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INTRODUCERE 

 

Actualitatea temei: 

Implantologia orală s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani, iar datorită infuziei 

crescute de informații disponibile pe aproape toate canalele de comunicare, cerințele 

estetice și funcționale ale pacienților au ajuns să fie uneori mai presus de resursele 

biologice ale organismului uman. 

Reabilitarea previzibilă şi cu succes prin intermediul implantelor osteointegrate a fost 

raportată în cazul zonelor cu volum şi densitate osoasă suficientă. Atrofia osului maxilar în zona 

posterioară în combinaţie cu pneumatizarea sinusului duc la o înălţime osoasă inadecvată a osului 

restant între planşeul sinusului şi vârful crestei alveolare [39]. 

Astfel de cazuri sunt cele în care crestele edentate prezintă defecte osoase mari, rezultate fie din 

traumatisme, fie din intervenții pentru îndepărtarea unor procese patologice, fie ca urmare a 

resorbției osoase care se instalează postextracțional. 

Această resorbție a crestei alveolare pune de multe ori medicul chirurg în dificultate atunci când 

se dorește inserarea unui implant în aceste creste resorbite. 

În aceste situații, se recomandă realizarea unei analize foarte atente a caracteristicilor 

cazului clinic, pe baza căreia să se realizeze un plan de tratament individualizat. Acesta trebuie 

să includă și diverse metode, adaptate cazului, de îmbunătățire a proprietăților osului în care se 

vor insera implanturile. Literatura oferă o multitudine de tehnici prin care se pot reface contururile 

unei creste edentate cu deficiențe osoase mari. Din această categorie fac parte intervențiile de 

sinus lift și augmentările osoase.  

Operațiile ce presupun crearea de ofertă osoasă au un șir de neajunsuri, inclusiv proceduri 

chirurgicale multiple, morbiditatea pacientului, risc mai mare de complicații, o perioadă mai lungă 

de tratament, costuri mai mari, la fel putem menționa și acceptabilitate scăzută a pacientului pentru 

proceduri chirurgicale adăugătoare în plus. Implanturile vor fi inserate în os regenerat iar 

protezarea imediată și fixă este imposibilă. 

Aplicarea tehnicilor alternative de implantare și anume utilizarea ofertei oasose disponibile 

pot micșora numărul intervențiilor chirurgicale și timpul necesar perioadei de vindecare dar în 

același timp scad și costurile totale ale tratamentului restaurator protetic. 

Inserarea angulată a implanturilor în regiunile posterioare, permit clinicianului să evite 

formaţiunile anatomice importante (sinus maxilar, planșeu nazal), tot datorită angulării, medicul 

poate insera implanturi de lungimi mari care  măresc suprafața de contact între os și implanturi. 

De-a lungul timpului, această tehnică a ridicat o serie de suspiciuni cu privire la succesul 

pe termen lung și la integrarea biologică și funcțională, aspecte care au fost ulterior îndeaproape 
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studiate și testate. S-a ajuns la concluzia că această metodă de tratament poate fi utilizată cu 

succes ca alternativă a implantării în urma intervențiilor de sinus lift și augmentării osoase 

În plus ceastă metodă vine cu un mare avantaj de natura psihologică pentru pacient, acela fiind 

eliminarea perioadei de așteptare, cu absența dințiilor, perioada care nu face altceva decât să 

scadă încrederea în sine și să ducă la autoizolare socială. 

În acest context, prin tema urmărită în prezenta teză, se dorește analizarea și documentarea 

modului în care se realizează abordarea cazurilor clinice cu atrofie severă ale contururilor osoase 

maxilare restabilite cu ajutorul inserării implanturilor dentare angulate, astfel încât să se obțină 

rezultatele chirurgicale și protetice finale dorite.  
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Scopul lucrării 

Studierea și determinarea eficenței metodelor alternative de reabilitare a pacienților 

edentați la  maxilarul superior cu atrofie severă cu ajutorul implanturilor angulate 

Obiectivele lucrării 

1. Studierea metodelor  chirurgicale alternative de inserare a implanturilor angulate la 

pacienții edentați la maxilarul superior cu atrofie severă în baza analizei litaraturii 

disponibile. 

2. Analiza rezultatelor obținute de reabilitare a pacientilor prin  metoda alternativa de 

inserare a implanturilor angulate la pacienții în studiu. 

3. Evaluarea  eficenții metodei alternative de inserare a implanturilor angulate la 

pacienții în studiu. 

Importanța practică a studiului efectuată 

 

Rezultatele obținute în acest studiu vor servi la o  o orientare și înțelegere mai bună a metodei 

de reabilitare a pacienților edentați la maxilarul superior cu implante angulate în rezolvarea 

multitudinii de cazuri clinice. 
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1. Analiza bibliografică a temei 
 

1.1. Proprietățile sectoarelor anterioare și posterioare ale maxilei relatate la 

implantologia orală 
 

Succesul unei intervenții chirurgicale presupune cunoașterea amănunțită a anatomiei loco-

regionale dar și a tehnicilor chirurgicale aplicabile pentru fiecare caz în parte. Cunoașterea 

anatomiei oaselor maxilare cât și a vascularizației și inervației acestora este importantă pentru 

alegerea unei scheme de tratament individualizate fiecărui pacient în parte. 

 

1.2 Anatomia maxilarului superior 
 

Este printre cel mai voluminos os al feței, iar împreună cu omologul său, unit de acesta 

prin sutura intermaxilară, formează maxilarul superior. Prin articularea cu celelalte oase ale 

masivului facial contribuie la formarea: plafonului cavitatii orale, planșeului și peretelui lateral al 

fosei nazale, planșeului fosei orbitale, fosei infratemporale, fosei pterigopalatine, fisurii orbitale 

inferioare și fisurii  pterigomaxilare. 

Maxilarul este voluminos, dar ușor datorită unei cavități numită sinus maxilar, care ocupă 

două treimi din corpul osului  maxilar. 

Osul maxilar este format din corp și 4 procese: zigomatic, palatinal, alveolar, frontal. 

Corpul osului maxilar are o formă piramidală cu patru fețe: anterioară, infratemporală, 

nazală și orbitală. 

Fața anterioară este orientată anterolateral fiind concavă în asamblul ei. În apropierea 

marginii ei inferioare se pot observa numeroase proeminențe corespunzătoare rădăcinilor dinților 

maxilari cea mai evidentă fiind eminența canină. Jumătatea superioară a feței este neregulată, în 

apropierea marginilor superioară și anterioară observându-se orificiul infraorbital prin care iese 

mănunchiul vasculo nervos infraorbital [41]. 

Fața infratemporală sau fața posterioară a osului maxilar, este orientată postero-lareral și 

formează peretele anterior al foselor infratemporale și pterigopalatine. Pe acestă față numită și 

tuberozitate maxilară se pot observa câteva orificii prin care pătrund vasele și nervii alveolari 

postero-superiori. 

Fața orbitală a corpului maxilar formează cea mai mare parte a podelei orbitei. Fața 

nazală are forma patrulateră și formează cea mai mare parte a peretelui lateral a fosei nazale. Pe 

această față se găsește hiatusul maxilar, un orificiu situat în partea postero superioară și prin care 

fosa nazală comunică cu sinusul maxilar de aceeași parte. 
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1.Procesul frontal 

2.Șanțul lacrimal 

3.Hiatusul maxilar 

4.Spina nazală anterioară 

5.Procesul palatinal 

6.Canalul incisiv 

7.Procesul orbital 

8.Sanțul sfenopalatin 

9.Procesul sfenoidal 

10.Lama perpendiculară a osului palatin 

12.Lama orizontală a osului palatin 

13.Procesul piramidal 

14.Procesul alveolar și dinții 

 

 

 

Procesul frontal este vertical și prezintă o față laterală și o față medială. Marginea 

posterioară a procesului frontal se articulează cu marginea anterioară a osului lacrimal, marginea 

anterioară articulează cu osul nazal iar marginea superioară articulează cu incizura nazală a 

osului frontal. 

Procesul palatin este o lamă triunghiulară, sudată de fața nazală a corpului maxilarului, 

care contribuie împreună cu cea din partea opusă la formarea a 2/3 anterioare a palatului dur și a 

podelei cavității nazale. 

Procesul zigomatic este un proces orientat lateral de formă piramidală ce articulează cu 

osul zigomatic. 

Procesul alveolar este gros, arcuit, mai lat posterior și prezintă excavații în care sunt 

încastrate rădăcinile dinților. Împreună cu procesul alveolar de partea opusă formează arcul 

alveolar [41]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Osul maxilar privit dinspre medial [23]. 
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1.2.1 Anatomia osului zigomatic 
 

Osul zigomatic este un os lat şi pereche situat în partea supero-laterală a feţei, unde 

formează "pomeţii". El participă la formarea pereţilor inferior şi lateral ai orbitei, a foselor 

temporală şi infratemporală şi completează arcul zigomatic. Este un os neregulat, care prezintă 

trei feţe, cinci margini şi două procese.  

Faţa laterală sau cutanată, este convexă şi prezintă: - gaura zigomaticofacială situată în 

apropierea marginii antero-superioare sau orbitale a osului zigomatic este străbătută de ramura 

zigomaticofacială a nervului zigomatic;  

Faţa temporală postero- medială, prezintă: - o arie anterioară rugoasă care se articulează cu 

maxila; o arie posterioară, netedă şi concavă, care în porţiunea superioară ajunge până la 

procesului frontal şi participă la formarea fosei temporale, iar în porţiunea inferioară ajunge 

până la nivelul procesului temporal şi participă la formarea fosei infratemporale; - gaura 

zigomaticotemporală străbătută de ramura zigomaticotemporală a nervului zigomatic. 

Faţa orbitală, netedă şi concavă, este descrisă de unii autori ca proces orbital, se întinde 

superior până la nivelul procesului frontal şi participă la formarea pereţilor inferior şi lateral ai 

orbitei. Prezintă: gaura zigomaticoorbitală  prin care nervul zigomatic (N.zygomaticus) 

pătrunde în os şi se împarte în două ramuri care părăsesc osul zigomatic prin găurile 

zigomaticofacială şi zigomaticotemporală.   

Marginea antero-superioară, sau orbitală, netedă şi concavă, formează circumferinţa 

Figura 2. Fața anterioară a oaselor maxilare și procesele alveolare și palatinale maxilare 

[23]. 
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infero-laterală a deschiderii orbitei şi separă feţele orbitală şi laterală. Marginea antero-

inferioară, sau maxilară, se articulează cu maxila. Pe această margine se inseră muşchiul 

ridicător al buzei superioare.   

Marginea postero-superioară sau temporală prezintă o porţiune verticală şi una orizontală 

care formează între ele un unghi obtuz. Este continuă cu marginea posterioară a procesului 

frontal şi cu marginea superioară a arcului zigomatic. In porţiunea superioară prezintă un mic 

tubercul marginal.  

Marginea postero-inferioară, este groasă şi rugoasă. Pe ea se inseră muşchiul maseter. 

Marginea postero-medială, dinţată, se articulează superior cu aripa mare a osului sfenoid, 

iar inferior cu faţa orbitală a maxilei.   

Procesul frontal, gros şi dinţat cu traiect ascendent, se articulează superior cu procesul 

zigomatic al osului frontal şi posterior cu aripa mare a osului sfenoid. Prezintă: - tuberculul 

orbital - situat pe faţa orbitală a procesului.   

Procesul temporal este orientat posterior şi prezintă un vârf oblic şi dinţat care se 

articulează cu procesul zigomatic al osului temporal, formând arcul zigomatic.[28] 

 

1.2.2 Inervatia maxilarului superior și a porțiunii zigomatice 
 

Inervația cavității orale este asigurată de perechea a cincea de nervi cranieni, nervul 

trigemen format dintr-o rădăcină senzitivă mai voluminoasă și una subțire motorie. Ramurile 

nervului trigemen sunt în număr de 3: nervul oftalmic, nervul maxilar și nervul mandibular. 

Nervul oftalmic este un nerv senzitiv ce inervează pleoapa superioară, dorsumul și părțile 

laterale ale nasului din zona superioară a lui, fruntea și scalpul anterior de linia interauriculară. 

Nervul maxilar prin ramurile sale inervează porțiunea mijlocie a feței, regiunea laterală a 

nasului, pleoapa inferioară, buza superioară, mucoasa sinusală și nazofaringiană, palatul moale, 

dinții superiori și parodontul aferent acestora. 

Cea mai importantă ramură a sa care participă la inervaţia feţei este nervul infraorbital, care 

trece prin şanţul, canalul şi gaura infraorbitală împreună cu vasele omonime 

Alături de el participă la intervaţia feţei nervul zigomatic, împreună cu ramurile sale, nervul 

zygomaticofacial şi zygomaticotemporal. 

N.zigomatic are origine pe faţa superioară a nervului maxilar, în fosa pterigopalatină, în 

vecinătatea ieşirii acestuia din gaura rotundă sau, uneori, chiar în interiorul craniului. După un 

traiect oblic spre anterior şi superior, nervul intra în orbită prin fisura orbitală inferioară, lateral de 

manunchiul vasculonervos infraorbital 

  Nervii alveolari posterosuperiori se desprind din nervul infraorbitar înainte de 

pătrunderea acestuia în orbită, trec prin fisura pterigomaxilară în fosa pterigopalatină și apoi 
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cobară oblic în jos la nivelul tuberozității maxilare. Prin ramuri dentare și interalveolare 

inervează dinții și osul alveolar al acestora iar prin ramuri sinusale inervează mucoasa sinusului 

maxilar.  

Nervii alveolari antero-superiori și mijlocii se desprind din nervul infraorbital în interiorul 

canalului infraorbitar traversează compacta vestibulară a osului maxilar până la nivelul 

fosei canine unde formează un plex nervos cu nervii alveolari postero-superiori. Ramuri ale 

acestui plex nervos se desprind pentru a asigura inervația dinților frontali și cei doi premolari.[3] 

 

1.2.3 Vascularizația arterială a dinților maxilari 
 

Vascularizația arterială a dinților maxilari este asigurată din ramuri ale arterei maxilare și 

anume: 

• Arterele alveolare posterosuperioare ce provin din artera maxilară internă și care ia 

naștere înainte de a pătrunde în fosa pterigopalatină prin fisura pterigomaxilară. 

• Artelele alveolare mijlocii și anterosuperioare ce provin din artera infraorbitară, 

ramura terminală a artelei maxilare. 

• Artera nazală laterală, ramura din artera oftalmică. 

• Artera palatină descendentă ce iese sub mucoasa paratului dur prin gaura palatină 

mare. 

Artera incisivă, ramură din artera septală nazală posterioară ce ia naștere la rândul ei 

din artera sfenopalatină [13]. 

 

1.2.4 Vascularizația venoasă a dinților maxilari și mandibulari 

 
Vascularizația venoasă a dinților maxilari se realizează prin venele alveolaresuperioară ce 

drenează în plexul pterigoidian situat pe suprafața laterală a mușchiului perigoidian median. 

Prin acest plex venos sângele drenează în vena retromandibulară prin venele maxilare. 

Plexul pterigoidian drenează sângele prin intermediul a patru căi venoase la nivelul 

sinusului cavernos: 

• Plexul venos al găurii ovale; 

• Vena meningee mijlocie; 

• Anastomoza formată de venele oftalmice superioară și inferioară; 

• Vena infraorbitară drenează în vena facială iar prin venele angulară și nazală dorsală 

la vena oftalmică superioară. 

Comunicarea acestor vase cu sinusul cavernos au importanță clinică deoarece infecțiile apărute la 
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nivelul dinților maxilari și mandibulari pot provoca tromboze septice ale sinusului cavernos și 

meningite [28]. 

 

1.2.5 Sinusul maxilar (Antrul lui Highmore) 
 

Este cel mai mare dintre sinusurile paranazale, este situat în interiorul oaselor maxilare, 

fiind sinusuri pereche. Are formă de piramidă triunghiulară cu baza situată la nivelul fosei 

nazale, peretele posterior formează tuberozitatea maxilară, cel superior podeaua orbitei iar cel 

anterior prezintă o concavitate numită fosă canină. Sinusul maxilar comunică cu fosa nazală 

printr-un orificiu numit ostium, situat la nivelul meatului mijlociu al fosei nazale. Datorită 

poziției ostiumului la limita superioară a sinusului maxilar drenajul este deficitar [25]. 

Sinusul maxilar este tapetat de o mucoasă subțire numită membrană Schneideriană, fiind 

un epiteliu stratificat cilindric ciliat sau cuboidal. Grosimea acestei membrane variază între 0,13 

și 0,5 mm și are culoare gri sidefie. Prezintă o membrană bazală endosteală cu celule osteoblaste 

ce sunt implicate în pneumatizarea sinusurilor maxilare după extracția dinților dar și o serie de 

fibre elastice ce permit decolarea și reflectarea membranei în timpul procesului de elevare 

sinusală. La nivelul ostiumului se continuă cu mucoasa nazală mai subțire și mai puțin 

vascularizată [31]. 

 

1.3 Caracteristica osului maxilar ca situs implanter 
 

Înainte de începerea tratamentului implanto-protetic propriu-zis, se impune analizarea cu 

atenție a caracteristicilor cazului clinic. Una dintre datele care trebuie urmărite cu atenție este 

determinarea multidimensională a proprietăților osului de suport. Se va analiza astfel: 

• Înălțimea osului de suport.  

Aceasta determină lungimea implantului care poate fi folosit în situația respectivă. În plus, 

alegerea lungimii implantului trebuie să țină seama și de eventuala vecinătate a obstacolelor 

anatomice, precum sinusul maxilar și canalul nazo-palatin. S-a determinat că, pentru a asigura 

succesul tratamentului, este recomandabil ca lungimea minimă a implantului să fie de 10 mm, iar 

față de obstacolele anatomice de vecinătate este bine să se pastreze o distanță de siguranță de 2 

mm. 

• Lungimea osului de suport.  

Aceasta reprezintă lungimea breșei edentate, respectiv spațiul disponibil pentru inserarea 

implanturilor, între dinții vecini restanți pe arcadă. În funcție de dimensiunea breșei, se poate alege 

diametrul implanturilor, precum și se stabilește distanța dintre implanturi, în cazul în care se inseră 

un număr mai mare de implanturi. 
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• Lățimea osului de suport.  

De asemenea, are importanță în alegerea diametrului implanturilor. Grosimea osului disponibil se 

stabilește ca distanța dintre tablele osoase vestibulară și linguală, la nivelul porțiunii coronare a 

crestei edentate. Datele din literatură arată că la o creștere a diametrului implantului cu 1 mm, se 

obține o mărire a suprafeței de contact osimplant de aproximativ 20-30%. Acest lucru este foarte 

important pentru succesul implantului, întrucât, cu cât contactul os-implant este mai mare, cu atât 

scade stresul crestal, cu effect destabilizator asupra implantului [37]. 

 

1.3.1 Modificările morfofuncţionale ale maxilei după pierderea dinţilor 
 

Procesul alveolar al maxilarelor este o structură dependentă de prezenţa dinţilor. Vindecarea 

plăgii postextracţionale este asociată cu procese de modelare şi remodelare ce duce la modificări 

dimensionale ale crestei osoase [24]. 

Resorbţia crestei alveolare consecutive extracţiei dentare este un fenomen frecvent care 

afectează procesul inserării implanturilor dentare. Edentaţiile duc la apariţia unor tulburări 

masticatorii, fizionomice, fonetice şi chiar psihice. Cauzele pierderii dinţilor sunt multiple acestea 

fiind locale: complicaţiile cariei dentare, bolile parodontale, iatrogeniile, traumatismele 

(accidentele auto, de muncă, voluntare-tentativa de suicid, agresiunile animale şi umane) dar şi 

generale. 

Afecţiunile generalecare produc modificări la nivelul cavităţii orale şi care constituie factori 

favorizanţi pentru pierderea dinţilor sunt: diabetul, osteoporoza generalizată, osteomalacia, 

rahitismul, afecţiunile oncologice şi tratamentele aferente acestora etc. [21]. 

În urma extracţiilor dentare se produc modificări structurale la nivelul oaselor maxilare care 

constau ȋntr-o primă fază ȋn resorbţia şi atrofia proceselor alveolare şi chiar a oaselor maxilare. 

Pierderea suportului osos este mai accentuată ȋn primele 9-12 luni postextracţional dar 

nu se opreşte după trecerea acestei perioade de timp ci continuă dar ȋntr-un ritm mult mai 

scăzut [21]. Pierderea osoasa la maxilar la un an de la extracţie este de aproximativ 2-3 mm. 

La doi ani de la extracţie resorbţia osoasă ȋn cazul osului maxilar este ȋncetinită ajungȋnd la o 

pierdere anuală de 0,1-0,2 mm. 

Atrofia osului maxilar urmează direcţia axelor dinţilor superiori şi duce la micşorarea 

circumferinţei crestei edentate maxilare [21]. Zonele de risc la nivelul osului maxilar sunt 

reprezentate de podeaua foselor nazale şi de sinusurile maxilare. Pierderea dinţilor ȋn regiunea 

posterioară maxilară crează dificultăţi ȋn restaurarea protetică implantară deoarece se produce o 

modificare a crestei alveolare şi implicit a configuraţiei sinusului maxilar precum şi a raportului 

acestuia cu creasta edentată. 
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1.3.2 Calitatea osului maxilar şi clasificarea arcadelor edentate maxilare din 

perspectiva implantologiei orale 
 

Clasificarea osului alveolar se realizează în funcție de înălțimea, lățimea, lungimea și 

angulația acestuia. Pentru aprecierea gradului de resorbție dar și pentru a ușura tratamentul au 

fost propuse numeroase clasificări de-a lungul anilor de către numeroși autori. 

Clasificarea lui Atwood (1979) 

Atwood distinge şase categorii de creste edentate: 

I Starea osului alveolar înainte de extracţii; 

II Creasta edentatǎ imediat dupǎ extracţii; 

III Creastǎ înaltǎ şi regulatǎ; 

IV Creastǎ înaltǎ şi subţire; 

V Creastǎ mai redusǎ, dar rotunjitǎ; 

VI Creastǎ absentă, resorbţia atingând chiar osul bazal [50]. 

Clasificarea lui Lekholm şi Zarb (1985): 

Autorii au propus patru grupe de atrofie osoasǎ: 

Categoria I reprezintă os compact omogen; 

Categoria II are un strat gros de os compact, care înconjoară un miez de os trabecular dens; 

Categoria III are un strat subţire de os cortical, ce înconjoară osul trabecular dens de rezistenţă 

favorabilă; 

Categoria IV are un strat subţire de os cortical, ce înconjoară un miez trabecular de densitate 

redusă [46]. 

Regiunile edentate în zonele laterale ale maxilei prezintă evident cea mai proastă calitate 

osoasă în comparație cu celelalte regiuni din cavitatea bucală. Conform clasificării densității 

osoase înaintată  de către Lekholm și Zarb, în aceste arii anatomice găsim categoriile III și IV, 

care sunt condiționat favorabile și nefavorabile pentru implantare. 

Aceasta însemnînd că aici găsim un strat subțire de os cortical, care înconjoară un miez 

trabecular de rezistență redusă.Toate acestea, în condițiile în care densitatea și arhitectura osului 

trabecular al gazdei sunt cruciale pentru stabilitatea primară și secundară a implanturilor 

Clasificarea C. Misch a arcadelor dentare 

  Mish împarte arcadele dentare în trei regiuni la maxilar: 2 regiuni posterioare distal de 

premolarii 1 și o zonă frontală situată anerior de premolarii 2. La mandibulă limita dintre zona 

frontală și cele 2 regiuni laterale o reprezintă găurile mentoniere [44]. 
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O modificare cu aplicabilitate clinică în implantologia orală a fost realizată de Misch și 

Judy în 1987.Autorii au completat clasificarea Kennedy dar și cea a edentației totale cu patru 

diviziuni(A-D), care țin cont de înălțimea, lățimea și lungimea crestei alveolare determinând astfel 

oferta osoasă cantitativă: 

A. Rezerva osoasă la ambele maxilare situație favorabilă inserării oricărui tip de 

implant. 

B.  Atât la maxilar cât și la mandibulă pot fi inserate implanturi cilindrice cu dimensiuni mai 

reduse, necesitând inserarea mai multor implanturi pentru a crește suprafața de contact dintre 

implant și os. 

C. Situația clinică face posibilă inserarea la mandibulă, în zonă frontală, a unor implanturi de 

dimensiuni reduse. La maxilar nu este posibilă inserarea implanturilor endoosoase. 

D. Creste alveolare de dimensiuni reduse ce contraindică inserarea implanturilor. Ele 

se pot totuși insera în condiții de augmentare osoasă. 

Există şi o clasificare a densităţii osoase după Misch, care se bazează pe varietatea după 

aspectul macroscopic atât al osului cortical, cât şi al celui trabecular: 

1.Os dens compact (D1) - format aproape în totalitate din os compact dens. Osul bazai al simfizei 

mentoniere, întâlnit şi pe versantele laterale groase ale mandibulei anterrioare, cu un volum osos 

abundent. 

2.Os poros compact (D2) - este o combinaţie de os dens până la os compact spre exterior şi os 

trabecular gros în interior. Apare mai frecvent în mandibula anterioară, urmată de mandibula 

posterioară, ocazional şi la maxilarul anterior. 

3.Os trabecular dens (D3) - cuprinde os compact poros subţire şi os trabecular fin. întâlnit la 

maxilarul anterior sau posterior sau în mandibular posterioară. 

Figura 3. Împărțirea celor trei regiuni ale arcadei edentate după Misch 

[38]. 
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4.Os trabecular fin (D4) - opusul osului dens compact, având foarte puţin os cortical. Cea mai 

frecventă localizare este la maxilarul posterior, la pacienţi cu edentaţii vechi (creste late, cu 

înălţime redusă) [46]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasificarea lui Misch a densităţii osoase poate fi corelată cu valorile unităţilor 

Hounsfield (HU) apreciate pe CT: [36] 

Determinarea densităţii osoase prin CT: 

D1: > 1250 unităţi Hounsfield  

D2: 850-1250 unităţi Hounsfield  

D3: 350-850 unităţi Hounsfield  

D4: 150-350 unităţi Hounsfield  

 

1.3.3 Densitatea osului disponibil în zona edentată - factor determinant al planului de 

tratament 
 

Un os dens asigură ușor o stabilitate primară bună a implanturilor, pe când reacţiile ce duc 

la osteointegrare sunt mai lente ca pentru un ţesut osos cu densitate mai mică înzestrat cu 

componentă trabeculară mai importantă. Invers, un os spongios slab trabeculat asigură mai dificil 

stabilitatea primară, dar reacţiile de osteointegrare ce duc la stabilitatea secundară a implanturilor 

sunt mai rapide ca pentru un os compact puternic corticalizat [20]. 

 

1.4 Examene paraclinice pentru evidențierea volumului osos de la nivelul 

crestelor alveolare 
 

Primul pas esențial în obținerea unui tratament implanto-protetic de succes, este stabilirea 

unui plan de tratament corect. Acest lucru nu se poate realiza decât după analiza minuțioasă a 

cazului clinic, cu toate caracteristicile sale. 

Examenul radio-imagistic reprezintă modalitatea cea mai frecventă de obținere a 

informațiilor necesare cu privire la cantitatea și calitatea osului alveolar dar și a raportului cu 

principalele formațiuni anatomice de vecinătate. Cele mai fecvente metode radio-imagistice 

Figura 4. Densitatea osoasă. Clasificarea după Mish [46]. 
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folosite sunt: 

- Radiografii retroalveolare izometrice și ortoradiale 

- Ortopantomografia 

- Tomografie computerizată cu fascicol conic 

- Rezonanță magnetică nucleară 

Ortopantomografia oferă informații globale asupra statusului dentoparodontal dar și date 

cu privire la calitatea și cantitatea osului alveolar, este examenul radiologic folosit frecvent în 

intervențiile chirurgicale de inserare a implanturilor dentare, dar și în cazul oricărui consult 

stomatologic, dar nu este unul de bază deoarece, datorită angulațiilor elementelor anatomice față 

de raza de incidență și față de film, ortopantomografia nu oferă date foarte exacte din punct de 

vedere dimensional. 

Studiile clinice au demonstrat că în 30% din cazuri, pe radiografiile panoramice, gaura 

mentonieră nu poate fi observată, iar atunci când se observă nu poate fi identificată correct [11]. 

 În zona anterioară a maxilarelor edentate, osul are o direcție oblică, fiind astfel o zonă 

dificilă de examinare pe radiografiile panoramice, deoarece dimensiunile structurilor înclinate nu 

sunt reale. Studiile pe aceste radiografii au demonstrat că obiectele situate în fața sau în spatele 

zonei de focalizare a razelor sunt neclare, mărite, micșorate sau distorsionate [11]. 

Computer tomograful cu fascicul conic (CBCT) reprezintă un aparat de imagistică 

volumetrică cu fascicul conic cu multiple avantaje față de computertomograful clasic, datorită 

imaginilor digitale mult mai exacte și a reducerii cantitative de raze x.   

Oferă imagini de înaltă precizie în identificarea nervului alveolar inferior 

dar și raportul acestuia cu molarii de minte incluși atunci când se dorește realizarea 

odontectomiei acestora. Obținerea imaginilor se realizează diferit față de tomografia 

computerizată clasică, unde scanarea se realizează prin rotirea scanner-ului în jurul capului de 

sute de ori pe secundă, trimițând fasciculul în formă de evantai spre un receptor ce conține cel 

mai frecvent iodură de cesiu. Deși scanarea prin tomografie computerizată axială obișnuită are o 

acuratețe crescută, doza de radiații este foarte mare, ajungând până la 2100 SV doză echivalentă 

a 375 de radiografii panoramice. Aparatele CBCT au doză de radiație mult mai redusă, variind 

între 40 și 500 SV, echivalentul a 4-6 radiografii panoramice [10]. Secțiunile obținute cu ajutorul 

CT-urilor clasice variază între 1 și 10 mm, pe când cu ajutorul CBCT-ului se pot obține secțiuni 

de 0,15 mm, putând fi utilizate în obținerea de informații foarte precise ale unor structuri anatomice 

cu dimensiuni foarte reduse, cum ar fi în ORL scanarea urechii interne [45]. 

Radiografia retroalveolară izometrică și ortoradială (RIO) oferă informații orientative 

despre calitatea osului alveolar în zona ce urmează a fi inserat implantul dentar, precum și 

informații importante despre dinții restanți și calitatea osului alveolar în care aceștia se află. 
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Radiografiile retroalveolare oferă informații importante în legătură cu raportul implanturilor 

inserate cu diferite structuri anatomice (canal mandibular, sinus maxilar, fose nazale), informații 

pe care în mod normal pe ortopantomografie nu pot fi obținute [54]. 

 

1.5 Opțiuni de tratament în atrofii severe a maxilarului superior 
 

Atrofiile severe ale apofizelor alveolare, îndeosebi în sectoarele posterioare ale maxilei, 

prezintă mari dificultăţi la reabilitarea protetică a edentaţilor. Înălţimea redusă a osului rezidual 

limitează instalarea implanturilor de dimensiuni standarde, sporind probabilitatea traumatizării 

structurilor anatomice adiacente. 

Pentru rezolvarea acestei probleme sunt utilizate mai multe metode. Fiecare din ele are 

avantajele şi dezavantajele sale. Cele mai agresive sunt considerate protocoalele, care pentru 

instalarea implanturilor dentare endoosose prevăd intervenţii chirurgicale suplimentare (grefare de 

os, augmentare de diverse materiale osteoplaste, sinus lifting, osteogeneza dirijată etc.). Acestea 

intervenţii sunt traumatice, costisitoare, uneori cu o rată imprevizibilă de succes şi majoritatea 

pacienţilor nu le acceptă.  

Metodele de tratament în atrofii severe  se divizează în 2 categorii: 

1.Metode ce presupun tilizarea ofertei osoase disponibile 

• Implanturi subdimesnionale 

• Implanturi angulate 

• Implanturi zigomatice 

• Implante pterigo-maxilare, nazale 

2.Metode ce presupun crearea ofertei osoase 

• Regenerare osoasă ghidată 

• Blocuri osoase autogene 

• Spliting 

• Sinus lifting 

 

1.6 Tehnica bone splitting 

 

Această metodă a fost introdusă de dr. Hilt Tatum în anul 1970. Este indicată în situația 

crestelor atrofice maxilare sau mandibulare, cu dimensiune redusă la nivel orizontal, pentru a se 

reface conturul osos suficient pentru inserarea ulterioară a implanturilor [9].   

Avantajul acestei tehnici constă în faptul că este o modalitate de a obține o expansiune 

predictibilă a osului, la nivelul căruia s-a adăugat material de grefare. În plus, nu mai este nevoie 

de o a doua intervenție chirurgicală prin care să se recolteze grefa. 
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Indicația principală a acestei tehnici o reprezintă crestele osoase în muchie de cuțit, deci 

foarte înguste, ca urmare a resorbției osoase ce apare după extracții dentare vechi, creste osoase 

care trebuie să prezinte între cele două table vestibulară și orală, și o cantitate mică de țesut 

spongios de interpoziție. În general, aceste condiții sunt îndeplinite în regiunea anterioară 

maxilară, cel mai des se folosește această tehnică în os de diviziune B (după clasificarea Misch). 

 

Procedura de bone splitting poate să conducă la complicații, dacă nu sunt respectate toate 

precauțiile anterior, în timpul și postoperator.  

Există trei complicații principale: 

1. Fracturarea corticalei vestibulare.Este cel mai frevent întâlnită complicație care 

poate apărea. 

2. Dehiscență. Uneori, după perioada de vindecare și remodelare osoasă în jurul 

implantului, apare dehiscența la nivelul corticalei vestibulare. 

3. Poziționare incorectă a implantului. Uneori, la finalul tratamentului, rezult 

poziționare a implantului mult mai vestibulară decât s-a preconizat. Aceasta se 

întâmplă din cauza durității mai mari a corticalei orale, care împinge instrumentul 

utilizat spre vestibular în timpul manevrei de lărgire osoasă. 

 

1.6.1 Tehnica de sinus lifting 
 

  Cea mai mare problemă pe care o pune inserarea implanturilor la nivelul osului maxilar 

este reprezentată de prezența sinusului maxilar care, după extracția dentară, suferă un proces 

de pneumatizare. 

În plus, în zona respectivă, la nivelul crestei alveolare, există un os cu densitate mai redusă, 

iar resorbția osoasă care se instalează după extracția dentară, avansează rapid. Din cauza acestor 

două probleme, inserarea implanturilor la acest nivel fără intervenții ajutătoare este de multe ori 

imposibilă.  

În acest context, tehnica de sinus lift este foarte utilă, pentru că restaurează dimensiunea 

Figura 5. Prezentarea schematică a tehnicii de bone splitting [29]. 
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verticală a osului, reparând defectul osos ce apare la nivelul regiunii posterioare maxilare după 

extracția dentară. În aceste zone posterioare maxilare, una dintre abordări este utilizarea sinus 

liftingului, iar cealaltă, folosirea implanturilor scurte, care au fost create special pentru a restaura 

astfel de creste deficitare. În cazuri de înălțime a crestei alveolare de până la 8-10 mm, se indică 

realizarea intervențiilor de sinus lift, pentru că rata de succes a implanturilor inserate în astfel de 

condiții este foarte redusă, mai ales în cazurile în care și densitatea osoasă este una precară, 

nepermițând realizarea stabilității primare a implanturilor. 

Înainte de a se interveni asupra sinusului maxilar prin tehnici de tip sinus lift, trebuie evaluată 

starea acestuia. Cel mai frecvent, se decelează o afectare a sinusului, de exemplu sinuzită acută 

sau cronică, ce poate avea mai multe cauze: drenajul insuficient la nivelul ostiumului, infecții 

bacteriene sau virale ale tractului respirator, tumefiere inflamatorie sau alergică ce produce 

blocajul căii osteomeatale [35]. 

Aceste stări patologice, trebuie tratate înaintea începerii tratamentului implanto-protetic. 

Există două abordări principale din punct de vedere al tehnicii de sinus lifting: 

1.Osteotomie prin realizarea unei ferestre laterale la nivelul peretelui sinusului 

maxilar. A fost inițial descrisă de Tatum. Este cel mai des utilizată preoperator, într-un timp 

chirurgical anterior celui de inserare a implanturilor, în cazurile cu defect osos mare, care nu 

asigură stabilitatea nici unui implant inserat la acel nivel și care nu poate fi refăcut printr-o altă 

tehnică. Se indică în caz de os rezidual slab cantitativ, cu înălțime osoasă redusă. 

2.Abordarea crestală, utilizând osteotoame. Se realizează în același timp operator cu 

inserarea implanturilor. Se utilizează în cazuri în care resorbția osoasă verticală nu este foarte 

avansată. Indicația majoră a acestei tehnici este restaurarea crestelor cu înălțimi osoase 

mai mari de 8 mm. 

Avantajele tehnicii de sinus lifting: 

Tehnica de grefare a sinusului maxilar este o metodă sigură și predictibilă, prin care se 

poate obține suficientă înălțime osoasă, la nivelul maxilarului posterior, pentru inserarea 

implanturilor 

Manopera de sinus lifting, fie cu abord crestal, fie cu abord lateral, este o procedură 

predictibilă și eficientă, atâta timp cât clinicianul își alege corect cazul clinic și tehnica 

chirurgicală corespunzătoare, este bine pregătit pentru a realiza intervenția asigurând toate 

condițiile pentru a evita accidentele operatorii, dar, totodată, pregătit și să gestioneze corect 

eventualele complicații ce pot interveni. 

Dezavantajul tehnicii crestale este acela că are o utilizare limitată, în cazuri în care osul 

de suport are o înălțime inițială mai mare, de 6-8 mm, și deci nu se poate aduce decît un plus de 

2-3 mm de suport osos prin această tehnică. 
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Dezavantajul tehnicii laterale constă în faptul că, fiind o intervenție chirurgicală mai 

amplă, există riscul mai mare de apariție a complicațiilor. 

Cea mai comună complicație intraoperatorie, în cazul intervenției de sinus lift, este perforația 

membranei schneideriene. 

 

1.6.2 Regenerare osoasă ghidată 

 
Atrofia zonelor maxilare din zona frontală, atrofie caracterizată printr-un substrat osos foarte 

subţire şi puţin înalt, cu o vecinătate extrem de apropiată a foselor nazale, grosimea extrem de 

redusă a substratului osos nepermiţând inserţia unui implant dentar. Refacerea crestei alveolare 

deficitare se va face printr-o intervenţie chirurgicală cu adiţie osoasă. 

Această procedură are la bază principiul conform căruia, prin utilizarea unei membrane, 

în scop de barieră celulară, se menține, pentru o perioadă de timp, spațiul peste un defect vertical 

sau orizontal. În acest fel se stimulează proliferarea celulelor osteogenice și se evită migrarea 

celulelor nedorite din zonele de țesut moale învecinate. Prin rolul său de barieră, facilitează 

menținerea cheagului sanguin și stimulează vindecarea osoasă mai rapidă. Tehnica poate fi 

utilizată în asociere cu intervențiile de inserare de implanturi, pentru augmentarea crestelor 

edentate cu deficit osos, sau în cazurile în care, postoperator, apar fenestrații sau dehiscențe în 

apropierea implanturilor inserate ori pentru tratamentul patologiei periimplantare [16]. 

Dezavantaje: 

Metodele de regenerare osoasă au un șir de neajunsuri, printre care cele mai importante sunt 

traumatismul exagerat, cheltuieli majore, timp indelungat de reabilitare, există riscul ca materialul 

grefat să se resoarbă după înlăturarea membrane.Cu cât este mai mare defectul 

osos, cu atât vindecarea se va realiza într-un timp mai îndelungat, căci vascularizația în zonă va 

fi mai deficitară. 

 

1.6.3 Procedura de realizare a grefelor osoase 
 

Augmentarea crestelor edentate prin utilizarea grefelor osoase se poate realiza în mai multe 

moduri: 

A. Prin grefe de tip Onlay: Materialul de grefă este aplicat peste zona osoasă deficientă, în 

scopul îmbunătățirii lățimii sau înălțimii osului, sau chiar a ambelor. Patul osos 

gazdă, de obicei, este perforat cu o freză sferică, pentru a asigura vascularizația zonei, cu 

formarea cheagului sanguin între grefă și situl osos. Grefa se imobilizează cu ajutorul șuruburilor 

sau a plăcuțelor speciale sau chiar cu ajutorul implanturilor [17]. Este indicată atunci 

când resorbția crestei edentate este simetrică, iar pierderea de os este atât de mare încât osul 
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residual este redus la o suprafață aproape plată.  

B. Prin grefe de tip Inlay: Din cauza resorbției accentuate care se produce în cazul 

grefelor onlay, s-a încercat utilizarea unei grefe interpoziționale, care să ofere rezultate mai 

bune.Printr-o intervenție chirurgicală, se realizează o secțiune la nivelul crestei edentate, 

care este apoi separată, iar între fragmentele osoase se introduce materialul de grefă. Se 

realizează, pe acest principiu, secțiuni de tip Le Fort I și aplicare de grefă interpozițională [17]. 

Clasificarea biomaterialelor utilizate în chirurgia orală se realizează în funcție de criteriul 

immunologic astfel: 

-materiale autologe sau autogene provenite de la același organism, 

-materiale omologe sau alogene care provin de la un alt individ al aceleași specii, 

-materiale heterologe sau xenogene care provin de la un individ din altă specie, 

-materiale aloplastice ce au proveniență sintetică [46]. 

Avantajul procedurii de grefare osoasă este faptul că poate fi disponibil în cantitate mai mare, 

nefiind condiționat de oferta osoasă a pacientului propriu-zis. Dezavantajele constau în 

osteogenicitatea redusă, răspuns imun mare, resorbție mai rapidă în timp.  

 

1.7 Implanturi subdimesnionale 
 

În implantologia orală selectarea implanturilor după dimensiuni este bazată pe principiul 

folosirii la maximum a osului disponibil [15]. 

Pentru asigurarea acestui principiu de către firmele producătoare sunt propuse implanturi de 

diferite lungimi şi diametru. Noţiunea de implanturi scurte a fost propusă cu scopul de a simplifica 

reabilitarea implanto-protetică în cazurile de atrofii severe ale apofizelor alveolare prin instalarea 

implanturilor în mod convenţional. Actualmente sunt considerate ca scurte implanturile cu 

lungimea egală sau mai mică de 8mm [43]. 

Avantajele: 

Implanturile dentare scurte par a fi o soluție viabilă, în situația unei oferte osoase minime 

în înălțime, când implanturile sunt solidarizate. Bratu și colab. au demonstrat că utilizarea lor în 

zonele posterioare reduc nevoia procedurilor de augmentare osoasă. Rezultatele în densitățile 

osoase D1 și D2 sunt promițătoare. 

Dezavantaje: 

Datorită densitații D3 și D4 la nivelul maxilei posterioare, implanturile subdimensionale 

nu sunt o opțiune viabilă de tratament. 
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1.8 Implanturi pterigo-maxilare 
 

Inserarea implantelor în joncţiunea piramidală pterigo-maxilară este o metodă alternativă 

de a”sări peste” zona joasă a sinusului maxilar utilizând regiunea molarului 3 pentru implantare şi 

evitând augmentarea. Implantele sunt ancorate în osul restant al pacientului. Osul este foarte poros 

în această regiune, de aceea în cazul pierderii dinţilor ca urmare a bolii parodontale se petrece 

resorbţia osului spre palat cu îngustarea tuberozităţii. Până acum se credea că această zonă nu este 

favorabilă inserări implantelor datorită spaţiilor largi intraosoase adesea cu conţinut grăsos, 

spongioasă limitată şi prezenţa rară a corticalei însă, această zonă nu diferă cu mult de regiunea 

molară şi premolară unde sunt adesea inserate implantele. Trebuie iniţial făcute careva adaptări 

pentru a compensa calitatea osoasă joasă. Unii autori consideră că calitatea joasă a ofertei osoase 

necesită o calificare înaltă a chirurgului pentru obţinearea unei bune stabilităţi primare. Instalarea 

implantelor lungi cu antrenarea corticalei procesului pterigoid duce la creşterea stabilităţii şi 

succesului pe termen lung. 

Este necesară cunoaşterea anatomiei tuberozităţii maxilare. Deşi este citat faptul că limita 

posterioară este procesul pterigoid, în realitate structura posterioară este procesul piramidal al 

osului palatin. Această apofiză intervine între suprafaţa posteroinferioară a maxilei şi cea 

anteroinferioară a plăcilor pterigoide a osului sfenoid. Porţiunea sa medială conţine canalul şi 

foramenul palatin mic, iar adiacent marginii anterioare este canalul şi orificiul palatin mare 

localizat oral şi lateral de tuberozitate [19]. 

 

1.8.1 Implanturi angulate 
 

Inserarea implanturilor angulate spre mezial sau distal faţă de sinusul maxilar prezintă o 

metodă de alternativă metodelor chirurgicale de creare a ofertei osoase. Astfel, sunt inserate  

implanturi sub angulaţii aproximative cuprinse între 15 și 45 de grade, acest lucru permiţând 

utilizarea unor implanturi lungi, capabile să asigure o bună suprafată de contact între os și implant 

precum și o bună ancorare apicală în compacta nazala. 

Implanturile inserate angulat pot avea un rezultat de succes similar cu cele inserate drept. Acest 

rezultat pozitiv este asociat cu avantajele biomecanice de aplicare în poziţii strategice din punct de 

vedere al repartizării forţelor. Inserarea a 2 implante angulate unite cu implante anterioare drepte 

poate asigura un suport sigur pentru o construcţie protetică 

Protocolul de utilizarea a 4-6 implante în loc de maximum posibil pentru reabilitarea edentaţiei 

totale este de asemenea susţinut documentar prin studii clinice ce raportează o rată similară de 

succes prin protezele fixe ancorate la ambele maxilare prin 4-6 implante. De aceea inserarea 

implantelor angulat în zonele posterioare are un avantaj asupra celor inserate vertical. Capul 
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implantului poate fi plasat într-o zonă mai favorabilă repartizării forţelor, cu inserarea lor în os 

mai dens. 

Două dintre metodele de reabilitare a pacienților cu atrofie severă a maxilarului superior cu 

implanturi angulate care au câștigat teren datorită simplității și excluderii procedurilor chirurgicale 

dificile de repoziționare a pachetului vasculo-nervos alevolar inferior, sinus lift sau augmentări 

osoase, sunt conceptul: All-on-four și Fast and Fixed care au la bază principiile stabilite de către 

profesorul Branemark [18]. 

Sky Fast and Fixed este un tratament derivat din conceptul All-on-four imaginat de către 

profesorul Paulo Malo împreună cu Nobel Biocare (Goteborg, Suedia) și adaptat de către firma 

Bredent Medical (Germania), diferența dintre acestea constând în componentele utilizate, designul 

implanturilor și al bonturilor protetice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În linii mari, acestea se definesc prin inserarea unui număr minim de implanturi, 4-6 la arcada 

superioară, două dintre care sunt angulate și situate distal. Implanturile situate distal sunt utilizate 

cu scopul de evita zonele posterioare edentate, zone care de cele mai multe ori sunt deficitare din 

punct de vedere al suportuluiosos și care ridică mari probleme în inserarea implanturilor [12]. 

Avantaje 

• elimină, în majoritatea cazurilor, necesarea grefării oaselor maxilare 

• conceptul se bazează pe utilizarea implanturilor moderne, capabile să ofere o excelență 

stabilitate primară, atât de necesară în cazul tehnicii de „încărcare și funcție imediată”. 

• în zonele posterioare în față formațiunilor anatomice critice (sinusurile maxilare), se insera 

Figura 6. Reprezentarea schematică și aspectul radiografic 

al implantelor poziţionate angulat pentru evitarea sinusului 

maxilar și cavităţii nazale [6]. 
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implanturi în poziție înclinată; această înclinare de maximum 45 de grade a implanturilor 

posterioare asigura o bună distribuție a acestora, evita extensiile posterioare lungi ale 

lucrării dentare definitive și totodată evita formațiunile anatomice critice mai sus amintite. 

• la maxilarul superior utilizăm 4, 5 sau 6 implanturi, în funcție de densitatea osoasă pentru 

o reabilitare totală unimaxilară. 

 

1.8.2 Implanturile Zigomatice  
 

Un implant zigomatic este un implant de lungime mare, aproximativ 30-62,5 mm., 

care se utilizează în situația unor creste osoase edentate maxilare foarte atrofiate. El se fixează 

la nivelul osului zigomatic, de aceea nu este condiționat de cantitatea de os alveolar maxilar. 

Indicația de utilizare a implanturilor zigomatice este reprezentată de regiunea posterioară 

maxilară, însoțită de atrofie osoasă severă.    

În funcție de severitatea atrofiei osului maxilar și de poziția/mărimea sinusurilor maxilare, 

implanturile zigomatice pot fi inserate fie în combinație cu implanturi convenționale (all on four/ 

fast and fixed), fie individual, câte 4 (QuadZygoma) sau 6 (SixZygoma) implanturi zigomatice, 

permițând încărcarea și funcția imediată prin intermediul unei lucrări fixe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Avantajele implanturilor zigomatice comparativ cu alte tipuri de abordări pentru obținerea 

restaurărilor implanto-protetice, sunt următoarele: oferă perioade mai scurte de tratament, nu mai 

este nevoie de grefare osoasă, sunt utilizate mai puține implanturi în cursul tratamentului și 

Figura 7. Tehnica „4Zygoma“, reprezentare 

schematică și aspectul radiographic [6]. 
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oferă posibilitatea încărcării funcționale imediat postoperatorii.   

 Dezavantajele implanturilor zigomatice cuprind: Necesitatea realizării intervențiilor sub 

sedare generală, iar în cazul eșecului implanturilor, complicațiile sunt mai dificil de gestionat, 

tocmai de aceea, acestă tehnică mai este denumită „last resort” (de ultima instanța) [22]. 

 

1.9 Complicații și riscuri în utilizarea implanturilor angulate 

 

Inserarea angulată a implanturilor în regiunile posterioare, permit clinicianului să evite 

formaţiunile anatomice importante (sinus maxilar, planșeu nazal), dar nu poate fi neglijat în 

totalitate riscul de a perfora membrana sinusală sau de provocare a complicațiilor rinologic si alte 

complicatii posibile in cazul implantarii standarde.       

Canalul nazo-palatin unește cavitatea nazală cu cea orală și se deschide la nivelul palatului 

dur prin gaura nazo-palatină sau incisivă iar la nivelul cavității nazale prin foramenul lui Stenson.În 

interiorul canalului nazo-palatin se găsesc nervul și arterele nazo-palatine. Localizarea canalului 

incisiv este în spatele incisivilor centrali superiori. Lezarea vaselor palatine descendente și nervii 

nazopalatini pot fi cauza sângerărilor intraoperatorii. Conținuturile canalul nazopalatin poate fi 

mutat sau chiar enucleat pentru a evita orice complicație chirurgicală, fără consecințe 

postoperatorii. Cavitățile nazale reprezintă un obstacol anatomic în regiunea anterioară și ar trebui 

evitată. În caz de perforare, inflamație a mucoasei nazale  ca și consecință poate apărea  rinita sau 

rinosinuzita cronică, o barotrauma poate determina expulzarea implantului în cavitatea nazală [3]. 

 

1.9.1 Concluzii 
 

În practica de zi cu zi a unui clinician, acesta se confruntă de multe ori cu probleme în 

realizarea unor restaurări protetice care să reziste în timp, în cazul unor edentații vechi, cu 

pierderi mari de os la nivel crestal. Implantologia oferă posibilitatea, în asemenea cazuri, de a 

obține un tratament protetic cu rezultate corespunzătoare funcționale și estetice. Există, însă, 

situații în care, pentru inserarea implanturilor, este nevoie să se îmbunătățească suportul osos, 

atunci când acesta prezintă dimensiuni volumetrice insuficiente în una sau mai multe direcții, 

pentru a asigura stabilitatea primară și integrarea tisulară a implanturilor. Se pot utiliza în astfel de 

situații o serie de intervenții chirurgicale ajutătoare, care să refacă volumul osos. Dezavantajele 

constau, în majoritatea cazurilor, în faptul că orice intervenție presupune eventuale riscuri 

chirurgicale și, de asemenea, se impune prelungirea timpului de tratament cu încă un timp operator 

și cu perioada de vindecare postoperatorie asociată. 

Conceptul de inserare a implanturilor adaptate la oferta osoasă existentă se bazează pe un 

principiu simplu: utilizarea implanturilor înclinate, pentru a crea o restaurare a întregii arcade, 
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având avantajul că este un tip de tratament mult mai puțin invaziv decât alte metode. Astfel, se 

realizează restaurarea întregii arcade cu un număr minim de implanturi și fără a fi necesare 

intervenții de augmentare osoasă. Restaurările protetice susținute pe astfel de implanturi pot fi fixe 

sau mobilizabile. Se poate utiliza chiar în cazul pacienților cu atrofie osoasă marcată în regiunea 

posterioară, iar restaurarea protetică nu va avea dezavantajul extensiilor distale. Există studii care 

indică o rată de succes destul de înaltă pentru aceaste metode alternative care utilizează implatele 

angulate de 92-97% [51]. 

Fiind o metodă de reabilitare cu avantaje superioare relatate de autorii contemporani prezintă 

interes pentru studiul dat, rezultatele obținute în acest studiu vor servi la o înțelegere mai bună a 

metodei și o orientare în rezolvarea multitudinii de cazuri clinice. 
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2. MATERIALE ȘI METODE DE CERCETARE 
 

2.1 Metodologia realizării studiului 
 

În efectuarea studiului respectiv au fost utilizate metode de cercetare și analiză a surselor 

bibliografice naționale și internaționale existente la ora actuală, cu privire la reabilitarea 

maxilarului superior sever atrofiat.  

La prelucrarea datelor statistice, s-a utilizat metodele variației statistice cu aplicarea 

programei de calcul ’’Microsoft Excel 2016. Prelucrarea statistică a datelor investigațiilor a inclus 

verificarea rândurilor variațiilor în normă, calcularea mediei aritmetice, a deviației standard și a 

coeficientului variației.  

O atenție deosebită în studiu s-a acordat examenului clinic și paraclinic, care au permis stabilirea 

unui diagnostic și a unui plan de tratament corespunzător și individualizat fiecărui pacient în parte. 

Înregistrarea foto era efectuată după obţinerea acordului pacienţilor. Pentru aceasta a fost 

folosit aparatul „ Canon EOS 77D, Nikon 5, Sony 7 ”.  

Imaginile au fost introduse în calculator şi ulterior utilizate pentru documentarea şi studierea 

rezultatelor obţinute în programele din  cadrul pachetului Microsoft Office 2016. 

 

2.2 Date generale despre studiu 
 

În cadrul studiului au fost incluşi 47 pacienți cu vârsta medie 50,35 (±8,60) ani, dintre care 

20 femei și 27 bărbați, ce s-au adresat pentru reabilatarea implanto-protetică în clinica 

stomatologică Omni Dent  în perioada 08.02.2017-26.09.2020. 

Din studiul fișelor medicale s-a determinat că pacienții în studiu la adresare prezentau edentație 

parțială și totală a maxilarul superior însoțite de atrofia crestelor alveolare. 

Pacienții incluși în studiu au fost catalogați în 2 loturi, la baza divizării a stat gradul de 

atrofie a crestelor alveolare și în dependență de aceasta s-a ales metoda optimă de tratament. 

Primul lot l-au constituit 40 pacienți, care prezentau atrofie pe orizontală clasa ( B-w/C-w, C. 

Misch) și  verticală clasa  (C-h, C. Misch), aceeștia fiind reabilitați prin metoda ”Sky Fast and 

Fixed”, implantele utilizate în cazul dat au fost Bredent Blue SKY. 

Al doilea lot  l-au constituit 7  pacienții care au fost reabilitați prin metoda ”QuadZygoma”  

și care prezentau atrofie combinată (Clasa D, C. Misch) și la care s-au inserat implanturi Nobel 

Biocare și JDental Care. 
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2.3 Criteriile de includere și excludere a pacienților în studiu. 

 
Pacienții s-au adresat la clinică ”OMNI DENT” pentru reabilitarea implanto-protetică fiind 

edentați la maxilarul superior însoțit de  atrofie severă, tridimensională. 

Pacienții care prezentau suficient os pentru a fi reabilitați cu implanturi convenționale au 

fost excluși. 

Înainte de a fi incluși în studiu, toti pacienții au fost evaluați atât din punct de vedere 

dentoparodontal cu radiografii panoramice și examenul minuțios al cavității orale cât și prin 

examene paraclinice. 

Examenul clinic al pacienților s-a efectuat conform succesiunii: Prelevarea datelor 

personale de la pacienți, anamneza vieții și a bolii.  

S-a recurs la examenul exooral (inspecția, palparea, auscultarea) examenul intraoral, 

conform protocolului de examinare al pacienților.(A se vedea anexa 1). 

 În calitate de metode paraclinice de diagnostic au servit metodele 

radiografice:ortopantomografia (OPG) şi tomografia computerizată cu fascicol conic (CBCT). 

La fel nu au fost incluși în studiu pacienți cu maladii generale concomitente, severe, în 

acutizare ale sistemului cardiovascular, endocrin, patologii ale sistemului osos, dereglări psihice, 

cu maladii de ordin tumoral, cu vicii precum consumul drogurilor, alcoolism cronic sau fumători 

cu modificări la nivelul mucoaselor cavității orale. 

Pacienții au oferit consimțământul  în scris pentru a li se efectua  investigații de diagnostic, 

planificarea tratamentului, efecturarea intervențiilor chirurgicale, documentarea cazurilor, 

utilizarea datelor în scop științic și didactic. La fel paceinții au fost informați despre riscurile 

posibile și despre metodele alternative de tratament. 

Distribuția pacienților și a implanturilor a fost studiată prin analize statistice descriptive 

85% 40 
pacienți

15% 7 
pacienți

Fast and Fixed

Quad Zyoma

Figura 8. Repartizarea pacienților conform  indicațiilor clinice. 
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2.4 Diagnosticul și planificarea tratamentului 

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

Tomograful Sirona SL cu software-ul Sidexis 4, Galaxis și DDS —PRO. 

Densitatea osoasă a fost apreciată după clasificarea Misch, în timpul operaţiei (test de 

rezistenţă osoasă la frezare) și corelată cu datele radiografice. 

Înălțimea osului rezidual subantral a fost determinată pe OPG și pe clișeele CBCT-urilor. 

Au fost inserate implanturi cu diametrul maximal posibil, cu condiția că ele vor fi înconjurate de 

os cu grosimea nu mai mică de 1 mm. 

În  toate  cazurile,  preoperator, a avut loc asanarea cavității bucale, de asemenea, înainte de 

intervenție, pacienților  li  s-au  indicat  băi  bucale  cu  soluții  antiseptice  (soluție clorhexidină 

0,05%), dar și administrarea de antibiotice (Amoxicilină 0,875 + 0,125 acid clavulanic).  

La realizarea tehnicii operatorii pacienților incluși în primul lot, s-a respectat protocolul 

recomandat de Bredent ”SKY Fast and Fixed”, dar au fost încluse și unele modificări și elemente 

inovatorii propuse de chirurgul oro-maxilo-facial Dumitru Sîrbu și coautorii. 

Conform protocolului chirurgical modificat are loc inserarea angulară a implanturilor distale, 

adaptate la oferta osoasă cantitativă și calitativă, iar propunerea de inovaţie s-a referit la marcarea 

axului de inseraţie a implanturilor angulate distale pentru a facilita poziţionarea corectă și a 

micșora impactul traumatic. 

Respectând indicațiile protocolului s-au inserat între 4 și 6 implanturi la maxilă, în 

dependență de particularitățile clinice. Implanturile frontale se inseră cu poziție axială iar cele 

distale fiind angulate. 

O reformă în poziționarea implanturilor l-a constituit inserarea angulată a tuturor 

implanturilor astfel ca poziționarea în partea apicală și crestală să fie simetrică, repartizîndu-se 

implanturile uniform în substratul osos, ceea facilitează și protezarea ulterioară, aceasta metodă 

fiind brevetată cu succes de Dumitru Sîrbu și coautorii. 

 

2.5  Etapele intervenției chirurgicale de inserare a implanturilor după metoda”Sky 

Fast and Fixed” 

 
1) Prelucrarea cîmpului operator cu soluție antiseptică (H2O2 de 3 %, apoi sol. de 

clorhexidină de 0,2 %); 

2) Anestezia locală prin infiltrație pe versantul vestibular și palatinal din aria situsului 

implantar cu sol. Septanest 1 : 100 000; 

3) Analiza gingiei keratinizate disponibilă și în dependență de aceasta, realizarea inciziei pe 
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mijlocul crestei sau ușor deplasată palatinal, urmat de incizii verticale de degajare prelungite pînă 

la mucoasamobilă. 

4) Decolarea lamboului muco-periostal cu expunerea crestei alveolare; 

5) Marcarea axului de inseraţie a implanturilor angulate distale cu creionul chimic, conform 

modificării propuse de Dumitru Sîrbu și coautorii. 

Iniţial inserăm implantele axiale mediale, urmate de cele angulate și în final cele axiale din 

regiunea frontală distală. 

6) Formarea neoalveolei implantare pînă la diametrul optim; 

• Forarea cu freza pilot pînă la profunzimea stabilită, aprofundarea în continuare fiind 

inadmisibilă; 

• În continuare, cu frezele sistemului respectiv, forarea este efectuată la turații reduse 

(400-600 rpm). 

• Pentru verificarea poziţiei și angulării implantelor, sunt utilizaţi pinii de paralelism. 

În timpul forării, a fost apreciată densitatea osului (după Misch C.), fapt luat în considerație 

la stabilirea necesității subpreparării locașului implantar pentru obținerea unei bune stabilități 

primare. 

7) Instalarea implantului paracrestal cu obținerea unei bune stabilități primare. Forța de 

inserare definitivă a implantului (insertion torque – N/cm), a fost apreciată prin intermediul cheii 

dinamometrice; 

8) Prin lavaj cu unul dintre antiseptice, din cavitatea internă a implantului erau eliminate 

resturile de sînge și apoi a fost efectuată înșurubarea formatorului de gingie/șurubului de acoperire 

(în dependență de stabilitatea primară obținută); 

9) Suturarea. 

Notă: În cazul în care există alveole restante sau alte defecte osoase, acestea sunt augmentate osos 

și protejate cu membrane din colagen cu rol de barieră și membrane PRF, benefice în accelerarea 

vindecării ţesuturilor moi. 

Se practică sutura cu fir neresorbabil în puncte separate, evitându-se generarea de tensiuni 

în lambou, se atrage o atenţie deosebită la nivelul bonturilor multi-unit peste care s-au aplicat 

conformatoarele gingivale, deoarece este foarte important ca în jurul acestor bonturi să se asigure 

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

 

2.6 Etapele intervenției chirurgicale la pacienții, reabilitați cu ajutorul implanturilor 

zigomatice  

 
Operația de inserare a implanturilor zigomatice poate fi efectuată sub anestezie locală sau generală, 
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în funcție de dorințele pacientului, starea de sănătate și complexitatea cazurilor. 

1.Prelucrarea cîmpului operator cu soluție antiseptică (H2O2 de 3 %, apoi sol. de clorhexidină de 

0,2 %) ; 

2. Anestezia locală prin infiltrație pe versantul vestibular și palatinal din aria situsului implantar 

cu sol. Septanest 1 : 100 000; 

3.Expunerea crestei alveolare, precum și a regiunii zigomatice, s-a realizat printr-o incizie largă 

pe mijlocul crestelor alveolare, în limita gingiei keratinizate, fiind completată cu două incizii 

verticale de degajare, la nivelul tuberozității maxilare.  

4.Decolarea lamboului mucoperiostal se efectuează suficient pentru a oferi un câmp vizual 

optimal, astfel încât manipulațiile chirurgicale ulterioare să fie ușor realizate.  

5.Crearea neoalveolelor se efectuează în conformitate cu tehnica chirurgicală, propusă de P. Malo 

(2008):[30]. 

• Inițial cu freza sferică de 2,8 mm, ulterior, se utilizează freze cu diametru crescând, 

conform indicațiilor producătorului sistemului de implanturi (Nobel Biocare-Elveția, 

JDental CareItalia).  

• Freza finală depinde de situația anatomică (cantitatea și calitatea osului disponibil), 

astfel, neoalveola poate fi creată cu subpreparare (densitate D4) sau suprapreparare 

(densitate D1).  

• Pentru evitarea supraîncălzirii, la 500-600 rotații/min se efectuează irigarea cu soluție 

salină. 

• În dependență de particulariutățile anatomice ale maxilarului superior, osului 

zigomatic, topografia sinusului maxilar, metoda de inserare a implanturilor 

zigomatice poate interesa sinusul maxilar, asftfel imoplantulu transversându-l, sau 

fiind poziționat extra sinusal. 

În cazul traversării sinusului maxilar, se recomandă crearea unei ferestre de acces 

în peretele lateral al sinusului maxilar, decolarea mucoase sinusale pentru a nu fi 

lezată, dar și pentru un control vizual al forajului neoalveolei și poziționării 

implantelor. 

• Inserarea implantelor cu stabilitate primară bună (>35 Ncm) se obține datorită 

penetrării în osul zigomatic, ceea ce oferă posibilitatea încărcărioi imediate cu 

proteză fixă temporară. 

• Suturarea 
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2.7  Tratamentul medicamentos  

Tuturor pacienților în urma intervenției chirurgicale, li s-a prescris: 

• Tratament antimicrobian- Antibiotice cu spectru larg de acțiune (”Augmentin” 1,0 câte 

un comprimat de două ori pe zi timp de 7 zile); 

• Tratament antimicotic, pentru prevenirea apariției candidomicozei , ce poate fi provocată 

de administrarea antibioticelor (”Fluconazol” 150mg câte o capsulă la a 3-a și a 7-a zi); 

• Tratament antiinflamator- la necesitate în dependență de apariția sindromului algic 

(”Ibuprofen” 400mg câte un comprimat la apariția durerii); 

• Tratament local- Soluții antiseptice pe bază de clorhexidină pentru prevenirea infectării 

plăgii (soluția pentru băi bucale ”Loroben”) 

 

2.8 Determinarea stabilității primare 

 
Forța de inserție a implanturilor dentare exprimată în Newton centimetri (Ncm), reprezintă 

o măsurare a rezistenței după inserarea implantului. Aceasta depinde de calitatea osului 

(densitatea) ce va oferi o rezistență sporită la aplicarea forțelor. Este o măsurare, care poate fi 

evaluată cu cheia dinamometrică sau în timpul inserării.  

În pofida acestui fapt, este evident că valorile forței de inserție au o relație directă cu contactul 

os-implant [5]. 

Un torque de inserţie ridicat este important pentru obţinerea stabilităţii primare şi 

pentru protocolul de încărcare imediată. Un studiu a sugerat că pentru realizarea 

osteointegrării implanturilor este necesar un torque de inserţie de minim 32Ncm [30]. 

Alte studii scot în evidenţă faptul că un torque cu valori de cel puţin 35Ncm sau 40Ncm 

este optim pentru protocolul de încărcare imediată [52]. 

Poate fi utilă în acest sens ușoara subpreparare a neoalveolelor, astfel încât cuplul de inserare să 

fie chiar mai mare de 35 Ncm. Inserarea finală se face manual, cu ajutorul cheii din trusa 

chirurgicală. Imediat postoperator, la implanturi cu stabilitate primară satisfăcătoare (≥35 Ncm) se 

aplică protocolul încărcării imediate, care constă din următoarele etape: 

Montarea bonturile speciale pentru lucrări inșurubate, în poziţii precise și la angulaţii diferite, care 

variază între 0, 15 și 30 de grade. 

Confecționarea construcțiilor protetice provizorii până la 7 zile (pe un termen de 6 luni), ulterior 

se confecționează construcțiile protetice permanente. 

Încărcarea imediată provizorie este utilizată primordial cu scop estetic. În aceste cazuri, 

marginea protezelor provizorii din acrilat este plasată supragingival, pentru a evita 
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microtraumatismele și o refacere a marginii gingivale cât mai estetică [32]. 

Conservarea crestei osoase în jurul implantului pe termen lung este "cheia succesului" 

în implantologie. Marea majoritate a autorilor apreciază în cadrul studiilor longitudinale 

(1.3 și 5 ani) că pierderea aproximativ 1.5 mm în primul an și apoi, în continuare cate 

0.2 mm pe an, garantează supraviețuirea pe termen lung a implantului [14]. 

 

2.9 Monitorizarea pacienților în perioada de vindecare  

 
Metodele de evaluare a rezultatelor regenerării țesuturilor au fost examenul clinic obiectiv, 

realizarea ortopantomografiei și tomografiei computerizate. Pacienții au fost monitorizați la 1, 2, 

3 săptămâni postoperator, în dependență de caz, pentru a urmări evoluția regenerării în timp. 

Pacienții au fost programați la vizite de control pentru a monitoriza menținerea sau necesitatea 

suprimării suturilor postoperatorii, gradul de vindecare a crestelor alveolare, prezența sindromului 

algic, până la vindecarea definitivă, următoarea etapă protetică se realizează peste 6 luni 

 

2.9.1 Analiză sistematică a publicațiilor indexate în baza de date PubMed 

 
S-a realizat o analiză sistematică a publicațiilor indexate în baza de date PubMed până în 

ianuarie 2021. S-au urmărit articolele care studiază rata de supraviețuire a implanturilor dentare și 

nivelul osului periimplantar. S-au selectat doar articolele în limba engleză, după cuvintele ,,tilted 

implants”. S-au luat în calcul articole care cuprind teste randomizate și nerandomizate,prospective 

și retrospective, observaționale și experimentale. Din aceste studii, s-au extras datele privitoare la 

aspectele de interes care au fost ulterior analizate statistic. 

Rata medie de supraviețuire a fost calculată la 1, 2, 3, și 5  ani și cantitatea de os pierdut (măsurată 

doar pe verticală în mm) a fost evaluată tot la aceleași intervale de timp. 
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3. REZULTATE OBȚINUTE ȘI DISCUȚII 
 

3.1 Analiza statistică a rezultatelor studiului 

 
Eşantionul studiat cuprinde 47 de subiecţi din ambele sexe, cu reprezentari diferite, astfel 

reprezentanţii sexului masculin au fost în număr de 27, în timp ce reprezentantele sexului feminin 

în număr de 20. 

Vârsta medie a subiecţilor aleşi în acest studiu, a constituit 50,35 ani. Vârsta se abate de la  

medie în plus sau în minus cu 8,60 ani. Modulul (valoarea modală) are valoarea de 62, acest lucru 

semnifică faptul că vârsta cea mai frecvent întâlnită la subiecții studiului a fost de 62 de ani. Vârsta 

a înregistrat o mare dispersie, cea minimă înregistrată este de 28 ani, în timp ce vârsta maximă este 

de 67 de ani (Tabelul 1). 

 

               Tabelul 1. Statistici descriptive cu privire la vârsta pacienților incluși în studiu 

 

Date validate 47 

Media 50,35 

Mediana 53 

Modul 62 

Abaterea standard 8,60 

Minimul 28 

Maximul 67 

 

 

Pacienții incluși în studiu, au prezentat edentaţii totale - 12 cazuri , edentaţie parţială - 21 

cazuri. La 14 pacienți dentați s-a determinat prezența  parodontitei generalizate forma gravă. 

Din totalul  de pacienţi la 7 s-a intervenit cu implanturi zigomatice, restul 40 fiind reabilitați 

prin metoda Bredent Sky Fast and Fixed, alegerea metodei de tratament s-a efectuat în dependență 

de densitatea osoasă după Misch care a fost D3 în majoritatea cazurilor (79,44 %) , în 5,67 % - 

D2, în restul situațiilor (14,89 %) – D4, astfel cazurile pacienților cu densitatea osoasă D2 și D3, 

au fost reabilitate cu ajutorul metodei ”Bredent Sky Fast and Fixed”  sau implanturi zigomatice cu 

încărcarea protetică imediată, iar la pacienții  cu os trabecular fin ( D4 ) s-a recurs la încărcarea 

amânată. Analiza statistică a datelor înregistrate relevă următorul raport: de încărcare protetică 

imediată au beneficiat 38 de pacienți ceea ce constituie o marjă de 80,85 %, iar la 9 pacienți cu 

cota procentuală de 19,15 %, din cauza particularităților clinice mai sus menționate, încăcarcarea 
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protetică a fost amânată. 

 

 

3.2 Analiza datelor pacienților reabilitați prin metoda Bredent Fast and 

Fixed 

 
Total au fost instalate 213 implanturi Bredent Blue SKY la 40 pacienti cu diametru 4 mm, 

iar lungimea lor a  variat în dependență de localizare și angulație, în urma studierii datelor s-a 

obținut următoarea corelație statistică: de 10 mm – 39 implanturi; 12mm – 27 implanturi; 14mm 

– 41 implanturi; implanturile angulate au fost de lungimea: 12mm – 23 implanturi; 14mm – 30 

implanturi; 16 mm –53 implanturi. 

 

 Figura 9. Reprezentarea grafică a numărului implanturilor ”Bredent Blue SKY” în dependență de 

lungimile folosite 

La 21 pacienți - 52,5 %  reabilitați prin metoda Bredent Fast and Fixed, pentru a crea 

condiții optime de inserare a implanturilor precum și condiții de adaptare a viitoarei proteze, a 

fost efectuată de asemenea intervenția de regularizare a crestei osoase, restul 19 pacienți, care 

reprezintă 47,5 %, nu au beneficiat de această etapă chirurgicală . 

39; 37%

27; 25%

41; 38%

Implanturi axiale

10 mm 12 mm 14 mm

23; 22%

30; 28%

53; 50%

Implanturi angulate

12 mm 14 mm 16 mm
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 Figura 10. Reprezentarera grafică a coraportului pacienților la care s-a efectuat regularizarea 

crestei alveolare 

 

3.3 Date referitoare la caracteristicile implanturilor dentare 

 
  Conceptul SKY Fast & Fixed se bazează pe inserarea unui număr de 6 implanturi la arcada 

maxilară chiar și așa, există situații care impun inserarea unui număr fie mai mic fie mai mare de 

implanturi dentare pentru a putea obține rezultatele dorite și impuse de situația clinică, de 

solicitările ocluzale și permise de structurile osoase. Astfel, printr-un examen clinic atent 

completat cu evaluare imagistică, luând în considerare arcadele edentate sau în iminența de a fi 

edentate la care a fost aplicat tratamentul, s-a ajuns la următoarele rezultate: numărul mediu 

statistic de implanturi folosite a fost de 5,58 , cu valorile extreme 4 respectiv 6 implanturi(Tabelul  

2). 

               Tabelul 2. Statistici descriptive cu privire la vârsta pacienților incluși în studiu 

 

 

Numărul total de imp. 213 

Date validate 40 

Media 5,58 

Mediana 6 

Modul 6 

Abaterea standard 0,58 

Minimul 4 

Maximul 6 

 

 

 

 

21; 52,5%
19; 47,5%

REGULARIZARE OSOASĂ

Da Nu
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3.4 Analiza datelor pacienților reabilitați prin metoda implanturilor 

zigomatice 

 
Studiind datele pacienților cu implanturi zigomatice, menționez că în total prin această 

procedură au fost inserați 34 de implanturi dintre care 23 au fost zigomatice (Nobel Biocare – 4 

imp., JDental Care – 19 imp.), iar 11 convenționale(JDental Care). 

Pacienții incluși în studiu au prezentat edentație totală în 5 cazuri și edentație parțială – în 

2, toate fiind asociate cu atrofie severă clasa D, Misch. Reabilitarea totală a maxilarului superior 

s-a efectuat la 7 pacienți, iar la 1 pacient, s-a recuperat edentația unilaterală pe stânga. Protocolul 

„Quad Zygoma” cu 4 implanturi zigomatice a fost aplicat în 3 cazuri, „Quad Zygoma hybrid” cu 

4 implanturi zigomatice și 1 convențional a fost aplicat la un singur pacient. În alte 2 cazuri a fost 

utilizată metoda „Hybrid Zygoma + 2” 2 implanturi zigomatice și 2 convenționale și în 1 caz s-a 

aplicat metoda „Hybrid Zygoma + 4” 2 implanturi zigomatice și 4 convenționale. 

Apelând la clasificărea ”ZAGA” a lui lui Apparicio [2], distribuția implanturilor 

zigomatice se prezintă astfel: poziționate strict intrasinuzal (clasa 0) - 6 implanturi (26%),  plasate 

intrasinuzal tangențiind peretele lateral al sinusului (clasa 1), - 8 implanturi (35%), 7 implanturi 

(30%) - cu poziționare extrasinuzală (clasa 2), iar (clasa 4) cu ancoraj strict în osul zigomatic au 

fost inserate 2 implanturi ( 9% ). 

 Implanturile inserate au avut diametrul de 3.75 mm, 4.1 mm, 4.3 mm, iar  lungimile  de 8 mm – 

1 implant; 10 mm – 4 implanturi, 13 mm – 4 implanturi și 15 mm – 2 implanturi pentru cele 

convenționale și 37.5 mm – 3 implanturi; 40 mm – 7 implanturi; 42.5 mm – 4 implanturi; 45 mm 

– 3 implanturi; 47.5 mm și 50 mm câte un implant pentru cele zigomatice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Reprezentarea grafică a numărului implanturilor utilizate în dependență de lungime, la 

pacienții reabilitați conform protocolului implanturilor zigomatice. 

 

 

1; 9%

4; 37%
4; 36%
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3.5 Viabilitatea și eficacitatea aplicării în practică a metodelor studiate 

 
Principalele întrebări studiate referitor la viabilitatea și eficacitatea aplicării în practică a 

metodelor alternative de reabilitare a pacienților edentați la maxilarul superior sever atrofiat, 

bazate pe analiza rezultatelor obținute, au fost: 

a) Caracterul evoluției perioadei postoperatorii imediate și durata de vindecare; 

b) Osteointegrarea implanturilor; 

c) Volumul osului rezorbat și evaluarea stabilității acestuia în timp ( după încărcarea 

implanturilor); 

d) Complicațiile și profilaxia lor; 

e) Rata succesului tratamentului implanto-protetic prin aceste tehnici în timp.  

 

3.6 Evoluția imediat postoperatorie și urmărirea perioadei de vindecare 

 
Urmărirea evoluției imediat postoperatorie și a perioadei de vindecare a fost realizată la   

247 implanturi.  

Densitatea osoasă la pacienţii în studiu a fost D3 în majoritatea cazurilor (79,44 %), în 5,67 % - 

D2, în restul situațiilor (14,89 %) – D4 - care a pus probleme în obținerea stabilității primare.

 Plaga post operatorie a avut o evoluție benefică în toate cazurile vindecarea obținîndu-se 

în termeni medii astfel suturile au fost înlăturate după 7-8 zile. 

Studiu clinic asupra condițiilor de integrare tisulară a implanturilor 

Rata de succes a unui implant poate fi stabilită prin urmărirea obținerii integrării sale 

tisulare sunt mulți factori care influențează osteointegrarea implantului, și cele mai multe dintre 

ele se referă la implant și factorii ce țin de acesta.  

Conform  lui Albrektsson terapia chirurgicale de inserare a implanturilor este considerată cu 

succes dacă se întrunesc următoarele condiții: 

1. Absenţa mobilităţii implanturilor; 

2. Absenţa radiotransparenţei periimplantare înregistrate radiologic; 

3. Resorbţia osoasă periimplantară sa fie de maximum 0,2 mm anual, consecutiv primului 

an de includere acestora în cadrul mişcărilor funcţionale; 

4. Absenţa semnelor şi simptomelor precum: durere, infecţie, parestezie, anestezie sau 

orice fel de traumatism adus pachetului vasculo-nervos; 

5. În contextul criteriilor anterior menţionate se acceptă o rată de succes de 85% după 5 ani 

de la încărcarea protetică a acestora şi 80% după o perioadă de 10 ani;[1]. 

Integrarea tisulară de succes a unui implant depinde de atingerea tuturor condițiilor 

esențiale, menționate mai sus dar și de proprietățile implantului, de acuratețea realizării intervenției 
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chirurgicale, de starea de sănătate generală a pacientului, dar și de asigurarea unui substrat osos 

corespunzător, atât din punct de vedere calitativ, cât și cantitativ, care să nu permită micromișcări 

ale implantului în timpul etapei de osteointegrare primară. 

Dintre aceste implanturi s-au înregistrat 5 eșecuri în cazul pacienților reabilitați prin metoda 

”Bredent Sky Fast and Fixed”, rezultând o rată de succes de 97,66 %, pentru totalul de 213 

implanturilor inserate. 

Reieșind din limitările în timp ale studiului efectuat precum și numărului mic de pacienți 

reabilitați cu ajutorul implantelor zigomatice, rezultatele obținute a oferit o rata de succes de 

95,65%, din 23 de implante zigomatice inserate s-a soldat cu eșec doar un implant. Fapt  ce a 

derminat să facem o analiză comparativă pe baza articolelor tematice publicate pe platforma 

”PubMed” 

 

3.7 Rezultate obținute pe baza studiului articolelor tematice 

 
O căutarea după criteriile următoare (tilted implants, zygomatic implants, fast and fixed , 

all on four/six, osteointegration implant, complications zygomatic implants) pe platforma 

”PubMed”,  a dat 37 rezultate, din care 9 articole am ales să fie incluse (5 retrospective și 4 

prospective), care au fost publicate în perioada 2013-2021 (Figura 12). 

                   Figura 12. Schema studiului articolelor tematice de pe platforma PubMed. 

 

În cadrul acestor studii au fost cuprinși 386 de pacienți care au avut 2181 de implanturi aplicate 

dintre care 348 fiind implanturi zigomatice, 1015 implanturi revenind metodei all on four/six, iar 
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restul 818 implanturi au fost inserate conform protocolului Bredent Sky Fast and Fixed.  Analizând 

datele, conform criteriilor menționate au permis să evidențiem următoarele: 

 

3.7.1 Rata de supraviețuire medie calculată din sursele studiate 

 
În 5 articole se conțin date despre rata de supravețuire a implantelor angulate la un 1 an, 

media constituind – 96,95%, la 2 ani de la inserarea implantelor această medie este în descreștere 

reprezentând 96,76%, date despre aceasta fiind culese din 4 articole de specialitate 

Fiind citate studiile din 3 articole și calcularea indicatorilor medii a fost evidențiată o rată de succes 

de până la 96,40 % la 3 ani.  

La 5 ani, rata de succes a implantelor angulate a ajuns la pragul de  95,42% (3 articole). 

 

 

 

Rezultatele obținute în cadrul acestui studiu arată evoluția implanturilor dentare în 

primii 5 ani după inserarea acestora și rata mare de succes pe termen scurt. Cunoașterea 

gradului de succes în tehnologia implantară este foarte importantă pentru aprecierea 

predictibilității unui viitor act terapeutic. 

 

3.7.2 Pierderea osului periimplantar, calculat pe baza surselor studiate 

 
Resorbțiile osului alveolar periimplantar a fost calculat pe baza mediei din 7 articole 

selectate conform crtiteriilor menționate anterior, atfel imediat după inserarea implantului 

rezorbțiile sunt minime și au fost evaluate în perioada restaurărilor protetice provizorii obținându-

se o medie de 0,32 mm. În primul an de la încărcarea protetică, resorbția osului alveolar se 

96,95%
96,76%

96,40%

95,42%

94,50%

95,00%

95,50%

96,00%

96,50%

97,00%

97,50%

Rata de succes la

Evoluția ratei medii de succes a imp. angulate

1 an 2 ani 3 ani 5 ani

Figura 13.  Rata medie de supraviețuire a implanturilor dentare pe ani 
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dublează, ajungându-se la o valoare medie de 0,65 mm. În următorii doi ani, resorbția osului 

alveolar scade înregistrându-se în cel de-al doilea an o resorbție de 0,87 mm, crescând astfel 

resorbția față de primul an cu doar 0,22 mm. În cel de-al treilea an a fost înregistrată o resorbție 

medie de 0,27 mm, constituind în total 1,14 mm, iar la 5 ani rezorbția totală a constituit 1,43 

mm.(Figura 14). 

În cadrul studiului efectuat în Clinica Omni Dent am obținut următoarele date: până la un 

an – 0,37 mm; la 1 an – 0,71 mm; la 2 ani – 0,93 mm; la 3 ani – 1,21 mm.  

Aceste valori sunt comparabile cu cele obținute de alți autori care relatează resorbții mai mari în 

primul an de până la 1,5 mm iar în anii următori resorbții de 0,2 mm pe an [7]. 

 

 

 

 

3.7.3 Complicații și frecvența lor 

 
În ciuda predictibilităţii terapiei implantare, tratamentul implanto-protetic poate fi însoţit 

de complicaţii, dintre care cele mai frecvente sunt cele inflamatorii: apariţia mucozitei peri-

implantare și peri-implantitei țesuturilor moi și dure din jurul implanturilor dentare, complicații 

atribuite atât igienei orale deficitare cât şi unor factori biomecanici, legaţi de parametri asociaţi 

implantelor (lungime, diametru, design, material) sau de factori legaţi de pacient (calitatea 

osului, forţe ocluzale, afecţiuni sistemice). 

Conform metanalizei efectuate pe baza articolelor publicate pe portalul” PubMed” legate 

de prevalența complicațiilor inflamatorii ale implanturilor angulate, mucozita se întâlnește, în 
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medie, la 42,9% (variind între 19% și 65%) dintre pacienții analizați, pe când peri-implantatita 

afectează un sfert din pacienții purtători de astfel de implanturi: 21,7% (variind între 1% și 47%). 

Severitatea se referă la profunzimea inflamației la nivelul țesuturilor periimplantare. 

Făcând o comparație a datelor privind rata complicațiilor inflamatorii implantare la cei 47 

de pacienți tratați în clinica Omni Dent, menționăm următoarele: la 12 pacienți (25,53 %) a fost 

atestată mucozita, iar  peri-implantitei a fost întâlnită la 6 pacienți (12,76 %). 

Menţinerea sănătăţii ţesuturilor periimplantare după încărcarea protetică a implanturilor 

are un rol la fel de important ca etapa chirurgicală de inserare a acestora şi contribuie la 

îmbunătăţirea ratei de supravieţuire a acestora. Igiena orală a pacienţilor are un impact semnificativ 

asupra dimensiunilor osoase din jurul implanturilor osteointegrate şi îşi spune cuvântul chiar şi la 

pacienţii edentaţi total. Cea mai bună metodă de tratament a patologiei periimplantare este 

prevenţia acesteia [27]. 

Cele mai recunoscute două substanţe folosite post chirurgical pentru prevenirea apariţiei 

periimplantitelor şi a perimucozitelor sunt acidul hialuronic şi clorhexidina, substanţe care pot fi 

folosite în asociere sau pot fi folosite separat în funcţie de caz. 

 

3.7.4 Concluzii asupra datelor analizate 

 
Studiile luate în calcul prezintă doar cifre cu privire la supraviețuirea implantului pe arcadă 

și/sau pierderea osului marginal. În foarte punține dintre acestea se discută aspecte legate de lipsa 

simptomatologiei de orice fel la nivelul implanturilor. 

Aspecte legate de încărcarea protetică sunt menționate într-un număr mic de studii. 

Cauzele cele mai frecvente de pierdere a implanturilor sunt cele infecțioase și mecanice. 

Studiile efectuate sugerează existența unei rate de supraviețuire a implantului dentar de 95,42% la 

5 ani, un procent îmbucurător, care poate fi considerat un un succes remarcabil pentru 

implantologia orală, dar și o pierdere a osului periimplantar de 1,43 mm. în medie, pe parcursul 

primilor 5 ani, valori care arată un nivel de performanță crescut. 

 

3.8 Discuții 

 
Conceptul de protezare al edentatului total cu număr redus de implanturi, două dintre care 

fiind inserate în poziție angulată, este un concept relativ recent care în ultimii ani a devenit din ce 

în ce mai cunoscut și în rândul pacienților. În trecut acest concept era cunoscut destul de bine de 

clinicieni dar din lipsa unor dovezi clinice mai ample și pe perioade mai mari de timp acesta a fost 

destul de evitat. La ora actuală datele științifice au fost în mare parte corelate cu aspectele clinice, 

motiv pentru care și încrederea în acest sistem a crescut exponențial. 
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Concluzii 

 
1.Reabilitarea pacienților edentați la maxilarul superior cu ajutorul metodelor  chirurgicale 

alternative de inserare a implanturilor angulat, reprezintă procedee viabile de tratament chiar 

dacă aceastea au ridicat numeroase semne de întrebare de-a lungul timpului datorită elementului 

de noutate pe care l-au adus metodelor convenționale. 

 

2. Studiile efectuate pe baza aritcolelor de specialitate sugerează existența unei rate de 

supraviețuire a implantulelor dentare angulate de 95,42% la 5 ani, un procent îmbucurător, care a 

fost confirmat și pe baza pacienților incluși în studiu, astfel obținându-se o rată de succes  de 97, 

66% la o perioadă de 3 ani, fapt care poate fi considerat un succes remarcabil pentru implantologia 

orală. Pierderea osului periimplantar în cazul implantelor angulate a fost de 1,43 mm. în medie, pe 

parcursul primilor 5 ani, valori care arată un nivel de performanță crescut dar care lasă și tendințe 

spre îmbunătățire. 

 

3.Prin utilizarea implanturilor angulate, 38 pacienții dintr-un eșantion cu 47 de date validate au 

beneficiat de restaurări protetice fixe pentru întreaga arcadă, la un termen de  până la 7 zile  de la 

intervenția chirurgicală. Aceste restaurări asigură funcția estetică, confortul pacientului și asigură 

parțial funcția masticatorie, pentru o perioadă de vindecare de aproximativ 3-6 luni, timp suficient 

pentru a se realiza premizele obținerii succesului tratamentului, care este de peste 95 % în ambele 

loturi incluse în studiu. 

Metoda de reabilitare cu plasarea implantelor distale angulat a demonstrat o eficacitate și o rată de 

succes înaltă în cazul pacienților cu atrofie severă a maxilarului superior, astfel implantarea 

angulată este sigură cu pronostic previzibil și rata de succes înaltă. Evaluarea la pacienții incluși 

în studiu, a demonstrat utilizarea lor în diverse situații clinice, în dependență de gradul de atrofie 

a crestei alveolare, ajutînd astfel clinicianul să evită formațiunile anatomice importante.  
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Anexe 
 

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 



52 

 

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. Examenul 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. 
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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 : OPG, 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. 
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Anexa 2. Cazuri clinice cu reabilitarea pacienților la maxilarul superior cu ajutorul 

implanturilor angulate 
 

Caz clinic nr. 1. Reabilitarea implant-protetică după metoda Bredent Fast and 

Fixed 

 
Pacienta V.R., 63 ani, s-a adresat în cadrul Clinicii stomatologice ”Omni Dent”,  cu acuzele 

prinvind lipsa dinților la  maxilarul superior și a solicitat reabilitarea implanto-protetică. 

Din spusele pacientei a pierdut dinții ca urmare a cariei dentare și 

complicațiilor ei. 

Pacienta  a fost examinată clinic și paraclinic conform protocolui de examinare standard. ( a 

se vedea anexa 1 ). 

La examenul obiectiv exobucal se evidențiază micșorarea dimensiunii verticale ale etajului 

inferior al feței, se depistează o asimetrie facială. 

Examenul clinic endobucal relevă lipsa dinților laterali în cadranul I, iar în cadranul II limita 

medială a edentației începe de de la dintele 21, crestele alveolare în zonele edentate sunt înguste, 

scurte, lățimea gingiei keratinizate este de 2-3 mm. 

Examinarea paraclinică: Pentru un diagnostic complet s-a recomandat efectuarea unei 

radiografii panoramice și a unui CBCT cu planificarea implantării ulterioare (Figura 4). 

Diagnostic: Edentație parțială la maxilă clasa I  după Kennedy, cu dereglarea funcțiilor estetice și 

de masticație, asociată cu atrofia severă a maxilarui superior, pe orizontală clasa ( B-w/C-w, C. 

Misch) și  verticală clasa  (C-h, C. Misch). 

Planul de tratament 

După măsurările realizate cu ajutorul CBCT-ului, s-a observat că înălțime aosoasă 

disponibilă nu era suficientă pentru inserarea timplanturilor în condiții de siguranță. 

Pacientei i-au fost propuse două metode de tratament cu avantajele și dezavantajele lor, care 

au fost expuse în capitolul 1: 

1. Metode de trament ce presupune crearea suportului osos 

În cazul osului de tip C-h de la nivelul maxilarului superior, care îl prezintă pacienta se 

indică realizarea intervențiilor de sinus lifting, prin care se poate realiza augmentarea 

predictibilă chiar și până la 10 mm., pentru acest tip de tehnică se folosesc materiale 

aloplaste.  

2. Metode de tratament ce presupun utilizarea ofertei osoase disponibile 

O altă variantă de abordare a acestui caz, este folosirea implanturilor angulate și anume 

reabilitarea implanto-protetică imediată, conform metodei Bredent Fast and Fixed cu modificările 

brevetate de chirurgul oro-maxilo-facial Dumitru Sîrbu și coautorii. 



55 

 

Aceasta presupune inserarea angulată a tuturor implanturilor, astfel ca poziționarea în partea 

apicală și crestală să fie simetrică, fapt ce favorizează repartiția uniform a forțelor în substratul 

osos și protezarea ulterioară.          

 De asemenea, în regiunea posterioară maxilară cu os tip C-h, literatura de specialitate 

recomandă folosirea de  implanturi scurte, dar care au o rată de success redusă în os cu densitatea 

D3 și D4 după Misch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapele tratamentului:  

1.Prelucrarea cîmpului operator cu soluție antiseptică (H2O2 de 3 %, apoi sol. de clorhexidină de 

0,2 %) ; 

2) Anestezia locală prin infiltrație pe versantul vestibular și palatinal din aria situsului implantar 

cu sol. Septanest 1 : 100 000; 

3) Analiza gingiei keratinizate disponibilă și în dependență de aceasta, realizarea inciziei pe 

mijlocul crestei sau ușor deplasată palatinal, urmat de incizii verticale de degajare prelungite pînă 

la mucoasamobilă. 

4) Decolarea lamboului muco-periostal cu expunerea crestei alveolare; 

5) Formarea neoalveolei implantare pînă la diametrul optim; 

• Forarea cu freza pilot pînă la profunzimea stabilită, aprofundarea în continuare fiind 

inadmisibilă; 

• În continuare, cu frezele sistemului respectiv, forarea este efectuată la turații reduse 

(400-600 rpm) 

                          Figura 15. OPG preoperator a pacientului V.R 
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În timpul forării, a fost apreciată densitatea osului (după Misch C.), fapt luat în considerație 

la stabilirea necesității subpreparării locașului implantar pentru obținerea unei bune stabilități 

primare. 

8) Instalarea implantului paracrestal cu obținerea unei bune stabilități primare. Forța de 

inserare definitivă a implantului (insertion torque – N/cm), a fost apreciată prin intermediul cheii 

dinamometrice; 

9) Prin lavaj cu unul dintre antiseptice, din cavitatea internă a implantului erau eliminate 

resturile de sînge și apoi a fost efectuată înșurubarea formatorului de gingie/șurubului de acoperire 

(în dependență de stabilitatea primară obținută); 

10) Suturarea. 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

Figura 17. Imagini endo-orale intraoperatorii de inserare a implanturilor conform metodei Fast 

and Fixed 

A- realizarea inciziei pe mijlocul crestei ușor deplasată palatinal, urmat de incizii verticale de 

degajare prelungite pînă la mucoasa mobilă. 

B-Fixarea ghidului chirurgical 

 

Figura 16. Aspect preoperator, OPG 
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A B 

A B 

Figura 18. Imagini din timpul intervenției de inserare a implanturilor conform metodei Fast and 

Fixed 

A- Formarea neoalveolei implantare pînă la diametrul optim 

B- Aspect al implantului Bredent Blue Sky 

 

A B 

Figura 19. Imagini din timpul intervenției de inserare a implanturilor conform metodei Fast and 

Fixed 

A- Inserarea implantului 

B-Aplicarea multi unit aboutme 

 

Figura 20. Imagini din timpul intervenției de inserare a implanturilor conform metodei Fast and 

Fixed 

A- Fixarea conformatoarelor de gingie și suturarea plăgii 

B-Aspect endo-bucal la 24 ore după intervenție 
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    Figura 23. Examenul radiologic la sfârșitul tratamentului implanto-protetic 

 

A B 

Figura 21. Imagini postoperator 

A- Aspect endo-bucal la 7 zile de la intervenție 

B-Proteza provizorie 

 

A B 

Figura 22. Imagini din timpul intervenției de inserare a implanturilor conform metodei Fast and 

Fixed 

A- Fixarea protezei provizorii la 7 zile de la intervenție 

B-Aspect endo-bucal al protezei 
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A 
B 

C 
E 

Figura 24. Imagini cu pacienta reabilitată implanto-protetic prin metoda fast and fixed 

A-Imagine lucrare protetică permanentă aspect din plan frontal; B-din plan axial; 

C-Imagine lucrare protetică permanentă fixată în cavitatea bucală; D-restabilirea ocluziei pacientei; 

E-Imagine cu aspectul facial al pacientei după reabilitarea implant-protetică 

 

A B 

C 

D 

E 
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Caz clinic nr. 2. Reabilitarea implanto-protetică prin metoda „Hybrid Zygoma + 

2” 

 
Pacienta M.E., 62 ani, s-a adresat în cadrul Clinicii stomatologice ”Omni Dent” pentru asistență 

stomatologică, prezentând următoarele acuze: lipsa dinților laterali la maxilă, cu dereglări ale 

funcției masticatori, dereglări estetice și fonetice. 

Din anamneza a fost stabilit că pacienta a extras dinții laterali maxilari treptat, cu aproximativ 7-8 

ani in urmă.  

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

pacientului standard (Anexa1);  

În urma efectuarii tuturor etapelor examenului clinic a fost stabilit diagnosticului de 

edentație  parțială la maxilă, clasa I după Kennedy, asociată atrofie combinată a maxilarui superior 

(Clasa D, C. Misch) și grosimea  gingiei corespunzătoare  clasei a  I-a după Lejoyeux. 

Ca variante de tratament s-a propus realizarea protezei totale mobilizabile sau a protezei fixe 

cu suport implantar, dar care din cauza atrofiei severe a suportului osos a maxilarului superior, 

reabilitarea cu implante convenționale era imposibilă.Pentru a înlătura această probleme pacientei 

i s-a propus alte 2 variante de tratament pentru realizarea reabilitării implanto-protetice: 

1.Metode de trament ce presupune crearea suportului osos 

Luînd în considerație că pacienta prezintă atrofie combinată clasa D, după Misch pentru a 

realiza o restaurare protetică  totală cu sprijin implantar, este necesar să se realizeze intervenții 

chirurgicale ajutătoare de augmentare osoasă, înainte de inserarea implanturilor. În cazul dat 

literatura de speialitate recomandă utilizarea grefelor autogene recoltate din creasta iliacă, care au 

o vindecare de aproximativ 5 luni minim, după care se poate realiza inserarea implanturilor, în 

funcție de cantitatea de os care s-a obținut. 

3. Metode de tratament ce presupun utilizarea ofertei osoase disponibile 

În cazul dat avem indicația de utilizare a implanturilor zigomatice, care este reprezentată de 

regiunea posterioară maxilară, însoțită de atrofie osoasă severă. 

Avantajele implanturilor zigomatice comparativ cu  tipurile de abordări care presupun 

crearea suportului osos pentru obținerea restaurărilor implanto-protetice, sunt următoarele: oferă 

perioade mai scurte de tratament, nu mai este nevoie de grefare osoasă, sunt utilizate mai puține 

implanturi în cursul tratamentului și oferă posibilitatea încărcării funcționale imediat 

postoperatorii. 

De comun acord cu pacienta, a fost selectat tratamentul implanto-protetic cu inserarea implantelor 

zigomatice prin „Hybrid Zygoma + 2” 
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Etapele tratamentului:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Imagini din timpul intervenției de inserare a implanturilor zigomatice 

A-Imagine din normă frontală a cavității bucale preoperator 

B Extracția dinților restanți și realizarea unei incizie de-a lungul întregii arcade pe mijlocul 

crestelor alveolare, în limita gingiei keratinizate 

 

A B 

A 

A 

Figura 27 Imagini din timpul intervenției de inserare a implanturilor zigomatice 

A-Realizarea a două incizii verticale de degajare, și decolarea lamboului muco-periostal 

B-Crearea unei  fereastre pe peretele antero-lateral al sinusului maxilar pentru a expune 

membrana Schneideriană 

 

B A 

Figura 25. Aspect preoperator, OPG 
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Figura 29. Imagini din timpul intervenției de inserare a implanturilor zigomatice 

A-Inserarea cu piesa contraunghi a primului implant convențional 

B-Implantele convenționale inserate subcrestal 

 

A B 

Figura 30. Imagini din timpul intervenției de inserare a implanturilor zigomatice 

A-Bonturile Multi-unit angulate fixate pentru corectarea axului de inserție a implantelor 

frontale 

B-Fixarea capelor de vindecare 

 

A B 

Figura 28. Imagini din timpul intervenției de inserare a implanturilor zigomatice 

A- Aspectul intraoperator care relevă membrana sinusală integră decolată pentru crearea 

premiselor inserării implantului zigomatic transsinusal 

B-Cîmpul operator la etapa finisării menajării bilaterale a sinusurilor maxilare pentru 

instalarea implantelor zigomatice 

B A 
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 Figura 31. Imagini din timpul intervenției de inserare a implanturilor zigomatice 

A-Aspectul implantului zigomatic cu evidențierea design-ului specific: porțiunea apicală 

reprezentată de spire, iar porțiunea coronară – frezată 

B-Secvență de la etapa de inserare a implanturilor zigomatice 

 

A B 

Figura 32. Imagini din timpul intervenției de inserare a implanturilor zigomatice 

A-Instalarea Bonturilor Multi-unit angulate pentru redresarea direcției de inserare  a 

implantelor zigomatice 

B-Tabloul clinic intraoperator după instalarea celorlalte două cape de vindecare 

 

A B 

Figura 33. Imagini din timpul intervenției de inserare a implanturilor zigomatice 

A-Introducerea unei pernuțe de Kolapol KP-3 peste implantul zigomatic în zona de proiecție 

a ferestrei de acces 

B-Aplicarea unei membrane de PRF peste defectul osos rezultat pe peretele antero-lateral al 

sinusului 

 

A B 
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Figura 34. Imagini postoperator 

A-După aplicarea suturilor (imediat postoperator) 

B-Aspectul endobucal la 7 zile de la intervenție 

 

A B 

Figura 36. Imagini postoperator 

A-Transferurile instalate pentru amprentare 

B- Aspectul protezei fixe pe implante provizorie instalată în cavitatea bucală 

 

A B 

Figura 35. Ortopantomogramă imediat posoperator 
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Anexa 3. Imagini din timpul intervențiilor. 
 

 

 

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


