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Introducere 

Actualitatea temei 

Implanturile dentare sunt una dintre cele mai semnificative progrese în stomatologie din 

ultimele patru decenii. Modalitatea de tratament a apărut rapid ca cea mai avansată metodă de 

înlocuire a dinților lipsă. Tratamentul este unul complex atât din punct de vedere chirurgical, 

cât și din perspectiva protetică, necesitând o colaborare interdisciplinară. Respectând acest 

principiu de colaborare, se vor elimina posibilele comunicări greșite dintre medicul chirurg și 

protetician.  

Implantologia orală actuală posedă instrumentariul, inclusiv și metode noi, care permit 

reabilitarea implanto-protetică indiferent de gradul de atrofie, patologie, sau leziune a 

sistemului stomatognat. Literatura de specialitate include numeroase articole care sugerează că 

pierderile dentare, cauzează scăderea eficacității masticatorii precum și dificultăți în deglutiție, 

care pot favoriza apariția diferitor afecțiuni, cu scăderea speranței de viată.[7] Grație 

tratamentului implanto-protetic, pacienții beneficiază de restaurări funcționale și estetice, 

îmbunătățind in mod considerabil sănătatea.  

Studiile fundamentale, experimentale efectuate de echipa lui Per-Ingvar Brånemark de la 

Universitatea din Goethenburg (Suedia) și Andre Schroeder de la Universitatea din Bern 

(Elveția), au arătat, că utilizarea implantelor dentare a devenit un tratament științific acceptat 

pentru înlocuirea unui sau mai multor dinți lipsă la pacienți parțial sau total edentați [6]. În 

publicațiile sale la sfârșitul anilor 1960 și 1970, ambele echipe de cercetători au descris 

fenomenul de osteointegrare ale implantelor din titan [4]. Un implant osteointegrat este 

caracterizat prin apoziția directă a țesutului osos viabil la suprafața titanului [1]. În unele surse 

din domeniu, sunt descrise o serie de factori ce contribuie la creşterea progresivă a necesitații 

reabilitării implanto-protetice. Acești factori includ (1) creşterea speranței de viată a populației, 

(2) pierderile dentare raportate vârstei, (3) consecințele eșecului lucrărilor protetice fixe, (4) 

consecințele anatomice ale edentației, (5) dezavantajele protezelor parțial mobilizabile acrilice 

precum si consecințele protezelor mobilizabile scheletate, (6) aspectul psihologic al pierderilor 

dentare, (7) avantajele restaurărilor cu sprijin implantar cu rezultate previzibile pe termen lung, 

de asemenea(8) creșterea gradului de conștientizare publică [15]. Timpul a demonstrat că rata 

de integrare a implantelor endoosoase este una foarte mare. Un studiu retrospectiv realizat încă 

în 2017 de către Sonal Raikar și echipa sa pe un eșantion de 5200 de pacienți care au fost supuși 



tratamentului cu implante dentare,  în perioada anilor 2008-2015, a demonstrat o rata a 

integrării implantelor de 90-95%.[17]  

Dezvoltare tehnologiilor digitale, în special în zona de calculatoare, au dus la noi 

instrumente fascinante devenind disponibile pentru medicină și stomatologie. Chirurgia 

ghidată este un exemplu de tehnologie care s-a dezvoltat în acest fel. Introducerea 

imaginii 3D în practica stomatologică, a oferit posibilitatea de a planifica virtual intervenția 

chirurgicală cu transpunerea reală prin intermediul chirurgiei static virtual asistate.[18]  În 

vederea îmbunătățirii succesului pe termen lung cu reducerea posibilelor complicații intra-și 

post-operatorii clinicianul trebuie să posede informația tridimensională a structurilor osoase. 

Mai mult ca atât descoperirea imaginii 3D, a făcut posibilă implementarea chirurgiei ghidate 

în practica stomatologică, oferind reducerea ratei erorilor și a complicațiilor deoarece a fost 

posibil de a selecta implantele cu dimensiuni ce corespund volumului și topografiei situsului 

implantar.[18]  

Această tehnică reprezintă o inovație majoră în terapia cu implanturi, minimalizând 

semnificativ riscurile legate în majoritatea cazurilor de apropierea implantului dentar, față de 

structurile anatomice vitale. Implantologia a schimbat semnificativ protocoalele și procedurile 

medicilor stomatologi, precum și cerințele pacienților. Pentru a atinge excelența, tehnicile 

clasice sunt asociate sau chiar înlocuite cu tehnici digitale, atât în etapele de pre-implantare, 

cât și în cele chirurgicale. Noile tehnologii digitale apărute în stomatologia modernă permit 

optimizarea planului de tratament prin planificarea virtuală a procedurilor de adiție osoasă, 

poziționarea implanturilor și proiectarea lucrărilor protetice pe implante. 

Înainte de disponibilitatea imaginilor tridimensionale medicul protetician, fabrica un ghid 

chirurgical manual, bazat pe poziția ideală a implantului, fără să știe întotdeauna, dacă exista 

suport osos pentru acea poziție pe care acesta și-o dorea. Astfel adesea în timpul intervenției, 

medicul chirurg realiza imposibilitatea de a amplasa implantul într-o anumită poziție, fiind 

nevoit să modifice protocolul pe moment. Odată cu apariția imaginilor tridimensionale, apare 

și posibilitatea de a analiza în detaliu oferta osoasă pentru a simula rezultatele posibile a 

diferitelor opțiuni de tratament. Pe lângă investigarea și găsirea regiunilor cu o calitate și 

cantitate adecvată pentru o implantare sigură, chirurgul trebuie să se asigure că poziția 

implanturilor facilitează o reabilitare protetică acceptabilă din punct de vedere estetic și 

funcțional și permite igiena orală ușoară și eficientă. 



Când sunt utilizate corect, ghidurile chirurgicale pot crește predictibilitatea rezultatelor 

tratamentului cu implant dentar. Cu o tehnică bună, utilizarea ghidurilor chirurgicale poate fi 

o metodă de creare a încrederii și previzibilă pentru plasarea implantului. Poate ajuta medicul 

în evitarea deteriorării structurilor anatomice, precum și limitarea fenestrării și dehiscenței 

crestei alveolare la locurile potențiale ale implantului. Cu toate acestea, chirurgul trebuie să fie 

încrezător în capacitatea sa de a plasa implanturi dentare înainte de a utiliza ghiduri chirurgicale 

datorită numărului crescut de pași și procese implicate - întrucât fiecare pas poate duce la 

ușoare inexactități care în cele din urmă pot duce la amplasarea greșită și necesită corecții fără 

ghid. Tehnologia digitală este doar un instrument, oricât de puternic ar fi acesta, el are ca scop 

să optimizeze rezultatul final, de a veni în ajutorul medicului chirurg și nici de cum, nu-l 

exclude pe acesta, ci doar îl asistă. Experiența în practica chirurgicală ghidată este la fel de 

necesară ca și în lipsa acestora. Peter Moy afirmă  că apariția și dezvoltarea chirurgiei ghidate 

este bazată pe ambiții clinice pe termen lung, cunoașterea amănunțită a acestei tehnologii și 

ambiția de a lupta pentru ceea ce este cel mai bun pentru pacientul nostru.[16] 

Chirurgia ghidată permite clinicienilor să elaboreze un plan chirurgical condus de o  

restaurare anterioară protetică virtuală. Sunt disponibile mai multe opțiuni de tratament cu 

ghiduri chirurgicale, iar medicul trebuie să aleagă opțiunea care să conducă la cel mai bun 

rezultat pentru fiecare caz în parte. Alegerea dintre un ghid cu fixare pe dinți, mucoasă sau pe 

oasele maxilare îi revine medicului chirurg. Aportul acestor tehnologii digitale este că îl ajută 

pe medicul chirurg să aleagă cea mai potrivită poziție a implantului ținând cont de cantitatea 

și calitatea osului, de viitoarea lucrare protetică și cu toate acestea să utilizeze o tehnică minim 

invazivă pentru pacient. Conceptul ce mai stă la baza acestui sistem este că oferă o oportunitate 

unică pentru încărcare imediată a lucrării protetice provizorii la finalul intervenției 

chirurgicale.  

Scopul lucrării 

Evaluarea metodelor de tratament implantar cu ghiduri chirurgicale pentru determinarea 

indicațiilor către utilizarea acestora în reabilitarea implanto-protetică. 

Obiectivele lucrării 

1. Analiza datelor literaturii de specialitate privind implementarea chirurgiei ghidate 

în practica stomatologică. 

2. Studierea metodelor de tratament prin intermediul ghidurilor chirurgicale. 



3. Identificarea metodelor optime de tratament folosind ghiduri chirurgicale în diferite 

situații clinice. 

4. Demonstrarea eficienții în practica de zi cu zi.  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ANALIZA BIBLIOGRAFICĂ A TEMEI 

1.1 Istoria ghidurilor chirurgicale 

În ultimele decenii, stomatologia implantară se bucură de o popularitate mai mare în 

reabilitarea disfuncțiilor sistemului stomatognat ca rezultat al pierderii precoce a dinților. 

Succesul implantului pe termen lung necesită o planificare preoperatorie precisă, deoarece 

multe complicații sunt asociate cu plasarea implantului dentar într-o poziție incorectă. De 

asemenea cantitatea disponibilă de țesut dur și moale, design-ul protezei finale sunt de o 

importanță fundamentală în ceea ce privește longevitatea implantului. De-a lungul timpului, 

au fost dezvoltate diferite tehnici care și-au propus ca scop să transfere poziția implantului 

stabilită la etapa de planificare, spre etapa clinică. 

 Chirurgia ghidată a fost inițial introdusă în neurochirurgie pentru efectuarea unor 

intervenții pe creier minim invazive, oferind în același timp siguranță și precizie maximă.[9]  

În practica stomatologică ghidurile chirurgicale au cunoscut diferite perioade de timp. La 

începutul erei chirurgiei ghidate, șabloanele erau realizate de tehnicienii dentari, iar poziția 

ideală a implantului a fost dictată în principal de factorii mecanici și estetici. Analiza volumului 

osos se efectua cu ajutorul radiografiilor bidimensionale în stadiul de planificare și 

intraoperator după decolarea lamboului mucoperiostal. Aceste limitări au fost înlăturate prin 

introducerea tehnicilor radiografice tridimensionale, a softurilor de planificare și poziționare  

a implantelor 3D și prin imprimare 3D stereolitografice (SLA). În plus, tomografia 

computerizată permite evaluarea preoperatorie detaliată a structurilor anatomice, a cantității și 

calității ososului.[8]  

Odată cu înființarea chirurgiei ghidate în domeniul implantologiei dentare, au fost introduse 

cele două abordări de ghidaj dinamic și static. Prin intermediul software-lui tridimensional, 

ghidarea dinamică oferă posibilitatea să monitorizăm forajul neo-alveolei și plasarea 

implantului în timp real, pe toată lungimea acestuia. În timp ce ghidajul static se referă la 

utilizarea ghidului planificat anterior și utilizat în timpul actului chirurgical. În prezent 

ghidarea statică (FG / HG),  și tehnica liberă de plasarea a implantelor (FH), rămân a fi 

metodele cele mai des utilizate.[9] 

Scopul acestei revizuiri este de a oferi o clasificarea clară a diferitelor metode de chirurgie 

ghidată, în plasarea implantului dentar, pentru a clarifica terminologia și a descrie avantajele 

și dezavantajele fiecărei proceduri în relație cu transmiterea informației din planificarea pre-



chirurgicală a pacientului. Alți termeni cum ar fi chirurgia asistată de computer, intervenția 

asistată de computer sau chirurgia ghidată de imagine, au fost folosiți în mod interschimbabil 

pentru a descrie acest concept. Chirurgia asistată de computer sau chirurgia ghidată, sunt 

termenii cei mai des utilizați în literatura de specialitate.[9]  

1.2 Clasificarea ghidurilor chirurgicale  

În prezent, există multe sisteme de planificare digitală disponibile pentru a ajuta clinicianul 

în planificarea tratamentului preoperator, iar principala provocare a acestor sisteme digitale 

este în a transfera cu precizie tratamentul digital în situația clinică. Succesul pe termen lung a 

stabilității implantului, al țesutului moale și dur din jurul acestuia sunt în strânsă legătură cu 

poziționarea  3D a implantului.[11]  

În funcție de tipul sistemului de ghidare, chirurgia implantară poate fi clasificată în: ghidare 

dinamică, statică și liberă, la rândul ei, cea statică  poate fi împărțită  în FG și HG. După modul 

de confecționare, acestea pot fi închise sau deschise, iar in dependență de ancorare, pot fi cu 

suport pe dinți, mucoasă,  oasele maxilare și cu suport mixt. (Tabel.1) 

 

 

Tabel. 1 Clasificarea chirurgiei ghidate 

Preluat din: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0940960219300627 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0940960219300627


1.3 Ghidarea dinamică 

   Această tehnică mai este denumită chirurgie ghidată de computer, implică planificarea 3D 

cu tomograf computerizat cu fascicul de con (CBCT), explorare și analiză protetică înainte de 

procedura chirurgicală. În timpul intervenției nu este utilizat un ghid chirurgical, în timp ce cu 

instrumente speciale și un software specific, forajul neo-alveolei și plasarea implantului este 

complet urmărită cu sistemul de navigație. Sunt prezentate anatomia pacientului și procedurile 

chirurgicale în timp real într-un software 3D. Ghidarea dinamică oferă două principale moduri 

de operare: planificarea cazului preoperator și tratamentul chirurgical intraoperator. În etapa 

inițială se execută o planificare anterioară care se salvează în baza de date a softului, există și 

posibilitatea planificării chiar înainte de intervenție. Ulterior sistemul este utilizat pentru a 

identifica și urmări amplasarea piesei de mână în timpul intervenției. Avantajul acestui sistem 

față de cele convenționale constă în capacitatea de a oferi o vizualizare mai bună în timpul 

intervenției, pentru a minimaliza inexactitățile în transferul planificării digitale, spre situația 

clinică, permițând modificări intraoperatorii la planul digital.[11] (Fig.2)   

 

(Fig.2). Ghidarea dinamică. 

   Preluat din: https://dentalimplantsmidland.com/technology/  

Bashutski susține că utilizarea în timp real a sistemului de ghidare dinamică crește 

semnificativ precizia implanturilor în comparație cu metodele convenționale și contribuie la 

minimalizarea riscului de a leza structurile anatomice precum nervul mandibular, fosa 

submandibulara, fosa nazală, sinusul maxilar. Tehnologia dată a mai fost folosită și în alte 

https://dentalimplantsmidland.com/technology/


domenii precum neurochirurgie, endoscopie, biopsie ghidată de imagine și în scopul 

îndepărtării corpurilor străine.  

În prezent, sistemul de ghidaj dinamic este indicat pentru utilizarea în chirurgia implantului 

dentar la pacienții parțial edentați, deoarece utilajul dat folosește un stent de ancorare și 

urmărire care trebuie să fie fixat rigid pe dinți în timpul procedurii chirurgicale. Sistemul 

asigură urmărirea în mișcare chirurgicală în timp real și are o precizie generală a sistemului de 

± 0,5 mm.[11] 

Obiecțiile aduse acestui sistem de către Gargallo-Albiol și echipa sa, arată că o eroare de 

sistem ar putea afecta dispozitivul, relația dintre punctele de referință și pacient pot duce la o 

greșeală în timpul forării și înserării implantului.[9] Un alt neajuns al acestui sistem este 

imposibilitatea la momentul actual de a fi folosit în edentațiile totale, din lipsa ancorării fixe a 

sistemului de urmărire.  Tehnica dată necesită o atenție specială pe tot parcursul intervenției, 

de asemenea e nevoie de pregătire specială înainte de a implementa această tehnologie. 

Echipamentul implică costuri mari. Sunt necesare investigații clinice suplimentare pentru a 

evalua beneficiile acestei abordări.  

1.4 Ghidarea statică 

În ultimii ani navigarea statică a câștigat o întrebuințare mai mare datorită rezultatelor 

satisfăcătoare pe care le oferă, accesibilitatea la diferite programe de proiectare digitală, și un 

preț convenabil la echipamentele folosite pentru această metoda.   

Tehnica dată presupune proiectarea în prealabil a etapei chirurgicale într-un software 

digital și transferarea  planificării date în situația clinică, cu ajutorul unui șablon realizat cu o 

imprimantă 3D. Aceste ghiduri chirurgicale sunt utilizate în timpul creării neo-alveolei și a 

inserării implantului. Ghidurile chirurgicale transmit informația din planificarea pre-

chirurgicală protetică și chirurgicală către pacient. De asemenea utilizând această tehnică avem 

posibilitatea de a realiza și lucrarea protetică provizorie pentru încărcarea imediată a 

implantelor, după intervenția chirurgicală.  

Principalul inconvenient adus sistemului de navigație statică este incapacitatea de a schimba 

poziția de planificare în timpul intervenției chirurgicale, cu excepția cazurilor când se apelează 

la tehnica frezei pilot. 

Chirurgia ghidată statică poate fi clasificată în funcție de:  

(1) tipul de suport al ghidului;  



(2) tipul de vizibilitate chirurgicală;  

(3) tipul  de foraj și facilitatea de plasare a implanturilor. 

Fiecare tratament este unul individual, iar chirurgia ghidată statică permite și oferă 

posibilitatea la o varietate de decizii în rezolvarea a unui caz chirurgical.    

1.4.1 Tipul de suport al ghidurilor chirurgicale 

După tipul de ancorare a ghidurilor chirurgicale în cavitatea bucală, acestea pot fi 

clasificate două modelul următor: ghiduri cu fixare pe dinți, cu fixare pe mucoasă în edentațiile 

totale, cu fixare mixtă atunci când avem edentații întinse și cu fixare pe structurile osoase. 

Ghiduri cu fixare pe dinți.   

Planificare ghidurilor chirurgicale cu ancorare pe dinți se bucură de un rezultat și o precizie 

foarte înaltă (Fig. 3). Prezența dinților pe arcadele dentare ușurează nu doar suprapunerea 

modelului STL, peste CT, dar oferă o fixare mai bună ghidului chirurgical în cavitatea bucală.  

Potrivit lui Gargallo-Albiol, ghidurile combinate cu fixare pe dinți și mucoasă, în intervențiile 

chirurgicale, fără decolarea lamboului mucoperiostal oferă cea mai înaltă precizie a 

implantului 3D, făcându-se comparație între planificarea pre-chirurgicală și plasarea finală a 

implantului.[9] 

 

Fig.3 Ghid static, cu fixare pe dinți.   

Preluat din: https://pinshape.com/items/29279-3d-printed-dental-implant-surgical-guide 

https://pinshape.com/items/29279-3d-printed-dental-implant-surgical-guide


 

În cazul în care se dorește decolarea lamboului mucoperiostal, va fi mai dificil de plasat 

ghidul chirurgical. De aceea se recomandă ca la etapa de pre-planificare a ghidului să se 

înlăture o porțiune din acesta la nivel cu mucoasa unde urmează a se insera implantul. 

Ghiduri cu fixare pe mucoasă.  

Pentru chirurgia statică edentațiile totale nu mai prezintă dificultăți în a fi efectuate.[26] 

Majoritatea softurilor au rezolvat acest compartiment și oferă diferite modalități pentru a obține 

cele mai bune rezultate. Dacă pacientul este complet edentat, va fi nevoie să se realizeze CT-

ul, cu un șablon radioopac sau cu proteze pe care vor fi atașate markere radioopace, cu ajutorul 

acestora se va efectua suprapunerea modelului STL, cu CT (Anexa 2).  În edentațiile totale, 

stabilizarea ghidurilor pe suprafața mucozală se va realiza prin intermediul pinilor de fixare, 

folosind un indice de mușcătură pentru a asigura poziția corectă a acestuia. Fig.4   Fixarea 

ghidului este un aspect important, deoarece există riscul ca acesta să se miște în timpul forării 

neo-alveolei, iar aceasta poate duce la rezultate nedorite.  

 

Fig.5 Ghid static cu fixare pe mucoasă 

Preluat din: https://www.semanticscholar.org/paper/Computer-assisted-flapless-implant-

surgery-in-a-up.-Torresanto-

Milinkovi%C4%87/60205aea1d1bbe8e49f697eb63e186a02b7eb277/figure/5 

 

Ghidurile cu fixare mucozală sunt asociate adesea cu efectuarea lamboului chirurgical. 

Arısan susține că dacă structura osoasă permite abordarea intervenției fără decolarea lamboului 

mucoperiostal, metoda dată ar trebui să fie prima alegere, în edentațiile totale sau parțiale.[3]  

https://www.semanticscholar.org/paper/Computer-assisted-flapless-implant-surgery-in-a-up.-Torresanto-Milinkovi%C4%87/60205aea1d1bbe8e49f697eb63e186a02b7eb277/figure/5
https://www.semanticscholar.org/paper/Computer-assisted-flapless-implant-surgery-in-a-up.-Torresanto-Milinkovi%C4%87/60205aea1d1bbe8e49f697eb63e186a02b7eb277/figure/5
https://www.semanticscholar.org/paper/Computer-assisted-flapless-implant-surgery-in-a-up.-Torresanto-Milinkovi%C4%87/60205aea1d1bbe8e49f697eb63e186a02b7eb277/figure/5


Ghiduri cu fixare pe osos.  

Planificarea unui astfel de ghid durează mai mult ca timp, în mod special atunci când se 

efectuează la maxilă. Deoarece CT-ul pacientului trebuie, transformat în STL, iar maxila fiind 

un os cu densitatea mai mică prezintă anumite dificultăți. Tehnica dată presupune ancorarea 

ghidului chirurgical pe suport osos, pentru aceasta însă e nevoie să se realizeze decolări mari 

a lamboului mucoperiostal. Metoda dată este utilizată în atrofii mari, când urmează a se efectua 

augmentări de țesut osos și în cazul în care se urmărește efectuarea unei reducții osoase, prin 

intermediul ghidurilor de reducție. Succesul este unul satisfăcător, deoarece permite medicului 

un control vizual mai bun. Fixarea acestor ghiduri se face prin intermediul pinilor de ancorare, 

actualmente există tehnica ghidurilor lego, în care prima componentă rămâne fixată pe os, iar 

celelalte urmează a fi schimbate, până la fixare lucrării protetice provizorie.[14]   

 

Fig.6. Ghid static, deschis, ghidaj complet.  

Preluat din: 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2846412342085505&set=pcb.140345243315689

9&type=3&theater&ifg=1  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2846412342085505&set=pcb.1403452433156899&type=3&theater&ifg=1
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2846412342085505&set=pcb.1403452433156899&type=3&theater&ifg=1


În ce privește timpul de operare are un mic avantaj, deoarece decolare lamboului 

mucoperiostal este unul extins, acest fapt este confirmat și de Aristan împreună cu colaboratorii 

săi, care au constatat că durata medie a intervenției chirurgicale cu astfel de ghiduri este cu 

aproximativ 8 minute mai scurtă decât ar fi dacă sar apela la metoda convențională clasică.[21] 

Această tehnică este asociată cu dureri postoperatorii mai mari, cu inflamație mai accentuată 

și cu timp de recuperare mai lung. Prin urmare duce la o satisfacție mai mică a pacientului în 

comparație cu ghidurile care se fixează pe mucoasă și dinți.[2]  

1.4.2 Tipul de vizibilitatea a ghidurilor chirurgicale  

O altă clasificare a ghidurilor chirurgicale sunt în dependentă de vizibilitatea pe care o oferă 

acestea în momentul intervenției chirurgicale. Astfel după tipul de vizibilitatea chirurgia 

ghidată statică se împarte în ghiduri închise și ghiduri deschise. 

 Ghidurile închise sunt acelea care acoperă întregul câmp operator, și nu permite 

vizibilitatea osului sau a mucoasei în timpul creării neo-alveolei și inserării implantului. Sunt 

mai restrictive și cel mai des utilizate în chirurgia complet ghidată. (Fig.7)   

 

Fig.7 Ghid static închis 

Preluat din: https://www.aegisdentalnetwork.com/id/2019/04/computer-guided-implant-

surgery 

https://www.aegisdentalnetwork.com/id/2019/04/computer-guided-implant-surgery
https://www.aegisdentalnetwork.com/id/2019/04/computer-guided-implant-surgery


Ca și avantaj aceste ghiduri sunt mai stabile în timpul intervenției și din punct de vedere 

tehnic timpul de confecționare este mai mic. Pe suprafața acestora se lasă mici ferestre de 

vizualizare pentru a controla cât de bine sau inserat pe câmpul operator. Rezultatele 

satisfăcătoare depind de planificare pre-chirurgicală. 

Fiind un ghid închis nu permite controlul vizual în timpul forării neo-alveolei și a 

poziționării implantului, acest aspect considerându-se un neajuns al acestor ghiduri. De 

asemenea nu permite ca lichidul de răcire să intre în contact direct cu osul în timpul forării, 

ceea ce poate să ducă la hiperemia osului și astfel să compromită vindecarea.    

Ghidurile deschise. În prezent realizarea ghidurilor chirurgicale deschise nu prezintă o 

dificultate, se pot confecționa practic în orice situație clinică. Posibilitatea pe care o oferă 

aceste ghiduri este controlul vizual (fig.8) direct al osului în timpul forajului și înserării 

implantului. Frezele și implantele pot fi ghidate complet sau parțial de ghid. Unele erori pre-

chirurgicale sau inexactitățile sistemului de ghidare pot fi depășite ca urmare a controlului 

vizual direct asupra osului și mucoasei în timpul intervenției. Prin urmare un defect de țesut 

dur sau moale poate fi detectat și corectat. Un al plus al acestui sistem este posibilitatea unei 

răciri mai bune a frezelor, reducând astfel temperatura în timpul forării osului.[12] 

 

Fig.8 Ghid static deschis cu fixare pe dinți.  

Preluat din: http://www.guident.net/articles/implantology/REPLACEMENT-OF-TWO-

MANDIBULAR-OVER-RETAINED-DECIDUOUS-TEETH-FOR-BETTER-ESTHETICS.-

-.html 

http://www.guident.net/articles/implantology/REPLACEMENT-OF-TWO-MANDIBULAR-OVER-RETAINED-DECIDUOUS-TEETH-FOR-BETTER-ESTHETICS.--.html
http://www.guident.net/articles/implantology/REPLACEMENT-OF-TWO-MANDIBULAR-OVER-RETAINED-DECIDUOUS-TEETH-FOR-BETTER-ESTHETICS.--.html
http://www.guident.net/articles/implantology/REPLACEMENT-OF-TWO-MANDIBULAR-OVER-RETAINED-DECIDUOUS-TEETH-FOR-BETTER-ESTHETICS.--.html


Neajunsul acestor ghiduri țin de stabilitatea lor pe câmpul protetic și riscul de a se fractura 

în tipul intervenției. Un alt aspect al acestor ghiduri este timpul de realizare al lor, existând 

nevoia de a lucra în mai multe programe pentru a fi proiectate.   

1.5 Forarea și plasarea implantului 

Tehnica de ghidaj complet. Este cunoscută sub numele de ghid chirurgical sau chirurgie 

ghidată de computer. Ghidul static implică explorarea CBCT, planificarea 3D  și analiza 

protetică înainte ca să fie realizat ghidul chirurgical, pentru înserarea implantului. Ghidul 

chirurgical FG, ghidează întreaga intervenție chirurgicală (Fig.10). Deseori intervenția 

chirurgicală cu FG, se desfășoară fără realizarea lamboului, deoarece planificarea 3D oferă 

suficiente informații pentru a evita decolarea lamboului. O intervenție chirurgicală fără 

lambou, necesită un volum osos suficient și gingie cheratinizată suficientă. Dacă este 

insuficiență de os sau gingie cheratinizată va fi recomandat de realizat intervenția cu lambou 

pentru a efectua creșterea de os și păstrarea maximă a gingiei cheratinizate. Precizia este unul 

dintre avantajele majore ale unei intervenții cu FG. Mai multe studii clinice randomizate 

confirmă că chirurgia FG, oferă cea mai mare precizie în transmiterea poziționării implantului 

de la planificarea pre-chirurgicală la pacient. 

Mai mult, când există os și gingie keratinizată suficient, FG este cea mai precisă metodă de 

a efectua intervenția chirurgicală fără lambou, și de a obține cel mai scurt timp, comparativ cu 

metoda FH sau HG și reduce semnificativ disconfortul postoperator cum ar fi: durerea, 

tumefacția și consumul de analgezice.21 Prin urmare, FG în combinație cu chirurgia fără 

lambou, au prezentat o satisfacție mai bună din partea din pacienților în comparație cu tehnicile 

FH și HG, fiind asociat cu hemoragii reduse în timpul intervenției și după procedura 

chirurgicală.  În cele din urmă, implantele înserate cu FG,  oferă mai multă predictibilitate și 

necesită mai puțin timp pentru adaptarea coroanelor temporare în protocoalele cu încărcare 

imediată. 



 

Fig.10. Ghid static închis, cu ghidaj complet (FG). 

https://imegagen.com/solution   

Dezavantaje. FG determină complet forarea osului și plasarea implantului, dar elimină 

posibilitatea de a schimba orice în timpul intervenției. Sunt necesare abilități de planificare 3D, 

fiindcă orice eroare de planificare pre-chirurgicală sau în cadrul sistemului ghidat va duce la o 

poziționare greșită a implantului. Astfel experiența chirurgicală este foarte recomandată pentru 

a preveni acest inconvenient și a depăși orice inexactitate. În ciuda rezultatelor  excelente a 

chirurgiei ghidate FG, există totuși controverse cu privire la utilizarea sa de rutină. Sau atribuit 

anumite limitări care-i fac utilizarea o provocare, cum ar fi: reducea preciziei în arcade complet 

edentate, în comparație cu cele parțial edentate, se constată ajustarea cu dificultate a lucrărilor 

protetice provizorii, realizate în avans, când se dorește efectuarea încărcării imediate, 

deschiderea limitată a gurii în zonele posterioare, pot împiedica utilizarea ghidului FG, dacă 

nu se concepe un ghid special pentru asemenea situații.  

Tehnica semi-ghidata (HG)  

Metoda dată mai este cunoscută și sub denumirea tehnicii frezei pilot. Presupune 

planificarea digitală anterioară și transferarea acesteia în situația clinică. În cazul chirurgiei 

semi-ghidate ghidul va fi utilizat doar pentru a indica poziția implantelor (fig.11), după care 

acesta va fi îndepărtat și se va continua forajul folosind tehnica convențională (FH). Intervenția 

dată se asociază cu decolarea lamboului mucoperiostal în majoritatea cazurilor, iar aceasta va 

permite un control vizual mai bun în timpul forării și înserării implantului. De asemenea va 

https://imegagen.com/solution


avea loc o răcire directă ceea ce va exclude unele complicații ce sunt legate de supraîncălzirea 

țesutului din jurul implantului. Alt avantaj a tehnicii date este că nu necesită folosirea unui chit 

special pentru forarea neo-alveolelor oferind posibilitatea utilizări trusei simple. Cel care 

execută această intervenție trebuie să dea dovadă de o experiență mai bună în domeniul 

implantologiei. 

 

Fig. 11Ghid static, închis, tehnica freza pilot 

Ca și obiecție la tehnica dată se poate atribui, un grad mai mare de deviere a implantului 

de la planificarea digitală, la executarea clinică. Timpul de lucru este mai mare deoarece se 

decolează lamboul mucoperiostal și se prelungește perioada de recuperare.   

1.6 Concepte de tratament cu ghiduri chirurgicale  

La momentul actual ghidurile chirurgicale pot fi folosite aproape în toate intervențiile 

chirurgicale, deși nu sunt neapărat obligatorii. Ceea ce ne oferă astăzi chirurgia ghidată este 

oportunitatea de a îmbunătăți eficiența, profesionalismul și satisfacția  pacientului. Și această 

îmbunătățire constă în acuratețea și predictibilitatea pe care o are medicul în a transfera 

planificarea virtuală în situația clinică. De asemenea un alt beneficiu este controlul pe care îl 

are medicul în timpul intervenției chirurgicale. Astăzi medicul chirurg își poate rezolva cu 

ajutorul ghidurilor chirurgicale  diferite situații clinice începând cu edentații parțiale uni-

dentare, edentații parțiale extinse și terminând cu edentații totale.   

1.6.1 Edentațiile parțiale limitate și extinse 

Ghidurile chirurgicale pot fi utilizate începând cu cazurile simple unde se determină 

pierderea unui singur dinte. Deși aceste intervenții aparent sunt ușoare, poziționarea incorectă 



a unui implant în zona frontală sau între doi dinți apropiați, poate genera o serie de  complicații 

la etapa de protezare. Poziționarea libera a unui implant în zona frontală unde sa pierdut doar 

unu singur dinte și poziționarea acestui respectând cerințele în condiții minime de păstrare a 

cel puțin 1,5 mm,  dintre dinte și implant, de păstrare a papilei meziale și distale înălțimea 

marginii gingivale, profilul de emergență, colarea textura țesutului moale, poate deveni o reală 

provocare.[10] Nerespectarea acestor condiții va duce la pierderea papilei interdentare, 

apropierea prea mult de zona vestibulară, poate duce la pierderea corticalei. Iar ghidurile 

chirurgicale în mâinile unui medic cu experiență va evita aceste complicații. 

În edentațiile întinse ghidurile chirurgicale vor contribui la poziționarea cât mai corectă a 

implantelor din punct de vedere protetic, oferind un paralelism adecvat și evitând anumite zone 

atunci când este nevoie. Poziționarea implantelor condusă de restaurarea protetică 

preoperatorie va mari longevitatea implantului. Deoarece un implant pus în poziția corectă el 

nu doar ușurează partea protetică, dar și transmite forțele masticatorii în axul lung al 

implantului.  

1.6.2. Edentațiile totale 

Edentațiile totale rămân și astăzi o provocare, pentru cei mai mulți chirurgi. În cele mai 

multe situații clinice, regiunea posterioară atât la maxilă cât și la mandibulă, devin edentate 

destul de devreme. Neprotezarea imediată prin  implanturi a arcadelor dentare va conduce la 

pierderi de volum și densitate osoasă în special în zonele posterioare. 

Conceptul de tratament „all-on-4 și all-on-6“  se adresează ambelor maxilare și a fost 

dezvoltat de dr. Paulo Malo, bazându-se pe încărcarea imediată a 4 implanturi dentare 

endoosoase cu o proteză totală completă. (Fig.13) Încărcarea și funcția imediată a implanturilor 

dentare prin intermediul protezelor totale s-a dovedit grație procentului de reușită pe termen 

lung, o tehnica cu o rată predictibilă de succes. [23] Tratamentele de augmentare în asemenea 

atrofii sunt costisitoare urmate de un timp îndelungat de așteptare pentru finalizarea procesului 

de regenerare osoasă ceea ce face ca regiunile respective să nu mai fie utilizabile în scopul 

inserării implanturilor.  

Utilizarea implanturilor inserate inclinat, sub diverse angulaţii, în os nativ, definește 

tehnica „TotalFix“ și oferă pacientului posibilitatea să părăsească clinica cu implanturi și 

lucrări fixe, estetice și funcţionale. Astfel, sunt inserate 4 sau 6 implanturi sub angulaţii 

aproximative cuprinse între 25 și 40 de grade, acest lucru permițând utilizarea unor implanturi 



lungi, capabile să asigure o bună suprafață de contact între os și suprafața implantului precum 

și o bună ancorare apicală în compacta nazala în cazul maxilarului superior.[23] 

 

 

Fig.13. Tratament „all-on-4” după conceptul lui Paulo Malo. 

https://www.implantodent.ro/implantul-dentar/implant-pentru-toti-dintii-lipsa/ 

Prin intermediul ghidurilor chirurgicale atât tehnica complet ghidată, cât și tehnica frezei 

pilot, putem rezolva cu succes aceste cazuri. Folosind chirurgia ghidată avem posibilitatea de 

a ocoli formațiuni importante cum ar fi sinusul maxilar, orificiul mentonier. Planificarea 

digitală ne ajută să alegem cel mai potrivit implant atât în lungime cât și în diametru, să evităm 

formațiunile anatomice importante, dar totodată să le poziționam cât mai aproape de acestea. 

Astfel ghidurile chirurgicale sunt la fel de necesare atât pentru medicul cu experiență, cât și 

pentru cel începător. 

1.7 Erori și Complicații intraoperatorii 

Deși stomatologia implantată ghidată de computer este o tehnologie cu un potențial mare 

pentru viitor, cu rezultate predictibile și mai puțin invazive la etapa de plasare a implantului, 

performanța acesteia trebuie evaluat critic, pentru că este deja în practica clinică.  

Accidentele si complicațiile pot fi multiple, ce se pot produce în timpul intervenției 

chirurgicale propriu-zise, sau pot apărea la un oarecare interval de timp postoperator. După 

https://www.implantodent.ro/implantul-dentar/implant-pentru-toti-dintii-lipsa/


Maeglin, ele pot fi cauzate de: erori în stabilirea planului terapeutic; necunoașterea condițiilor 

anatomice particulare ale pacientului; lipsa instrumentarului adecvat; experiența 

insuficienta.[13]  

Implementarea ghidurilor chirurgicale în practica de zi cu zi poate genera o seamă de 

complicați care pot apărea la diferite etape de planificare. Necunoașterea programelor de 

planificare și lipsa de instruirea pot genera erori clinice majore. Cele mai multe erori pot  apărea  

la etapa de planificare și sunt strâns legate de acuratețea suprapunerii modelului STL, peste 

CBCT, iar această eroare odată produsă poate genera un rând întreg de complicații 

intraoperatorii. Suprapunerea incorectă va modifica intraoperator toată planificare digitală 

realizată anterior, chiar dacă implantele au fost poziționate corect la etapa de planificare.  

Accidente intraoperatorii care pot urma sunt: 

- Hemoragia: hemoragia marcata care apare în cursul preparării osului mandibular în 

regiunea distilă, este semn al deschiderii canalului mandibular, cu lezarea vaselor 

alveolare inferioare. Pentru elucidarea diagnosticului, se recomanda efectuarea unei Rx 

cu freza lăsata pe loc. 

- Lezarea fascicolului nervos:  leziuni nervoase se produc doar la mandibula, si pot 

interesa: nervul alveolar inferior, nervul mentonier, nervul lingual. 

-  Deschiderea sinusului maxilar sau foselor nazale: se poate evidenția printr-o 

hemoragie mai abundentă cu caracter aerat. Aplicarea implantului în această situație fără 

a întreprinde anumite măsuri se poate solda cu sinuzită maxilară.  

- Lezarea dinților vecini: în edentațiile uni dentare sau intercalate când se greșește la etapa 

de planificare se poate leza rădăcina dinților vecini. 

- Pierderea de os alveolar cortical: această complicație poate fi cauzată atunci când 

creasta alveolară este foarte îngustă V-O și nu asigură os suficient care să înconjoare 

implantul sau când au fost comise erori la etapa de suprapunere și intraoperator, fie ne-

am apropiat foarte mult de corticala vestibulară, ori aceasta a fost chiar compromisă în 

timpul forării.   

- Leziunea termică: prepararea greșită a neo-alveolei poate provoca deteriorarea 

mecanică și termică a acesteia. Ischemia osului generat în timpul forării produce necroză 

localizată la nivelul corticalei sau afectând întreaga regiune inclusiv țesutul moale 

adiacent. Acest lucru apare deoarece necroza osoasă termică provoacă leziuni 



ireversibile în porțiunea organică a țesutului osos și a celulelor prezente în circulația 

locală a sângelui. Amploarea acestei necroze variază în funcție de următorii factori: 

1)Tehnica osteotomiei în raport cu viteza, presiunea și durata;  2) Caracteristicile de 

foraj, cum ar fi dimensiunea, forma și  capacitatea de tăiere. 3) Factorii externi, inclusiv 

tehnica de irigare.   

- Devierea frezei în timpul forării: Când procesul alveolar este foarte îngust atât la maxilă 

cât și la mandibulă sau când se recurge la implantarea postextracțională și sunt prezente 

septuri foarte înguste, dacă nu se respectă protocolul indicat pentru crearea neo-alveolei 

în aceste condiții, devierea frezei este inevitabilă.    

- Neadaptarea corectă a ghidului chirurgical pe procesul alveolar: va cauza o forare 

insuficientă a neo-alveolei, iar în cazul ghidurilor FG, când nu se efectuează decolarea 

lamboului mucoperiostal va duce la o inserare incompletă a implantului.   

- Lezarea mucoasei: în atrofiile severe, în mod special la mandibulă, când procesul 

alveolar este la același nivel cu planșeul bucal, în momentul fixării ghidului există riscul 

ca acesta să fie poziționat peste mucoasă, iar în timpul forării poate fi lezată. 

- Pierderea stabilității primare: poate fi cauzată de alegerea protocolului greșit de forare, 

iar dacă stabilitatea primară nu este obținută vindecarea nu se va realiza prin țesut dur, 

ci prin țesut fibros.[27] 

- Blocarea sau fracturarea implantului: când densitatea osului nu este analizată bine pe 

CBCT, poate apărea asemenea complicații, de asemenea în lipsa unei experiențe de 

lucru cu ghidurile chirurgicale unii medici acuză că nu simt la fel de bine densitatea 

osului. 

 Multe din aceste complicații pot fi evitate printr-o colaborare strânsă dintre medicul chirurg 

și specialistul care realizează aceste ghiduri. Complicațiile apărute pot fi preîntâmpinate sau 

tratate, printr-o atenție deosebită acordată diagnosticului, planului de tratament, unei solide 

pregătiri chirurgicale și protetice.[21]    

 

 

 

 

 



2. Material și metode de cercetare 

2.1 Criteriile de repartizare a pacienților incluși în studiu 

Analiza metodelor s-a efectuat la 10 pacienți (4 femei și 6 bărbați) în studiu, care sau 

adresat la clinica stomatologică SRL „Omni Dent” (Tabel 2) vârsta pacienților a fost de 49-62 

ani, cu vârsta medie de 57± 2,2. Studiul retrospectiv sa desfășurat în perioada 2018 – 2020. 

Obiectul de studiu l-au constituit pacienții diagnosticați atât cu edentații parțiale, cât și cu 

edentații totale. Toți pacienții au fost informați în privința studiului ce urma a fi efectuat și s-a 

obținut acordul lor de participare.  

Nr.  

pacienți 

Edenta

ția 

Nr. 

Implante 

Arcada Sex Vârsta Grosime 

gingie 

keratinizată 

Lățimea 

gingiei 

keratinizat

e 

Șablon 

FG HG 

1 ET 4 MB F 57 1 2  Da 

2 EP 7 MX  59 2 6 Da   

 EP 7 MB F  2 6 Da   

3 EP 6 MB M 56 2,5 8 Da   

4 ET 4 MB M 58 1,5 2  Da 

5 ET 6 MX F 55 1,5 4  Da 

6 ET 4 MB M 62 1 5  Da 

7 ET 6 MX M 61 1,5 2  Da 

8 EP 5 MX M 49 2 6 Da   

9 EP 7 MX   2 5 Da   

 EP 6 MB F 52 2 6 Da   

10 EP 6 MX   2 7 Da  

 EP 6 MB 

 

M 59 2 8 Da  

Total ET-5 

EP- 8 

74 MB-7 

MX- 6 

M-6 

F-4 

57 ± 2,2 

Ani 

2,15  ±  

0.14 mm 

6,7  ± 

0.28 mm 

FG

- 8 

HG

- 5 

Tabel 2. Datele pacienților în studiu 

Legenda: EP-edentație parțială; ET- edentație totală; MB- mandibulă; MX-maxilă, F-

feminin; M-Masculin; FG- șablon complet ghidat; HG- șablon semi-ghidat. 



Pentru a împlini scopul și obiectivele propuse ale acestui studiu, pacienții au fost repartizați 

în două grupe de studiu: în grupul A, implanturile au fost inserate folosind tehnica FG (tehnica 

ghidului complet), în grupul B, implanturile au fost inserate cu ghiduri realizate după tehnica 

HG(tehnica frezei pilot). (Tabelul 3)  

 

Tabelul 3. Repartizarea pacienților în funcție de tehnica de ghidare folosită 

1. Primul lot este constituit din 5 pacienți cu vârsta medie 55,6± 2,2 ani, dintre care  două 

femei și trei bărbați, cu edentații parțiale limitate și extinse. Prin tehnica FG s-au fost 

inserate 50 de implante, dintre care 20 la maxilă și 30 la mandibulă. În unele situații 

clinice intervenția s-a efectuat cu decolarea lamboului mucoperiostal, iar în alte situații 

au fost inserate transgingival.  

2. Al doilea lot este constituit din 5 pacienți cu vârsta medie 58± 2,2 ani, dintre care  2 

femei și trei bărbați, cu edentație totală. Prin tehnica HG s-au inserat 24 de implante, 

dintre care 12 la mandibulă și 12 la maxilă. Intervenția s-a efectuat cu decolarea 

lamboului mucoperiostal. 

2.2  Metode de investigare a pacienților incluși în studiu și criterii de 

analiză 

Pacienții au fost examinați clinic și paraclinic, condiție obligatorie, realizată cu mare 

atenție în ședința de consultație. De asemenea, se studiază cartelele de ambulator sau fișele 

medicale de staționar.[19] „Examenul clinic al pacienților se efectuează conform succesiunii: 

examen subiectiv, examen obiectiv (exo și endooral). În cadrul examenului subiectiv se obțin 

date generale despre pacienți, anamneza vieții și a bolii. Examenul clinic obiectiv include 

5 FG5 HG

Repartiția pacientilor în funcție de tehnica de ghidare folosită

FG HG



examenul exooral (general și al extremității cefalice) și examenul endooral, conform 

protocolului de examinare al pacienților.(Anexa 1). 

Pentru diagnostic, planificarea tratamentului precum și controlul postoperator s-a folosit 

Tomograful Sirona, SL cu software-ul  Sidexis 4, Galaxis și DDS- PRA. Determinându-se 

numărul optimal al implantelor.[20]  Prin intermediul softurilor de planificare sau realizat 

ghidurile chirurgicale (FG și HG). 

Pentru aprecierea metodei de reabilitare implanto-protetică prin FG ȘI HG sau analizat 

următorii parametri: acuratețea transferări planificării virtuale la etapa chirurgicală, timpul de 

realizare a intervenției chirurgicale, nivelul de traumă produs de un sistem sau altul, durerea 

postoperatorie, perioada de recuperare postoperatorie și satisfacția pacientului.  

2.3 Materiale și dispozitive utilizate în realizarea ghidurilor chirurgicale  

Ca metodă de tratament a edentaților totale și parțiale au fost utilizate ghidurile chirurgicale 

statice, tehnica FG și HG, etapele de realizare sunt atașate în (Anexa 2). Planificarea virtuală 

a celor supuși în studiu  a fost realizată cu ajutorul soft-lui Implant studio de la 3 Shape. La 

acest stadiu de examinare și planificare pre-implantară o atenție deosebită este acordată poziției 

implantului în raport cu viitoare lucrare protetică. Cu ajutorul 3 D printerului s-a obținut ghidul 

chirurgical necesar din rășină fotopolimerică biocompatibilă (Anexa 3 sunt prezentate utilajele 

care au fost folosite); în cazul șabloanelor (HG), au fost utilizate tuburi metalice cu diametrul 

intern de 2.05 mm, în cazul șabloanelor FG, nu a fost nevoie de aceste tuburi metalice, 

cilindrele de ghidaj fiind realizate din același material fotopolimerizabil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Rezultate obținute și discuții 

Pacienții au prezentat edentații totale 5 cazuri (3 mandibulă și 2 maxilă), edentație parțială  

7 cazuri (4 maxilă și 3 mandibulă). Din cei 10 pacienți, la 3 sa intervenit la maxilă și mandibulă 

în total reabilitându-se 12 cazuri. Grosimea gingiei cheratinizate a fost în mediu  2,15  ±  

0.14mm, iar lățimea 6,7  ± 0.28 mm. 

S-au inserat 74 implante, 37 la maxilă și 37 la mandibulă. La maxilă în 2 cazuri s-au inserat 

a câte 7 implante, în 3 cazuri a câte 6 implante și într-un caz 5, iar la mandibulă în 3 cazuri s-

au 6, în 3 cazuri 4 implante și într-un caz 7 implante. Prin intermediul șabloanelor chirurgicale 

FG au fost inserate 50 de implante, dintre care 4 cazuri au fost la maxilă și 4 cazuri la 

mandibulă, cu șabloanele chirurgicale HG au fost inserate 24 de implante, dintre care 3 cazuri 

la mandibulă și 2 cazuri la maxilă.   

Toate implantele sau inserat cu stabilitate bună. Densitatea osoasă la  pacienții aflați în 

studiu a fost D3- D4, la maxilă și D2-D3, la mandibulă. În scopul obținerii unei  stabilități 

primare mai bune implantele în majoritatea cazurilor au fost inserate în neoalveola 

subpreparată, iar la maxilă în os cu densitatea D3 s-a utilizat osteotomul pentru condensare 

laterală și fractura planșeului sinusal cu scopul creșterii osoase în sens vertical.[22]    

Examinarea pacienților nu diferă de examinarea standardă a pacientului chirurgical 

(Anexa1), planificarea însă necesită cunoștințe profesionale susținută de soft-uri 

contemporane. Pentru etapa de planificare s-au folosit amprentele realizate cu scanerul 

intraoral 3Shape și CBCT fiecărui pacient. În soft-ul Implant Studio, au fost planificate virtual 

atât șabloanele FG, cât și HG. Aceste două tehnici FG și HG, la etapa de planificare virtuală 

nu diferă în nici un fel, în ambele cazuri sunt respectați următorii pași: 1. planificarea virtuală 

protetică, 2. suprapunerea modelului STL, peste CBCT-ul pacientului- etapa cu mare 

responsabilitate; 4) trasarea virtuală a nervului alveolar la mandibulă, 4) planificarea virtuală 

a implantelor- etapă la care sa implicat și medicul chirurg, alegându-se lungimea implantelor, 

diametrul acestora, numărul  și poziția cea mai potrivită a implantelor; 5) Trasarea limitelor 

viitorului șablon chirurgical, la  această etapă soft-ul generează un fișier STL, care urmează a 

fi pus la printat pentru a obține ghidul chirurgical propriu zis.  

Diferența dintre șabloanele chirurgicale FG și HG apare abia la etapa chirurgicală. 

Utilizând tehnica FG, ghidul se depărtează de pe procesul alveolar după inserarea implantelor, 

în cazul șabloanelor HG, acestea se depărtează după utilizarea frezei pilor care ne indică poziția 



de inserarea a implantelor, ulterior după decolarea lamboului mucoperiostal prin metoda 

clasică se realizează forarea neoalveolei. 

Făcând o analiză comparativă între metoda FG și HG, putem afirma că rezultatele utilizării 

acestor tehnici de chirurgie ghidată măresc predictibilitatea actului chirurgical, micșorând 

riscul traumării formațiunilor anatomice.[22] Analizând din perspectiva parametrilor propuși 

putem afirma că: 

1. Timpul de realizare a intervenției chirurgicale prin tehnica FG, s-a dovedit a fi mai scurt 

decât prin tehnica HG, deoarece în majoritatea cazurilor FG, nu se realizează lamboul 

mucoperiostal, astfel nefiind nevoie de suturare.  

2. Acuratețea transferării planificării virtuale spre etapa clinică este mai mare în cazul 

șabloanelor FG, decât în cazul șabloanelor HG. Fiind ghidați complet de ghid 

probabilitatea devierii este mai mică, iar în timpul inserării implantului șablonul 

chirurgical FG ne direcționează obținând un rezultat cât mai apropiat celui planificat. 

3. Controlul vizual în cazul metodei FG este redus comparativ cu metoda HG. În situațiile 

în care trebuie să facem anumite modificări în timpul intervenției prin metoda HG 

suntem mai avantajați.   

4.  Răcirea directă este mai bună în cazul șabloanelor semi-ghidate, .  

5. Starea de bine a pacientului- deși este un parametru de analiză subiectiv, putem 

constata un grad mai mare de satisfacție mai mare în cazul intervențiilor FG, realizate 

fără lamboul mucoperiostal. 

6. Perioada de recuperare pentru pacienții supuși intervenției prin tehnica FG, fără 

decolarea lamboului mucoperiostal este mai scurtă și cantitatea de administrare a 

analgezicilor este mai mică.[24] 

În concluzie putem afirma că ambele metode prezintă rezultate satisfăcătoare cu o deviație 

redusă față de planificarea virtuală. În edentațiile parțiale având posibilitatea să ne fixăm pe 

dinții restanți se recomandă alegerea tehnici FG, iar în edentațiile totale unde posibilitatea 

devierii este mai mare se recomandă alegerea metodei HG.  

 

 

 

 



Caz clinic Nr.1 

Pacientul A.A. 59 ani, 

Acuze: lipsa dinților la maxilă și mandibulă, a solicitat asistența stomatologică în vederea 

reabilitării orale.  

Examenul clinic și paraclinic: s-a efectuat conform etapelor protocolului de examinare 

a pacientului standard (Anexa1); a indicat prezența la pacient a diagnosticului de edentație 

parțială la maxilă și mandibulă,  Kenedy clasa I, cu atrofie tip B după Misch și grosimea  gingiei 

corespunzătoare  clase-i a  II-a după Lejoyeux (fig. 14). 

 Planul de tratament a fost adoptat în colaborare cu 3 specialiști în domeniu (Terapeut, 

Protetician, Chirurg Stomatolog). Ca variante de tratament s-a propus realizarea protezelor 

parțiale  mobilizabile sau a protezelor fixe cu suport implantar. De comun acord cu pacientul, 

a fost selectat tratamentul implanto-protetic cu inserarea implantelor la maxilă și mandibulă. 

 

Fig. 14. Radiografie panoramică preoperatorie 

 Tratamentul 

 Protocolul de tratament pentru fiecare pacient a fost constituit din două etape: etapa de 

planificare virtuală și etapa chirurgicală.   

I. Etapa de planificare virtuală  

- Realizarea CBCT-lui pentru fiecare pacient suspus intervenției chirurgicale cu ghiduri 

chirurgicale; 

- Realizarea modelului STL cu ajutorul scanerului 3Shape; 



- Suprapunerea STL, peste CBCT; 

- Poziționarea digitală a viitoarelor implante; (Fig. 15) 

 

Fig. 15 Planificarea digitală 

- Trasarea limitelor viitorului șablon chirurgical 

- Printarea ghidului chirurgical din rășină biocompatibilă. (Fig. 16) 

 

Fig. 16 Trasarea limitelor viitorului ghid chirurgical. 

II. Etapa chirurgicală 

Intervenția chirurgicală s-a realizat conform protocolului tipic, cu respectarea succesiunii:  

- anestezie loco-regională; 

- fixarea ghidului chirurgical intraoperator (fig.17);  



 

 

Fig. 17 Fixarea ghidului intraoperator la maxilă și mandibulă. 

- Forajul  neoalveolei - a fost efectuat folosind burghie secvențiale cu diametrul în creștere, 

la nivelul dintelui 16 s-a efectuat compactizarea și expansiunea osului prin intermediul 

osteotomului;  

- inserarea implantelor cu controlul adâncimii, în poziție axială la nivelul dinților 15, 16, 17 

și 24, 25, 26, 27, iar la mandibulă la nivelul dinților 34, 35, 36, 37 și 45, 46, 47; (fig18,19) 

 

Fig. 18 Inserarea implantului conform ghidului și protocolului chirurgical la maxilă. 



- Aplicarea formatoarelor de gingie- este foarte important ca în jurul acestor bonturi să 

seasigure un inel gingival bine keratinizat, asemenea unui sigiliu, parte a garanţiei reușitei 

tratamentului. (fig. 18)  

- La mandibulă a fost realizat lamboul fără decolări masive stric în limita zonei de interes;  

 

Fi.19 Inserarea implantelor conform ghidului și protocolului chirurgical la mandibulă 

- S-au fixat bonturile provizorii pentru viitoare  lucrare protetică, s-a aplicat sutura cu fir 

neresorbabil în puncte separate, evitându-se generarea de tensiuni în lambou. 

 

Fig. 20 Radiografie postoperatorie de control 



Cazul clinic Nr.2 

Pacientul A.A. 62 ani,  

Acuze: lipsa dinților la maxilă și mandibulă, a solicitat asistența stomatologică în vederea 

reabilitării orale.  

Examenul clinic și paraclinic: s-a efectuat conform etapelor protocolului de examinare a 

pacientului standard (Anexa1); a indicat prezența la pacient a diagnosticului de edentație 

totală la maxilă și mandibulă, Köller clasa III-a, cu atrofie tip D după Misch și grosimea  gingiei 

corespunzătoare  clase-i a  I-a după Lejoyeux  (fig. 21).  

Planul de tratament a fost adoptat în colaborare cu 2 specialiști în domeniu (Protetician, 

Chirurg Stomatolog). Ca variante de tratament s-a propus realizarea protezelor totale 

mobilizabile sau a protezelor fixe cu suport implantar după tehnica all-on-four. De comun 

acord cu pacientul, a fost selectat tratamentul implanto-protetic cu inserarea implantelor la 

mandibulă. 

 

Fig. 21 Radiografie panoramică preoperatorie 

Tratamentul 

 Protocolul de tratament pentru fiecare pacient a fost constituit din două etape: etapa de 

planificare virtuală și etapa chirurgicală.   

I. Etapa de planificare virtuală  

- Realizarea CBCT-lui pentru fiecare pacient suspus intervenției chirurgicale cu ghiduri 



chirurgicale; 

- Realizarea modelului STL cu ajutorul scanerului 3Shape; 

- Suprapunerea STL, peste CBCT; 

- Poziționarea digitală a viitoarelor implante; (Fig. 22) 

 

Fig. 22 Planificarea digitală 

- Trasarea limitelor viitorului șablon chirurgical 

- Printarea ghidului chirurgical din rășină biocompatibilă. (Fig. 23) 

 

 

Fig. 23 Realizarea ghidului chirurgical din rășină   

 

 



II. Etapa chirurgicală 

Intervenția chirurgicală s-a realizat conform protocolului tipic, cu respectarea succesiunii:  

- anestezie loco-regională; 

- fixarea ghidului chirurgical intraoperator 

- crearea neoalveolelor cu freza pilot (fig.24);  

 

 

Fig.24 Fixarea ghidului intraoperator și crearea neoalveolelor conform tehnicii HG 

- Îndepărtarea ghidului de pe câmpul protetic; 

- Realizarea lamboului mucoperiostal; 

- Pregătirea neoalveolei finale după tehnica clasică (Fig. 25) 



 

Fig. 25 Inserarea implantelor după tehnica HG 

- Inserarea implantelor, după metoda clasică 

- Aplicarea formatoarelor de gingie- este foarte important ca în jurul acestor bonturi să 

seasigure un inel gingival bine keratinizat, asemenea unui sigiliu, parte a garanţiei reușitei 

tratamentului. 

-  S-a aplicat sutura cu fir neresorbabil în puncte separate, evitându-se generarea de tensiuni 

în lambou. (Fig.25) 

 
Fig. 26 Planificarea virtuală preoperatorie /Rezultatul postoperator 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27. Lucrarea provizorie finală 

Analizând materialul și  metode și rezultatele obținute prin prisma acestor două cazuri  

clinice putem afirma că metoda de tratament a edentaților parțiale și totale  cu utilizarea 

ghidurilor chirurgicale este binevenită. Aceste două cazuri  au scos în evidență eficacitatea 

utilizării tehnologiei digitale și rezultatele predictibile a unui tratament planificat virtual și 

expus în etapa clinică. În primul caz prin intermediul șablonului FG, în urma respectării 

protocolului chirurgical, pacientul a fost reabilitat cu o precizie foarte mare. Analizând și 

comparând rezultatul postoperator, cu cel preoperator putem afirma că prin tehnica FG reușim 

să transferăm cu acuratețe planificarea virtuală, folosind la maxim oferta osoasă și inserând 

implantul în cea mai bună poziție. Al doilea caz clinic, deși a fost realizat prin metoda semi-

ghidată, utilizând doar freza de orientare, am reușit să obținem un rezultat foarte aproape de 

cel planificat anterior. Această metodă ne-a oferit posibilitatea de a rezolva un caz complex, 

combinând tehnologia digitală, cu metoda clasică de inserare a implantelor. Gradul de deviere, 

acuratețea și controlul vizual pe care îl obținem prin intermediul acestei tehnici,  ne 

direcționează spre implementarea acestei metode în practica clinica.    

 Rezultatele planificării virtuale a lucrării protetice, care a precedat etapa de planificare 

chirurgicală, s-a confirmat prin aprecierea corectă a canalelor de înfiletare la etapa ortopedică, 

atât în cazul FG, cât și în cazul HG. 

 Astfel dar, în urma rezultatelor obținute putem confirma că utilizarea ghidurilor 

chirurgicale, optimizează rezultatul final, oferindu-ne o metodă de încredere și previzibilă în 

restaurarea implanto-protetică.     



Concluzie 

1. Analiza datelor de specialitate confirmă că utilizarea tehnologiilor digitale în practica 

stomatologică măresc predictibilitatea rezultatului final, iar gradul de deviere dintre 

tehnicile FG și HG este unul nesemnificativ. 

2. Studierea metodelor de tratament prin intermediul ghidurilor chirurgicale scot în evidență 

atât avantajele, cât și dezavantajele fiecărei tehnici de realizare a șabloanelor chirurgicale. 

Astfel nu putem afirma că o tehnică este mai bună decât alta, ci intervenția chirurgicală ne 

va ghida spre o anumită tehnică.    

3. Identificarea metodei optime de tratament va fi dictată de situația clinică a fiecărui pacient 

în parte, iar decizia finală aparține medicului chirurg. 

4. Implementarea ghidurilor chirurgicale în practica zilnică, va reduce erorile și complicațiile 

intraoperatorii, oferind în schimb un rezultat predictibil și minim invaziv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXĂ 

Anexa 1. Etapele Protocolului de Examinare Clinică a Pacientului. 

1. Anamneza: 

 Datele de identificare ale pacientului : Nume/Prenume/Vârsta/etc.  

2. Examenul subiectiv 

 Motivul prezentării pacientului: durere cu localizare variată, edentație, alterarea 

masticației, deglutiției, fizionomiei, fonației, parafuncții, zgomote articulare, 

subluxații, oboseală musculară, spasme musculare, etc. 

 Istoricul bolii: debutul bolii, ordinea de apariție a simptomelor, succesiunea și 

evoluția lor, tratamentele urmate și rezultatele obținute. În caz de prezență a 

durerilor se determină sediul, debutul, periodicitatea, caracterul durerii, 

intensitatea, factori declanșatori ai durerii. 

 Antecedente eredo-colaterale (AEC):  

 Generale: tuberculoza, sifilisul, SIDA, bolile mamei înainte de sarcină, 

bolile mamei din timpul sarcinii; perturbarea organogenezei, hemofilia;  

 ale ADM: prognația mandibulară anatomică, ocluzia adâncă acoperită, 

dizarmonia dento-alveolară, amelogeneza imperfectă ereditară, 

dentinogeneza imperfectă ereditară, maladia Cap de Pont, tulburări de 

ocluzie, predispoziție la carie, afecțiuni parodontale. 

 Antecedente personale (AP) generale:  

 fiziologice: grup sangvin, Rh, menopauza, nr. de sarcini; 

 patologice: afecțiuni ale sistemului nervos; afecțiuni cardiovasculare; 

afecțiuni digestive; afecțiuni respiratorii; afecțiuni ORL; afecțiuni 

urogenitale; afecțiuni osteo-articulare; afecțiuni dermatologice; afecțiuni 

endocrine; afecțiuni sanguine; reacții alergice; tratamente medicamentoase 

actuale; 

 Antecedente personale (AP) locale:  

 principalele leziuni odontale, extracții, semne de parodontopatie, tratamente 

stomatologice, parafuncții. 



3. Examenul obiectiv clinic general : 

 Permite evaluarea stării generale a pacientului 

 dezvoltarea generală (somatică): normotrof sau normosom (dezvoltarea generală 

corespunde vârstei), hipotrof sau hiposom (pacientul este mai mic decât vârsta 

cronologică), hipertrof sau hipersom (pacientul este mai mare decât vârsta 

cronologică) 

 tip constituțional: ectomorf sau longilin (înalt, suplu, creștere predominant antero-

posterioară, anomalii dento-maxilare în plan sagital), endomorf sau digestiv (scund, 

dezvoltare în plan transversal), mezomorf sau atletic (creștere echilibrată, 

transversală si sagitală) 

 sistem nervos: tare, slab echilibrat sau neechilibrat 

 comportament 

4. Examenul obiectiv clinic specializat : 

A. Examenul exobucal: 

 Inspecție:   

o expresia feței : absența expresivității faciale, facies chinuit de durere, 

facies hipocratic, facies imobil. 

o examenul conjunctivelor, a globilor oculari, este esențial în asocierea 

diagnosticului cu alte afecțiuni cum ar fi: exoftalmie bilaterală, exoftalmie.  

o forma feței, simetria feței, proporția etajelor.  

o formațiuni și colorații deosebite – paloarea poate indica o anemie, 

hipotiroidism, afecțiuni renale, TBC sau malnutriție 

o examinarea profilului (pacientul se poziționează astfel încât orizontala de 

la Frankfurt să fie în poziție orizontală - există profil drept, convex și 

concav. 

 Palpare:  

o puncte de emergență vasculo-nervoase: supra- si suborbitale, mentoniere - 

se urmărește prezența sensibilității dureroase. 

o integritatea conturului osos maxilar și mandibular.  



o palparea părților moi ale feței, ganglionilor, glandelor salivare.  

o examenul musculaturii.  

B. ATM si deschiderea cavității bucale :  

 cracmente la nivelul ATM, amplitudinea deschiderii cavității bucale. 

C. Examenul endobucal :  

o Examenul vestibulului, mucoasei: 

 nivelul inserției plicelor alveolo-jugale si a frenurilor labiale 

o Examenul arcadelor dentare: 

 gradul de afectare coronara, poziția dintilor restanți pe arcada – axul lor de 

implantare, gradul de implantare. 

o Examenul parodontal : 

 indice de placa, indice de sângerare, etc.  

 starea tesuturilor de susținere a dintilor restanți, inflamația gingivala, 

importanta alveolizei. 

o Examenul ocluziei 

 raporturile inter arcadice trebuie evaluate static si dinamic  

o Examenul protetic 

 spatiul protetic, varietăți de construcții protetice. 

5. Examenul paraclinic : 

 analize de laborator : Hemograma, Timpul de sângerare si coagulare  

 metode radiologice : OPT, CT, RMN, etc. 

 metode complementare : Ecografia, Artroscopia, ECG, ș.a. 

6. Consultul intra- si interdisciplinar : 

 obligatoriu pentru cazurile care depășesc cunoștințele medicului direct. 

implicat se apelează la: Cardiolog, Hematolog, Traumatolog, s.a. 

7. Consultul bibliografic : 



 medicul trebuie sa aibă o bibliografie care sa acopere domeniul sau de activitate. 

Anexa 2 Protocolului de realizare a ghidurilor chirurgicale 

1. Obținerea modelului STL 

- Amprentare clasică: se realizează cu diferite materiale amprentare, scopul este de a 

obține o amprentă cât mai fidelă a câmpului protetic, ulterior se realizează modelul 

din ghips care va fi scanat și transformat într-un model virtual. Scanarea modelului 

se va efectua cu scanere de laborator. 

- Scanarea intraorală: Această metodă permite de a obține modelul virtual direct din 

cavitatea bucală a pacientului. Rezultatul unui astfel de model este foarte bun și se 

reușește de a economisi mai mult timp. 

- Determinarea DVO: Etapa dată se realizează atât după metoda clasică, cât și cea 

virtuală, scopul este de a determina, cât mai exact DVO și de a o transmite în laborator 

de confecționare a ghidului chirurgical și a viitoarei lucrări protetice. 

2. Realizarea CBCT 

- Varianta liberă: Metoda dată de obținere a CT, se utilizează când avem mai multe 

puncte exacte de suprapunere, de obicei în edentații cu întindere limitată. 

- Cu R2tray: este o lingură radioopacă cu ajutorul căreia se realizează CT, în situațiile 

clinice când pacienții au mai multe construcții metalice în cavitatea bucală. Prezența 

lucrărilor protetice creează mai multe artefacte, care va împiedica o suprapunere cat 

mai exactă a modelului STL, peste CT. (Fig. 2.1) 

- Cu ghid radioopac sau proteze cu markere radioopace-  se folosește în edentațiile 

totale sau subtotale. Scopul este același de a îmbunătăți suprapunerea ulterioară. 

Metoda de realizare este una simpla și oferind repere exacte de suprapunere în 

edentații totale când se dorește a fixa ghidul chirurgical pe mucoasă. (Fig.2.1)   



 

Fig. 2.1 R2Tray/ Ghid radioopac 

 https://www.ausmegagen.com.au/product-page/r2-tray 

 

3. Realizarea  waxup-lui: Etapa dată constă în realizarea digitală a machetei viitoarei 

lucrări protetice. Abia după ce se realizează waxup-ul, urmează inserarea implantelor în 

programul de proiectare a ghidurilor chirurgicale. Scopul machetei viitoarei lucrări 

protetice este de a insera implantul in cea mai optimă poziție din punct de vedere protetic.  

4. Suprapunerea STL cu CBCT: Această etapa e caracteristică pentru toate programele 

specializate în realizarea ghidurilor chirurgicale și necesită o pregătire specială. De 

rezultatul suprapunerii depinde acuratețea și exactitatea actului chirurgical. Foarte multe 

erori din punct de vedere tehnic au loc la această etapă. Chiar dacă implantele sunt 

poziționate corect, dar suprapunerea e greșită vom avea parte de devieri foarte mari. 

Profesionalismul celui ce realizează ghiduri chirurgicale sunt demonstrate la această 

etapă. 

5. Poziționarea implantelor în programul de planificare: la etapa de planificare a 

implantelor, e necesară implicarea directă a medicului chirurg. Deoarece el este acela 

care va realiza actul chirurgical,  iar responsabilitatea în ultimă instanță îi revine lui. 

Programele permit plasarea diferitor sisteme de implante,  vizualizarea acestora în 

diferite proiecții, ceea ce oferă posibilitatea de a insera implantul în cea mai favorabilă 

poziție. Cunoașterea bine a programului de lucru și experiența clinică a chirurgului o să 

ofere un rezultat mult dorit atât de medic cât și de pacient. 

 

https://www.ausmegagen.com.au/product-page/r2-tray


6. Realizarea ghidului și printarea acestuia: După finisarea planificării digitale a 

ghidului chirurgical, programul generează șablonul propriu zis. Acesta urmează a fi 

printat din rășină bio-compatibilă care să permită posibilitatea de autoclavare. 

Tehnologia modernă de printare 3D, oferă astăzi o seamă întreagă de materiale și aparate, 

care pot realiza această etapă. 

Anexa 3.  Materiale și dispozitive utilizate în realizarea ghidurilor chirurgicale. 

Pentru realizarea ghidurilor chirurgicale este nevoie de echipamente speciale acestea sunt 

următoarele: 

- Scanerul intraoral și scanerul de laborator- prin intermediul acestor două aparate 

obținem modelul STL.(Fig. 3.1). Fie la etapa clinică se scanează direct din cavitatea 

bucală sau la etapa de laborator se scanează modelul obținut prin metoda clasică. 

 

 

Fig. 3.1 Scaner intraoral 3 Shape/  Scaner de laborator, DOF; 

https://dentcareshop.com/3shape-trios-3-wireless-pod-wireless-digital-intra-oral-scanner.html 

- Printerul 3D  și rășina – sunt necesare pentru printarea șablonului chirurgical. (Fig. 3.2)  

https://dentcareshop.com/3shape-trios-3-wireless-pod-wireless-digital-intra-oral-scanner.html


 

Fig. 3.2 3D Printer, Photon S; Rășină pentru printare 

 https://www.anycubic.com/products/anycubic-photon-3d-printer 

- Soft pentru planificarea digitală a ghidurilor chirurgicale  3Shape, (fig. 3.3), R2Gate (fig. 

3.4); BSB (fig3.5).  

3 Shape 

 

Fig. 3.3 Soft pentru planificarea digitală 3 Shape 

 

 

 

 

https://www.anycubic.com/products/anycubic-photon-3d-printer


R2 Gate 

 

Fig. 3.4 Soft pentru planificarea ghidurilor chirurgicale R2Gate 

BSB 

 

Fig. 3.5 Soft pentru planificarea ghidurilor chirurgicale BSB; 
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