Etapa a doua a proiectului MICROSAL a cuprins 7 activităţi. Prima activitate, realizată prin
conlucrarea CO şi P4 are la bază investigarea lotului de pacienţi, ce au fost selectat în etapa I
conform criteriilor de selecţie (acuză subiectivă a lipsei de salivă şi absenţa molarilor
mandibulari cu antagoniştii lor, sau cu indicaţie de extracţie). Au fost efectuate două feluri de
teste: a) clinice şi paraclinice pentru investigarea funcţiei salivare, teste care au fost efectuate şi
în etapa I, dar repetate pentru o parte a pacienţilor din lot pentru a afla dacă secreţia salivară a
fost sau nu una pasageră. De asemenea, aceste teste au fost aplicate şi pacienţilor noi incluşi în
lot (în locul celor care au renunţat). b) imunologice, teste care au avut ca obiectiv determinarea
albuminei şi IgA salivară. În a doua activitate, partenerul P3 a realizat implantul dentar conform
studiilor desfăşurate în etapa I. Astfel au fost realizate 3 modele de implanturi dentare, cu
raportul lungime/diametru de 1,5; 1,2 și 1. Membrii echipei P4 au realizat diverse investigaţii
paraclinice în vederea inserării chirurgicale a implanturilor, apoi realizând etapa chirurgicală de
testare. În cea de-a treia activitate, partenerul P1 a dezvoltat sistemul “Microsal” la nivel macro,
ce este constituit din 3 componente principale: dispozitivul intraoral, dispozitivul de monitorizare
și control (tabletă) și server-ul de stocare a datelor. Comunicarea între componente este asigurată
de către două interfețe fără fir: Bluetooth Low Energy (BLE) între dispozitivul intraoral și
dispozitivul de monitorizare și control și WiFi/3G, între tabletă și serverul de stocare a datelor.
Proiectul tehnic și de execuție ale carcasei dispozitivului de stimulare salivară a constituit
obiectivul celei de-a patra activităţi. Carcasa a fost proiectată din două bucăţi: o parte ce se
fixează pe implant şi una superioară, prinse printr-un şurub de legatură. A cincea activitate a
reprezentat organizarea şi desfăşurarea unei mese rotunde, eveniment în care au fost prezentate
rezultatele primei etape, precum şi premizele de dezvoltare ale viitorului dispoztitiv. În a şasea
activitate, partenerul P2 a realizat modele funcționale pentru senzorii necesari microsistemului.
Pentru a reduce drastic numărul extern de componente, au fost dezvoltați doi senzori, unul de
umiditate și unul de pH, care pot interacționa direct cu un microcontroler fără a avea nevoie de o
interfață electrică suplimentară, capabili să funcționeze cu tensiuni de alimentare scăzute și să își
păstreze sensibilitatea și acuratețea în timp, având în vedere mediul din care culeg date. Ultima
activitate (a şaptea) a fost rezervată studiilor prospective privind realizarea modelului funcţional
al carcasei şi incapsularea dispozitivului, investigându-se practic încadrea carcasei în armonia
relaţiilor intermaxilare precum şi interacţiunea ei cu mediul bucal.

