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THE BIOMECHANICAL PRINCIPLE THAT GOVERNS THE IMPLANT THERAPY  (ABSTRACT) 

The purpose of this study is to individualize the main aspects of an ideal biomechanics and its influence on the 

implanto-prosthetic success.  We quantified the main factors of a successful implant biomechanics, represented 

by: pre-implant analysis, pre-implant augmentation surgery, the optimum and accurate 3D implant positioning, 

the management of the peri-implant soft tissues, an implant axis that is compatible with the prosthetic options, 

the quality of the prosthetic restoration.  The biomechanical characteristics of the implanto-prosthetic complex 

depend on the very features of the osteo-integrated implants, on the right choice of bone and the type of occlusal 

charge, on the position and orientation of implants, on the type of implanto-prosthetic rehabilitation and the 

occlusal concepts used in restoration. In this context, the choice of the system, of the surgical protocol and of the 

occlusal principles applied by the clinician have both a direct and indirect influence on the intensity and 

distribution of occlusal forces transmitted to the implant and to the support bone. In order to minimize the stress 

at the level of the bone-implant interface, a thorough knowledge and accurate application of the biomechanical 

principle is required, starting with the type of implant. 

 

Key words: implant, occlusal principles, biomechanical behavior  of implant, surgical protocol 

 

INTRODUCERE 

 

Caracteristicile biomecanice ale 

implantelor şi reabilitarilor protetice pe 

implante sunt determinate de modelul 

forţelor ocluzale aplicate la nivelul 

supraprotezei implantare şi transmise osului 

alveolar[1,2,3]. Modalitatea de transmitere a 

fortelor reprezintă cheia esenţială care  

impune succesul implantar, precum şi 

viabilitatea în timp a implantului[4,5,6]. 

 

SCOP 

Scopul acestui studiu este de a 

individualiza principalele aspecte ale unei 

biomecanici ideale si implicatiile acesteia 

asupra succesului-implanto-protetic. 

 

MATERIAL SI METODĂ 

 

Au fost cuantificati principalii factori ai 

unei biomecanici implantare de success 

reprezentati de: analiza preimplantara 

,chirurgia  preimplantara de augmentare,  
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pozitionarea tridimensionala optima si 

precisa a implantului,  managementul 

tesuturilor moi peri-implantare,  axa 

implantara  compatibila cu optiunile 

protetice,  calitatea restaurarii protetice 

 

REZULTATE SI DISCUTII 

 

Caracteristicile biomecanice ale 

complexului implanto-protetic depind de 

caracteristicile proprii ale implantelor 

osteointegrate , de alegerea corectă în 

funcţie de os şi de tipul de încărcătură 

ocluzală , de poziţiasi orintarea implantelor, 

de tipul  de reabilitare implant-protetica  şi 

conceptele ocluzale aplicate în 

restaurare[7,8,9] . 

 În acest context, alegerea sistemului, a 

protocolului chirurgical şi a principiilor 

ocluzale aplicate de clinician au o influienţă 

atât indirectă cât şi directă imediat asupra 

intensităţii şi distribuţiei forţelor ocluzale 

transmise implantului şi osului 

support[10,11]. 

In acord cu problematica abordata, va fi 

descris un caz clinic reprezentativ pentru 

evaluarea si planul de tratament dictate de 

principiile ce guverneaza reabilitarea 

implantara, principiul biomecanic avind o 

greutate foarte mare. Pacientul se prezinta la 

cabinet pentru continuarea tratamentului 

stomatologic, implantarea in cadranele I, II 

si IV. 

Antecedentele personale stomatologice 

evidenţiază multiple tratamente odontale, 

chirurgicale şi protetice 

Antecedentele stomatologice heredo-

colaterale sunt nesemnificative din punctul 

nostru de vedere. 

Pacientul este orientată temporo-spaţial, 

comunicativ, consumatore ocazional de 

cafea, fumator. Efectuează periajul dentar de  

două ori pe zi,  miscările masticatorii, sunt 

predominant orizontale, în strânsă legătură 

cu prezenţa unui tipul masticator frecator. 

Ritmul masticator este intermediar, pe 

ambele hemiarcade 

Nu prezintă preferinţe alimentare în ceea 

ce priveşte consistenţa alimentelor. 

Mediul familial este lipsit de noxe ce ar 

putea avea legătură directă cu starea de 

sănătate odontală. 

Pacientul este integrat în mediul său bio-

psiho-social. 

Statusul general  

Pacientul prezintă un tip constituţional 

stenic, armonios dezvoltat, bine 

proporţionat. Simetria corporală  este 

evidentă. 

 Starea psihică (apreciată în raport cu 

tipul constituşional psihologic) evidenţiază 

un pacient cooperantă, comunicativă. 

Investigaţiile clinice si paraclinice 

aspectează o starea generală favorabilă 

tratamentului stomatologic, cu valori ale 

constatelor biologice în limite normale. 

Statusul  local extraoral l-am apreciat 

prin inspecţie, palpare, percuţie şi ascultaţie, 

metode la care se adaugă investigaţii 
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specifice sistemului stomatognat: 

măsurărători antropometrice, explorări 

instrumentale 

Examenul articulaţiei temporo-

mandibulare a fost realizat în strânsă 

corelaţie cu examenul muşchilor şi al 

ocluziei. 

Inspecţia statică a reliefat regiuni 

pretragiene integre, nedeformate 

La inspecţia dinamică însă am observat: 

 # excursii condiliene simetrice, sinergice, 

de amplitudine negala 

# laterodeviatia dreaptă a mentonului (cca 

3mm) 

Se însoţeşte de crepitatii localizate 

bilaterale, percepute în timpul la ascultaţie. 

 

Statusul  local intraoral  

La nivelul orificiului bucal, la inspecţia 

statică, am constat:  

- simetria fantei labiale 

- competenţă labio-labială 

- textura buzelor : păstrată 

- conturul buzelor : simetric 

- arcul lui Cupidon : simetric, continuu 

- treapta labiala : normala 

 

Inspecţia în dinamică evidenţiază 

normalitatea şi simetria amplitudinii 

deschiderii gurii, amplitudine care etse 

micsorata 

Mucoasa labio-jugala : integra, normala, 

fara leziuni sau formatiuni patologice 

Vestibulul oral maxilar este liber, suplu, 

fără formaţiuni patologice 

Orificiul canalului Stenon permeabil, 

prin care se elemină salivă vâscoasă, în 

limite normale. 

Plici alveole jugale şi fren labial superior  

cu inserţie înaltă în raport cu coletul dinţilor, 

unică. 

 

 

Fig. 1 Aspecte initiale ale cazului clinic 

 

 

Arcada dento-alveolară maxilară 

este scurtată, mixta, intrerupta. La nivel 

parodontal se observa semne de parodontota 

marginala superficiala 
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 Fig. 2 Aspecte clinice la nivel maxilar 

 

Vestibulul oral mandibular este liber, 

suplu, fără formaţiuni patologice 

Plici alveole jugale şi fren labial superior 

subţiri,  cu inserţie joasă în raport cu coletul 

dinţilor, unică.    

Arcada dento-alveolară mandibulară este 

în formă de   formă  “ Ω “  

naturală, întreruptă,    

De asemeni, examenul  clinic evidenţiază 

modificări ale parametrilor  ocluziei statice , 

respectiv 

- arii ocluzale  : scurtate, întrerupte 

bimaxilar 

- cuspizii de sprijin : absenti 

-  cuspizii de ghidaj : absenti 

- curba de ocluzie sagitală  (Spee-

Balkwill): asimetrică 

-  curba de ocluzie transversală 

(Monson şi Villain) : asimetrică, 

neregulată 

-  curbura frontală : asimetrică,  

neregulată 

-  planul de ocluzie : denivelat  

(aparate fixe, edentaţii) 

 

Examene paraclinice 

 

Pe ortopantomografie se observă: 
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Fig. 3 Aspecte ale examenului radiologic 

 

 

- Sinus maxilar coborât, la distanţă 

de structurile dentare de vecinătate 

- Pensarea spatiului protetic, prin 

migrarea dintilor limitrofici 

edentatiei 

- canal mandibular şi gaura 

mentonieră la distanţă de apexurile 

dinţilor mandibulari 

- trabeculaţie osoasă continua, os 

dens, compact 

 

Diagnostic 

1. Diagnostic de stare generală: stare 

generală favorabilă tratamentului 

stomatologic 

2. Diagnostic de stare locală: 

 diagnostic de integritate odontala: 

 leziuni odonto-coronare la nivelul 

16, 25, 27 , 36, 47 clasa I Black, de 

etiologie plurifactoriale,  cu 

tulburari functionale, evolutie 

lentă, prognostic favorabil prin 

tratament, tratate 

 diagnosticul de integritate a 

arcadei :  

  Edentaţie parţial intinsa 

maxilară clasa a II-a Kennedy, cu 

2 modificari si  edentaţie parţial 

intinsa  clasa aII Kennedy 

mandibulară, de etiologie 

plurifactorială, cu tulburări 

funcţionale, evoluţie lentă, 

complicaţii locale, loco-regionale 

şi generale, prognostic favorabil 

prin tratament, netratată 

 diagnosticul de integritate a 

ocluziei :  
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    malocluzie accentuata determinată de 

edentaţie, cu tulburări funcţionale, evolutie 

lentă, complicaţii locale şi loco-regionale, 

prognostic favorabil prin tratament, netratată 

 diagnosticul de integritate al 

relatiilor mandibulo-craniene :  

 malrelatie mandibulo-craniana clasa 

III, determinată de edentatie, cu 

tulburari functionale ale SSG, evolutie 

lenta in timp, prognostic rezervat,  

netratat 

 diagnosticul de integritate 

homeostazica si functionala: 

dishomeostazie manifestă a SSG, de 

cauză loco-regională, cu tulburări 

funcţionale, evoluţie lentă, complicaţii locale 

şi loco-regionale, prognostic favorabil prin 

tratament,  netratată 

3. Diagnosticul stării de igiena :  

nesatisfacatoare 

 

   În ceea ce priveşte elaborarea 

planului de tratament, am avut în vedere atât 

principiul profilactic, cât şi principiul 

curativ.  

Aplicarea principiului profilactic a 

urmărit atât profilaxia generală (vitamino-

terapie, psihoterapie: explicarea tehnicii de 

implantare şi pregătirea pacientului în 

vederea acceptării intervenţiei de 

implantare), cât şi o profilaxie locală: 

 specifică: asigurarea stării de 

sănătate odonto-parodontală la nivelul 

ţesuturilor cu care va veni în contact direct 

viitoatea restauraţie implanto-protetică, 

asigurarea unui metabolism  

 nespecifică: care a avut ca şi 

obiective îndepărtarea spinelor iritative de la 

nivel local, educaţie sanitară cu explicarea şi 

însuşirea unei tehnici corecte de periaj, 

detartraj şi periaj, tratament antiinflamator, 

recomandarea unei ape de gură cu efect 

antiinflamator (pe bază de clorhexidrină 

0,1% ) 

Principiul curativ, a avut ca şi obiectiv 

restabilirea parametrilor optimi funcţionali 

(refacerea funcţionalităţii sistemului 

stamotognat: masticaţie, deglutitie, fonaţie), 

dar şi restabilirea relaţiilor ocluzale afectate 

de edentaţie la un nivel optim prin alegerea 

corectă a soluţiei de tartament.  

S-a realizat pregatirea nespecifica 

corespunzatoare, i s-a efectuat un tratament 

odontal corespunzator (indepartarea 

obturatiilor incorecte, tratarea cariilor). Este 

indicata resaparea coronara  cu reducerea 1/3 

din diametrul dintelui vecin pentru a creste 

amplitudinea spatiului edenatat 

Ca prim pas în elaborarea planului de 

tratament, pacientului i s-a amprentat 

câmpul protetic, amprentă pe bază căreia s-a 

realizat modelul de studiu şi s-a stabilit 

poziţia corectă a viitorului implant (la egală 

distanţă de dinţii vecini, ştiut fiind faptul că, 

implantul trebuie amplasat pe mijlocul 

crestei, la 2 mm de dinţii vecini, şi la 3 mm 

de implantul vecin). Pe modelul de studiu s-

a realizat macheta radiologică, care permite 
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vizualizarea pe ortopantomografie şi 

computer-tomografie a poziţiei impalntului, 

şi totodată, contribuie la determinarea 

corectă a dimensiunilor acestuia. 

Un următor pas a fost reprezentat de 

realizarea machetei chirurgicale, macheta ce 

va juca un rol deosebit în etapa implantara 

propriu-zisa. 

După asanarea cavităţii orale se trece 

la etapa de pregătire proimplantară. Pe 

ortopantomografie se determină, cu ajutorul 

riglei speciale dimensiunile viitorului 

implant (ştiut fiind faptul că, mărirea pe 1/10 

in valoarea reală a dintelui).  

Protocol operator a presupus 

parcurgerea următorilor paşi: 

1. anestezia: ţinându-se cont de zona în 

care se va interveni, s-a efectuat anestezia la 

tuberozitate completată cu anestezie plexală 

vestibulară şi la gaura palatina posterioara. 

S-a utilizat Ubistezin forte, cu adrenalină, 

care să potenţeze efectzul anestezicului şi să 

dimunueze sângerarea 

2. incizia şi decolarea mucoperiostală: 

incizia, într-o singură manevra pâna la os, s-

a efectuat în mucoasa fixă, 2-3 mm 

vestibular şi palatinal, pornind de la nivelul 

protiunii distale a caninului 23 pana la 

nivelul jumatatii distale a premolarului 25, 

papilar interdentar  intrasulcular . Se 

asociază şi 2 incizii de „descărcare” pe 

versantul vestibular şi palatinal , de 

aproxiamtiv 1-2 mm.S-a realizat implantare 

imediata la nivel 24. 

 

 

Fig. 4 Aspecte ale inciziei si decolarii  
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          Cu decolatorul se decolează 

spre vestibular şi spre oral, din aproape 

în aproape, lamboul muco-periostic, 

fără a sfacela sau delabra muco-

periostul . Se fixează apoi lamboul 

astfel decolat cu fir de sutură, pentru a 

evidenţia cât mai bine suprafaţa 

osoasă. Se regularizeaza creasta 

edenatta pentru a indeparta 

neregularitatile de la nivelul ei cu 

ajutorul frezei de acrilat. 

    Se verifică  dinţi vecini şi 

creasta alveolară:  se îndepărtează 

tartrul subgingival de pe feţele 

aproximale ale dinţilor vecini; de 

asemeni, se controlează dacă nu există 

semne de afectare parodontală la 

nivelul acestora 

3. crearea spaţiului pentru viitorul 

implant : etapa debutează cu 

verificarea adaptării  machetei 

chirurgicale. 

                  Se trepanează osul în locul 

determinat cu ajutorul ghidului 

chirugical , sub irigarea continuă, 

pentru a asigura continua răcire a 

osului cu necroza secundară.  

 

 

 

 

Fig. 5 Aspecte ale trepanarii 

 

 

              Se începe cu freza  de trepanat 

corticala, sferică, după care se 

foloseşte freza subţire de ghidaj, care 

crează traiectul iniţial al viitorului 

spaţiu pentru implant. Odată ajunsă în 

ţesutul osos spongios freza avansează 

cu uşurinţă, oprindu-se în momentul 

contactului cu osul cortical bazal. 
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            Poziţia , şi mai ales, direcţie 

frezajului în os se va face ţinându-se 

cont de poziţia viitoarei construcţii 

protetice. Poziţionarea traiectului 

pentru viitorul implant trebuie să 

respecte , de asemeni, planul mezio-

distal.  

             Se trece apoi la utilizarea 

frezelor cu dimensiuni din ce in ce mai 

mari, până se atinge diametrul şi 

adâncimea dorită, ştiut fiind faptul că, 

diametrul frezei trebuie să fie egal cu 

diametrul implantului.  

 

4. Tarodarea şi montarea implantului: 

se alege tarodul cu dimensiunea 

spirelor identică cu cea a viitorului 

implant, se introduce prin înşurubare 

în canalul creat.       

 

Fig. 6 Aspecte ale tarodarii si montarii implantului  

 

     Se introduce impalntul la 

nivelul zonei corespunzatoare dintelui    

14 (ALPHA BIO 4,20 x 10 mm), se 

infunda usor in alveola nou creata,  se 

spală cu ser fiziologic pentru a 

îndepărta sfacelele osoase.                                                  

5. se efectuează radio-viziografie de 

control, care evidenţiază inserarea 

implantului  la distanţă de 

elementele anatomice de 

vecinătate (corticala dinţilor 

vecini, planseul foselor nazale) 
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Fig. 7 Aspecte  finale ale reabilitarii implantare 

 

6.  Se aplică obturatorul (opercul de 

vindecare) care trebuie să fie 

poziţionat la nivelul corticalei osoase 

superioare 

7.  Se reaplică lamboul muco-periostic 

şi se suturează în poziţie normală 

8.  Se prescriu antibiotice şi 

antiinflamatorii pe o perioadă de 5-7 

zile 

 

În primele 8 zile, pacienta va fi 

chemată la controlul postoperator a doua zi, 

apoi după 7 zile la îndepartat firele de 

sutură, şi apoi lunar pentru a verifica  modul 

cum se realizează osteointegrarea din punct 

de vedere clinic şi radiologic 
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Fig. 8 Aspecte ale coroanelor metalo-ceramice aplicate pe implante 

 

De asemeni, în aceasta perioadă, 

pacienta va fi protezată provizoriu, acrilic, 

provizoriu, pentru o perioadă de aproximativ 

6 luni, când va fi efectuată decapişonarea şi 

protezarea definitivă metalo-ceramică. 

Incarcarea progresiva a 

implantului,cunoasterea biomecanicii 

structurilor  implantare, a  fortelor statice si 

dinamice   reprezinta aspecte esentiale 

pentru atingerea sucesului implanto-protetic 

prin aplicarea si mentinerea unei 

biodinamici ideale. 

 

Concluzii  

 

1. Este necesara conoasterea si 

aplicarea principiului biomecanic incepand 

cu alegerea tipului de implant, modul de 

amplasare si incarcarea lui, pentru a 

minimaliza  stresul la nivelul interfetei os-

implant. 

2. Aplicarea corecta a elementelor de 

biomecanica terapeutica in scopul diminuarii 

rezultatelor cumulative care ar duce la 

supraincarcarea implantelor (biomecanica 

reactiva). 

3. Procedurile clinice si de laborator ale 

biomecanicii terapeutice: ocluzia incrucisata, 

plasarea implantului cat mai aproape de 

mijlocul restauratiei, bont angulat, reducerea 

pantelor cuspidiene, modificarea anatomiei 

ocluziei centrice. 

4. Realizarea relatiilor mandibulo-

craniene carecte a designului ocluzal corect 

chiar daca nu exista un model ocluzal 

specific in implantologie, au preocupat 

bilanturile implantare relevand o mai buna 

intelegere a  fenomenelor ocluzale. 

5. Incarcarea progresiva a 

implantului,cunoasterea biomecanicii 

structurilor  implantare, a  fortelor statice , 

dinamice ocluzale si ameliorarea ajustarii 

pasive reprezinta miza viitorilor ani pentru 

stapanirea fenomenului implantar. 
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