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Stomatologia estetică ia amploare.
Termenul se repetă obsesiv: produse,
manifestări ştiin]ifice, publica]ii şi mai
ales multă publicitate. În aceste condi]ii
poate fi util să revedem împreună câ]iva
termeni din dic]ionarul explicativ al limbii
române.
Estetică: 1) ştiin]a care se ocupă cu
studiul categoriilor şi legilor artei consid-
erată cea mai înaltă formă de creare şi de
receptare a frumosului. 2) ansamblu de
probleme ce ]in de esen]a artei şi de
raporturile ei cu realitatea.
Cosmetică: s. 1) artă şi practică de îngri-
jire igienică a fe]ei şi a părului cu ajutorul
unor metode şi preparate speciale. 2)
ocupa]ie a cosmeticianului. 3) ramură a
industriei care se ocupă cu fabricarea
produselor cosmetice. adj. 1) referitor la
cosmetică. 2) despre îmbunătă]iri,
opera]iuni de suprafa]ă care nu vizează
fondul. 
Etică: ştiin]a care se ocupă cu studiul teo-
retic al valorilor şi condi]iei umane din
perspectiva principiilor morale şi cu rolul
lor în via]a socială; totalitatea normelor
de conduită morală corespunzătoare;
morală.
Interesant, nu? 
Să luăm, de exemplu, cea mai simplă
proteză dentară: obtura]ia coronară. Spre
deosebire de practicarea unei forme de
artă, stomatologia se ocupă, în primul

rând, cu un anumit nivel de restaurare a
func]iilor aparatului dento-maxilar, care
trebuie luat în considerare atunci când
înlocuim o parte a ]esutului dur dentar
îmbolnăvit. De asemenea, se pune prob-
lema de a conserva pe termen cât mai
lung această restaurare, precum şi ]esu-
turile dure şi moi înconjurătoare.
Cosmetica în stomatologie presupune
aplicarea tehnicilor restaurative în scopul
unic de a îmbunătă]i aspectul, fără a
urmări în vreun fel func]ionalitatea.
Utilizarea acestor materiale şi tehnici tre-
buie făcută în concordan]ă cu datoria
etică a medicilor de a oferi pacien]ilor
tratamente care să le rezolve problemele
dentare în primul rând din punct de
vedere func]ional şi mai apoi estetic.
Prezentarea tenden]ioasă a unor materi-
ale în detrimentul altora sau omiterea
unor aspecte func]ionale şi punerea
accentului exclusiv pe estetică ridică o
problemă serioasă de etică profesională.
Oare medicii dentişti se împart, în zilele
noastre, în medici care ştiu şi medici care
nu ştiu să prepare o cavitate pentru o
obtura]ie de amalgam? Motiv pentru care
tehnicile adezive devin brusc panaceul
universal? 
În medicină, deciziile se iau utilizând: 1.
studiul, 2. experien]a clinică acumulată,
3. etica medicală. Este evident că, dacă
medicul dentist are posibilitatea de a uti-

liza în restaurare un material care să fie
eficient din punct de vedere clinic şi
func]ional în situa]ia specifică respectivă
şi care să aibă culoarea dintelui, nu tre-
buie să ezite să îl folosească. Problema
apare atunci când un material, care nu
este fizionomic, dar are proprietă]i net
superioare clinic şi func]ional, este dat
din start la o parte. Cum este posibil ca
pacientul să fie îndrumat de către unii
medici să îşi înlocuiască obtura]iile din
amalgam, perfect func]ionale, de pe
din]ii posteriori, cu obtura]ii din compozit
numai din motive estetice – pentru
pacient – şi comerciale – pentru
medic?!?
Da, trăim cu to]ii într-o societate de con-
sum în care banul trebuie să circule şi, de
aceea, cam tot ce cumpărăm este de
proastă calitate şi durează pu]in, pentru
că se presupune că va fi oricum, în scurtă
vreme, înlocuit. De „noua formulă”. Dar
este oare etic să extindem această idee şi
în ceea ce priveşte sănătatea? Mai
devreme sau mai târziu pierderea va fi de
valoare şi de lungă durată: încrederea
pacientului.
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Pentru a doua oară în cariera sa competi-

tivă, începută în anul 2004, Dr. Călin

Udroiu Bertalanffy, absolvent al Facultă]ii

de Stomatologie din Timişoara, promo]ia

1978 şi colaborator redac]ional din

străinătate al revistei "dentalTarget" a

reuşit să se califice pe locul doi în clasa

sa de vârstă, conform categorisirii DLV

(Asocia]ia Germană de Atletism) la

Campionatul German de Alergare al

Medicilor Stomatologi, desfăşurat în data

de 6 Martie 2010 în Germania, pe dis-

tan]a de 10 km, la Schriesheim.

În perioada respectivă, cu o ultimă

demonstra]ie de for]ă, iarna considerată

deja trecută, a reuşit în noaptea dinspre

5 - 6 martie să acopere sub veşmântul alb

o bună parte a Germaniei, periclitând şi

punând în alertă nu numai autorită]ile de

între]inere a re]elei rutiere din Land-ul

Baden-Württemberg, dar şi organizatorii

celei de - a 16 - a edi]ii a concursului

interna]ional Mathaisemarkt-Lauf.

Într-un efort deosebit şi o perfectă cola-

borare dintre autorită]ile locale şi

numeroşii voluntari din echipa de organi-

zare a acestei manifestări sportive de

masă, s-a reuşit degajarea completă de

zapadă a întregului circuit competitiv de

pe străzile acestui oraş. Astfel că la orele

planificate s-a putut da startul celor peste

800 de participan]i la diferitele discipline

de alergare. 

Pe o vreme schimbătoare, cu vânt de 3-4

Beaufort şi temperaturi între 0oC şi 3oC, 

s-a desfăşurat şi cea de-a 4-a edi]ie a

Campionatului German de 10 km Cros

Stradal al Medicilor Stomatologi.

Pe străzile centrului istoric şi sub peisajul

impozant al ruinelor cetă]ii din

Schriesheim a trebuit parcurs de cinci ori

circuitul prevăzut. Prin profilul său deluros

şi prin multele col]uri, unele în unghi

ascu]it, pe strădu]e înguste pavate par]ial

cu piatră cubică, traseul este de neuitat,

dar şi dificil.

Alergând pentru a doua oară la acest con-

curs, de această dată pentru echipa

“dentalTarget”, Dr. Călin Bertalanffy a

ocupat locul 10 în clasamentul masculin

ge-neral (locul 8 la edi]ia a 2-a din anul

2008). În ambele cazuri însă, respectiv la

ambele edi]ii, locul 2 în clasa sa de vârstă

M55 (DLV) în 2010 şi M50 (DLV) în 2008.

În clasamentul femenin din acest an a

ramas podiumul vacant, deoarece nu a

participat nici o colegă stomatoloagă! Să

fi fost numai vremea capricioasă şi

condi]iile rutiere grele de vină?

Aproximativ 200 de participan]i şi partici-

pante înscrise nu s-au prezentat la start.

Dr. Bertalanffy ne-a destăinuit că în ca-

mera studen]iei sale există şi atârnă şi

acum un afiş de avertizare: 

"Sedentarismul = duşman al sănătă]ii!"

În cazul sau, acest motto, în mod sigur, nu

şi-a găsit valabilitatea! 

Colaboratorul redac]ional al revistei noastre - vicecampion german 

"Sedentarismul = duşman al sănătă]ii!"
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Patologia şi terapia cariei complicate
Endodon]ie
Ileana Roman, Ştefan Bocskay, Anca Torcătoru
EDITURA: UNIVERSITY PRESS - TÂRGU MUREŞ

Cu o deosebită plăcere am primit cartea
de endodon]ie apărută recent pe paleta
volumelor de ]inută academică din
domeniul medicinii dentare. Şcoala de
odontologie şi de terapie conservatoare
endodontică din Târgu Mureş a fost con-
dusă câteva decenii bune de eminentul
profesor universitar dr. Ştefan Bocskay
care a adus încă o contribu]ie solidă la
cunoaşterea şi în]elegerea  fenomenelor
intime din domeniul patologiei tisulare
pulpare.
Progresele realizate în elucidarea meca-
nismelor fiziologice şi fiziopatologice 
pulpare şi apari]ia de tehnici şi materiale
noi fac să domine tot mai mult conceptul
biologic în în]elegerea mecanismelor
etiopatogenice şi instituirea unei terapii

corespunzătoare afec]iunilor pulpei
dentare.
Cartea este structurată în treisprezece
capitole, cu ordine interioară bine stabi-
lită, de la no]iunile simple pînă la patolo-
gia complexă. Lucrarea începe cu no]iuni
de histologie şi histofiziologia pulpei
dentare după care urmează clasificarea
afec]iunilor pulpei vii şi prezentarea pro-
ceselor inflamatorii. Metodologia diag-
nosticului complex în pulpopatii oferă
cele mai recente tehnici de investigare.
Tratamentul pulpei normale şi al celei
aflate în degradare fiziologică este un
capitol bine conturat şi solid argumentat.
Necroza şi gangrena pulpară, atât de des
întâlnite de către medicii stomatologi
practican]i sunt abordate ştiin]ific.

Parodontitele
apicale şi
boala de focar
sunt expuse în
capitole sepa-
rate, de un
nivel ştiin]ific
s u p e r i o r .
R e i n t e g r a r e a
dintelui afectat
în engrama
ocluzală este
a r g u m e n t u l
numărul unu al
capitolului care
tratează refac-
erea coronară
după finaliza-
rea reuşită a
tratamentului
e n d o d o n t i c .
Autorii au inse-
rat un bine
venit capitol
despre acci-
dente, inci-
dente şi com-
plica]ii în 
t r a t a m e n t u l
e n d o d o n t i c

destinat practicianului aflat la început de
drum.
Cartea este rodul experien]ei de peste
patruzeci de ani a unui colectiv caracteri-
zat prin  profesionalism, în]elepciune,
dăruire şi perseveren]ă. Calitatea lucrării
este argumentată de stilul clar şi ferm al
redactării la care se adaugă o prezentare
grafică de ]inută şi nu în ultimul rând, ca-
litatea deosebită a imaginilor ce o ilus-
trează. 
La sfârşitul căr]ii sunt anexate aspecte
histologice unicate ale pulpei normale şi
patologice din cazuistica proprie care au
fost preparate în laboratorul de histologie
dentară al Clinicii de Odontologie şi
Parodontologie din Târgu Mureş, labora-
tor care a oferit rezultate deosebite în
studiul microscopic al odontonului,
aprecierile superlative finnd auzite şi în
forurile de specialitate din Europa.
Purtând marca originalită]ii şi a eficien]ei
într-un domeniu mereu actual, prezenta
lucrare se înscrie ca o contribu]ie impor-
tantă în domeniul medicinii dentare mo-
derne. 
O recomandăm studen]ilor, tinerilor rezi-
den]i şi colegilor dornici să descopere
noul, utilul şi de ce nu, frumosul ascuns
din camera pulpară.

Prof. Dr. Gheorghe Matekovits
UMF Victor Babeş Timişoara

R E C E N Z I E  C A R T E

NOU!!!  NOU!!!  NOU!!!  NOU!!!  NOU!!!  NOU!!!  NOU!!!  NOU!!!  NOU!!!  NOU!!!  NOU!!! 

Doritorii se pot adresa la: EDITURA:
UNIVERSITY PRESS - TÂRGU MUREŞ
Director de editură: Prof. Univ. Dr.
Alexandru Şchiopu,
Coresponden]a /comenzi: UMF Târgu
Mureş, România,
Direc]ia editurii: Tg. Mureş, Str. Gh.
Marinescu Nr. 38, cod: 540130;
Mail: schiopu2000@yahoo.com
Tel. 0744 527700, 0265 215551 –
126; Fax: 0265 210407;
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Doresc să vă relatez despre acest Eveniment ce a avut loc anul trecut la
Budapesta între 27 şi 28 Noiembrie 2009 la Europa Hotels Congress
Center din o multitudine de motive ce mi se succed rapid în ochii min]ii.
Primul ar fi acela că m-a impresionat prin participare: 600 de medici den-
tişti şi tehnicieni dentari din toate ]ările Est Europene - România, Bulgaria,
Cehia, Slovacia, Slovenia, Croa]ia, Serbia, Muntenegru şi Ungaria. Am
fost încantată să constat numărul mare de participan]i din România! 
Curiculla Seminarului a fost la rândul ei impresionantă prin valoarea lec-
torilor: Dr. Gary Unterbrink USA, Dr. Ulf-Krueger Janson Germania, Dr.
Wolfgang Boer Germania, Dr. Domonkos Horvath Ungaria, Viekoslav
Budimir Croa]ia, Robert Zuback Cehia, Christoph Zobler Germania, prin
numărul şi con]inutul prelegerilor sustinute.

Cei prezrn]i au participat la prelegeri şi demonstra]ii live f`cute cu cele
mai noi materiale şi tehnologii.
Petrecerea dată în cinstea participan]ilor a fost epocală: distrac]ie, pro-
gram cu dansatoare braziliene, magie, pantomimă, muzică live de foarte
bună calitate, amuzament, mâncare bună. Totul la superlativ!
{i anul acesta vom participa la Al doilea Seminar Interna]ional Reunit Est
European de Excelen]ă în Stomatologie la Budapesta.

Competence in Esthetics
Primul Seminar Interna]ional Reunit Est European de Excelen]ă în Stomatologie organizat de Ivoclar Vivadent

Evenimentul va avea loc între 12-13 Noiembrie 2010  
la  Hotel Novotel Budapesta, Ungaria.

V` a[tept`m [i pe dumneavoastr` acolo!
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PROTEZA SCHELETATĂ UNITERMINALĂ 
CU SISTEM SPECIAL 
Şef de Lucrări Dr. Oana-Cella Andrei, Prof. Univ. Emilian Hutu, 
Catedra de Protetică Mobilă, Disciplina de Protezare Par]ială Mobilizabilă, UMF “Carol Davila” Bucureşti,
Teh. Dent. Bogdan Dobrin, Laborator privat.

ABSTRACT
The partially edentulous patient can be successfully esthetically and functionally rehabilitated using removable partial dentures
retained and supported with precision attachments. Even if today the implant procedures are preferred by more and more patients,
the removable partial denture still remains an important treatment option for a lot of them for economical or personal reasons. The
patient reported here refused the implants and accepted the R.P.D. treatment solution asking the clinician for maximum esthetic
results. In this case due to the anatomical particularities of the patient we chose to use an unilateral attachment and two porcelain-
fused-to-metal crowns to unite the abutment teeth.
KEYWORDS: unilateral removable partial denture, unilateral attachment.

REZUMAT
Pacientul edentat par]ial poate fi reabilitat cu succes atât din punct de vedere estetic cât şi func]ional utilizând proteze par]iale schele-
tate men]inute şi stabilizate cu sisteme speciale. Deşi tratamentul cu implante atrage un număr din ce în ce mai mare de pacien]i,
majoritatea pacien]ilor preferă proteza scheletată fie din motive economice, fie personale. Această pacientă a refuzat solu]ia de trata-
ment prin implante şi a ales în schimb proteza scheletată uniterminală combinată cu coroane metalo-ceramice pe din]ii stâlpi pentru
un rezultat estetic optim. Solu]ia propusă de medic ]ine cont de particularită]ile anatomice ale cazului descris şi utilizează un sistem
special unilateral montat pe două coroane metalo-ceramice solidarizate.
CUVINTE CHEIE: proteză scheletată men]inută şi stabilizată unilateral, sistem special unilateral.

Introducere
Proteza scheletată este o op]iune de trata-
ment al edenta]iei par]iale care
îndeplineşte cu succes atât obiectivul de a
înlocui din]ii lipsă cât şi pe cel de a restau-
ra func]ionalitatea şi estetica aparatului
dento-maxilar. Sistemele speciale de
men]inere, sprijin şi stabilizare reprezintă o
modalitate estetică de a ancora proteza de
din]ii stâlpi asigurând în acelaşi timp
îndeplinirea tuturor func]iilor croşetelor. În
cazul ales pentru acest articol vom prezen-
ta utilizarea sistemului special cu două
capse pentru realizarea unei proteze
scheletate unilaterale într-o edenta]ie de
clasa a II-a Kennedy cu o modificare par]ial
protezată conjunct. Această solu]ie este
aleasă în conformitate cu particularită]ile
clinice ale cazului respectiv şi oferă
fizionomie, sprijin, men]inere şi stabilizare
foarte bune, precum şi o între]inere facilă
pe termen lung.

Prezentare de caz
Pacienta în vârstă de 39 ani s-a prezentat
în cabinet pentru o reabilitare orală com-
pletă. Au fost efectuate anamneza, exam-
enul clinic şi radiologic (Fig. 1.) şi asanarea
cavită]ii bucale. La maxilarul superior a fost
necesară extrac]ia lui 16 irecuperabil
ob]inând o edenta]ie de clasa a III-a
Kennedy, în timp ce la mandibulă extrac]ia
lui 48 a transformat edenta]ia de clasa a

III-a Kennedy cu o modificare într-o eden-
ta]ie de clasa a II-a Kennedy cu o modifi-
care. Maxilarul superior a fost restaurat cu
obtura]ii, coroane de înveliş şi o punte în
cadranul I (Fig. 2.). Situa]ia clinică a eden-
ta]iei de la mandibulă prezenta câteva difi-
cultă]i legate de posibilitatea de a realiza o
proteză scheletată clasică, cu extindere pe
ambele hemiarcade. Deşi în edenta]ia de
clasa a II-a Kennedy cu o modificare breşa
suplimentară contralaterală creează în
mod normal condi]ii de stabilizare şi de
sprijin mai bune pentru proteză decât

edenta]ia de clasa a II-a Kennedy simplă,
în acest caz particular o protezare clasică
nu s-a dovedit a fi varianta optimă de trata-
ment din cauza imposibilită]ii de a utiliza
un conector principal mandibular care să
unească cele două şei ale protezei.
Retrac]ia gingivală a din]ilor frontali inferiori
şi înăl]imea insuficientă a procesului alveo-
lar în zona linguală centrală (Fig. 3.) nu au
permis utilizarea unei bare linguale sau a
unui croşet continuu. Înclinarea accentu-
ată a din]ilor frontali inferiori exclude uti-
lizarea unei bare vestibulare (Fig. 4.).

Fig. 1. Radiografia panoramică ini]ială. Fig. 2. Maxilarul superior restaurat conjunct.

Fig. 3. Dimensiunea procesului alveolar în zona lin-
guală centrală.

Fig. 4. Aspectul înclinării din]ilor frontali inferiori şi al
edenta]iei terminale.
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În cadranul IV absen]a ambilor molari
coroborată cu prezen]a molarilor antago-
nişti exclud varianta restaurării edenta]iei
terminale cu o punte în extensie distală
deoarece dimensiunea corectă de numai
un premolar a eventualei extensii nu este
suficientă pentru a restaura eficien]a 
masticatorie şi apare riscul mastica]iei uni-
laterale.
În aceste condi]ii s-a luat decizia restaurării
breşei laterale din cadranul III cu o punte iar
a celei terminale din cadranul IV cu o pro-
teză scheletată men]inută şi stabilizată uni-
lateral, propunere cu care pacienta a fost de
acord. Toate restaurările fixe au fost execu-
tate cu pun]i şi coroane metalo-ceramice.
Comparativ cu varianta punte în extensie
distală, proteza mobilizabilă restaurează
corect din punct de vedere dimensional
arcada edentată şi beneficiază de sprijin
muco-osos suplimentar fa]ă de cel paro-
dontal, îmbunătă]ind astfel eficien]a masti-
catorie şi protejând din]ii stâlpi.
Pentru proteza unilaterală s-a decis uti-
lizarea unui sistem special cu două capse.
Acesta este format din macheta unui bra]
pe care sunt pozi]ionate două sfere, una
orizontală şi cealaltă sagitală şi macheta
lăcaşelor pentru aceste sfere care se
include în şaua protezei (Fig. 5 a, b.).
Sistemul se poate utiliza în două moduri,
unul mai rapid, mai estetic dar mai pu]in
func]ional pe termen lung şi celălalt clasic,
utilizând praguri orale frezate şi model
duplicat, mai laborios dar mai eficient în
timp. Cu inten]ia de a proteja din]ii stâlpi şi
suportul muco-osos cât mai mult timp
posibil a fost aleasă varianta de execu]ie cu
model duplicat. Au fost şlefui]i şi

amprenta]i din]ii stâlpi (44 şi 45). Modelul
func]ional a fost montat în paralelograf
pentru alegerea axei de inser]ie în care a
fost executată macheta coroanelor cu
praguri orale. Cu pensa specială a fost
ataşată patricea sistemului special în

aceeaşi axă de inser]ie şi centrată pe
mijlocul crestei edentate (Fig. 6.).
Modelajul a fost executat având în vedere
protec]ia hemipapilei dinspre edenta]ie. S-
au efectuat proba metalului, ceramizarea
coroanelor, proba ocluziei şi arderea de
glan] (Fig. 7.) după care s-a luat o ampren-
tă pentru confec]ionarea lingurii individ-
uale. În lingura individuală prevăzută cu
stopuri ocluzale şi corect adaptată s-a luat
o amprentă func]ională utilizând un silicon
de adi]ie de consisten]ă medie în care

partea fixă a rămas prinsă în aceeaşi
pozi]ie ca în cavitatea bucală. Amprenta a
fost îndiguită şi cofrată pentru păstrarea
func]ionalizării marginilor şi extinderea la
maxim a sprijinului muco-osos. Modelul
func]ional a fost duplicat cu silicon în ved-
erea executării machetei scheletului pro-
tezei (Fig. 8.). După turnare scheletul a fost
trimis în cabinet pentru proba în cavitatea
bucală (Fig. 9.), apoi a fost realizată
macheta de ceară. Pe şa s-au montat doi
molari care restaurează complet şi corect
ocluzia în zonă (Fig. 10.). După efectuarea
probei machetei aceasta a fost ambalată
pentru a definitiva proteza. După prelucrare

şi finisare au fost aplicate matricile, una roz
de reten]ie soft pentru prima capsă orizon-
tală, adiacentă coroanelor şi una galbenă
de reten]ie extrasoft pentru capsa dinspre
edenta]ie pentru a realiza o distribu]ie
echilibrată a for]elor ocluzale de mastica]ie
atât asupra suportului dento-parodontal
cât şi asupra celui muco-osos (Fig. 11.).
Cimentarea coroanelor solidarizate s-a
făcut în şedin]a de aplicare a protezei. Nu
au fost necesare retuşuri nici în şedin]a
ini]ială, nici în cele ulterioare.

Fig. 5.a, b. Sistemul prefabricat unilateral utilizat. Fig. 6. Macheta păr]ii fixe pe model înainte de
ambalare.

Fig. 7. Partea fixă – aspect intraoral.

Fig. 8. Macheta scheletului pe modelul duplicat. Fig. 9. Proba scheletului în cavitatea bucală.  

Fig. 11. Inserarea matricilor în lăcaşe.Fig. 10. Macheta protezei pentru probă. Fig. 12. Proteza finală – aspect lingual. 
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Discu]ii
Protezele scheletate uniterminale nu au o
răspândire largă din cauza poten]ialelor lor
probleme de men]inere şi stabilizare care
pot cauza dislocări verticale şi orizontale
ale protezei în timpul exercitării func]iilor.
Absen]a stabilită]ii poate permite trans-
miterea unui stres excesiv atât crestei rezid-
uale cât şi din]ilor stâlpi, urmată de
resorb]ie accelerată şi de mobilitate. Şi
totuşi, conectorul principal şi multiplele
elemente de men]inere directă şi indirectă
care sunt de regulă necesare pentru o pro-
teză extinsă pe hemiarcada contralaterală
pot fi foarte inconfortabile pentru pacien]i.
Proteza scheletată unilaterală reprezintă o
solu]ie de tratament viabilă atât pentru
aceştia cât şi pentru un număr destul de
ridicat de cazuri clinice ce prezintă particu-
larită]i care exclud celelalte solu]ii de trata-
ment: terapia protetică pe implante, pun-
tea cu extensie distală de dimensiunea
unui premolar, proteza scheletată
conven]ională cu extindere pe hemiarcada
contralaterală. Proteza unilaterală este
redusă ca volum (Fig. 12.), fapt ce îi asig-
ură confortul dar creşte şi riscul de a fi
înghi]ită sau pierdută de către pacient în
cursul manevrelor de igienizare. Utilizarea
sistemelor speciale de men]inere şi nu a

croşetelor turnate are în această situa]ie
atât avantajul unei prinderi estetice cât şi
pe cel al unei siguran]e sporite în pre-
venirea mişcărilor protezei. Pentru uti-
lizarea sistemelor speciale trebuie evaluată
dimensiunea spa]iului vertical disponibil,
dimensiunea şi statusul parodontal al
din]ilor stâlpi şi abilitatea sistemului spe-
cial de a func]iona ca un ruptor de for]e. De
asemenea contează calitatea men]inerii,
uşurin]a cu care sistemul se poate utiliza şi
între]ine precum şi prognosticul anticipat al
restaurării.

Concluzii
În tratamentul edenta]iei uniterminale sunt
utilizate diferite tipuri de restaurări protet-
ice. Alegerea finală se face pe baza con-
sim]ământului pacientului, a statusului
cavită]ii orale, a gradului de igienă dentară,
a situa]iei parodontale a din]ilor stâlpi şi a
gradului de resorb]ie a crestei edentate.
Proteza scheletată men]inută şi stabilizată
unilateral este o solu]ie de tratament eco-
nomică, func]ională, non-invazivă şi extrem
de confortabilă pentru pacient. Sistemul
special utilizat oferă stabilitate, men]inere,
sprijin mixt echilibrat, precum şi un control
al rezilien]ei şeii terminale. Aspectul final al
restaurării îndeplineşte cu succes condi]iile

estetice (Fig. 13.). Ocluzia este restaurată
complet astfel încât se previne instalarea
mastica]iei unilaterale (Fig. 14.).
Contactele ocluzale realizate sunt bilat-
erale şi echilibrate (Fig. 15.). Pacienta este
mul]umită atât de aspectul cât şi de
func]ionalitatea restaurării (Fig. 16.).
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Fig. 13. Aspect final în cavitatea bucală. Fig. 14. Aspect final în ocluzie.

Fig. 15. Verificarea finală a echilibrării ocluziei statice. Fig. 16. Aspect final al pacientei.
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Restaurarea orientată dupa nevoi a unei edenta]ii totale folosind o
protez` hibrid` cu bonturi LOCATOR® pe patru implanturi Straumann
Andreas Simon, maestru tehnician dentar
Tradus de Ruxandra Popescu din Starget 01/08

ABSTRACT
The retention problems of the full arch prosthetis can be solved by using the LOCATOR® retentive system on 4 Straumann® implants
KEYWORDS: Straumann® implants, hybrid prosthesis, LOCATOR®, casting framework.

REZUMAT
Problemele de reten]ie ale protezei mobile pot fi rezolvate prin stabilizarea acesteia utilizând sistemul LOCATOR® pe 4 implanturi
Straumann®. 
CUVINTE CHEIE: implanturi Straumann®, proteză hibrid, LOCATOR®, structură metalică.

Situa]ia ini]ială
Pacienta se obişnuise cu proteza ei schele-
tată inferioară, care \ntr-o perioadă de 12
ani a fost prelungită până la o proteză
totală, \n diferite etape. Oricum, pacienta se
plângea de estetica [i de mişcările nedorite
ale protezei [i a cerut fixarea acesteia pe
implanturi.

Situa]ia clinică
|n mandibula edentată complet au fost
plasate patru implanturi Straumann®
Standard, \n pozi]iile 33, 34, 43 [i 44.
Planificarea ini]ială a presupus stabilizarea
noii proteze mandibulare cu ajutorul unei
bare individuale cu călăre]i. Aceasta ar fi
fost o solu]ie de calitate ridicată pentru
cazul \n discu]ie. Oricum, la scurt timp dup`
începerea tratamentului, pacienta a cerut
s`-i fie prezentată alternativa mai ieftină dar
totusi func]ională, la solu]ia cu bară. |n
aceste condi]ii s-a luat decizia construc]iei
unei proteze hibride pe bonturi LOCATOR®,
\n locul celei pe bară. (Fig. 1).
Bonturile LOCATOR® se prezintă \n şase
\năl]imi diferite. |năl]imea bontului este ast-
fel aleasă \ncât marginea superioară a 
bontului să fie la 1 mm deasupra mucoasei.
Bonturile LOCATOR® sunt ini]ial înşurubate
în implanturi cu mâna, apoi sunt strânse cu
cheia dinamometrică Straumann® la 35
Ncm.

Fabricarea modelului folosind

amprenta la nivel de implant
Pentru fabricarea modelului a fost luată o
amprentă conven]ională la nivel de implant,
înainte ca bonturile LOCATOR® sa fie înşu-
rubate în implanturi. Din moment ce
amprenta a fost luată utilizând proteza actu-
ală, s-a putut transfera spre articulator şi
amprenta muşcăturii, în aceeaşi etapă.
Pentru a crea spa]iu suficient pentru bon-
turile de amprentă \nşurubate \n implanturi
au trebuit practicate mai \ntâi două găuri
spre ocluzal \n regiunea capelor de vinde-
care (şuruburilor de închidere). |n mod
firesc, în acest caz s-ar fi putut lua amprenta

şi la nivel de bont, în lingură inchisă, având
capele de amprentare LOCATOR® montate
pe bonturi, \n locul procedurii utilizate aici,
\n lingură deschisă.
Pentru a fabrica modelul, analoagele
Straumann® au fost pozi]ionate la labora-
tor, \n amprentă. Pentru a produce masca
gingivală s-a facut un transfer direct pe
amprenta izolată anterior.
Modelul a fost realizat din ipsos special \n
modul conven]ional, iar bonturile LOCATOR®
au fost \nşurubate \n analoage. (Fig. 2, 3).

Fabricarea structurii metalice [i

polimerizarea capei matricii
Pentru ca proteza sa fie rezistentă la rupere,
baza protezei a fost ranforsată cu o 

structura metalică din aliaj crom-cobalt.
Pentru a fabrica structura metalică, ini]ial
capele matricilor au fost ataşate de 
bonturile LOCATOR®. Capele matricilor
sunt vândute împreună cu inserturi negre,
necesare fixării matricilor pe bonturile
LOCATOR®, care garantează stabilitatea
optimala (Fig. 4). |nainte de a \ncepe fabri-
carea structurii metalice, modelul a fost 
deretentivizat cu ceară. Zona de reten]ie în
jurul capelor matricilor a fost de asemenea
deretentivizată (Fig. 5). Rama de metal a
fost apoi modelată, i-au fost montate
canalele de ceară, apoi a fost ambalată.
Procedeul de fabrica]ie a fost similar celui
pentru pun]i. O altă op]iune ar fi aceea de a

Fig.1: Imagine clinică a mandibulei cu bonturi LOCA-
TOR® pe implanturi Straumann® RN Standard

Fig.2: Vedere dinspre ocluzal: masca gingivală
ini]ială extinsă pentru bara

Fig.3: Vedere frontală a modelului cu bonturi LOCA-
TOR® de diferite inăl]imi

Fig.4: Bonturile LOCATOR®, având ataşate matricile
LOCATOR®

Fig.5: Blocare pentru începerea fabricării modelului Fig. 6: Structura metalică crom-cobalt pe model,
ajustată pentru lipire
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utiliza metoda clasică de turnare (dupli-
carea modelului).
Structura metalică rezultată a fost apoi veri-
ficată pe model pentru o potrivire perfectă.
|n zona elementelor de reten]ie, structura
metalică este u[or curbat`; se pot observa
micile fenestra]ii din regiunea bucală, care
ac]ionează ca [i canale de eliminare a
adezivului folosit la polimerizare. (Fig. 6, 7).
|nainte de lipirea matricilor de structura de
crom-cobalt, pe fiecare bont LOCATOR® a
fost aşezat un inel-spacer LOCATOR® alb
(FIG. 8). Inelele-spacer previn curgerea
adezivului \n regiunea de sub capele 
matricilor.

Acoperirea structurii metalice şi

terminarea protezei hibride pe

bonturi LOCATOR®
Structura metalic` din crom-cobalt având
ataşate capele matricilor a fost sablată,
silanizată [i acoperită complet cu opac roz.
Inelele-spacer albe au fost folosite apoi din
nou. Atunci când este fabricată baza pro-
tezei pentru macheta de cear` este esen]ial
ca materialul acrilic să nu intre \n spa]iul de
sub capele matricilor (Fig. 9, 10).
Construc]ia a fost livrată \n ceară pentru o
probă pe baza protezei, deja realizate (din
material acrilic PMMA): inserturile negre au
fost îndepărtate folosind instrumentul LOCA-
TOR® [i reten]iile au fost schimbate (Fig.
11, 12). |n acest mod, în momentul probei
cu modelul \n ceară s-a putut stabili for]a
potrivită de extragere de c`tre pacient. Sunt
disponibile cinci reten]ii, corespunzând celor
cinci for]e de extragere diferite. Se reco-
mandă ca întotdeauna să se înceapă de la
for]ele de reten]ie cele mai mici. Dacă
pacientul simte că reten]iile sunt prea slabe
pot fi încercate reten]iile cores-punzătoare
unor for]e mai mari (Fig. 13, 14).

Proteza hibridă a fost definitivată prin pro-
cedura clasică [i a fost verificată \n ocluzie
\n articulator (Fig. 15).
Şi pacienta, şi dentistul – Dr. Bernard Hotz
din Freiburg/Germania- căruia aş dori să-i
mul]umesc din nou în acest moment, au
fost multumi]i de rezutatul ob]inut (Fig. 16,
17).

Andreas Simon
Master Dental
Technician
79206 Breisach,
Germania
e-mail: creadental
@t-online.de
-Manager la
Creadental Breisach, Freiburg/Germania
Domenii principale de interes
-Protezele dentare combinate [i pe implan-
turi

-Lector \n tehnici de galvano-formare,
tehnici combinate, tehnologia sudării cu
laser [i materiale compozite

-Autor de articole de specialitate
-Fellow \n cadrul ITI- International Team of
Implantology

Fig. 7: Polimerizarea capelor matricilor pe structura
metalică crom-cobalt

Fig. 8: Bonturile LOCATOR® având ataşate inelele-
spacer

Fig. 9: Vedere dinspre ocluzal a structurii de metal
cu opac

Fig. 10: Structura metalică cu opac. Sigilată cu
inelele-spacer, pentru fabricarea bazei protezei.

Fig. 11: Structura metalică cu opac, impreună cu
retentiile negre

Fig. 12: Structura metalică cu opac, fara reten]ii Fig. 13: Macheta din ceară a bazei protezei

Fig. 14: Alegerea reten]iilor Fig. 15: Proteza hibridă în articulator

Fig. 16: Proba protezei hibride în gura pacientului Fig. 17: Proteza hibridă pe bonturi LOCATOR® in situ
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12.30-13.30 Înregistrarea participan]ilor
13.30 -13.45 Deschidere
13.45 –15.45 MTD August Bruguera

Stomatologie invazivă sau
minim invazivă şi 
implantele. Cheia este diag-
nosticul.

15.45 – 16.00 Q&A
16.00 – 17.30 Dr. Dan Herschbach

Fa]etări minimal invazive şi
non-invazive prin metoda
CAD/CAM. Caz clinic Live 

17.30 – 18.00 Pauză cafea
18.00 – 19.30 Dr. Gary Unterbrink

Restaurări indirecte adezive efi-
ciente

19.30 – 20.00 Q&A

12 iunie 2010
10.00-11.45 Prof. Dr. Svante Twetman

Prevenirea cariei – terapie
cauzală sau doar amânarea
bolii? Ghiduri clinice 
moderne.

11.45 –12.00 Q&A
12.00-14.00 Dr. Gary Unterbrink

Ocluzia şi parafunc]iile. Scurt
ghid clinic şi 
demonstra]ie Live.

14.00-14.30 Pauză cafea
14.30-15.30 Dr. Sorin Ungureanu 

Tratamentele protetice prin
incrusta]ii: 
conservative, func]ionale,
durabile şi estetice

Workshop-uri pentru medici denti[ti -
12 iunie 2010
10.00-12.00 Workshop 1 (Sala Alfa)
14.30–16.00 Workshop 2 (Sala Alfa)
16.30-18.30 Workshop 3 (Sala Alfa)
16.30-18.30 Workshop 4 (Sala Atlas)
Workshop 1 [i 3 cu 
Dr. Sorin Ungureanu
Restaurări clasa a IVa cu Empress Direct
Obiectivul acestui curs practic este să prezinte par-
ticipan]ilor o tehnică de stratificare pentru cavită]i
de clasa a IVa şi să le arate pas cu pas cum se folo-
sesc masele de Dentină, Incizal şi a maselor translu-
cide (Opal şi Transparent) în favoarea lor. 
Se vor utiliza şi tehnici de individualizare cu pigmen]i
(Tetric Color).
Nr. Locuri: 10
Taxă curs practic: 50 EUR
Workshop 2 [i 4 cu 
Dr. Dan Herschbach
Acest curs practic se doreşte a fi flexibil. 
Participan]ii pot alege ce piesă protetică doresc să
scaneze şi să realizeze digital (coroană solo frontală
sau laterală, fa]etă, 
incrusta]ie). Maşina CAD/CAM va executa piesa
comandată. Discu]iile sunt deschise, 
întrebările dumneavostră vor primi răspunsuri venite
din experien]a clinică a lectorului.
Nr. Locuri: 10
Taxă curs practic: 50 EUR
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Construirea ra]ională a unui
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Demonstra]ie Live (Partea I)

17.30 – 18.00 Pauză de cafea
18.00 – 19.30 August Bruguera

Construirea ra]ională a unui
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Demonstra]ie Live (Partea a IIa)

19.30 – 20.00 Q&A
21.00 - 1.00 Cina şi Petrecerea Blue Block
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10.00 – 11.45 Robert Zubak
Doar e.max. Succes prin
Cunoaştere.

11.30 – 14.00 Demonstra]ie Live Robert Zubak
Un incisiv central în stil Robert
Zubak

14.30 – 15.30 Florin Stoboran
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lui în natural

T e h n i c i e n i  d e n t a r i  -  S a l a  H e r a

Pr
og

ra
m



MTD August
Bruguera 

August Bruguera îşi rea-
lizează studiile  la
Ramón y Cajal din
Barcelona.  Îşi com-
pletează formarea 
lucrând în Germania, Italia, Elve]ia.
Este membru de onoare al ACADEN şi autor al
diverse articole publicate în reviste de speciali-
tate din Spania şi interna]ional. Este lector inter-
na]ional şi conferen]iază în Congrese Na]ionale
şi Interna]ionale peste tot în lume (Europa,
America de Nord şi de Sud, Africa, Asia şi
Australia). 
Autor al căr]ii “Umbre, o lume a culorii” editată
în spaniolă, engleză, germană şi coreană. 

Stomatologie invazivă sau minim 
invazivă şi implantele. 
Cheia este diagnosticul
Dacă trecem în revistă evolu]ia stomatologiei
estetice putem observa schimbările substan]iale
ce s-au petrecut în domeniul prepara]iilor
dentare.
Nu cu mul]i ani în urmă, când trebuia să restau-
răm un dinte frontal, pentru a ob]ine excelen]a
trebuia să începem prin a şlefui cu prag drept
circumferen]ial.
Astăzi, datorită proprietă]ilor pe care ni le oferă
tehnicile de cimentare adezivă, viziunea noastră
terapeutică este mult mai conservativă, astăzi
este minim sau non-invazivă.
În această conferin]ă vă voi arăta posibilită]ile
pe care ni le oferă acest tip de restaurări, 
fezabilitatea, fiabilitatea lor şi cum le putem 
utiliza în implantologie.

Construirea ra]ională a unui molar
Demonstra]ie Live
În această demonstra]ie live vă voi arăta cum
construiesc eu un molar, care sunt caracteristi-
cile sale morfologice, diferitele arii de culoare,
ce mase de ceramică este mai bine să pune]i în
zona ocluzală şi pe fa]a vestibulară. Cu alte
cuvinte un molar construit ra]ional.
Medic stomatolog specialist în cadrul unei clinici
private din München, clinică specializată pe
estetică dentară şi implantologie. Din 2007 îşi
deschide cabinetul propriu în München în cadrul
clinicii Schwabikum. 

Dr. Dan 
Herschbach

Este fondatorul Cercului
Ştiin]ific CAD-CAM
Schwabikum München şi
membru în următoarele

organiza]ii: Societatea Germană de Medicină
Dentară Estetică, Societatea 
Germană de Stomatologie Sus]inută
Computerizat, Societatea Germană de

Implantologie Orală.

Fa]etări minimal invazive şi non-invazive
prin metoda CAD/CAM
Caz clinic Live 

Pe pacient real ve]i vedea cum se stabileşte

planul de tratament pre-protetic, design-ul
prepara]iei, garantarea succesului rezultatului
tratamentului prin analiza modelului de caz, 
aspecte estetice, fabricarea fa]etelor prin
frezarea blocului de disilicat de litiu, procedeul
de cimentare adezivă estetică.

Dr. Gary 
Unterbrink
- 1978: "Doctor of Dental
Surgery", Universitatea
de Stat din Ohio
- până în 1982: Căpitan
în Armata Statelor Unite
Dental Corp, Germania
- până în 1985: Practică Privată, Regensburg,
Germania şi instructor: Anatomie dentară pentru
tehnicieni dentari
- 1986: Clinica de Stat, Feldkirch, Austria
Actual lucrează în clinica privată din Triesen,
Liechtenstein. Lector interna]ional. A scris 16
publica]ii şi numeroase articole publicate în
reviste de specialitate.

Restaurări indirecte adezive eficiente
Restaurările integral ceramice adezive sunt acum
utilizate şi documentate clinic de peste 20 de ani,
dar recomandările privind prepara]ia şi cimenta-
rea rămân contradictorii. 
În acelaşi timp, mul]i dentişti încă cred că restau-
rările integral ceramice necesită reducerea 
extinsă a substan]ei dentare, când exact opusul
este adevărat.
În ciuda ratei foarte mari de succes clinic a
fa]etelor, onlay-urilor şi a altor modalită]i restau-
rative de acoperire par]ială, majoritatea 
dentiştilor încă prepară din]ii pentru coroane.
Referitor la acurate]ea adaptării marginale a
restaurărilor indirecte adezive auzim două vari-
ante extreme:
- trebuie să se adapteze perfect, la fel ca şi 

inlay-urile din aur
- adaptarea excelentă nu este necesară deoarece

adeziunea şi cimentul răşinic de cimentare vor
compensa imperfec]iunile de adaptare.

Aceasta îmi aduce mereu aminte de tautologia
„Afirma]iile absolute sunt întotdeauna greşite”.
Într-adevăr, ambele afirma]ii sunt incorecte!
Prepararea optimă, coordonarea cu laboratorul
de tehnică dentară, diferitele materiale şi metode
de cimentare vor fi discutate.

Ocluzia şi parafunc]iile. Scurt ghid clinic
şi demonstra]ie Live
Ştiin]ific, ocluzia nu cauzează parafunc]ii.
Contactele de balans în timpul mişcărilor
mediotruzive mandibulare şi devia]iile în timpul
deschiderii arată o corela]ie cu simptomomele 
ATM, dar conceptul interferen]elor ocluzale ca şi
factor cauzal rămâne nedovedit. Oricum, dacă
pacien]ii noştrii sunt bruxomani, ocluzia va deter-
mina ce simptome va avea pacientul.

Provocarea clinicianului dentist este aceea de a
recunoaste corelatiile 
dintre semne şi simptome.
- Simptomele de parafunc]ie pot fi destul de

diverse şi includ: durere în ATM, cefalee cronică,
durere în regiunea cervicală şi în umeri, din]i
sensibili, durere în musculatura masticatorie şi
chiar modificări ale somnului.

- Semnele parafunc]iei sunt de asemenea vari-
abile şi includ limitări ale mişcărilor mandibu-
lare, cracmente sau zgomote articulare, leziuni
cervicale 
non-carioase şi mobilitate dentară.

Când în]elegem acest concept, ocluzia dentară
devine simplă.

Dr. Svante 
Twetman
Dr. Svante Twetman
este Profesor de
Cariologie al
Universită]ii din
Copenhaga,
Danemarca. 
A absolvit Facultatea de Stomatologie în 1974 şi
de]ine titlul de Prof. Univ. de la Institutul
Karolinska din Stockholm, Suedia. 
A făcut la acelaşi Institut şi reziden]iatul şi a
ob]inut licen]a de Medic Specialist în 
Stomatologie Pediatrică.
Interesul cercetării sale sunt fluorurile şi impli-
carea microbiană în ecologia orală şi prevenirea
cariei în copilărie cu focus pe studiile clinice. 
Dr. Twetman este autor şi co-autor al numeroase
căr]i şi peste 120 de articole ştiin]ifice. Este
membru al Consiliului Suedez de Testare a
Tehnologiei Sănătă]ii în domeniul Îngrijirii
Sănătă]ii lucrând cu date sistematizate şi ghiduri
clinice bazate pe eviden]e.



Prevenirea cariei – terapie cauzală sau
doar amânarea bolii?
Ghiduri clinice moderne.
Caria dentară este una dintre cele mai răspân-
dite infec]ii ce afectează popula]ia umană.
Procesul formării leziunii carioase este explicat
recent prin ipoteza plăcii ecologice. 
}elul suprem în prevenirea apari]iei cariei
dentare şi controlul cariei este acela al stabilirii
unei balan]e ecologice (homeostazii) între fac-
torii patogeni şi cei protectori.
De aceea, la indivizii cu risc ridicat de apari]ie a
cariei dentare, provocare constă în a scade fac-
torii patogeni şi a creşte factorii protectori. 
Dar cum se poate ob]ine asta?
Conferin]a va pune în discu]ie ghiduri clinice
moderne concentrate pe copii şi pe adul]ii
tineri. 

Dr. Sorin 
Ungureanu
Dr. Sorin Ungureanu este
absolvent al
Facultă]ii de Medicină şi

Farmacie din cadrul 
Universită]ii Oradea , 
Specializarea Medicină Dentară, Preparator 
universitar la Facultatea de Medicină şi
Farmacie din cadrul Universită]ii Oradea
Specializarea Medicină Dentară, catedra
Protetică Dentară, Doctorand al Facultatii de
Medicina si Farmacie Oradea, cu  Competen]ă
în Implantologie Orală , Bucureşti şi în Radio-
Diagnostic Maxilo-Facial, Bucureşti. Practică
stomatologia în clinica proprie.

Tratamentele protetice prin incrusta]ii:
conservative, func]ionale, durabile şi
estetice
Se prezintă ca o alternativă la metodele de
reconstituire directe realizate cu ajutorul
diferitelor materiale de obtura]ie, precum şi la
cele indirecte realizate cu ajutorul coroanelor de
acoperire în cazul cărora sacrificiul de ]esuturi
dure este mai însemnat.
Sacrificiul de substan]ă dură redusă în
prepararea incrusta]iilor, lipsa contrac]iei piesei
protetice , proprietă]ile mecanice şi estetice ale
ceramicii asigură deopotrivă refacerea cu succes

din punct de vedere func]ional şi estetic a struc-
turilor coronare. De asemenea, ob]inerea unui
rezultat durabil este facilă datorită posibi lită]ii
refacerii corecte a punctelor de contact cu din]ii
alătura]i, realizării unei închideri marginale efi-
ciente şi a refacerii îndeaproape a morfologiei
coronare.
Conferin]a va arăta posibilită]ile clinice oferite de

acest tip de tratament protetic.

Robert Zubak 
Termină Şcoala de
Tehnică Dentară în
1991. Lucrează 2 ani
într-un laborator de
stat şi apoi îşi deschide
propriul 
laborator unde lucrează 10 ani. În acest timp s-a
concentrat pe a-şi 
îmbunătă]i abilită]ile în ceramici participând la
multe cursuri de ceramică de nivel ridicat. Din
2002 până în 2004 a lucrat la un laborator în USA
şi a  colaborat cu companii dentare ca şi Captek şi
Ivoclar Vivadent. A publicat numeroase articole în
publica]ii na]ionale şi interna]ionale. În timpul liber
este preocupat de fotografie dentară şi artă
grafică. Lucrează la prima lui carte în care va
împărtăşi experien]a lui despre materiale dentare
şi în special în ceramici. 

Doar e.max. Succes prin Cunoaştere.
În acest moment avem la dispozi]ie o multitudine
de materiale dintre care să alegem. Cu siguran]ă
trendul este acela de a folosi mase ceramice rapi-
de, indiferent că este vorba despre ceramici de
acoperire a metalului sau despre ceramici inte-
grale.
Şi în lumea ceramicilor integrale găsim mai multe
op]iuni. De unde ştim ce alegem?
Chiar în]elegem ce trebuie şi putem să facem?
Răspunsurile se găsesc numai în cunoaşterea şi
în]elegerea intimă a materialelor. Deci, haide]i să
vorbim pu]in despre asta…

Un incisiv central în stil Robert Zubak
Demonstra]ie live
Cuvinte cheie: un concept spectaculos-realizabil
despre formă, culoare, transluciditate în zona
frontală.

Florin Stoboran 
Face primul curs de 
specializare în 
metalo-ceramică la
Budapesta în 1996 şi îşi
deschide propriul labo-
rator specializat cu
predilec]ie pe protetică fixă estetică şi implan-
tologie. Devine conştient de importan]a sim-
biozei dintre medicul dentist şi tehnicianul den-
tar. Ca urmare, motto-ul laboratorului său este
„Together we make a better tooth”
A lucrat ca şi tehnician demonstrator în cadrul
Facultă]ii de Medicină şi Farmacie Oradea. În
2001 îşi face Masteratul în Ungaria. În vederea 
atingerii dezideratului propriu de 
estetică dentară se specializează în ceramici 
integrale şi introduce sistemului în laboratorul
propriu.
În toată această perioadă face cursuri
interna]ionale de specializare în 
morfologie şi estetică dentară în 
Ungaria, Austria, Germania, Fran]a,
Liechtenstein, Spania.
}ine prelegeri şi cursuri practice la Evenimente
de marcă na]ionale şi interna]ionale.

Dental Tango: Pasiune şi Via]ă
În tehnica dentară, ca şi în via]ă, există un punct
de la care porneşti şi un punct la care vrei să
ajungi. Nu este important ce start ai, ci important
este să faci paşi bine defini]i, exac]i, să existe 
pasiune şi imagina]ie pentru ceea ce faci şi, în 
ultimul rând -ca în via]ă - tot ce ai început să
aibă un rezultat pozitiv.
Sistemul e.max ne oferă tot suportul tehnic şi
imaginativ - chiar dacă nu am avut un start ful-
minant datorită pregătirii noastre ini]iale – şi ne 
permite ca prin mişcări simple dar pasionale, cu
minim de efort, să ob]inem un rezultat final de 
invidiat.
Acesta este un tango: Tango Dentar.
Vă invit să-l exersăm împreună!

Simbiozis – Demonstra]ie Live
Cum integrăm artificialul în natural pentru a
ob]ine aspectul de natural mult râvnit? 
Voi lucra doi incisivi centrali, pe un model de caz
clinic real. 

Taxa de înscriere:
Până la data de 15 mai 2010: 125 EUR
Până la data de 30 mai 2010: 140 EUR
La Biroul de Înregistrări (numerar): 150 EUR

Înscriere şi informa]ii: Ivoclar Vivadent
Dr. Andrea Czimmerman: 0722 431 401
andrea.czimmerman@ivoclarvivadent.com

Tarife speciale de cazare la
Hotel Ramada**** Sibiu
pentru participan]ii la
Eveniment:

Pentru rezervările făcute în 
perioada 17.03-10.05.2010:
50 euro / camera single
70 euro / camera dublă

Pentru rezervările făcute în 
perioada 11.05-11.06. 2010:
59 euro / camera single
79 euro / camera dublă
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Istoric şi diagnostic
O pacientă de 16 ani, de gen feminin, s-a
prezentat cu o plângere majoră referitoare
la faptul că era complet nemul]umită de
rezultatul unui tratament anterior aplicat
incisivilor săi centrali maxilari. Istoricul ei a
relevat faptul că avea leziuni ale smal]ului
sub formă de pete albe localizate în treimea
incizală a acestor din]i, pete apărute după
tratament ortodontic. Ea a vizitat un dentist
în urmă cu câteva luni, însă a fost complet
nemul]umită de rezultat (Fig. 5). Examenul
clinic a relevat faptul că restaurările directe
erau vizibile, fiind deficitare în privin]a natu-
rale]ii şi aveau deja margini modificate de
culoare. Deşi nuan]a coloristică era apropi-
ată de a fi corectă, restaurarea a fost con-
damnată prin aspectul de artificial ob]inut
prin utilizarea unei singure mase (ca şi
opalescen]ă) de răşină compozită.
Colora]ia marginală se datorează, cel mai
probabil, adeziunii amelare inadecvate.

Tehnica de lucru
Este important să determina]i nuan]a coloris-
tică rapid la începutul tratamentului, pentru a
evita efectele deshidratării smal]ului.
Utilizând treimea medie a incisivului lateral ca
şi referin]ă, a fost determinată nuan]a de
culoare a din]ilor ca fiind A1.
Au fost ,de asemenea, observate pete
uşoare dispersate neregulat la nivelul tutu-
ror incisivilor superiori.

Răşina compozită existentă a fost îndepăr-
tată cu ajutorul unei freze globulare (Fig. 6).
Nu s-a utilizat anestezic. Aceasta ar

func]iona ca şi un ghid, deoarece nu era
nevoie să prepar stratul de dentină. Forma
prepara]iei ob]inută utilizând această freză

Ronald D. Jackson, DDS, FAGD, AFAACD, DABAD, Middleburg / USA
Traducere Dr. Andrea Czimmerman din Reflect Magazine Nr. 2/ 2009

Restaurări directe frontale deosebit de estetice 
cu IPS Empress Direct

Ronald D. Jackson

ABSTRACT
The emphasis on appearance is pervasive in today’s media driven culture. It is particularly keen in adolescents as a result of constant
exposure to images of
beautiful young celebrities (real or media created) in magazines, television, pop music and everywhere on the World Wide Web.
Because the smile is such a significant factor in facial appearance, the impact of this culture shift on dentistry has been enormous. In
particular, even young teenagers are seeking out aesthetic oriented dentists and requesting correction of mild to moderate imperfec-
tions in teeth that previous generations tolerated because dentistry lacked a simple, predictable aesthetic solution (Figs 1 to 4).
KEYWORDS: direct restorations, IPS Empress Direct, modern composite resins, shade accuracy, modern working techniques
REZUMAT
În cultura contemporană ghidată de media este răspândită ideea de a pune accentul pe aspectul exterior. Ea este în mod particular
îmbră]işată de adolescen]i, ca urmare a expunerii constante la imagini ale celebrită]ilor tinere (reale sau create de media) din reviste,
de la televizor, staruri de muzică pop şi pretutindeni pe World Wide Web. Deoarece zâmbetul este factorul cu semnifica]ie majoră în
aspectul facial, impactul acestui nou trend cultural asupra stomatologiei contemporane este imens. În mod particular adolescen]ii
tineri caută cu predilec]ie dentişti cu orientare estetică şi solicită corectarea imperfec]iunilor, de la minore până la medii, în situa]ii
clinice tolerate de genera]iile anterioare, deoarece dentisticii de atunci îi lipseau solu]iile simple cu rezultate estetice garantate şi pre-
vizibile (Fig. 1 până la 4).
CUVINTE CHEIE: restaurări directe, IPS Empress Direct, răşini compozite moderne, acurate]ea culorii, tehnici moderne de lucru.

Fig.1 şi 2 Pacientă tânără cu pete evidente pe incisivul central superior drept. Influen]a petei albe asupra
aspectului facial este vizibilă.

Fig. 3 şi 4 Această „leziune de aspect” a fost tratată cu ajutorul unei restaurări directe conservative
confec]ionată din IPS Empress Direct. Un tratament minimal cu impact major asupra aspectului general.
Nota]i că pacienta a trecut printr-un tratament de albire înainte de inserarea restaurării directe.

creo




27

te
ra

pi
e 

re
st

au
ra

tiv
`

diamantată este aceea de „farfurie” cu
adâncimea maximă de 0,8 mm în centru şi
sub]iindu-se către margini. Limitele
prepara]iei sunt lărgite cu 1mm fa]ă de mar-
ginile petei albe printr-un bizou neregulat
(Fig.7). Întreaga suprafa]ă a prepara]iei,
incluzând smal]ul bizotat, a fost gravată
acid cu acid orto-fosforic 37% timp de 20
de sec apoi spălată şi uscată. Întrucât nu a
fost expusă nici un pic de substan]ă denti-
nară, a fost utilizat Heliobond, o răşină
adezivă amelară fără monomeri hidrofili sau
solvent, şi fotopolimerizată.
Am selectat pentru restaurare un nou sis-
tem de răşini compozite IPS Empress Direct
datorită acurate]ii nuan]elor sale coloristice
şi consisten]ei opacită]ilor. 
Întrucât combina]ia dintre smal]ul şi denti-
na naturale indicau A1, masele de răşină
compozită utilizate spre a restaura cavitatea
vor fi Dentină A1 şi Smal] A1. Nu este
nevoie de nici o re]etă sau combina]ie între
o dentină mai întunecată şi un smal] mai
deschis la culoare.
Dentina A1 este aplicată numai pe zona
petei albe şi ocupă aproape jumătate din
adâncimea cavită]ii preparate. Datorită
opacită]ii masei de dentină a răşinii com-
pozite, pata albă nu mai este vizibilă (Fig.8).
După fotopolimerizare este aplicată masa
de Smal] A1. Acest strat ocupă aproximativ
două treimi din adâncimea restantă a ca-
vită]ii remanente şi se extinde ceva mai
scurt fa]ă de limitele prepara]iei. Înainte de
fotopolimerizare, cu ajutorul unui instru-
ment sub]ire şi ascu]iti, sunt sculptate
şan]uri multiple şi neregularită]i ale
suprafe]ei (Fig.9). Apoi este aplicată o can-
titate mică de Tetric Color alb şi fotopolime-
rizată (Fig. 10). Efectul de profunzime şi
vitalitate este acum ob]inut prin aplicarea
unei răşini cu transluciditate, Trans 30
(clear), ce completează restaurarea şi o
supraconturează pu]in. Acest strat
depăşeşte pu]in limitele prepara]iei (Fig
11). Finisarea şi lustruirea sunt efectuate
utilizând discuri de aluminiu şi sistemul de
gume Astropol. Pacienta a fost mul]umită
de rezultat (Fig. 12).

Concluzie
Pacien]ii contemporani doresc solu]ii
restaurative mult mai estetice şi mai pu]in
invazive. Răşinile compozite directe mo-
derne îndeplinesc ambele cerin]e. Mai mult,
nu există nici o îndoială asupra faptului că
accentul pus pe aspect şi în particular pe
zâmbet, au ridicat standardele de estetică

în stomatologie. Suficient de bun astăzi - nu
mai este destul. Producătorii au făcut fa]ă
provocării dezvoltând materiale mai bune
ce mimează structurile dentare naturale.
Provocarea pentru dentist este aceea de a
învă]a să utilizeze aceste materiale pentru a
putea satisface dorin]ele pacien]ilor super-
selectivi din ziua de astăzi.
Din fericire, această sarcină este mult uşu-
rată pentru dentist când utilizează sistemul
de răşini în nuan]e coloristice naturale IPS
Empress Direct. Paleta largă de nuan]e col-
oristice ce corespund întocmai cheii de
culori în trei nivele de opacitate (masă de
Dentină, masă de Smal] şi Translucente),
fiecare cu acurate]e ridicată, combinate cu

manipularea excep]ională, uşurin]a
aplicării şi facilitatea polişării, scurtează în
mod semnificativ curba învă]ării. În plus,
există noua nuan]ă de Opalescent ce per-
mite crearea cu mare uşurin]ă şi acurate]e a
efectului de opalescen]ă al smal]ului natu-
ral şi reconstituirea din]ilor ce au suferit
tratamente de albire.

În sfârşit, bucuria crea]iei este şi mai mare
când pacientul vede rezultatul final al
restaurării. Pe lângă recunoştin]ă, pacien]ii
îşi exprimă admira]ia pentru talentul artistic
al clinicianului.

Fig. 5 Pacientă de 16 ani nemul]umită de rezultatul
tratamentului restaurativ al petelor albe de smal].

Fig. 6 O freză în formă de ou este utilizată pentru a
crea o cavitate în formă concavă de aprox 0,8 mm
adâncime în centru

Fig. 7 Limitele prepara]iei sunt extinse 1 -1,5 mm 
în afara leziunii printr-un bizou cu contur extern
neregulat

Fig. 9 Masa de smal] A1 se extinde ceva mai pu]in
decât limitele externe ale prepara]iei. Ocupă 
aproximtaiv două treimi din adâncimea remanentă a
cavită]ii preparate.

Fig. 8 Masa opacă de Dentină A1 blochează vizibili-
tatea petei albe

Fig. 11 Restaurarea este completată şi uşor supra-
conturată prin aplicarea unui strat final de Trans 30
(clear)

Fig. 12 Vedere post-operatorie a reconstituirilor
minim invazive, estetice, confec]ionate din sistemul
de răşini compozite IPS Empress Direct.

Fig. 10 Cu ajutorul unei pensule se aplică Tetric
Color White
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Impactul hiposecre]iei salivare asupra sănătă]ii orale 

Asist. Univ. Dr. Alexandru -Titus Farcaşiu, Doctorand Dr. Ioana Radu, Prof. Univ. Dr. Mihaela P`una
Disciplina de Protezare Par]ială Mobilizabilă, Facultatea de Medicină Dentară,  UMF “Carol Davila” Bucureşti

ABSTRACT
Saliva is the first fluid of the digestive tract having, among many other roles, a maintenance role in the oral health, protecting mucosa
and teeth, creating the right environment for taste receptors to function and facilitating the speech. The  salivary rate can be affected,
reversibly or irreversibly, by numerous physiological and pathological factors. Hyposalivation results in different degrees of oral dis-
comfort manifested, among others, by carious lesions, oral candidosis, difficulty to wear the dentures inducing hard to control mucos-
al trauma. The most common cause is the use of certain systemic medication, which put the elderly to risk because they are usually
more medicated. Other causes could be: Sjogren’s sindrome and high doses of radiation. For the dental professionals it is important
to recognize xerostomia and associated symptoms, to determine the cause and, together with the physician, to find the best care avail-
able for the xerostomic patient.
KEYWORDS: saliva, ageing, hyposalivation, oral health, dentures

REZUMAT
Saliva este primul fluid al tractului digestiv care are, printre multe alte roluri, şi pe cel de „între]inere” a sănătă]ii orale prin protec]ia
dentară şi mucozală, men]inerea condi]iilor de func]ionare a receptorilor gustativi şi facilitarea vorbirii. Fluxul salivar poate fi afectat
reversibil sau ireversibil de factori fiziologici sau patologici. Hiposaliva]ia produce diferite grade de disconfort  oral manifestat printre
altele de leziuni carioase, candidoză orală, dificultate de purtare a protezelor cu apari]ia unor leziuni greu de controlat. Cauza cea mai
frecventă a xerostomiei este medica]ia cu efecte adverse hiposialice, persoanele în vârstă fiind mai expuse datorită cantită]ilor mai
mari de medicamente administrate. Alte cauze pot fi: sindromul Sjogren şi tratamentul radiant accentuat. Pentru medicul dentist este
important sa recunoască xerostomia şi simptomele asociate, să determine cauza hiposaliva]iei şi, împreună cu medicul de familie, să
găsească cele mai bune metode de  îngrijire a pacientului xerostomic.
CUVINTE CHEIE: saliva, îmbătrânire, hiposaliva]ie, sănătate orală, proteze.

Introducere
Saliva, un amestec aparent simplu de apă,
proteine şi electroli]i, încetineşte activi-
tatea carioasă, controlează dezvoltarea
bacteriană în cavitatea orală şi facilitează
celelalte activită]i (mastica]ie, degluti]ie,
sensibilitatea gustativă). O reducere tem-
porară a fluxului salivar duce la senza]ia de
gură uscată, lejere arsuri orale sau dimin-
uarea percep]iei gustative. Alte efecte pe
termen scurt includ: dificultatea înghi]irii
alimentelor uscate, nevoia pacientului de a
bea apă atunci când se alimentează, hali-
toză şi întreruperi ale somnului datorită
setei . Simptomele pe termen scurt   pot să
nu deranjeze foarte tare dar o absen]ă pre-
lungită a salivei poate avea efecte serioase
asupra ]esuturilor orale. Leziunile carioase
apar la nivel  juxtagingival sau subgingival,
localizări rare la pacien]ii cu un flux salivar
normal. Ritmul de dezvoltare al cariilor este
accelerat de consumul mare de bomboane
sau băuturi zaharate ce stimulează secre]ia
salivară.  Pot apărea mai uşor leziuni
mucozale, cu o expansiune mai rapidă.
Candidoza orală este unul din efectele
secundare importante ale medicamentelor
xerostomice.  Purtarea protezelor par]iale
sau totale este dificilă datorită absen]ei fil-
mului salivar ce se interpune între proteză
şi câmpul protetic. Imposibilitatea lubrifierii
suprafe]elor ce vin în contact duce la 

dificultă]i majore de folosire a protezelor,
care se adaugă afectării func]iilor aparatu-
lui dento-maxilar, consecutiv apărând lezi-
uni de decubit greu de controlat. Medicul
stomatolog trebui să fie avizat privitor la
problematica ridicată de scăderea
cantită]ii de salivă din cavitatea orală, să
cunoască simptomele acestei situa]ii şi să
fie la curent cu posibilită]ile de tratament,
atât local, cât şi general. Colaborarea cu
medicul de familie/specialist este impor-
tantă în vederea asigurării unei calită]i a
vie]ii cât mai bune pentru pacient.
Xerostomia (cunoscută şi ca senza]ia de
gură uscată) este termenul medical ce
descrie situa]ia în care saliva se regăseşte
în cantitate redusă în cavitatea orală.
Xerostomia nu este o afec]iune în sine, dar
poate fi semnul uneia. Simptomul de gură
uscată poate apărea ocazional la orice per-
soană, aşa  cum se întâmplă atunci când
suntem nervoşi sau stresa]i. Atunci când
simptomatologia este persistentă,  func]iile
cavită]ii orale sunt îngreunate (mastica]ia,
degluti]ia, fona]ia). Totodată creşte riscul
de apari]ie al cariilor dentare prin absen]a
filmului salivar ce protejează smal]ul den-
tar. Apari]ia halitozei poate fi o altă con-
secin]ă a xerostomiei. Trebuie avută în
vedere aşa numita “meth mouth” ce apare
consumatorii de metamfetamină, pacien]i
la care drogul induce xerostomia şi la care

se adaugă bruxismul sau mişcările repeti-
tive de mastica]ie, ca şi cum consumatorul
mestecă un bol alimentar imaginar.  Apare
şi o tulburare a percep]iei gustative. Din
punct de vedere al inciden]ei, Thomson şi
col. raportează o inciden]ă de aproximativ
25% pe lotul studiat, ce cuprinde persoane
de peste 60 ani din Noua Zeelandă. Fox
raportează o inciden]ă de aproximativ 40%
în rândul pacien]ilor de peste 65 ani.
Xerostomia poate avea următoarele cauze:
- Ca efect secundar al unui anumit medica-
ment. Senza]ia de gură uscată este un
posibil efect secundar al multor  medica-
mente, cum ar fi tranchilizantele, antide-
presivele sau antihistaminicele. Medica]ia
este cauza principală a xerostomiei, având
o inciden]ă mai mare în rândul bătrânilor,
ca urmare a cantită]ii mari de medica-
mente pe care o ingeră. Există peste 400
de medicamente care au ca efect secundar
xerostomia. Ciano şi Sebastian raportează
că unul din doi americani iau cel pu]in un
medicament pe săptămână, propor]ia
crescând dramatic la persoanele de peste
50 de ani. Nu este surprinzător că aceeaşi
autori constată că aproximativ 64% din
xerostomii sunt cauzate de medica]ie, iar
tendin]a este una de creştere, datorată lăr-
girii gamei de medicamente utilizate. Se
pare că pacien]ii ce iau antidepresive în
combina]ie cu alte medicamente cu efect



secundar xerostomic prezintă cel mai mare risc de gură uscată.
Mecanismele de producere a hiposaliva]iei se pot datora interfe-
ren]elor medicamentoase la nivelul transmisiei parasimpatice, la
nivelul sinapselor adrenergice neuroefectoare sau prin depri-
marea conexiunilor de la nivelul sistemului nervos central.
Medica]ia antidepresivă este o foarte puternică inhibitoare a sali-
va]iei datorită efectelor secundare anticolinergice. Diureticele
afectează fluxul apei şi electroli]ilor prin membrana celulelor
acinilor salivari. Hunter şi Wilson raportează că două antidepre-
sive triciclice produc o scădere cu mai mult de 50% a salivei paro-
tidiene sti-mulate şi modificări semnificative în compozi]ia sali-
vară. Medica]ia în doze terapeutice nu afectează structura glande-
lor salivare. Structurile glandulare îşi men]in capacitatea secreto-
rie, excre]ia restabilindu-se la scurt timp de la întreruperea 
medica]iei.
- Consecin]ă a unor afec]iuni sistemice ce cauzează o distruc]ie
progresivă a ]esutului glandular, cum se întâmplă în sindromul
Sjogren, SIDA, lupus eritematos sistemic, artită reumatoidă, dia-
bet sau sclerodermie. Unele infec]ii virale, cum ar fi oreionul,
afectează, de asemenea, nivelul salivei. Nagler şi col. stabilesc că
o persoană cu cel pu]in o maladie sistemică tratată medicamen-
tos pe o perioadă de mai mult de 2 ani prezintă un flux salivar
semnificativ mai mic. 
- Deshidratarea. Orice altă afec]iune care duce la deshidratarea
organismului poate conduce la senza]ia de gură uscată. Aceste
stări pot fi: febra, transpira]ia excesivă, enterocolita, pierderea de
sânge sau de lichid prin piele în urma arsurilor.
- Terapia radiantă. Xerostomia este un efect secundar comun  al
terapiei prin radia]ii folosite în tratarea cancerului din zona capu-
lui şi gâtului. Se pare că transformările apar în timpul şi imediat
după tratament. 
- Extirparea pe cale chirurgicală a glandelor salivare. 

Pacientul geriatric
Xerostomia este prezentă frecvent între simptomele pacientului
geriatric  datorită unei transformări la nivelul acinilor glandulari
care scad în număr şi sunt înlocui]i cu un ]esut fibro-adipos.
Modificările histologice sunt certe dar efectul lor asupra excre]iei
salivare totale este încă intens dezbătut. Multe studii func]ionale
ne arată că excre]ia salivară parotidiană nu 
scade cu vârsta la pacien]ii ce nu iau medicamente, excre]ia
scăzând pu]in şi progresiv la nivelul celorlalte glande salivare.
Streckfus şi col. raportează o scădere a salivei totale la femei
datorită îmbătrânirii . Ben-Aryeh şi col.   demonstrează că fluxul
salivar stimulat este similar la tineri şi bătrâni, în timp ce fluxul de
repaus este semnificativ mai mic la bătrâni fa]ă de tineri.
Cercetători precum Eliasson şi Sreenby dau rezultate diferite de
Ber-Aryeh, cauzele putând fi reprezentate de metodele de
colectare a salivei şi de tipul de stimul folosit.  În cazul adul]ilor
sănătoşi, contribu]ia independentă a fiecărei glande salivare la
saliva totală depinde de tipul şi intensitatea stimulului. Saliva ne-
stimulată este compusă în principal din salivă sublinguală cu con-
tribu]ii semnificative de la submandibulară şi glandele salivare
mici, în timp ce saliva stimulată este excretată de parotidă şi glan-
da submandibulară; de aceea, modificările legate de vârstă ale
volumului salivar total pot fi atribuite disfunc]iei  unei anumite
structuri glandulare (seroasă, seromucoasă sau mucoasă).
Nagler men]ionează că la un pacient în vârstă, sănătos, glandele
salivare pot asigura men]inerea umidită]ii cavită]ii orale dar poate
fi necesară o stimulare. 
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Managementul hiposaliva]iei
Preven]ie
- Evitarea/scăderea dozei  medicamentelor
ce produc xerostomie, mai ales la per-
soanele vârstnice, poate fi eficientă. 
- Igienă orală corectă şi nepurtarea pro-
tezelor pe timpul nop]ii.
-Renun]area la consumul de dulciuri, ali-
mente acide, tutun şi alcool.
-Alimenta]ie sănătoasă şi hidratare adec-
vată.
-Tratamente pre-iradiere în cazul
pacien]ilor neoplazici. Amifostina se
foloseşte pentru reducerea efectelor
adverse ale chimio- şi radioterapiei asupra
glandelor salivare. Dezavantajele se mate-
rializează prin: ame]eli, hipotensiune şi
necesitatea administrării zilnice. Foarte
importantă este ]intirea precisă a ]esu-
turilor ce necesită iradiere, evitându-se
afectarea zonelor adiacente. Determinarea
cauzei este prima etapă a tratamentului. O
anamneză atentă poate uşura diagnosti-
carea.  Xerostomia indusă de medica]ie
provine de la o gamă largă de medica-
mente: antihipertensive, diuretice, antide-
presive, sedative, antialergice şi antiacide.
În aceste cazuri, pacientul trebuie 
trimis către medicul specialist/de familie
ce a prescris medica]ia respectivă, încer-
cându-se găsirea unei alte solu]ii 
terapeutice sau schimbarea medica-
mentelor cu unele ce nu afectează func]ia
salivară. Medicul generalist poate încerca
şi administrarea unor medicamente stimu-
latoare ale secre]iei salivare. 
Pacien]ii ce suferă de sindromul Sjogren,
afec]iuni endocrine, stres sau depresie pot
prezenta gura uscată ca o consecin]ă direc-
tă a afec]iunii lor. Boli grave precum dia-
betul, hepatitele, boala Parkinson şi
afec]iunile legate de HIV au xerostomia ca
efect secundar. Pacien]ii neoplazici sunt
predispuşi la xerostomie deoarece
radioterapia şi chimioterapia afectează
direct structura glandelor salivare,
rezultând diferite grade de xerostomie 
permanentă sau temporară. Radioterapia
la nivelul capului şi gâtului induce o hipos-
aliva]ie ireversibilă . Efectele radia]iei sunt
dependente de doză, durată şi locul
aplicării. Glandele parotide sunt cele mai
sensibile la radia]ii, fiind urmate de cele
submandibulare, sublinguale şi glandele
salivare mici . Efectul radia]iei se poate
datora afectării vasculariza]iei, interferen]ei
în transmiterea nervoasă sau distrugerii
parenchimului glandular. Efectele negative
se observă pornind de la radia]ii de  40 Gy,
fiind direct propor]ionale cu mărimea dozei

. Se pot adăuga la chestionarul pacien]ilor
următoarele întrebări:
1. Vă sim]i]i vreodată gura uscată?
2. Vi se pare că hrana nu mai are gustul pe
care îl cunoaşte]i?
3. Ave]i greută]i în a înghi]i o hrană mai
uscată?
4. Ave]i o nevoie constantă de a bea apă
sau vă scula]i în timpul nop]ii deoarece vă
este sete?
Un răspuns pozitiv la una din întrebări ar
trebui să necesite o investiga]ie suplimen-
tară.
Scopul este înlăturarea disconfortului oral
şi men]inerea umidită]ii cavită]ii orale. 

Metode
1. O metodă simplă este consumul de apă
urmat de solu]ii saline, ceai sau apă cu
bicarbonat de sodiu. Această metodă 
trebuie folosită cu grijă deoarece excesul
de apă îndepărtează şi pu]ina salivă
mucoasă prezentă fapt care accentuează
senza]ia de gură uscată. Deshidratarea
este singura cauză pentru care consumul
de apă duce la creşterea umidită]ii orale.
2.  În cazurile severe se indică folosirea
salivei artificiale sau stimularea glandelor
salivare . Medica]ia capabilă să stimuleze
glandele salivare poate fi prescrisă doar
anumitor pacien]i. Pilocarpina este un
agent parasimpatomimetic care leagă 
neselectiv receptorii muscarinici şi exercită
astfel o gamă largă de efecte farmacolo-
gice, printre care stimularea glandelor sali-
vare, lacrimale şi a transpira]iei.
Pilocarpina a fost medicamentul de  elec]ie
pentru pacien]ii cu xerostomie indusă de
radia]ii sau cei cu sindrom Sjogren.
Aframian şi col.  afirmă că cel mai bun efect
al pilocarpinei se observă în cazul
sialozelor  induse de medica]ie şi mai pu]in
în cazul pacien]ilor iradia]i sau cu sindrom
Sjogren. Pilocarpina poate creşte secre]ia
salivară postiradiere, dar are efecte
adverse precum transpira]ii, bufeuri, acce-
lerarea tranzitului intestinal sau creşterea
frecven]ei urinare. Efectul său maxim se
înregistrează la o oră de la administrare.
Medicamentele sialogoge sunt contraindi-
cate la persoanele cu astm bronşic, insufi-
cien]ă cardiacă sau glaucom. Studii mai
recente nu demonstrează ameliorări ale
secre]iei salivare sau ale calită]ii vie]ii în
urma tratamentului cu pilocarpină.
3. Cevimelina (ceviemelina hidroclorid)
este folosită mai de curând. Acest medica-
ment are afinitate pentru receptorii 
muscarinici lacrimali şi salivari, ajungându-
se la o eficien]ă mai mare, fiind astfel

medicamentul de elec]ie pentru cei cu sin-
drom Sjogren. Cevimelina are efecte
secundare mai reduse decât pilocarpina,
mai ales la nivel cardiac şi pulmonar.
Cevimelina are un efect maxim la o oră
jumătate-două ore şi un timp de
înjumătă]ire de 5 ore, de aproximativ două
ori mai mare decât pilocarpina.
4. În multe cazuri, protezele par]iale sau
totale pot reprezenta singurele variante de
tratament restaurator al pacientului eden-
tat. În lipsa salivei, adeziunea scade iar
limba aderă la proteză, producând dislo-
carea ei, rezultând abraziuni, zone
dureroase, ulcera]ii, irita]ii, toate acestea
constituind experien]e neplăcute şi
dureroase pentru pacient. Supraprotezarea
pe implante poate fi de succes dacă
pacientul îşi poate permite costurile destul
de crescute. Lipsa salivei poate fi compen-
sată prin proteze cu rezervoare de salivă
artificială, a căror folosire nu este recoman-
dată în timpul mesei . 
5. Reducerea fluxului salivar predispune la
suprapopularea cu candida albicaans,
care este stimulată şi de utilizarea pro-
tezelor, fumat sau diabet. Tratamentul anti-
fungic se face la nivel topic prin ape de
gură/colutorii cu nistatin/fluconazol.
Cheilita angulară se tratează cu creme pe
bază de nistatin sau clotrimazol. Protezele
mobilizabile trebuie tratate separat cu
solu]ii antifungice. Milillo şi col.   constată
eficien]a lacului cu 5% amorolfină în cazul
candidozelor de proteză.
6. Consumul de lichide necarbonatate fără
zahăr, folosirea de gumă de mestecat cu
xylitol şi aplicarea substitutelor salivare pe
bază de carboxilmetilceluloză pot creşte
confortul pacientului şi calitatea vie]ii. 
7. S-a propus folosirea unor triesteri ai
glicerolului din compozi]ia unor geluri sau
ape de gură cu rolul de a tapeta mucoasa
orală.
8. Folosirea produselor Biotene (pastă de
din]i, apă de gură) induce scăderea ratei
de creştere a plăcii dentare cauzată de
gura uscată. Biotene nu reduce semnifica-
tiv numărul de streptococi mutans.

Concluzii
Saliva reprezintă un mijloc foarte important
de men]inere a sănătă]ii orale.
Hiposaliva]ia poate fi extrem de neplăcută
pentru pacien]i  şi din ce în ce mai des
întâlnită datorită tendin]ei de îmbătrânire a
popula]iei. Medicul dentist trebuie să
cunoască no]iunile de diagnostic şi trata-
ment ale xerostomiei iar pacientul trebui să
afle de la medic ce modificări ale stilului de



via]ă trebuie să facă pentru a micşora la maxim impactul hiposali-
va]iei asupra stării sale de sănătate orală, dar şi generală.
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ABSTRACT
The purpose of this study was to present some of the modern techniques used in assessing the integrity of root fillings. Those are elec-
trochemical and imaging kind of methods. The combination of these techniques can lead to a more realistic assessment of possible
micro leakage at  the apical level.
KEYWORDS: micro leakage, electrochemical methods, micro computer tomography, optical coherence tomography, confocal
microscopy.
REZUMAT
Scopul acestui studiu a fost acela de a prezenta câteva din tehnicile moderne utilizate în evaluarea integrită]ii obtura]iei radiculare.
Acestea sunt de natură electrochimică şi imagistică. Asocierea acestor tehnici poate duce la o evaluare mult mai realistă a even-
tualelor microinfiltra]ii de la nivel apical.
CUVINTE CHEIE: microinfiltra]ii, metode electrochimice, micro tomografie computerizată, tomografiei optică coerentă, microscopie
confocală.

Realizarea obtura]iei canalului radicular
ridică o serie de probleme printre care şi
evaluarea gradului de etanşeitate a
acesteia. Lipsa acestei etanşeită]i poate
duce la apari]ia de microinfiltra]ii
ducând la eşecul tratamentului
endodontic. 
La ora actuală există numeroase metode
de evaluare în această direc]ie, tehnici
ce au numeroase avantaje şi totodată
dezavantaje. Studiul de fa]ă îşi propune
să prezinte câteva metode de evaluare
de natura electrochimică şi imagistică,
ce pot aduce un plus de informa]ie în
domeniul de interes. 
Printre primele metode electrochimice se
numără şi metoda [A. von Fraunhofer,
and colab, Academy of General
Dentistry, 2005] care măsoară rezisten]a
electrică între suprafa]a externă a obtu-
ra]ie şi un electrod, în timp ce proba
(dintele studiat cu obturatie endodon-
tică) şi electrodul sunt scufundate într-o
slolu]ie de NaCl de concentratie 0.9%.
Studiul s-a desfăşurat pe parcursul a 30
de zile, timp în care măsurarea s-a facut
continuu. Această metodă prezintă deza-
vantaje datorită polarizărilor care apar ca
urmare a utilizări ohmetrului care
func]ionează cu un curent alternativ şi
utilizării unui electrod din o]el inoxidabil
care în timp prezintă polarizări, toate
acestea ducând la rezultate eronate
(fig.1.).

Fig. 1. Schema de principiu a unui sistem de investigare a microinfiltra]iei obtura]iilor radiculare. 

Fig.2. Aspectul sistemului optimizat propus de autori. 
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O varianta optimizată propusă de autori
ar fi utilizarea unui conductimetru care
func]ionează pe baza unui curent alter-
nativ, conductan]a fiind măsurată între 2
electrozi, unul pus pe suprafa]a externă a
dintelui, fiind alcatuit dintr-o
micropipetă care con]ine gel cu propri-
etatea de a conduce curentul electric,
gelul venind în contact cu obtura]ia pe o
suprafa]ă mai mare decât un electrod
metalic, respectiv un al doilea electrod
din platină scufundat împreună cu din-
tele într-o solu]ie de NaCl de
concentra]ie 2%. Toată suprafa]a probei
scufundata în solu]ie este izolată cu lac
izolator, exceptând apexul. Datarita uti-
lizării curentului alternativ şi a electrodu-
lui de platină polarizările sunt inexis-
tente, astfel evolu]ia microinfiltra]iei
putându-se monitoriza continuu, rezul-
tatele ob]inute fiind mult mai precise
(fig. 2, 3, 4).
Dintre metodele imagistice vom prezenta
câteva aspecte legate de micro comput-
er tomografie (microCT) şi tomografia
optică coerentă (OCT). 
Sistemul utilizat pentru investigarea cu
micro CT con]ine un tub de X-ray cu un
spot micro focal (10 -20 µm), un sistem
rotativ tridimensional şi un detector
micro angiografic (fig.5.). Parametrii de
expunerea au fost 40 kVp, 1 mA şi 
300 ms expunere per frame. 

Probele considerate au fost scanate şi
ulterior s-au înregistrat sub formă de
imagini şi reconstruc]ii tridimensionale. 
Avantajul major al acestei metode de
investiga]ie imagistice rezidă în posibili-
tatea de furnizare a unor imagini amă-
nun]ite a morfologiei structurilor de
interes fără a fi necesară distrugerea pro-
belor considerate. Rezultatele ob]inute
permit eviden]ierea unor spa]ii majore
interpuse între pere]ii canalului radicular
al probei considerate şi obtura]ia radicu-
lară (fig. 6, 7.).

Utilizarea tehnicilor de tip OCT a permis

revolu]ionarea metodelor neinvazive în

medicina dentară. Pentru investigarea

posibilită]ii de apari]ie a

microinfiltra]iilor la nivelul obtura]iilor

radiculare OCT-ul a fost utilizat în tandem

cu microscopia confocală (CM). Pentru

studiul microinfiltra]iilor a fost utilizat o

lungime de undă (800 nm) pe când con-

focalul a func]ionat la 970 nm (fig. 8).

Scopul acestei asocieri a fost acela de a

Fig.3. Rezultatele ob]inute de autori utilizând sis-
temul propus. 

Fig. 5. Arhitectura sistemului micro CT utilizat în
cadrul investiga]iilor

Fig. 4. Aspectul uneia din probele considerate în
experiment.

Fig. 6. Aspectul etanşeită]ii obtura]iei de canal în
treimea medie a acestuia.

Fig. 8. Aspectul sistemului OCT care a func]ionat în
tandem cu CM.

Fig. 7. Aspectul etanşeită]ii obtura]iei de canal în
treimea apicală a acestuia.

Fig. 9. Aspectul investiga]iei zonei apicale cu OCT şi CM.



decela zona de interes cu ajutorul micro-

scopiei confocale, după care cu ajutorul

OCT s-au realizat investiga]ii neinvazive

în profunzimea probelor. Spa]ile dintre

pare]ii canalului radicular şi obtura]ia

radiculară sunt evident zone de microin-

filtra]ie la nivel apical (fig. 9.).

Concluzii

Asocierea metodelor electrochimice cu

tehnicile neinvazive imagistice pot gen-

era un raport complex al micro-

infiltra]iilor apărute la nivel apical, cu

generarea unor rezultate calitative şi

cantitative de o mare importan]ă în

studiile de cercetare în acest domeniu. 

Fig. 10. Reconstruc]ie tridimensională a zonei api-
cale a unei probe investigate cu OCT la 800 nm la o
profunzime de 0,2 mm.

Fig. 11. Reconstruc]ie tridimensională a zonei api-
cale a unei probe investigate cu OCT la 800 nm la o
profunzime de 0,8 mm, C scan, 18 degree.

Fig. 13. Reconstruc]ie tridimensională a zonei api-
cale a unei probe investigate cu OCT la 800 nm, B
scan, 18 degree.

Fig. 15. Reconstrucţie tridimensională a zonei api-
cale a unei probe investigate cu OCT la 800 nm, B
scan, 18 degree.

Fig. 14. Reconstruc]ie tridimensională a zonei api-
cale a unei probe investigate cu OCT la 800 nm, B
scan, 18 degree.

Fig. 12. Reconstruc]ie tridimensională a zonei api-
cale a unei probe investigate cu OCT la 800 nm la o
profunzime de 1,4 mm, C scan, 18 degree.
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Introducere
Edenta]ia totală este cu atât mai frecventă
cu cât vârsta pacientului este mai înain-
tată; ea constituie un proces de
senescen]ă extremă a aparatului mastica-
tor şi perturbă func]ionalitatea aparatului
dento-parodontal, dar şi întreaga condi]ie
a organismului.
Cele mai multe cazuri de edenta]ie  totală
se pot explica astăzi printr-o participare
concomitentă a unui factor local şi a unui
factor sistemic general, cum este patolo-
gia vasculară cerebrală şi consecin]ele ei,
demen]ele vasculare şi mixte, bolile 
neurodegenerative şi în special în boala
Parkinson.Edenta]ia totală este înso]ită în
timp de modificări importante, spa]iul des-
tinat protezei nu este identic cu cel al den-
tatului, el este  situat între două chingi
musculare cu  tonus perturbat,  inser]ia
protezei totale putând determina apari]ia
unor interferen]e func]ionale între piesa
protetică şi musculatura periprotetică, ce
va determina apari]ia instabilită]ii sale, a
ineficien]ei  func]ionale şi a disconfortului
pacientului (6,9).

Musculatura periferică contribuie la
reten]ia, dar şi la stabilitatea protetică în
mod activ şi pasiv, ac]iunea sa poate fi
stabilizatoare şi/sau destabilizatoare, 
de aceea examenul clinic al edentatului
total trebuie să cuprindă obligatoriu 
examinarea tonicită]ii musculaturii mi-
micii, a for]ei şi a mărimii limbii, a inser]iei
musculare şi ligamentare ca factori de
men]inere şi stabilizare a lucrării pe câm-
pul protetic. Tonicitatea musculaturi vari-
ază cu o serie de constante: sex, vârstă,
controlul neuro-muscular, starea generală
a pacientului, factorii de nutri]ie (11).

Rezultatele protezării edenta]iei totale se
apreciază în raport cu gradul de rezolvare a
inser]iei protezei pe câmpul protetic exis-
tent, integrarea sa organică, elaborarea
unor noi reflexe masticatorii, restaurarea
simultană a fona]iei, mastica]iei,
fizionomiei şi asimilarea psihică a pro-
tezelor (11).
Musculatura masticatorie, odată cu
senescen]a, prezintă o diminuare a capa-
cită]ii de hipertrofiere musculară,  în cursul
func]iunii sale şi o tendin]ă de atrofiere
progresivă şi hipotonie, cu scăderea

IMPLICA}II CLINICE ALE EVALUĂRII NEUROMUSCULARE LA
PACIENTUL EDENTAT TOTAL
Asist. Univ. Dr. Traian Bodnar1, Conf. Dr. Dana Cristina Bodnar2, Asist. Univ. Dr. Gabriela Tănase3, Conf. Dr. Ileana Ionescu4, 
Conf. Dr. Mihai Burlibaşa3, Dr. Dorina Mocu]a5
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ABSTRACT
The purpose of this project resides to total edentatulous patient neuromuscular evaluation and its implications in prosthetic treatment.
Material and method: we have realized an observational study on a group of 55 patiens, with ages between 47-89 years, 35 F and 20
M, following the neuromuscular aspects related to age, skeletal class, inaccurate prosthesis and some neurological disease and their
implications in prosthesis esthetics and stability, difficulties in fabrication sequences. The results evidenced the different muscular tonic-
ity affectation of this patients related to age, sex, skeletal class, wearing old and innacurate prosthesis and also regarding the neurolog-
ical diseases we have studied. Conclusions : The neuromuscular aspects associated to total edentatuion creates difficulties in prostesis
fitting and stability and requires modalites, techniques and eventually supplementary resorts for stabilization. Every time when  it’s pos-
sible, implant or mini-implant overdenturea are indicated, respecting all necessary conditions.
KEYWORDS: complete denture, muscular tonicity, neurological maladies, denture balance and stability.

REZUMAT
Scopul lucrării a constat în evaluarea neuro-musculară a pacientului edentat total şi implicaţiile sale în protezare. 
Material şi metodă: Am realizat un studiu observaţional pe un lot de 55 de pacienţi, cu vârste  între 47-89 de ani, 35 F şi 20 M,
urmărind aspectele neuro-musculare corelate cu vârsta, clasa scheletală, protezări incorecte şi unele afecţiuni neurologice şi  impli-
caţiile lor în estetica şi echilibrul  protezelor, dificultăţi în etapele de realizare. Rezultatele au scos în evidenţă  afectarea diferită a
tonicităţii musculare a acestor pacienţi, în relaţie  cu vârsta, sexul, cu clasa scheletală, protezări vechi incorecte, precum şi în raport
cu afecţiunile neurologice studiate de noi. Concluzii: Aspectele neuromusculare asociate edentaţiei totale creează dificultăţi în pro-
tezare, în echilibrul protezelor, impun modalităţi, tehnici şi eventual mijloace suplimentare de stabilizare. Ori de câte ori este posibil,
se indică protezarea pe implante sau miniimplante, cu respectarea tuturor condiţiilor necesare.
CUVINTE CHEIE: proteză totală, tonicitate musculară, maladii neurologice, echilibrul şi stabilitatea protezelor.

Fig.1-Consecin]ele modificării jonc]iunilor neuromusculare la pacientul în vârstă
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aparentă a activită]ii sale, fenomen întârzi-
at la grupele musculare, ce conservă o
minimă activitate masticatorie. Jonc]iunile
neuromusculare suferă alterări anatomice
şi biologice; cercetările efectuate au evi-
den]iat  jonc]iuni ce  par mai mici, mai
complicate, mai ramificate şi o diminuare
cu 24% a numărului de termina]ii ner-
voase  şi de 21% a perimetrului lor de
ac]iune (9).
Reducerea masei musculare creşte cu 1/3
pentru o durată de via]ă de 80 ani, 
cu pierdere anuală foarte crescută, 
între 70-80 ani. Contrac]ia statică a mus-
culaturii masticatorii la un  dentat este în
medie de 3-4 ori superioară celei dez-
voltate la o persoană vârstnică, purtătoare
de proteză totală amovibilă (4,9).
Consecin]ele acestor modificări de
senescen]ă se traduc  printr-o serie de ele-
mente concludente descrise schematic în
fig.1:                                        
La nivelul muşchilor faciali involu]ia deter-
mină apari]ia ridurilor de expresie dispuse
perioral, accentuate de edenta]ie, demon-
strând o activitate masticatorie foarte
redusă (6,9). Absen]a expresivită]ii faciale
indică un tonus muscular scăzut sau
afectarea SNC prin  AVC, maladie
Parkinson sau  Alzheimer,  pareză facială
(8).
Apoptoza sau moartea celulară progra-
mată este un proces fiziologic, activ, cu
consum de energie, nedistructiv, care
survine în urma activării programelor
genetice de autodistrugere, înscrise în
genomul tuturor celulelor unui organism
pluricelular (3,7).
În  edenta]ie, apoptoza apare probabil,
atunci când din]ii nu mai sunt prezen]i pe
arcadă, receptorii care căptuşesc cavi-
tatea orală şi  de la care sistemul nervos
primeşte o serie de impulsuri, care au
men]inut echilibru între solicitările  sis-
temului dento-parodontal şi for]a de con-
trac]ie musculară, se pierd. Prin dimin-
uarea impulsurilor către organul efector,
apar tulburări ale activită]ii neuromuscu-
lare, eviden]iate de noi prin examen elec-
tromiografic (1,2). Blocarea impulsurilor
eferente duce la scăderea tonusului 

muscular şi la apari]ia atrofiei fibrelor mus-
culare contractile ( 3,8).

Material şi metodă de lucru
În acest studiu am urmărit evaluarea
neuro-musculară a unor pacien]i edenta]i
total şi corelarea rezultatelor acestuia cu
aspecte privind protezarea. 

Am efectuat în acest scop un studiu obser-
va]ional  pe un lot de 55 pacien]i, cu vârste
cuprinse între 47-89 ani care după sex şi
grupă de vârstă s-au prezentat astfel (fig.2).
Evaluarea stării de sănătate generală a
pacien]ilor studia]i a eviden]iat existen]a
următoarelor situa]ii repartizate după sex
şi grupă de vârstă  (fig.3).
Din cei 55 pacien]i, 8 femei şi 4 bărba]i au
mai beneficiat de protezări anterioare,
conjuncte sau adjuncte şi 5 au beneficiat
de  o proteză totală, de care nu mai sunt
mul]umi]i. 37 de pacien]i  au avut o stare
de sănătate generală bună, cu 

modificările inerente vârstei biologice; la
aceştia  examenul clinic uzual a arătat o
reducere a tonicită]ii musculare şi a con-
trolului neuromuscular, cu predilec]ie la
sexul feminin. 18 pacien]i au prezentat o
stare generală compromisă de afec]iuni
generale neurologice, aşa cum  apar în
fig.3. Din aceştia, vom prezenta un număr
de 3 cazuri pentru edificare.           
OBS. 1 Nume: D.I. Sex: M Vârstă: 70 ani,
edenta]ie totală maxilară şi termino-fron-
to-terminală mandibulară, leziuni abrazive
marcate ale din]ilor inferiori restan]i, paro-
dontită marginală cronică profundă, hiper-
saliva]ie Creasta edentată superioară
prezintă atrofie în zona laterală stângă şi
hipertrofie dreaptă.

Pacientul suferă de maladie Parkinson,
hemipareză dreaptă cu disfagie şi dis-
fonie, hipotonie musculară, limbă flască,
consecin]a unui accident vascular cerebral
subcortical aterotrombotic, hipertensiune
arterială (fig.4 a şi b).
Examenul EMG al muşchiului maseter a
pus în eviden]ă existen]a unor tulburări
func]ionale ale acestuia, cu denervare
neurogenă severă a muşchiului foarte
accentuată pe partea stângă (fig.5).
OBS.2  Nume: D.G. Sex: M Vârstă: 75 ani,

edenta]ie totală bimaxilară, creasta alveo-
lară maxilară este hiperplazică, de aspect

Fig.2-Repartizarea pacien]ilor după vârstă şi sex Fig.3- Repartizarea pacien]ilor compromişi medical
după grupa de vârstă şi sex

Fig.5-EMG –traseu interferen]ial cu denervarea neurogenă severă a maseterului,foarte accentuată în stg
(detaliu a)

Fig.4- a- Edenta]ie totală maxilară b- Edenta]ie par]ială mandibulară

aaa bbb
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neregulat, creasta alveolară mandibulară
este atrofiată. Pacientul prezintă candi-
doză pseudomembranoasă la nivelul
bol]ii palatine, pe un fond de mucoasă
bucală palidă.  
În antecedentele personale re]inem
demen]ă de tip Alzheimer, hipertensiune
arterială (fig.6 a şi b).
La  examenul prin  EMG al  muşchiului
maseter se remarcă  faptul că în repaus
nu apar poten]iale. La contrac]ie maximă
apare în  maseterul drept un traseu inter-
mediar sau simplu, cu o polifazie de 40%
(deci crescută). În  maseterul stâng la 
contrac]ie maximă apare un traseu inter-
mediar, cu o polifazie de 100%, ceea ce
semnifică un proces de denervare mai
accentuat pe partea dreaptă şi un proces
de reinervare foarte activ de partea stângă
(fig.7).
OBS.3 Nume: S.G. Sex: M Vârstă: 65 ani,
edenta]ie totală  maxilară cu creastă de
aspect neregulat, edenta]ie subtotală
mandibulară cu atrofie marcată în zona
laterală, cu  o leziune traumatică în zona
stângă anterioară a limbii, în dreptul 
dintelui restant, cu mucoasa crestei alve-
olare inferioare hiperkeratozică.
În antecedentele personale re]inem acci-
dent vascular cerebral aterotrombotic
carotidian stâng cu afazie expresivă,
sechele AVC ischemic carotidian stâng,
hipertensiune arterială, dislipidemie (fig.8
a şi b).

La examenul EMG în repaus nu apar
poten]iale. La contrac]ie maximă apare un
traseu simplu subvoltat (0,03mV şi
respectiv 0,04mV), cu o durată  proprie
crescută a poten]ialelor de unitate moto-
rie şi un procent de poten]iale polifazice în
limite normale. Acestea trădează redu-
cerea masivă a poten]ialelor de unitate
motorie, cu scăderea importantă a ampli-
tudinii acestora, fără tendin]a de a com-
pensa acest proces prin reinervare (fig.9).

Discu]ii 
În urma studiului efectuat pe 55 pacien]i
de ambele sexe, din care  37 aparent
sănătoşi clinic şi 18 cu starea generală
compromisă prin afec]iuni (boala
Parkinson, AVC, maladia Alzheimer, para-
lizie facială), am constatat o reducere a
tonicită]ii musculare şi a controlului neu-
romuscular, determinate de vârstă şi/sau
boala de bază care, neglijate, pot afecta
stabilitatea şi reten]ionarea protezelor
totale pe câmpul protetic (3,4).

La pacien]ii edenta]i total resorb]ia
crestelor alveolare, diminuarea
capacită]ii musculare şi alterările
anatomice şi biologice ale jonc]iunii neu-
romusculare este constantă, determinată
de  lipsa stimulilor func]ionali şi cu varia]ii
individuale mari, insuficient în]elese (5).
Intră în discu]ie  caracteristicile individ-
uale: sex, vârstă, structură facială,
nutri]ie, stare generală de sănătate, boli
sistemice, acestea influen]ând cert
mecanismele apoptozei. Ca  argument
amintim  faptul că odată cu înaintarea în
vârstă, con]inutul mineral al osului scade,
ca de altfel şi masa osoasă a maxilarului
şi a mandibulei (3,4).
La persoane de sex feminin aceste
aspecte sunt mai dese, reducerea toni-
cită]ii musculare este mai evidentă, în
principal la nivelul orbicularului buzei
superioare şi a buccinatorului, cu impli-
ca]ii în men]inerea, echilibrul şi stabili-
tatea protezelor totale şi în  refacerea fizio-
nomică a zonei frontale.
Din cei 5 pacien]i  vechi purtători de pro-
teze totale,  necorespunzătoare ca echili-
bru şi stabilitate,  3 dintre aceştia au
prezentat o afectare a structurii orbicu-
larului buzei superioare (prin vestibu-
larizare exagerată) şi la 2 dintre aceştia
am remarcat  prezen]a  unor spasme mus-
culare ale pterigoidianului extern, datorită
instabi-lită]ii ocluzale prezente (6,9).
Pacientul cu paralizie facială, datorită
asimetriei specifice bolii, a creat prob-
leme privind  aspectul estetic  al pro-
tezelor (plan de ocluzie, vizibilitatea
din]ilor etc) şi în  înregistrarea corectă a
datelor necesare protezării (8,10).
În  boala Parkinson vârsta cea mai afec-
tată prin edenta]ii totale este între 71-80
de ani, cu aproximativ o decadă mai mică
decât în alte afec]iuni ale SNC (boli vascu-
lare cerebrale sau demen]e), ceea ce ar
putea  sugera faptul că este vorba de o
coinciden]ă lezională sau eventual de
participarea altor factori, care se referă la
neuromediatori, pe care încă nu îi
cunoaştem (3,8).

Fig.6 - a, b edenta]ii totale bimaxilare,  candidoză pseudomembranoasă a bol]ii palatine
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Fig.7– EMG muşchiul maseter drept (a) , stâng (b)
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Fig.8-a Edenta]ie totală maxilară, b-edenta]ie subtotală mandibulară
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Pacien]ii cu antecedente de  maladie
Parkinson, AVC, maladie Alzheimer, din
cauza tulburărilor motorii sau  psihice care
uneori înso]esc boala, prezintă dificultă]i
în înregistrare datelor anamnestice, în
realizarea rezisten]ei mecanice, a stabi-
lită]ii, a inserării/dezinserării  protezei de
către pacient, de aceea sunt  necesare
mijloace, tehnici  şi materiale adecvate în
realizarea protezelor precum şi metode
suplimentare de stabilizare. Pacien]ii
aceştia sunt mai pu]in cooperan]i, în spe-
cial  pacientul cu demen]ă Alzheimer,
rela]ia medic-pacient este greu de realizat
sau imposibilă, după caz. Protezarea lor
presupune controlul şi minimalizarea
rigidită]ii musculare, a mişcărilor necon-
trolate, tremurăturilor şi evitarea
interac]iunilor medicamentoase, a
hipotensiunii ortostatice produsă de
medica]ia specifică bolii (3).
Accidentul vascular cerebral (AVC) deter-
mină dificultă]i de vorbire şi înghi]ire, prin
paralizia musculaturii orofaciale,
pierderea sensibilită]ii ]esuturilor, hipo-
tonie musculară, limbă flască cu multiple
pliuri şi eventual deviată, disfagie, acu-
mulări de reziduuri alimentare pe din]i,
limbă, mucoasă jugală, toate făcând difi-
cil tratamentul edenta]iei totale ca şi
reten]ia şi stabilitatea protezelor pe cîm-
pul protetic, mai ales pe cel mandibular. 
Examenul electromiografic efectuat su-
gerează  suferin]a muşchilor masticatori,
argumentează  importan]a func]iei masti-
catorii, în corela]ie cu secre]ia salivară şi
întregul proces  al digestiei orale, permite
cunoaşterea  tulburărilor masticatorii şi de
fona]ie care sunt mult mai complexe
decât ne sugerează simpla observa]ie
clinică.
În raport cu clasa scheletală  apare evi-
dentă reducerea tonicită]ii musculare a
orbicularului buzei superioare şi a bucci-
natorului la pacien]ii din clasa scheletală
a II-a hiperdivergentă, cu implica]ii directe
asupra aspectului fizionomic (vizibilitatea

din]ilor) şi a stabi-
lită]ii protezelor.
Pentru pacien]ii din
clasa a II-a schele-
tală hipodivergen]i
se remarcă creşte-
rea tonicită]ii orbi-
cularului buzei infe-
rioare, cu ac]iune
negativă privind
stabilitatea pro-
tezei. Pacien]ii

compromişi medical necesită ajutor 
permanent din partea familiei sau a altor
persoane atât pentru a urma etapele de
tratament, cât şi pentru a păstra  igiena
orală corespunzătoare. Metoda de exa-
minare trebuie să fie cât mai simplă şi tre-
buie găsite  tehnici şi materiale corespun-
zătoare protezării precum şi mijloace
suplimentare de stabilizare. Medicul den-
tist are obliga]ia profesională de a se
purta cu  blânde]e, răbdare, în]elegere  şi
de a lua în considerare to]i factorii de risc
existen]i, de a alege  tratamentul adecvat,
simplu şi eficient, cu o durată de timp cât
mai redusă şi de a evita complica]iile
inutile.

Concluzii
Pacientul vârstnic edentat total trebuie
supus unui examen clinic minu]ios, cu
înregistrarea corectă a elementelor favo-
rabile dar şi a celor defavorabile pro-
tezării, caracteristice involu]iei fiziologice
precum şi a repercusiunilor acestora
asupra structurilor osoase, grupurilor
musculare, glandelor salivare, articula]iei
temporo-mandibulare, aspectelor com-
portamentale, etc., atât în plan anatomic,
biologic  cât şi psihologic. 
Aspectele neuromusculare asociate
edenta]iei totale crează dificultă]i  în
echilibrul protezelor şi impun modalită]i
corecte de efectuare. 
La pacien]ii cu starea de sănătate com-
promisă, dificultă]ile încep din faza de
anamneză şi înregistrare a  datelor nece-
sare protezării. Se recomandă protezare
conven]ională, când acest lucru e posibil
şi, ori de câte ori este necesară şi posibilă,
protezarea pe implante sau miniimplante.
Aceste tehnici presupun  evaluarea este-
tică atentă a pozi]iei din]ilor, înainte şi în
timpul protezării şi verificarea atentă în
dinamică a musculaturii buzelor.
Protezarea pe implante necesită verifi-
carea prealabilă a pozi]iei corecte a
implantelor în rela]ia cu protezele şi 

particularită]ile neuromusculare, prin
wax-up, set-up şi şablon (cheie vestibu-
lară) de pozi]ie.  Examenul  electro-
miografic la pacien]ii  edenta]i  total  
sugerează  suferin]a muşchilor mastica-
tori şi ne poate argumenta mai bine
importan]a func]iei masticatorii  legată de
secre]ia salivară şi de întregul proces de
func]ionalitate al digestiei orale precum şi
importan]a cunoaşterii  tulburărilor de
mastica]ie şi fona]ie, care sunt mult mai
complexe decât ne sugerează simpla
observa]ie clinică.
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