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Immediate implantation and soft-tissue preservation with  
PMMA temporary abutment combined with the extracted tooth

Case report

Background: Nowadays, there is an increased demand for aesthetic restorations with healthy peri-implant soft tissue. 
Immediate implantation and temporization could facilitate the preservation of the original soft tissue architecture. A pos-
sible scenario could be the application of PMMA (poli metil-metacrilate) temporary abutments with proper contour of the 
peri-implant mucosal surface.

Description: A 30-year-old female patient visited the dental office. The level of the mucosa and the papilla next to the broken 
tooth harmonized with the adjacent teeth and soft tissues. The treatment plan aimed to preserve the current soft tissue condi-
tions. A bone level implant (Bone Level Tapered SLActive, Straumann) was placed immediately after the extraction with xeno-
graft bone substitute material (Botiss, Cerabone) to promote the preservation of the bone architecture. Screw-retained temporary 
crown in infraocclusion was immediately placed on the implant. The temporary crown was fabricated by bonding the extracted 
tooth to a modified PMMA temporary abutment. After the maturation of the peri-implant mucosa and complete integration of the 
implant, an open tray A-silicon impression was taken by a customized impression coping. The emergence profile of the tem- 
porary crown was replicated by pattern resin-modified impression coping. The final restoration was a cementable e.max 
crown seated on a customized zirconia dioxide abutment. The zirconia dioxide abutment was cemented to its titanium 
variobase and it resembled the shape of the temporary abutment and seated perfectly into the emergence profile.

Keywords:  PMMA temporary abutment combined with the original tooth could be an effective method to fabricate  
a chairside temporary crown.

Magyarország köztársasági elnöke a nemzeti ünnep, 
március 15-e alkalmából kitüntetéseket adományozott.

Példaértékű orvosi, tudományos és oktatói pályafutá-
sa során a szájüregi betegségek gyógyítása, valamint  
a szak mai utánpótlás képzése terén elért eredményei  
elismeréseként dr. Olasz Lajos, a Magyar Tudományos  
Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem professor 
emeritusa részére a Magyar Érdemrend tisztikeresztje 
polgári tagozata kitüntetést adományozta.

Állami kitüntetések

dr. Gerle János dr. Hermann Péterdr. Olasz Lajos

A hazai graduális, illetve posztgraduális fogorvosképzés te- 
rületén végzett munkája, valamint szakmai közéleti és ér- 
dekképviseleti szerepvállalása elismeréseként Magyar Ér- 
demrend Lovagkeresztje polgári tagozat kitünte tést kapott  
dr. Gerle János, a Fogorvostudományi Kar Oktatási Cent- 
rumának igazgatója, valamint dr. Hermann Péter, a Sem- 
melweis Egyetem oktatási rektor helyet te se, a Fogorvostu- 
dományi Kar Fogpótlástani Klinikájának igazgatója. Több 
évtizedes kutató-, oktató- és gyógyító munkája, valamint a  
hazai fogorvostudományi képzés szervezésében és fejlesz- 
tésében vállalt szerepe elisme réseként részesült a díjban.
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