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REZUMAT
Stabilitatea implanturilor dentare constituie o condiţie esenţială pentru osteointegrare. Osteointegrarea re-
prezintă procesul prin care în jurul implantului dentar se formează ţesut osos, având ca rezultat creşterea 
stabilităţii şi integrarea în organism a acestuia. Prin urmare, o osteointegrare de succes contribuie la un 
tratament optim din punct de vedere funcţional. Este nevoie de o metodă clinică capabilă să aprecieze cali-
tatea osului în momentul şi consecutiv inserării unui implant dentar, gradul de osteointegrare, precum şi 
capacitatea implantului de distribuţie a forţelor la nivelul osului. Cercetările de până acum se concentrează 
pe găsirea unei metode sigure de stabilire a osteointegrării implanturilor dentare cu scopul de a îmbunătăţi 
şi de a extinde indicaţiile clinice ale sistemelor de implanturi dentare. 
Această lucrare îşi propune să furnizeze informaţii despre metodele actuale utilizate în evaluarea osteo-
integrării implanturilor dentare. În acest sens a fost analizată literatura de specialitate. Au fost incluse articole 
ştiinţifi ce full-text relevante pentru tema aleasă, publicate în limba engleză sau al căror conţinut a putut fi  
accesat în această limbă.
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ABSTRACT
The stability of dental implants is a prerequisite for osseointegration. Osseointegration is the process that involves 
the formation of bone around the dental implant, resulting in increased stability and its integration in the organism. 
Therefore, successful osseointegration contributes to a functionally optimal treatment. There is a need for a clini-
cal method capable of measurement of bone quality at the time and following implant placement, to measure the 
degree of osseointegration and the ability of the implants to distribute loads to the surrounding bone. Research to 
date focuses on fi nding an ideal method to assess the osseointegration of dental implants in order to improve and 
broaden the clinical indications of dental implant systems.
This paper aims to supply information about current methods used to assess the osseointegration of dental im-
plants. In this regard, a literature review was conducted. Full-text scientifi c articles relevant to the chosen topic, 
written in English or whose text could be accessed in English were included.
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INTRODUCERE

Termenul „osteointegrare“ a fost introdus pentru 
prima dată de Brånemark ca urmare a unei inter-
pretări a observaţiilor histologice conform cărora 
osul prezintă un contact direct cu implantul dentar 
(1). Brunski susţine că există patru mecanisme de 
bază prin care implanturile dentare sunt ancorate în 

os: interconectare mecanică, substrat bioactiv, ata-
şa mentul ţesuturilor moi şi osteointegrarea (2).

Osteointegrarea reprezintă un proces dinamic 
care implică o fi xare mecanică şi biologică (3). Ter-
menii „anchiloză“, „fuziune osoasă“ şi „osteo inte-
grare“ sunt interschimbabili şi se referă la interfaţa 
os-implant din punct de vedere microscopic (4). 
Osteointegrarea a mai fost defi nită drept un proces 
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prin care se realizează o fi xare rigidă de materiale 
alo plastice, asimptomatică clinic şi menţinută la 
nivelul osului în momentul încărcării funcţionale 
(5). „Fixarea rigidă“ este un termen clinic care se 
traduce prin absenţa mobilităţii implantului dentar 
la aplicarea unei forţe de 1-500 g (4). Se pare că 
există şi anumite reţele genetice complexe care 
sunt asociate cu osteointegrarea implanturilor (6).

În planifi carea unui tratament cu implanturi den-
tare, factorii cheie de care trebuie să se ţină cont 
pentru a obţine şi a menţine o osteointegrare cores-
punzătoare sunt: starea generală de sănătate a pa-
cien tului, igiena orală şi medicaţia (7). 

STABILITATEA IMPLANTURILOR DENTARE

Principiile terapeutice de bază pentru obţinerea 
osteointegrării implanturilor dentare sunt: inter ven-
ţie chirurgicală atraumatică efectuată în condiţii ste-
rile, implanturi sterile realizate din materiale bio-
com patibile, stabilitate iniţială bună la inserarea 
implanturilor, perioadă de vindecare neperturbată de 
2-4 luni la mandibulă şi de 4-6 luni la maxilar (8).

Stabilitatea implanturilor dentare are un rol 
esenţial în succesul osteointegrării. Aceasta repre-
zintă un indice indirect al osteointegrării şi presu-
pune absenţa mobilităţii implantului. Stabilitatea 
poate fi  primară sau secundară şi depinde de mai 
mulţi factori (5,9). (Tabelul 1) Gradul de stabilitate 
depinde şi de starea ţesuturilor înconjurătoare (10).

Stabilitatea primară este în mare parte obţinută 
la nivelul părţilor marginale şi apicale ale im plan-
tului angajat în corticala osoasă. Este un fenomen 
me canic fundamental pentru succesul tratamentului 
cu implanturi dentare. Stabilitatea primară scade în 
timp odată cu remodelarea osului înconjurător (11). 
Dacă un implant nu este sufi cient de stabil în mo-
mentul inserării, procesul de vindecare poate fi  per-
turbat prin formarea unei capsule de ţesut fi bros 
care duce la mobilizarea implantului şi ulterior la 
un eşec terapeutic (5,6,12). 

TABELUL 1. Factorii care infl uenţează stabilitatea 
implanturilor dentare
Stabilitatea primară Stabilitatea secundară
Canti tatea osoasă Stabilitatea primară
Calitatea osoasă Modelarea osoasă
Tipul de implant (design, 
lungime, diametru)

Remodelarea osoasă

Tehnica/protocolul chirurgical Implant – condiţii de suprafaţă
Experienţa chirurgului

Stabilitatea secundară se realizează la nivelul 
osului spongios şi reprezintă creşterea stabilităţii 
im planturilor dentare atribuită formării şi remo-

delării osoase la interfaţa os-implant şi la nivelul 
osului înconjurător. Este deci rezultatul osteo inte-
grării apărute după formarea de os nou în aria adia-
centă implantului (11). Odată ce s-a format os la 
ni velul interfeţei os-implant, implantul trebuie să 
fi e capabil să distribuie efi cient forţele transmise de 
lucrarea protetică de care este ataşat (5). 

ANALIZA HISTOMORFOMETRICĂ

Histomorfometria osoasă reprezintă o examinare 
histologică cantitativă a unei biopsii de os ne de-
calcifi at, efectuată pentru a obţine date despre re-
mo delarea şi structura osoasă (13). Analiza mi-
croscopică şi histologică a reprezentat standardul 
de aur pentru evaluarea nivelului de osteointegrare 
a implanturilor dentare (10). În implantologie, ana-
liza histomorfometrică constă în calcularea can -
tităţii osoase periimplantare şi a coefi cientului BIC 
(Bone to Implant Contact) prin investigarea unui 
fragment din implant şi din osul periimplantar (14). 
BIC reprezintă proporţia din suprafaţa implantului 
ce este în contact cu osul la un nivel microscopic. 
În urma unei meta-analize ce raportează studii pri-
vind analiza histomorfometrică a BIC pe subiecţi 
umani, s-a constatat faptul că BIC este mai mare la 
mandibulă decât la maxilar şi că valoarea BIC este 
mai ridicată în zona anterioară faţă de zona poste-
rioară (15). 

Chiar dacă analiza histomorfometrică furnizează 
date fi abile cu privire la gradul de rezistenţă de la 
interfaţa os-implant şi calitatea ancorajului im plan-
tului în os, această metodă este invazivă, distructivă 
şi neadecvată pentru studiile de lungă durată, fi ind 
folosită mai frecvent în experimente şi în studii pe 
animale de laborator. Cele mai multe cercetări 
histologice ale osteointegrării implanturilor dentare 
s-au realizat pe câini, la mandibulă, şi pe iepuri, la 
nivelul tibiei (16-22). 

Succesul tratamentului cu implanturi dentare 
depinde şi de vindecarea ţesuturilor moi periim-
plan tare. În timp ce osteointegrarea furnizează un 
succes iniţial, ataşarea biologică a ţesutului moale 
periimplantar este decisivă pentru menţinerea unui 
succes pe termen lung. Cea mai frecventă metodă 
folosită în investigarea interfeţei implant-ţesut 
moale este analiza histomorfometrică (23). Până în 
prezent au fost introduse mai multe metode de pre-
parare a secţiunilor histologice în care implantul 
rămâne in situ. Avantajul acestora este faptul că 
inter faţa dintre implant şi ţesuturile moi poate fi  
examinată direct. În funcţie de gradul de rezoluţie a 
imaginii, sunt folosite diferite tipuri de microscopie: 
microscopia cu lumină polarizată, microscopia 
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electronică cu scanare (SEM), microscopia con fo-
cală cu laser (CLSM), sisteme cu fascicul focalizat 
de ioni (FIB) (23-26).

ANALIZA RADIOLOGICĂ

Analiza radiologică este o metodă neinvazivă de 
evaluare a osteointegrării implanturilor dentare şi 
poate fi  realizată în orice stadiu al vindecării. 
Aceasta oferă informaţii importante despre canti-
tatea osoasă înainte de inserarea implantului. Cali-
tatea şi densitatea osoasă nu pot fi  însă estimate 
prin această metodă. Modifi cările structurale şi 
mor fologice ale interfeţei os-implant pot fi  detectate 
radiologic pentru pierderi osoase de minim 30-40% 
(27,28). Radiografi a cu fi lm muşcat (Bitewing) este 
utilă pentru analiza nivelului osos crestal, considerat 
un indicator radiologic important pentru succesul 
implantului dentar (29).

Utilizarea unei radiografi i convenţionale nu este 
sufi cientă pentru o evaluare precisă a stabilităţii 
implanturilor. Pentru a estima în mod fi abil schim-
bările de la nivelul osului periimplantar, radiografi ile 
se pot repeta la diferite intervale observaţionale, 
mo difi cările fi ind apreciate cu ajutorul riglelor sau 
măsurătorilor digitale şi optice. Tehnicile com pu-
terizate sunt considerate cele mai sigure. Astfel, 
pen tru analiza pierderilor osoase periimplantare 
sunt utilizate radiografi i panoramice şi intraorale, 
suplimentate de radiografi i digitale (30). Chiar dacă 
precizia diagnosticului este scăzută, analiza radio-
logică este metoda cea mai comodă şi accesibilă în 
evaluarea stabilităţii implanturilor dentare. 

TESTUL DE PERCUŢIE

Testul de percuţie este una dintre cele mai simple 
metode folosite pentru estimarea nivelului de osteo-
integrare, fi ind bazată pe observaţii acustice şi vi-
zuale (3,10). Acesta constă într-o percuţie cu mâ-
nerul unui instrument metalic la nivelul bontului 
implantar şi evaluarea sunetului produs. Un sunet 
distinct, clar indică o osteointegrare bună, în timp 
ce un sunet mat ar putea indica absenţa osteo-
integrării unui implant. Într-un studiu elaborat de 
Pol et al (31), în care douăzeci de pacienţi au primit 
implanturi dentare cu lungimi diferite, de 10 şi 13 
mm, la efectuarea testului de percuţie s-a constatat 
faptul că sunetul mat a fost mai frecvent la im plan-
turile de 10 mm, sugerând că o lungime mai mare a 
implanturilor determină o stabilitate mai bună.

Această metodă depinde semnifi cativ de expe-
rienţa examinatorului. Este o metodă relativ subiec-
tivă care poate da rezultate inexacte din cauza 

rigidităţii crescute a implanturilor şi lipsei liga-
mentelor parodontale (14). Testul de percuţie nu se 
pretează pentru evaluarea modifi cărilor minore in-
stalate în timp.

PERIOMETER

Periometer este un instrument de percuţie care 
foloseşte energie mecanică pentru a aprecia stabi-
litatea dinţilor sau a implanturilor dentare în os, în-
registrând şi analizând răspunsul acestora la per-
cuţie. Percuţia cu acest instrument implică lovituri 
uşoare orizontale cu o tijă cuplată la un accele-
rometru (senzor care măsoară accelaraţia) care 
măsoară randamentul energetic după percuţie (32). 
Sistemul Periometer este compus din: piesă de 
mână, unitate de control, alimentator şi un software 
pentru calculator care controlează examinarea, 
stochează informaţii şi permite vizualizarea şi ana-
liza rezultatelor (33). Instrumentul este plasat direct 
pe implant, fapt ce permite o priză fermă a piesei de 
mână şi asigură o poziţionare orizontală precisă. O 
singură măsurare cu Periometer durează aproxi-
mativ 4 secunde.

Dispozitivul furnizează două variabile: coefi -
cientul de pierdere („loss coeffi cient“), care indică 
stabilitatea generală a dintelui sau implantului, şi 
factorul „normal fi t error“, care indică defecte loca-
lizate precum implanturi integrate incomplet în os 
(32,34). Rezultatele unui studiu realizat de 
VanSchoiack et al (33) scot în evidenţă faptul că 
valorile coefi cientului de pierdere determinat cu 
aju torul instrumentului Periometer reprezintă indi-
catori precişi ai osteointegrării. Cu toate acestea, în 
literatura de specialitate există foarte puţine infor-
maţii cu privire la validitatea şi aplicabilitatea cli-
nică a acestui instrument.

PERIOTEST

Stabilitatea implanturilor dentare a fost deseori 
evaluată cu ajutorul dispozitivului Periotest (35-
46). Iniţial, Periotest a fost conceput de Schulte 
(47) pentru a aprecia mobilitatea dinţilor. De curând 
a fost introdusă şi o versiune wireless a acestui sis-
tem, denumită Periotest M (48). Prin activare elec-
tromagnetică şi monitorizare electronică, vârful 
apara tului percutează dintele sau implantul de 16 
ori în 4 secunde. Vârful este sensibil la presiune, 
în registrând durata de contact cu implantul exa-
minat sub forma unor semnale. Aceste semnale 
sunt apoi convertite într-o valoare unică denumită 
valoarea Periotest (PTV – Periotest value). Valorile 
variază de la -8 la +50. Cu cât PTV este mai mică, 
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cu atât stabilitatea implantului dentar este mai mare 
(Tabelul 2). Rezultatele unui studiu elaborat de 
Olivé şi Aparicio (37) au scos în evidenţă valori 
Periotest cuprinse între -5 şi +5 pentru implanturile 
din titan osteointegrate.

Măsurătorile se realizează întotdeauna vestibular 
sau oral, vârful aparatului fi ind plasat la o distanţă 
de 0,6-2 mm de implant. Dacă distanţa este prea 
mare sau prea mică, înregistrările obţinute nu vor fi  
valide. 

TABELUL 2. Interpretarea valorilor Periotest
Valoarea 
Periotest (PTV)

Interpretare

- 8 → 0 Osteointegrare bună, poate fi aplicată 
presiune asupra implantului

+1 → +9 Este necesară o examinare clinică, aplicarea 
presiunii asupra implantului nu este de obicei 
indicată 

+10 → +50 Osteointegrare insuficientă, nu este permisă 
aplicarea unei presiuni asupra implantului 

Un avantaj al acestui instrument este faptul că 
poziţia lui poate fi  corectată în timpul efectuării 
măsurătorilor. Un studiu realizat de Derhami et al 
(38) a relevat mai mulţi factori legaţi de poziţia in-
strumentului care ar putea infl uenţa valorile 
Periotest: punctul de măsurare verticală la nivelul 
bontului implantar, angulaţia piesei de mână, 
distanţa orizontală dintre piesa de mână şi implant. 
Periotest poate fi  aplicat pe bont sau pe lucrarea 
pro tetică, vârful venind în contact cu implantul 
într-un unghi şi la o distanţă corectă. Dacă unghiul 
de contact perpendicular este mai mare de 20 de 
grade, iar cel paralel mai mare de 4 grade, valoarea 
măsurată nu este validă (14). 

Parametrii care trebuie să fi e luaţi în considerare 
atunci când se înregistrează valorile Periotest pen-
tru a evalua osteointegrarea implanturilor dentare 
sunt (39):

1. Diametrul implantului – un diametru mai 
mare presupune o suprafaţă de contact mai 
mare cu osul şi deci o valoare a PTV mai 
mică. 

2. Lungimea implantului – cu cât lungimea este 
mai mare, cu atât PTV va fi  mai mică (31,40).

3. Lungimea bontului – cu cât lungimea este 
mai mare (înregistrarea se realizează la o 
distanţă mai mare de interfaţa bont-implant), 
cu atât PTV va fi  mai mare.

4. Localizarea anatomică – în zonele în care 
osul este mai dens, valorile PTV vor fi  mai 
mici. (41)

Într-un studiu efectuat de Cranin et al (42) au 
fost înregistrate valorile PTV pentru 290 de im-
planturi. S-a constatat faptul că valorile cele mai 

mici au fost la implanturile dentare localizate în 
zona anterioară mandibulară, urmate de cele din 
zona posterioară mandibulară, zona anterioară 
maxi lară şi zona posterioară maxilară. Un diametru 
mai mare al implantului a fost corelat cu o stabilitate 
mai mică în zona posterioară mandibulară, dar mai 
mare în zona posterioară maxilară. La o lungime 
mai mare a implantului, stabilitatea a fost mai mare 
în toate zonele în afară de zona posterioară man di-
bulară. 

Winkler et al (43) au elaborat un studiu în care 
au analizat valorile PTV pentru 2.623 de implanturi 
dentare şi 975 de dinţi naturali ai unor pacienţi 
eden taţi parţial. Dinţii şi implanturile au prezentat o 
stabilitate mai bună la mandibulă faţă de maxilar. 
Stabilitatea implanturilor a fost semnifi cativ mai 
bună în comparaţie cu dinţii naturali. Rezultatele 
sugerează că există o corelaţie între implanturile şi 
dinţii naturali ai aceluiaşi individ şi că valorile PTV 
sunt utile pentru a aprecia starea complexului-os 
implant.

Un studiu retrospectiv realizat de Mesa et al 
(44), în care stabilitatea a 1.084 de implanturi den-
tare provenind de la 316 pacienţi a fost analizată cu 
dispozitivul Periotest, scoate în evidenţă faptul că 
un eşec în obţinerea stabilităţii primare a implan-
turilor este mult mai probabil la sexul feminin şi în 
alte zone decât în cea anterioară mandibulară. 

Măsurătorile cu aparatul Periotest pot fi  realizate 
în toate etapele tratamentului cu implanturi dentare: 
imediat după inserarea implantului pentru a măsura 
stabilitatea primară, consecutiv perioadei de vin-
decare, pentru a determina dacă s-a atins un nivel 
de osteointegrare care permite aplicarea unei pre-
siuni asupra implantului şi după fi nalizarea tra ta-
mentului protetic astfel încât orice evoluţie negativă 
să fi e depistată din timp. Gomez-Roman şi Lukas 
(45) recomandă ca înregistrările cu Periotest să fi e 
efectuate şi în toate etapele tratamentului protetic, 
nu doar la fi nal, pentru a urmări integritatea bontului 
protetic. Într-un studiu realizat pe 48 de implanturi, 
aceştia au constatat că valorile PTV au crescut în 
medie cu 1,8 unităţi ca urmare a încărcării func-
ţionale. 

În general, stabilitatea implanturilor scade uşor 
în primele 14 zile după inserare, PTV crescând cu 
1-2 unităţi. Odată cu terminarea procesului de vin-
decare, valorile Periotest ar trebui să fi e apropiate 
de cele obţinute imediat după inserarea implantului. 
Creşterea semnifi cativă a valorilor poate indica 
fap tul că implantul nu mai este stabil, înşurubarea a 
fost compromisă sau s-a instalat o infecţie (peri-
implantită). Este recomandată înregistrarea tuturor 
măsurătorilor pentru o monitorizare constantă a 
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osteointegrării implanturilor. Aşadar, importanţa 
metodei Periotest constă în compararea valorilor 
PTV ale unui implant la diferite momente în timp 
pentru consemnarea datelor referitoare la situaţia 
interfeţei os-implant (46). 

ANALIZA FRECVENŢEI DE REZONANŢĂ

Analiza frecvenţei de rezonanţă (RFA – 
Resonance Frequency Analysis) este o tehnică ne-
invazivă de evaluare a stabilităţii implanturilor 
den tare introdusă de Meredith et al (49) şi infl uenţată 
de mai mulţi factori (Tabelul 3). Această metodă 
utilizează un traductor fi xat la nivelul implantului 
printr-un şurub. Traductorul cuprinde două ele-
mente piezoelectrice: unul determină vibraţii asu-
pra implantului printr-un semnal sinusoidal cu o 
anu mită frecvenţă, iar celălalt receptează semnalul. 
RFA a fost îndelung studiată şi este considerată o 
metodă efi cientă de evaluare a stabilităţii implan tu-
rilor dentare (50,51). Rezultatele unui studiu reali-
zat de Nienkemper et al (52) arată că RFA este utilă 
şi pentru aprecierea stabilităţii mini-implanturilor 
ortodontice.

 
TABELUL 3. Factorii care infl uenţează RFA
Stabilitatea primară
Stabilitatea secundară
Factori constanţi
– diametrul implantului
– lungimea implantului
– sistemul de implant
– poziţia implantului
– lungimea bontului
Factori variabili
– calitatea osoasă
– înălţimea osului
– contact os-implant (BIC)
– conexiunea traductorului

Osstell este un dispozitiv care foloseşte RFA ca 
metodă de măsurare, unitatea de măsură fi ind ISQ 
(Implant Stability Quotient). 

Scala ISQ are valori cuprinse între 1 şi 100. O 
stabilitate implantară bună este confi rmată pentru 
valori ISQ mai mari de 60 (53-55). Într-un studiu în 
care stabilitatea a 15 implanturi dentare a fost eva-
luată cu Osstell, s-a constatat că valorile ISQ scad 
după prima săptămână de la inserarea implantului, 
dar încep să crească uşor după a patra săptămână de 
la intervenţia chirurgicală (56). 

Karl et al (57) au evaluat stabilitatea a 385 de 
implanturi dentare şi au constatat valori ISQ de 39-
86 imediat după inserarea implanturilor şi de 35-89 
consecutiv perioadei de vindecare. Cele mai mari 
valori ISQ au fost observate în zona posterioară 
mandibulară.

Balleri et al (58) susţin faptul că valori ISQ mici 
determinate la două luni după intervenţia de in se-
rare a implanturilor indică un risc crescut de eşec al 
implantului, în timp ce valori ISQ de 57-82 obţinute 
după un an confi rmă un succes terapeutic. Similar, 
Huwiler et al (59) au utilizat RFA în primele stadii 
ale osteointegrării a 24 de implanturi şi au raportat 
o stabilitate bună pentru valori ISQ de 57-70. Un 
studiu prospectiv realizat de Rodrigo et al (55) pe 
4.114 implanturi a evidenţiat o corelaţie semni fi -
cativă statistic între stabilitatea secundară şi rezul-
tatul tratamentului cu implanturi dentare, niciun 
implant cu ISQ > 60 nefi ind sortit eşecului. 

DISCUŢII

De-a lungul timpului au fost realizate mai multe 
studii care caută corelaţii şi fac comparaţii între 
metodele de evaluare a osteointegrării implanturilor 
dentare. Cranin et al (42) au analizat stabilitatea a 
290 de implanturi dentare şi au comparat valorile 
ob ţinute cu dispozitivul Periotest (PTV) cu o 
valoare radiologică de la 0 la 10 pe care au atribuit-o 
fi ecărui implant în urma efectuării unei radiografi i 
retroalveolare, 0 desemnând absenţa resorbţiei 
osoase şi 10 o pierdere osoasă masivă. Autorii au 
descoperit o corelaţie semnifi cativă statistic între 
PTV şi valoarea radiologică alocată, consemnând 
creşterea valorilor PTV în cazul unei pierderi 
osoase marcate vizibilă radiologic. Noguerol et al 
(60) susţin că evaluarea stabilităţii implanturilor cu 
instrumentul Periotest este mult mai efi cientă decât 
analiza radiologică. 

Nkenke et al (61) au evaluat stabilitatea a 48 de 
implanturi inserate la nivelul maxilarului şi man-
dibulei provenite de la indivizi decedaţi recent, fo-
losind dispozitivele Periotest şi Osstell şi analiza 
histomorfometrică. Examinatorii au constatat o 
corelaţie semnifi cativă între Periotest şi înălţimea 
corticalei osoase vestibulare şi între RFA şi para-
metrul histomorfometric BIC. În schimb, un studiu 
in vitro realizat de Ito et al (62) nu a depistat o co-
relaţie între RFA şi BIC. 

Au mai fost elaborate cercetări care urmăresc 
existenţa unei legături între măsurătorile realizate 
cu Periotest şi cele înregistrate cu Osstell. Într-un 
studiu in vitro comparând efi cacitatea instrumen-
telor Periotest şi Osstell, Lachmann et al (63) rela-
tează faptul că orice valoare PTV poate fi  atribuită 
unei valori ISQ cu o variaţie de +/- 7 unităţi ISQ şi 
că orice valoare ISQ poate fi  atribuită unei valori 
PTV cu o variaţie de +/- 3 unităţi PTV. De asemenea, 
au torii afi rmă că Osstell este o metodă mai precisă 
în evaluarea stabilităţii implanturilor. Acelaşi lucru 
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este susţinut şi de Zix et al (64) într-un studiu 
realizat pe 213 implanturi dentare. Aceştia scot în 
evidenţă o corelaţie importantă între diametrul im-
plan tului şi valorile ISQ şi PTV. 

CONCLUZII 

Rezultatele studiilor analizate în această lucrare 
sunt inconsecvente în ceea ce priveşte precizia 
metodelor de analiză a stabilităţii implanturilor 

den tare. Acest lucru se poate datora varietăţii mari 
legate de tipul de studiu, lotul de studiu şi meto-
dologia abordată. 

În prezent nu există un mijloc ideal de evaluare 
a gradului de osteointegrare a implanturilor. Se 
pare că analiza RFA cu dispozitivul Osstell prezintă 
acurateţea cea mai mare. Utilizarea simultană a mai 
multor metode de apreciere a stabilităţii implan tu-
rilor dentare ar putea fi  utilă pentru a estima succesul 
sau eşecul unui implant. 
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