemlenmiştir. 3 ay açık iyileşme olmuştur.  İyileşme sonrası keratinize dişetinin oluştuğu ve 
bölgenin sağlıklı olduğu görülmüştür. Prepare edilmiş abutment torklandıktan sonra ağızda kesik diş gibi alginant ölçü maddesi ile ölçü 
alınmıştır. Alınan ölçüye göre hazırlanan desteğin distalinde kanatlı tasarım döküm destekli porselen yığma monoblok sabit protez stan-
dart dayanaklara ve öndeki doğal dişlere simante edilmiş ve restorasyon bitimi sağlanmıştır. Hasta 8. yılda takip muayenesi için kabul 
edilmiştir. 8. yıl takip muayenesi ve radyografisinde bölgenin sağlıklı olduğu görülmüştür. Hastanın herhangi bir şikayeti olmamıştır. Ke-
mik rezorbsiyonu yoktur.

Two NucleOSS T3 tissue level implants of 
D:3,8 L:12 mm were placed in the 33 and 34, 
while two implants of D:3,4 L:12 mm were 
placed in the 42 and 43. Primary stabilities 
were high. 3 months of open-healing period 
was waited. At the end of this period, there was 
keratinized gingiva available and the implant ar-
eas were healthy. The impressions were taken 
in the mouth with the alginate material. Then 
the wings cantilevered to the distal metal-por-
celain prosthesis was prepared and cemented 
on the abutment teeth and implants. Thus the 
restoration was finalized. The patient was re-
ceived for follow-up examination after 8 years. 
At post-operative 8th year examination, the 
implant areas preserved the healthiness, there 
were no bone resorptions and the patient was 
pleased with the durabillity of the prosthesis.

Final Radyografi
Final Radiography

Alt Çene Diş ve 
İmplant Destekli Sabit Protez

Mandibular Tooth and Implant 
Supported Fixed Prosthesis
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