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ORTHODONTIC MICRO-IMPLANTS – TECHNOLOGY AND CLINICAL APPLICATIONS 

(Abstract):  

The purpose of orthodontic therapy with micro-implants was to strengthen the skeletal anchorage. Thus, in the 

specialty literature appeared numerous studies on the evolution of orthodontic micro-implants, technology and 

diversification of clinical applications. The designs of micro-implants types used in orthodontics are presented, 

different methods of insertion, the steps of surgical procedures and various areas for placement of orthodontic 

micro-implants after clinical indications. It is presented an example of a clinical case requiring fixed orthodontic 

treatment using a micro-implant on the edentulous ridge for solving the problem of orthodontic anchorage. 
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INTRODUCERE 

Scopul iniţial al introducerii 

microimplantelor ortodontice a fost pentru a 

obţine controlul maxim al ancorajului 

ortodontic, factor decisiv în succesul 

tratamentului. Edward Angle [1] (1900) 

utiliza pentru controlul ancorajului forţe 

egale sau opuse. Tradiţional, ancorajul 

ortodontic a fost întărit prin mărirea 

numărului de dinţi bilateral, prin utilizarea 

musculaturii, a aparatelor extraorale sau prin 

utilizarea osului alveolar. Ancorajul cu 

aparate extraorale a fost compromis datorită 

cooperării slabe cu pacientul pentru purtarea 

headgear-ului timp de 24 de ore/zi, iar 

clinicienii au căutat o altă modalitate de 

ancoraj. Ancorajul intraoral reprezenta 

idealul, dar era dificil de obţinut, deoarece 

împiedicarea mişcării dinţilor în ambele 

arcuri dentare nu era posibilă. Astfel, 

clinicienii au căutat o modalitate de utilizare 

a ancorajului scheletal. 

În 1945, Gainsforth şi Higley [2] a 

utilizat şurubul vitallium ca ancoraj în ramul 

mandibular pentru distalizarea dinţilor 

superiori cu ajutorul elasticelor, iar 

Brånemark [3] în 1969 a introdus implantele 

dentare osteointegrate pentru repoziţionarea 

dinţilor şi reabilitare protetică, care au avut 

un succes în combinarea managementului 

ortodontic-restaurativ al pacientului adult cu 

edentaţie. Aceste implante au fost utilitate în 

hipodonţii, boli parodontale, în mişcările 

dentare prechirurgicale, în deschiderea sau 

închiderea spaţiilor, dar utilizarea lor aveau 

multe limitări în practica ortodontică de 

rutină.  

În ultima decadă, în Europa şi Asia s-a 

utilizat pentru ancorajul absolut un şurub 

mic de titan ca implant palatinal, care a 

reprezentat o măsură mai puţin invazivă, 

uşor de plasat, cost redus, riscuri scăzute ale 

complicaţiilor, cu utilizare şi la copii. În 

1970, Linkow [4] este primul care propune 

ancorajul scheletal ortodontic cu ajutorul 

implantului lamă endosos în aria molară 

mandibulară, ca ancoraj pentru elasticele 

clasa a II-a. În 1983, Creekmore şi Eklund 

[5] utilizează şurubul vitallium introdus în 

maxilar între incisivii superiori, înaintea 

spinei nazale anterioare. Roberts [6] 

utilizează două implante de titan în regiunea 

retromolară, pentru ancoraj în închiderea 

spaţiului de extracţie a molarului prim 
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permanent inferior. Block [7] introduce 

implantul palatinal, iar Wehrbein [8] 

sistemul Orthosystem cu interfaţă 

osteointegrativă, cu trei proceduri 

chirurgicale palatinale. În 1997, Kanomi [9] 

utilizează minişurubul pentru ancorajul 

scheletal în cazurile cu intruzie a dinţilor 

anteriori. În 1998 apare opţiunea ancorajului 

scheletal zigomatic, iar în 1999 Umemori 

[10] aduce în discuţie minişurubul pentru 

corectarea ocluziei adânci.  

Birte Melsen [11] (1999) care a utilizat 

primul şurub cu diametru de 2 mm l-a numit 

mini implant, iar Park şi Bae [12] (2002) a 

utilizat pentru prima dată şurubul cu 

diametru de 1,2 mm şi l-a numit 

microimplant. Kyung [13] în 2003 a 

dezvoltat microimplantele Absoanchor, cu 

un design specific a capului şurubului pentru 

aplicarea sârmei de ligatură sau a elasticilor. 

În 2005 apar pe piaţa SUA 10 – 15 sisteme 

de microşuruburi pentru ancorajul 

ortodontic (Absoanchor, Dentos Inc., 

Daegu, Korea, etc), utilizate pentru 

mişcările dentare, retracţie de grup, 

distalizări sau mezializări molare, intruzie 

sau extruzie, corectarea planului de ocluzie, 

înghesuiri moderate, controlul vertical.  

 

UTILIZAREA TERMENILOR 

Există mulţi temeni utilizaţi pentru 

ancorajul scheletal ca skeletal anchorage 

system, mini-screw, micro-screw, mini-

implant, micro-implant, mini-screw implant, 

micro-screw implant, Temporary Anchorge 

Device (TAD) etc. Prefixul micro vine din 

limba greacă, iar prefixul mini este din 

limba engleză. Implantologii utilizează 

termenul de mini-implant, iar diametrul 

mini-implantului protetic are diametrul mai 

mare ca cel ortodontic. Pentru ancorajul 

ortodontic convenţional (transpalatinal, 

lingual, etc.) clinicienii utilizează termenul 

TAD. Ortodonţii preferă utilizarea 

termenului de microimplant pentru 

şuruburile implantate ca ancoraj scheletal. 

 

INDICAŢIILE MICROIMPLANTELOR 

Microimplantele ortodontice se utilizează 

ca ancoraj în edentaţii când nu sunt 

suficienţi dinţi pentru un ancoraj 

convenţional, pentru înlocuirea ancorajului 

extraoral cu headgear cu ancorajul intraoral, 

în deplasarea asimetrică a unui grup de dinţi 

(distalizare sau mezializare), în deplasarea 

dinţilor în spaţiile edentate cu regenerarea 

osului alveolar şi închiderea spaţiului de 

extracţie, în verticalizarea şi intruzia 

molarilor inferiori, în intruzia molarilor 

superiori, în extruzia caninilor incluşi, ca 

alternativă a chirurgiei ortognatice. 

 

MATERIALE ŞI DESIGN 

Microimplantele sunt confecţionate din 

aliaj de titan (Aarhus Mini-Implant este 

Ti6AL-4V ELI acc ASTM F 136-02a, the 

Orthodontic Mini Implant (OMI) este din 

oţel 1.4441) cu proprietăţi biocompatibile 

(bioactive, bioinerte şi biotolerate).  

Şurubul este o piesă simplă care 

transformă mişcarea de rotaţie în mişcare de 

translaţie. Şurubul este format dintr-un miez, 

helix şi un cap care este componenta cea 

mai importantă a funcţionării şurubului. 

Capul este expus intraoral înafara dentiţiei şi 

nu interferă cu mişcarea dinţilor. Capul 

prezintă un cârlig pentru ataşarea forţelor 

ortodontice. Pe capul şurubului se aplică 

forţe directe (elastice, arcuri spiralate) sau 

indirecte (elemente colate) între 200-400g. 

Capul şurubului este diferit ca formă după 

tipul de ligatură aplicată, direcţia de 

tracţiune, controlul tridimensional şi are 

efect în distribuţia stresului. Gâtul şurubului 

este componenta transmucosală, iar corpul 

şurubului este componenta subperiostală 

(fig. 1). 
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Figura 1. Microimplantul ortodontic 

Lungimea şurubului variază de la 5 mm 

la 12 mm şi are efect în distribuţia stresului. 

Lungimea şurubului de tip regular este de 5 

– 7 mm partea care intră în os şi de 1 mm 

interfaţa implant – ţesuturi moi (gâtul 

cilindrului). Lungimea şurubului de tip lung 

este de 5 – 6 mm partea care intră în os şi de 

2 - 4 mm interfaţa implant – ţesuturi moi 

(gâtul cilindrului). Alegerea lungimii 

şurubului se face de obicei după condiţii 

variabile locale ale ţesuturilor moi 

(măsurarea grosimii mucoasei orale fixe sau 

mobile), locul plasării şi direcţia polasării 

faţă de os (direcţie diagonală sau 

perpendiculară). 

Diametrul şurubului variază de la 1,2 mm 

la 2,7 mm şi semnifică efectul distribuţiei 

stresului în os. Alegerea diametrului 

şurubului se face de obicei după distanţa 

inter-radiculară, calitatea osului şi după 

locul plasării. Diametrul şurubului de tip 

mini implant este de 1,4 mm în centru şi de 

1,6 mm în aria cervicală, se plasează în zona 

anterioară alveolară şi poate tolera 150g 

forţe ortodontice. Diametrul şurubului de tip 

regular implant este de 1,6 mm în centru şi 

de 2 mm în aria cervicală şi se plasează în 

zona osului cu calitate adecvată. Diametrul 

şurubului de tip lat implant este de 1,8 mm 

în centru şi de 2,2 mm în aria cervicală, se 

plasează în zona osului cu calitate 

inadecvată şi poate tolera 350g forţe 

ortodontice [13]. 

PROCEDURA CHIRURGICALĂ A 

INSERŢIEI MICROIMPLANTELOR 

ORTODONTICE 

Procedura chirurgicală a inserţiei 

microimplantelor ortodontice trebuie să 

urmărească principiul asepsiei 

(instrumentarul şi implantul sterilizat 

ultrasonic sau la autoclav), a procedurii 

atraumatice (evitarea necrozelor tisulare), a 

examinării preoperatorii a poziţionării 

implantului (minimalizarea injuriilor 

structurilor anatomice), a premedicaţiei 

pentru controlul durerii (un analgezic şi 

antibiotic înainte cu o oră) şi a standardului 

intervenţiei chirurgicale. 

În funcţie de tipul microimplantului şi 

locul plasării lui se alege procedura 

chirurgicală cea mai bună. În general, 

standardul intervenţiei chirurgicale are cinci 

stadii majore: examinarea preoperatorie 

(selectarea locului, anestezia şi examinarea 

preoperatorie), marcarea pe gingie a locului 

inserţiei, perforarea osului cortical, 

determinarea unghiului de implantare, 

obţinerea stabilităţii implantului în os.  

Condiţiile anatomice şi biomecanice 

dirijează selectarea loculul de inserţie a 

microimplantului şi este confirmat de 

examinarea clinică şi radiologică. Anestezia 

se face prin infiltraţie locală cu ¼ de ampulă 

cu lidocaină dentară. Anestezia gingiei 

ataşate şi a periostului este suficientă.  

Se alege lungimea microimplantului şi se 

sondează parodontal. Se marchează liniile 

de referinţă orizontale şi verticale pe gingie 

şi se perforează prin sonda parodontală, 

punctul de inserţie corectă după planul de 

tratament şi în acelaşi timp se măsoară 

grosimea ţesuturilor moi. Dacă inserţia 

frenulul este în apropiere, se va face 

frenectomia lui. Dacă este un caz cu 

extracţie, inserţia implantului se va face 

înaintea extracţiei [14]. 

Perforarea osului cortical este cel mai 

important stadiu, pentru că este componenta 
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cea mai rezistentă a inserţiei 

microimplantului. Există trei metode de 

perforare a osului cortical: pre-tapped, self-

tapping şi self-drilling. Metoda pre-tapped 

se aplică când se utilizează un microimplant 

cu diametru mic, se crează un tunel în os 

prin frezare şi se introduce implantul. Pentru 

perforarea osului cortical se utilizează Orlus 

surgical drill sau microimplantul. Orlus 

surgical drill este lung de 4 mm şi se 

utilizează în perforarea osului cortical prin 

metoda pre-drilling (self–tapping), iar 

inserţia microimplantului se face cu o forţă 

verticală minimală şi se evită fracturarea lui. 

Frezarea se face cu o viteză de 500-1000 

rotaţii/minut, cu rotaţii intermitente şi cu 

irigare normală cu ser fiziologic [13] (fig. 

2). 

Utilizarea metodei drill-free (self-

drilling) se realizează prin înşurubarea 

directă a şurubului în os (figura 3). 

Perforarea osului cortical cu Orlus surgical 

drill reduce trauma chirurgicală şi elimină 

injuriile asupra rădăcinii dentare. Perforarea 

osului cortical prin metoda pre-drilling este 

superioară celei drill-free [14]. 

   
Figura 2. Metoda pre-drilling (self–tapping) 

  
Figura 3. Metoda drill-free (self-drilling) 

Inserţia şurubului în os se face după un 

unghi de implantare cu direcţie oblică sau 

perpendiculară pe suprafaţa osoasă. După 

metoda de inserţie în os, implantul trebuie 

inserat în os prin rotaţie cu o forţă verticală 

minimală. Determinarea unghiului de 

implantare variază după locul şi spaţiul 

dintre rădăcinile dentare. 

Obţinerea stabilităţii implantului în os are 

loc la terminarea înşurubării prin rotaţie, 

când are o adâncime suficientă şi contact 

maxim în os, iar capul implantului este 

expus deasupra ţesutului gingival şi astfel 

sunt prevenite vibraţiile la forţele verticale. 

Aplicarea forţei pe microimplant variază 

de la câteva minute la opt săptămâni. De 

obicei, nu se aplică imediat forţe ortodontice 

pe microimplant. 
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PLASAREA MICROIMPLANTELOR 

ÎN LOCURI CLINICE VARIATE 

La maxilar, microimplantele se pot plasa 

în aria crestei infrazigomatice, aria 

tuberozităţii maxilare, între primul molar şi 

molarul secund în zona vestibulară, între 

primul premolar şi premolarul secund în 

zona vestibulară, între canin şi premolar în 

zona vestibulară, între incisivii superiori, în 

aria mijlocului palatului.  

La mandibulă, microimplantele de pot 

plasa în aria retomolară, între primul molar 

şi molarul secund în zona vestibulară, între 

primul molar şi premolar secund în zona 

vestibulară, între canin şi premolar în zona 

vestibulară [14] (fig. 4). 

   

  
Figura 4. Plasarea microimplantelor în locuri diferite 

CAZ CLINIC 

Pacient de 25 ani cu anomalie dento-

maxilară clasa I Angle şi evoluţie spre 

anomalie dento-maxilară clasa a III-a Angle, 

cu îngheduire dento-alveolară inferioară, 

laterodeviaţie mandibulară stângă, edentaţie 

intercalată bilaterală mandibulară şi aparat 

protetic conjunct frontal superior (fig. 5). 

 

 

 
Figura 5. Aspect intraoral 

Cu aparat ortodontic fix s-a aliniat arcada 

inferioară (fig. 6).  

Datorită lipsei ancorajului distal 

mandibular stâng (lipsa molarilor), s-a decis 
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utilizarea unui microimplant pe creasta 

edentată. Pentru inserţia microimplantului s-a 

utilizat tehnica self–tapping (fig. 7). 

După 14 zile, s-a alicat pe microimplant 

forţe ortodontice pentru a distaliza premolarii 

şi a corecta ocluzia inversă frontală (fig. 8). 

 
Figura 6. Alinierea arcadei inferioare 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Trusa şi inserţia microimplantului 

 

 

 
Figura 8. Aplicarea şinei elastice pe microimplant 
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INSUCCESE ŞI PROBLEME 

Insuccesele şi problemele care pot apare 

pot fi din cauza şurubului (alegere gresită, 

fracturare, infecţie gingivală, aplicare de 

forţă esccesivă), a operatorului (aplicarea 

şurubului cu presiune excesivă, impimgerea 

totală a şurubului în os, angulaţie gresită a 

implantului, tunel larg frezat, tehnică 

septică, lezarea ţesuturilor radiculare sau 

nervoase), a pacientului (densitate scăzută a 

osului, mucoasă subţire, boli sistemice, 

medicaţie anti epilepsie, fumat escesiv, 

respiraţie orală, igienă deficitară, 

radioterapie, diabet, osteoporoză). 

AVANTAJELE ŞI DEZAVANTAJELE 

MICROIMPLANTELOR 

Microimplantele prezintă numeroase 

avantaje: forţă continuă, mecanism simplu, 

rezultate sunt cele aşteptate, se reduce cu 

40% timpul de tratament, se reduce numărul 

extracţiilor, iar cooperarea pacientului este 

minimă. 

Microimplantele prezintă unele 

dezavantaje: costul ridicat al 

microimplantelor, insucces 10%, probleme 

în selectarea pacienţilor cu os de calitate, 

acceptarea microimplantului de către 

pacient, după gradul de instrucţie şi cultură. 
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