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SSttiimmaa]]ii ccoolleeggii mmeeddiiccii [[ii tteehhnniicciieennii,,
Pentru pprimul nnum`r ppe aacest aan aal  rrevistei DDental TTarget, eeditorialul, nnu pputea
avea, ffire[te, ddecât uun ssubiect „„european”. IIat`-nne aajun[i îîn aanul dde ggra]ie
2007, ccare ddeja nne ooblig` ss` ffim mmai „„comunitari” ddecât ppoate nne-aam ffi ddorit.
Termenul dde „„comunitari” nne oonoreaz`, ffire[te, lla oo pprim` vvedere ddându-nne
chiar ssentimentul aapartenen]ei lla oo eelit`. AAcest ssentiment sse mmai ddomole[te
îns`, oodat` ccu aamintirea ffaptului cc` eelve]ienii, dde eexemplu, aau ddormit ffoarte
bine [[i nnoaptea ttrecut` ccu ttot ccu ssentimentul cc` nnu ssunt ddecât nni[te bbie]i
„extracomunitari”.
Deocamdat` nnu ss-aa zz`rit vvreun aavantaj mmajor ppentru pprofesiile nnoastre oodat`
cu iintrarea ((destul dde cchinuit`) îîn UUniunea EEuropean`. SSunt îîns` ddestul dde
multe ddezavantaje ccare sse vv`d ddestul dde cclar, oodat` ccu ccre[terea ppre]urilor lla
orice ttip dde aasigurare dde eexemplu, ssau ccu eexpandarea bbirocra]iei cce ttrebuie
escaladat` ppentru aa nne pputea ddesf`[ura aactivitatea. [[i ttotdeauna ssuntem bbuni
de pplat`. CColegii mmei mmedici aau iintrat îîn UUniunea EEuropean` ff`r` aa ffi iinforma]i
tocmai cclar ddespre ddiferen]ele dde sstatut ssau dde llegisla]ie ssau ddespre, dde eexem-
plu, cce aaplicabilitate aau llegile ccomunitare îîn ddomeniul mmedicinii ddentare.
Colegii mmei ttehnicieni mmai ssunt îînc` mmoa[e. NNu mmi-ee cclar ddac` ssunt mmoa[e
comunitare ssau dde ccare ffel?? AAceast` rrealitate iilar` nne ppoate ccrea oo sstare dde
bun` ddispozi]ie nnumai ddac` nnu îîi ssuntem ssubiectul. DDac`, îîns`, nne pprive[te
direct, nne ccreeaz` îîn ccel mmai bbun ccaz uun ssentiment dde nnesiguran]`. PProfesiile
noastre iimplic` pprin nnatura llor uun nnivel ffoarte rridicat dde sstres [[i nnu eeste ccazul
s` nne ssim]im dde-aa ddreptul hh`itui]i, ddin mmoment cce nnu nne ffacem ddecât mmeseria.
Putem ccompara ccu aalte pprofesii ((înv`]`mânt, pprofesii ttehnice eetc.) [[i vvom ccon-
stata cc` dde[i eexist` ooriunde uun ggrad dde ppreocupare aacesta nnu eeste nnici ppe
departe dde nnivelul ccelui eexistent îîn pprofesiile mmedicale. 
Pentru cc` oorice nnemul]umit ttrebuie ss` ppropun` [[i oo ssolu]ie mm` ggândesc îîn
primul rrând lla rrealizarea uunei ccomunic`ri eeficiente îîntre mmedici [[i dde aasemenea
între ttehnicieni ppentru cc` iinteresele mmari aale pprofesiei ssunt ccomune. PPentru cc`
timpul eeste llimitat [[i nnu aavem pposibilitatea ss`-ll iirosim îîn [[edin]e, ppoate cc` uun
forum aar ffi oo ssolu]ie. AAsupra uunui ssubiect ddat sse ppoate ddiscuta aastfel lliber ppe oo
anumit` pperioad` dde ttimp sstabilit` [[i ccred cc` ggradul dde rreprezentativitate aar
cre[te. PPoate cc` aastfel nne-aam pputea rreg`si îîn hhot`rârile ddespre ccare aast`zi
avem ssenza]ia cc` sse iiau ppeste ccapul nnostru. PPasul ddoi eeste ddesigur ss` sstabilim
cine [[i ccum ss` nne rreprezinte ccel mmai bbine iinteresele pprofesionale, îîn ddeplin
acord ccu llegisla]ia, ssau ccum sse ppoate sschimba îîn mmod ddemocratic oo llege ccare
ne llezeaz` iinteresele. NNu eeste iimposibil, ddar ccineva ttrebuie ss` sse oocupe.
Delegarea rresponsabilit`]ilor eeste ccel ppu]in lla ffel dde iimportant` cca [[i vverifi-
carea rrezultatelor. ÎÎn oorice ccaz nnu nne ppoate rreprezenta ddecât oo ppersoan` aale
c`rei iinterese pprofesionale ccoincid ccu aale mmajorit`]ii ssau oo ffirm` dde aavocatur`
angajat` ss` nne rreprezinte, ddar nnu lla nnesfâr[it cci îîn ffunc]ie dde rrezultatele
ob]inute. EExisten]a aasocia]iilor pprofesionale eeste oo ccondi]ie nnecesar`, ddar ddin
p`cate nnu [[i ssuficient`, iiar rrealitatea „„comunitar`” aa aanului 22007 ddemon-
streaz` aacest llucru.
Cu sstim`,
Dr. OOana CCella AAndrei
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ABSTRACT:
This article presents the case of a 54 years old female patient coming in the dental office with 2 implants
already positioned on the mandibular arch. The maxillary arch is also already restored with a combined
fixed-removable partial denture. The main problem in the patient's general state of health was the
Parkinson disease (after age 35). The patient wants to restore the mandibular arch using the 2 implants.
Considering the number of the implants, the movements of the tongue and oral muscles and the lack of
temporary prosthetic treatment, the prosthetic solution that was explained to the patient was an over-
denture on implants. 
KEY WORDS: implant, overdenture, reduced vertical space. 

REZUMAT:
Acest articol prezint` cazul unei paciente în vârst` de 54 ani care s-a prezentat în cabinet cu dou`
implante pozi]ionate bilateral pe mandibula edentat` total; la maxilar aceasta prezint` o restaurare pro-
tetic` compozit` format` dintr-o punte metalo-compozit` [i o protez` scheletat` men]inut` [i stabilizat`
unilateral. Ca antecedente patologice importante semnal`m apari]ia maladiei Parkinson la vârsta de 35
ani. Pacienta dore[te realizarea unei restaur`ri protetice pe implante la arcada mandibular`. Luând în
considerare num`rul implantelor, precum [i mi[c`rile incontrolabile ale limbii [i musculaturii orale aso-
ciate cu absen]a protez`rii i s-a prezentat pacientei solu]ia unei supraproteze pe implante.
CUVINTE CHEIE: implant, supraprotez`, spa]iu vertical redus.

REALIZAREA UNEI SUPRAPROTEZE 
MANDIBULARE PE DOUÃ IMPLANTE 
ÎNTR-O SITUAÞIE CLINICÃ PREDEFINITÃ
PREZENTARE DE CAZ

Catedra dde PProtetic` DDentar` MMobbill`, FFaculltatea dde MMedicin` DDentar` UU.MM.FF.""Caroll DDavilla"" - BBucure[ti 

Introducere:
În practica curent` a proteticianului pot exista frecvent situa]ii clinice care nu sunt neap`rat tipice din punct de vedere conceptual, dar care necesit` oricum tratament

protetic. Aceste situa]ii mai pu]in „ortodoxe” solicit` în mod deosebit atât medicul cât [i tehnicianul, în încercarea de a oferi pacientului cea mai bun` solu]ie posibil`.

Mai mult decât oricând în aceste situa]ii-problem` coeziunea echipei medic-tehnician este la fel de important` ca [i profesionalismul fiec`ruia dintre ace[tia. În articolul

urm`tor este prezentat` rezolvarea unui astfel de caz pentru a ilustra aceste principii.

Prezentare de caz
Evaluare ini]ial`
Pacienta în vârst` de 54 ani s-a prezentat la cabinet cu dorin]a de a realiza o restaurare protetic` a arcadei inferioare edentate total pe care s-a constatat prezen]a a
dou` implante de o parte [i de alta a liniei mediene. La examenul clinic s-a constatat prezen]a pe arcada maxilar` antagonist` a unei restaur`ri protetice compozite (o
punte metalo-compozit` (Fig. 1.) [i o protez` scheletat` men]inut` [i stabilizat` unilateral (Fig. 2.)). De asemenea s-a constatat o deficien]` a spa]iului vertical disponi-
bil atât prin examinare cât [i prin evaluarea cu ajutorul modelelor de studiu [i diagnostic montate în ocluzorul de unic` folosin]` cu ajutorul unui prim [ablon de ocluzie
confec]ionat pe modelul inferior. La maxilarul superior angula]ia [i dimensiunea din]ilor artificiali accentueaz` dificult`]ile legate de lipsa de spa]iu (Fig. 3.).
La mandibul` s-a constatat prezen]a a dou` implante tip [urub pozi]ionate de o parte [i de alta a liniei mediene, în fiecare cadran. De[i num`rul implantelor a fost
considerat insuficient iar pozi]ia implantului din cadranul 3 nu este deloc favorabil`, s-a reu[it realizarea unei supraproteze men]inute [i stabilizate cu ajutorul unei
structuri de bar` cu c`l`re]i [i capse distale.

As. UUniv. DDr. MMarina MMele[canu - IImre, AAs. UUniv. DDr. OOana CCella AAndrei, 

Tehnician DDentar BBogdan DDobrin -llaborator pprivat
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Etape de tratament 
Din motive financiare pacienta a refuzat inserarea a
mai multe implante la arcada mandibular`. A fost
de acord în schimb cu solu]ia de supraprotez`
mobilizabil` men]inut` [i stabilizat` pe implante cu
ajutorul unei structuri cu sisteme speciale.
Amprenta preliminar` mandibular` a fost luat` uti-
lizând o lingur` universal` pentru edentat total. Pe
modelul preliminar s-a confec]ionat lingura individ-
ual` din compozit fotopolimerizabil. În dreptul
implantelor aceasta a fost perforat` astfel încât s`
nu aib` contact cu capele de vindecare (Fig. 4.). În
cabinet lingura individual` a fost probat` [i adap-
tat` conform regulilor clasice de protezare a eden-
tatului total. Men]ion`m c` lingura individual` tre-
buie s` fie intim adaptat` pe creasta edentat` [i în
fundurile de sac. Au fost în[urubate bonturile de
transfer [i s-a verificat înc` o dat` c` lingura indi-
vidual` nu interfer` cu acestea. Amprenta
func]ional` a fost luat` cu un silicon de adi]ie de
consisten]` medie (Fig. 5.). Amprenta func]ional`
sp`lat` [i dezinfectat` a fost îndiguit` [i cofrat` în
laborator pentru conservarea integral` a func]ion-
aliz`rii marginilor cu ajutorul unui ring [i al unui algi-
nat (Fig. 6.). S-a constatat c` implantul utilizat în
cadranul 3 prezenta un profil intern octogonal, iar
cel din cadranul 4 unul hexagonal. Pentru implan-
tul din cadranul 4 a fost folosit` o cap` calcinabil`
cu profil hexagonal. Pentru implantul din cadranul
3 nu a fost posibil` g`sirea pe pia]` [i utilizarea
unei cape calcinabile cu profil octogonal; aceast`
indisponibilitate a dus la adoptarea unei alte solu]ii
de confec]ionare a structurii prin frezarea unui bont
de transfer (Fig. 7.).
Bontul de transfer a fost frezat [i scurtat maximum
posibil având în vedere pozi]ia nefavorabil`
vestibularizat` a implantului (Fig. 8.). Modelul
func]ional a fost turnat din ghips IV [i a fost montat
la paralelograf pentru a analiza [i decide axa de
inser]ie-dezinser]ie a viitoarei supraproteze, ax` în
care se va confec]iona bara (Fig. 9.).  
Pentru confec]ionarea structurii s-au utilizat
machetele prefabricate ale firmei produc`toare de
sisteme speciale. Macheta barei a fost
confec]ionat` din dou` buc`]i pentru a respecta
forma crestei edentate dintre cele dou` implante.
Ambele au fost pozi]ionate la paralelograf în axa de
inser]ie stabilit` utilizând pensa special` pus` la
dispozi]ie de firm` (Fig. 10.). Au fost ad`ugate
extensiile distale (machete prefabricate de capse)
care au fost pozi]ionate pe mijlocul crestei eden-
tate de asemenea la paralelograf în axa de inser]ie
utilizând pensa special` pentru capse (Fig. 11.).
Macheta a fost definitivat` (Fig. 12.), ambalat` [i
turnat`, apoi prelucrat` [i a[ezat` pe model (Fig.
13.) pentru a fi trimis` în cabinet. Mezostructura a
fost probat` în cavitatea bucal` (Fig. 14.) pentru
verificarea adapt`rii [i a pasivit`]ii prin strângerea
[urubului în cadranul 4.
S-a trecut la confec]ionarea suprastructurii. Pe
bar` au fost inserate machetele prefabricate ale

1111 1122
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l`ca[elor pentru c`l`re]i [i pentru matricile capselor (Fig. 15.). Ansamblul a fost apoi deretentivizat cu cear` (Fig.
16.). A fost completat` macheta suprastructurii utilizând elemente prefabricate sec]ionate cât mai corect [i lipite
cu cear` fotopolimerizabil` (utilizat` pentru duritate [i pentru o contrac]ie sc`zut`) în cantitate cât mai redus`. Au
fost aplicate perle de reten]ie (Fig. 17.). Macheta suprastructurii a fost apoi ambalat` [i turnat` (Fig. 18.). 
[ablonul de ocluzie realizat pe modelul func]ional a fost sec]ionat în dreptul implantului din cadranul 3 din cauza
pozi]iei extrem de nefavorabile a acestuia, mult în afara crestei spre vestibular (Fig. 19.). S-a realizat o montare
ini]ial` pentru a vizualiza posibilit`]ile de pozi]ionare a din]ilor artificiali ]inând cont de spa]iul vertical deosebit de
redus [i de pozi]ia extrem de nefavorabil` a implantului din cadranul 3. Chiar [i f`r` bar` s-a observat c` din]ii arti-
ficiali vor trebui redu[i [i vor fi evident mai mici decât antagoni[tii (Fig. 20.). A fost realizat` macheta final` a
supraprotezei peste supra [i mezostructur` (Fig. 21.).
Pozi]ionarea din]ilor artificiali a fost deosebit de dificil` din cauza spa]iului vertical redus, a pozi]iei vestibularizate a
implantului din cadranul 3, a angula]iei [i dimensiunii mari a antagoni[tilor  (Fig. 22.). Aceast` machet` final` a
fost amprentat` înainte de a scurge ceara. S-a turnat un model peste care a fost confec]ionat` o gutier` transpar-
ent` care s` fie utilizat` ca un ghid pentru a vizualiza atât spa]iul disponibil pentru metalul suprastructurii cât [i
zonele unde este necesar` aplicarea agen]ilor de mascare (Fig. 23.). În interiorul din]ilor artificiali pe fa]a mucozal`
s-au realizat orificii în scopul de a ob]ine o reten]ie suplimentar` (Fig. 24.).
Dup` prelucrare s-au aplicat pe metalul suprastructurii agen]i de mascare, de culoare roz pentru acrilatul bazei pro-
tezei [i de culoare alb-g`lbuie pentru din]ii artificiali (Fig. 25.). O aten]ie deosebit` trebuie acordat` fe]ei mucozale
a suprastructurii în sensul c` l`ca[ele pentru matricile capselor [i pentru c`l`re]i trebuie s` nu prezinte plusuri [i s`
fie doar sablate, în nici un caz lustruite deoarece î[i pierd fric]iunea cu c`l`re]ul [i cu matricile. Por]iunile intermedi-
are se lustruiesc normal (Fig. 26.). În interiorul structurii au fost introduse matricile negre (numai pentru uzul labo-
ratorului) (Fig. 27.) cu ajutorul instrumentului special de inserare oferit de firma produc`toare de sisteme de anco-
raj (Fig. 28.) în scopul de a asigura pozi]ionarea corect` a suprastructurii pe modelul func]ional. 
Pentru a evita p`trunderea acrilatului termopolimerizabil sub bar` a fost introdus silicon chitos (Fig. 29.). Acesta se
va reg`si la dezambalarea protezei [i va putea fi îndep`rtat cu u[urin]` (Fig. 30.). Supraproteza se prelucreaz`, se lus-
truie[te [i se finiseaz` având grij` s` nu se intervin` asupra structurii metalice (Fig. 31.). 
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Matricile negre de uz tehnic se scot din l`ca[e [i se
înlocuiesc cu matrici verzi care sunt cele mai
reziliente deoarece s-a considerat suficient`
reten]ia cumulat` realizat` de cei doi c`l`re]i (Fig.
32.). La introducerea matricilor [i a c`l`re]ilor se uti-
lizeaz` instrumentele speciale puse la dispozi]ie de
firm` pentru a nu afecta reten]ia. Supraproteza
total` a fost conceput` [i realizat` respectând
etapele [i principiile de protezare a edentatului total
(Fig. 33.) pentru a putea asigura un grad de
men]inere [i stabilitate precum [i un sprijin muco-
osos eficient care  s` completeze [i s` sus]in` din
punct de vedere biodinamic ac]iunea implantelor.
La final supraproteza se trimite în cabinet împreun`
cu toate componentele pentru a fi aplicat` în cavi-
tatea bucal` (Fig. 34.).
Supraproteza va con]ine astfel suprastructura iar
mezostructura va fi cimentat` (Fig. 35.) pe implantul
din cadranul 3, în cavitatea bucal`, utilizând un
ciment special (metal-metal) dup` ce va fi în[uru-
bat` în implantul din cadranul 4. Pacienta a fost
instruit` în ceea ce prive[te manipularea [i igien-
izarea supraprotezei în [edin]a de aplicare (Fig. 36.).

Discu]ii
Cazul prezentat anterior se distinge prin dificultatea
deosebit` ap`rut` în elaborarea [i executarea
planului de tratament din cauza spa]iului vertical
redus, a pozi]iei [i dimensiunii din]ilor antagoni[ti [i
a pozi]iei [i profilului implantului inserat în cadran-
ul 3. De asemenea gradul de atrofie al crestei
edentate mandibulare este destul de avansat.
Supraproteza a fost conceput` [i realizat` astfel
încât s` aib` sprijin mixt, muco-osos [i implantar.
Matricile [i c`l`re]ii prezint` un spa]iu în sens
ocluzal care permite înfundarea supraprotezei sub
presiune ocluzal`. Designul barei nu este uniform ci
prezint` un anumit profil (drept sau rotund) în
func]ie de care se opteaz` pentru a realiza o
leg`tur` rezilient` sau rigid` cu c`l`re]ul. Bara a
fost montat` cu marginea dreapt` spre c`l`re], ast-
fel încât s` realizeze o leg`tur` rezilient` cu supras-
tructura incorporat` în supraprotez`.  

Concluzii
Terapia prin implante este din ce în ce mai popu-
lar` atât în rândurile pacien]ilor care nutresc visul
„celei de-a treia denti]ii” cât [i în rândurile
medicilor care r`spund solicit`rilor acestora. De[i
nu este înc` o terapie de mas`, protetica pe
implante pare s`-[i p`r`seasc` treptat statutul de
excep]ie [i în medicina dentar` româneasc`. F`r`
a elimina logica clinic` [i principiile proteticii cla-
sice, implantologia completeaz` valoros paleta de
op]iuni oferite pacientului de c`tre medic. În ter-
apia edentatului total este important s` subliniem
avantajele protez`rii mobile pe implante, care pe
lâng` un cost mai redus raportat la protezarea fix`
pe implante ofer` pacientului un confort deosebit
[i o posibilitate de igienizare optim`. Toate aces-
tea, împreun` cu faptul c` pacientul poate mu[ca,
recomand` supraproteza pe implante ca pe o
solu]ie foarte des folosit`.
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ABSTRACT
The anatomy of the maxillary distal area must be well known before placing and constructing the
posterior palatal seal. The rigid surface of the upper complete denture must compensate the
dynamic tissue surface. Improper placement and design has serious consequences in the denture’s
retention. 
KEY WORDS: posterior palatal seal, maxillary complete denture, displaceable tissues, degree of
deplacement.
REZUMAT
Anatomia zonei maxilare distale trebuie bine cunoscut` înainte de a construi închiderea palatinal`
posterioar`. Suprafa]a rigid` a protezei maxilare superioare trebuie s` compenseze mobilitatea
structurilor anatomice cu care vine în contact. Plasarea incorect` [i designul impropriu al închiderii
palatinale posterioare pot avea consecin]e grave asupra men]inerii protezei.
CUVINTE CHEIE: închidere palatinal` posterioar`, protez` total` superioar`, structuri deplasabile,
grad de deplasare.

VARIANTE ALE LIMITEI DISTALE 
ALE CÂMPULUI PROTETIC MAXILAR 
ÎN EDENTAÞIA TOTALÃ 
IMPLICAÞII CLINICO - TEHNICE
Prof. DDr. MMihaela PP`una, AAsist. DDrd. TTitus FFarca[iu, AAsist. UUniv. DDr. OOana CCella AAndrei
Catedra dde PProtetic` DDentar` MMobil`, FFacultatea dde MMedicin` DDentar`, UU.M.F. ""Carol DDavila" BBucure[ti 

Fig. 6 b.Delimitarea zonei de IPP. Fig. 6 c . Proteza veche scurt` distal care nu acoper`
tuberozit`]ile în totalitate.

Fig. 5. [an]urile pterigo-maxilare - conformare diferit`
dreapta -stânga.

Fig. 6 a. Câmp protetic cu tuberozit`]i reduse de volum –
model func]ional. 

Fig.3. Gravarea modelului func]ional –sec]iune sagital` prin
modelul func]ional în dreptul l`]imii maxime a zonei
Schroeder din partea stâng`.

Fig.4 Foveele palatine (sec]iune transversal` prin modelul
func]ional).

Fig. 1 
Diferite localiz`ri ale limitei distale a protezei
totale superioare ilustrate pe modele prelim-
inare 

Fig. 2 Linia de vibra]ie poate avea grade mai
mari sau mai mici de asimetrie (a, b)

Realizarea închiderii palatinale posterioare este o etap` capital` în confec]ionarea protezelor totale superioare, to]i
autorii atribuindu-i o importan]` foarte mare în men]inerea protezei.
Zona de închidere palatinal` posterioar` (IPP) reprezint` o por]iune considerabil` din zona de succiune. Un studiu f`cut
în clinica noastr` (P`una, Farca[iu, Dumitrescu, 2005)2 a ar`tat c` valoarea procentual` a I.P.P. a variat între un
minim de 20,79% [i un maxim de 28,15%, cu o medie de 25,23%. Deci lungimea I.P.P. reprezint` în medie un sfert
din lungimea total` a periferiei câmpului protetic maxilar. 

aa

bb

Motto:  ""Stabilirrea llimitei ppossterrioarre [[i aa îînchiderrii ppalatinale lla pprroteza ssuperrioarr` nnu eesste oobliga]ia ttehnicianului, cci rressponssabilitatea mmedicului."" ((Porrterr, 11970)
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Anatomia zonei distale este complex` [i extrem de
divers` [i, în acela[i timp, mi[c`rile v`lului palatin,
departe de a fi stereotipe, sunt variabile de la un
pacient la altul [i necesit` pentru a fi decelate studi-
ul individual, care nu poate fi f`cut decât de medic.
EDWARDS [i BOUCHER (1942), PENDLETON
(1934, 1936, 1946) (cita]i de 3) au studiat
am`nun]it anatomia acestei zone. Al]i autori [i-au
concentrat eforturile pe studiul unei anumite zone a
anatomiei palatinale posterioare. ZACK [i APPLEBY
(1966) (cita]i de 3) au studiat [an]ul pterigo-maxi-
lar, LYE (1975)4, MING-SHEH CHEN (1980)5,
KENG [i OW (1983)6 [i-au îndreptat aten]ia asupra
foveelor palatine. LANEY [i GONZALES (1967) (cita]i
de 3), au discutat necesitatea unei cunoa[teri a
anatomiei cavit`]ii bucale de a[a manier` încât
suprafa]a static` a bazei protezei s` poat` fi echili-
brat` fa]` de suprafa]a tisular` dinamic`.
În timp ce majoritatea autorilor (exceptîndu-i pe cei
care sunt adep]ii stric]i ai principiului "mucostatic")
sunt de acord c  ̀închiderea distal̀  trebuie s  ̀se fac`
comprimând ]esuturile moi aflate sub por]iunea dis-
tal̀  a bazei protezei, controversele apar în ceea ce
prive[te localizarea închiderii, unii autori merg pân  ̀la
12 mm posterior de linia de vibra]ie anterioar  ̀(SIL-
VERMAN, 1971)7, în timp ce al]i autori (KUBALI,
1960) propun diferite localiz`ri pe palatul dur.
În afara examenului clinic clasic, realizat prin
inspec]ie [i palpare, pot fi utilizate [i tehnici mai
sofisticate de investigare a pozi]iei anatomice a
închiderii palatinale posterioare. NARVEKAR [i
APPELBAUM (1989)8 au localizat zona de închidere
folosind ultrasunetele, deoarece progresele tehnice
au permis ob]inerea unui cap traductor suficient de
mic pentru a putea fi utilizat la nivelul cavit`]ii bucale.
O parte din zona de închidere se afl` pe treimea pos-
terioar` a palatului dur unde exist` strat submucos
bogat în ]esut adipos [i glandular, mai ales la nivelul
zonelor Schroeder, unde ]esutul adipos se continu`
cu cel de la nivelul v`lului palatin. Aceast` submu-
coas` condi]ioneaz` depresibilitatea ]esuturilor în
zona distal` palatinal`. 
Problema cea mai delicat  ̀este localizarea zonei de
închidere în por]iunea de activitate a palatului moale. 
Majoritatea [colilor opereaz` cu dou` no]iuni:
- Linia de vibra]ie anterioar` (numit` [i simplu linie
de vibra]ie) - corespunde liniei de jonc]iune dintre
mucoasa relativ imobil` (mucoas` fix` dar cu
rezilien]` mare) care acoper` palatul dur [i palatul
moale, mobil. Poate fi pus` în eviden]` prin
pronun]area scurt` [i viguroas` a fonemei "AH" sau
punând pacientul s` expire pe nas cu n`rile pensate,
de unde [i denumirea de “linia de expira]ie”.
- Linia de vibra]ie posterioar` este localizat` pe
palatul moale. Poate fi pus` în eviden]` prin pro-
nun]area blând` [i prelungit` a unui "AH" clar.
Între aceste linii exist` o suprafa]` care "vibreaz` pe
loc". SILVERMAN7 în 1971 a recomandat stabilirea
I.P.P. între aceste limite. 
Configura]ia liniei de vibra]ie este influen]at` de
în`l]imea bol]ii palatine.

Fig. 6  d. proteza nou` corect conformat`. Fig. 7a. Diferite aspecte ale întinderii zonei de gravare.

Fig. 7b. Diferite aspecte ale întinderii zonei de gravare. Fig. 8. Torus maxilar de dimensiuni mici care inter-
secteaz` zona de I.P.P. sec]iune transversal` prin
modelul func]ional.

Fig. 9. Hiperplazie a mucoasei la nivelul zonei distale a
câmpului protetic.

Fig. 10. [an] care intersecteaz` zona distal` a câmpu-
lui protetic maxilar.

Fig. 11. Amprenta func]ional` trebuie s` redea fisura
din zona posterioar`.

Cu cât bolta palatin` este mai adânc` cu atât v`lul are o c`dere mai brusc`. În consecin]` zona de IPP este
situat` mai anterior [i este mai îngust`, reducându-se la o simpl` linie. În aceste condi]ii extinderea zonei de
închidere se va face aproape exclusiv c`tre anterior pe mucoasa rezilient` a palatului dur.
Cu cât bolta este mai plat` cu atât v`lul se flecteaz` mai pu]in [i zona de IPP este localizat` mai posterior [i
este mai larg`. În aceste condi]ii închiderea se va face atât pe por]iunea distal` a palatului dur cât [i pe
por]iunea ini]ial` a palatului moale (Fig. 1). 
Este important de sesizat c` flectarea palatului moale la linia de vibra]ie nu este totdeauna simetric` bilat-
eral (Fig. 2 a [i b) [i uneori e mai u[or de detectat pe o parte fa]` de cealalt` parte. 
Localizarea liniei de vibra]ie trebuie s` fie riguroas`. Dac` marginea distal` a protezei totale maxilare este
extins` prea departe posterior pe ]esuturile mobile, ea nu va fi tolerat` de pacient. Reducerea ulterioar` a
lungimii protezei finite se va face pe seama întinderii antero-posterioare a I.P.P. De aceea atunci când exist`
unele dubii cu privire la localizarea liniei de vibra]ie [i exist` premiza ca în timpul primelor zile de purtare a
protezei vor fi necesare reduceri, este bine ca gravarea modelului func]ional s` se fac` pe o l`]ime suficient 
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de mare antero-posterior în a[a fel ca în urma
retu[urilor s` nu existe riscul de a desfiin]a în totali-
tate bandeleta de acrilat care asigur` închiderea.
În ceea ce prive[te zonele lui Schroeder, pe aceste
structuri trebuie s` se exercite o presiune core-
spunz`toare gradului de rezilien]` a mucoasei,
ob]inând astfel suplimentarea închiderii pe fa]a
intern` a protezei. Deci, cu cât ]esuturile sunt mai
reziliente, cu atât presiunea va fi mai mare pentru a
ob]ine eficien]` func]ional`. Gradul de rezilien]`
poate fi stabilit prin palpare cu un instrument bont,
de exemplu un fuloar cu bil`. Se accept` ideea c` la
majoritatea pacien]ilor rezilien]a este mai mare spre
posterior [i scade spre anterior. Gravarea modelului
func]ional ( Fig. 3) va fi f`cut` pe o adâncime egal`
cu 2/3 din depresibilitatea ]esuturilor. Gravarea se
poate face cu mult` u[urin]` dac` se folose[te în
acest scop o pereche de linguri Black.
Foveele palatine, prezente pe ]esuturile moi [i
apropiate de linia de vibra]ie, nu reprezint` ni[te
puncte de referin]` pentru localizarea marginii pos-
terioare a protezei superioare, întrucât distan]a din-
tre ele [i zona de închidere func]ional` poate varia
între câ]iva milimetri [i un centimetru (CHEN5,
1980, DAVIS11 1982, HICKEY [i ZARB cita]i de 12,
1986).
{an]urile pterigomaxilare sunt reperele anatomice
care servesc drept limite laterale închiderii palatinale
posterioare, fiind zone relativ pasive. IPP va trebui s`
treac  ̀ prin centrul fiec`rui [an], deoarece la acest
nivel nu exist  ̀mu[chi sau ligamente care ar putea
disloca proteza. Gradul de rezilien]  ̀ al ]esuturilor
poate avea valori variate, conform anatomiei fiec`rui
pacient. De fapt pot exista grade diferite de rezilien]`
tisular  ̀la acela[i pacient, pe dreapta fa]  ̀de stânga. 
La pacien]ii care nu au tuberozit`]i bine definite este
greu de stabilit locul exact al [an]urilor pterigomaxi-
lare. În unele situa]ii clinice, datorit` diferen]elor de
conforma]ie dreapta-stânga, delimitarea este u[or
de f`cut pe o parte [i dificil pe cealalt` (Fig. 5).
Suntem de acord cu HARDY (citat de 12) care
atribuie unele e[ecuri la pacien]ii f`r` tuberozit`]i
incapacit`]ii de a identifica corect localizarea
[an]urilor pterigomaxilare (Fig. 6 a, b, c, d). 
Acoperirea corespunz`toare a tuberozit`]ilor maxi-
lare de c`tre protez` va cre[te rezisten]a la for]ele lat-
erale (MAISON, citat de 12). Aceasta presupune pe
lîng` delimitarea exact` a [an]urilor pterigo-maxilare
[i utilizarea cu rigurozitate a pungilor Eisenring. 
În unele situa]ii închiderea este îngust` la nivelul
[an]urilor retrotuberozitare [i pe linia median` [i se
l`rge[te progresiv spre anterior în zonele glandulare
ale lui Schroeder, adâncimea grav`rii fiind concor-
dant` cu rezilien]a ]esuturilor (Fig. 7 a).
În alte situa]ii gravarea poate fi destul de larg` atât în
[an]urile retrotuberozitare cât [i pe linia median`,
fiind ceva mai lat` în sens antero-posterior în zonele
Schroeder (Fig. 7 b).
Exist` situa]ii clinice mai rare care pun probleme
deosebite în realizarea închiderii palatinale poste-
rioare.

O prim` categorie de situa]ii este aceea în care zona
închiderii este intersectat` de o forma]iune în relief:
o sutur` median` bine reprezentat`, un torus sau o
hiperplazie de mucoas`.
Dac` sutura median` intermaxilar` intersecteaz`
zona de IPP trebuie luat în considera]ie faptul c`
mucoasa acoperitoare este sub]ire [i ferm ata[at`
de periost. Spre deosebire de ]esuturile învecinate,
la acest nivel nu exist` o submucoas` cu strat adi-
pos care s` serveasc` la atenuarea presiunilor în
timpul func]iilor. În consecin]` gravarea trebuie
f`cut` pe o adâncime [i l`]ime minim necesare pen-
tru a elimina presiunea excesiv` [i irita]ia posibil` a
]esuturilor. Sutura [i zonele situate de o parte [i de
alta a ei trebuie palpate [i stabilit raportul lor cu mar-
ginea distal` a protezei. Se vor decela zonele dure,
nedeplasabile [i se va ]ine seama de acest fapt în
design-ul închiderii palatinale posterioare pentru a
evita comprimarea excesiv` a ]esuturilor.
Este de o mare importan]` protetic` raportul torusu-
lui cu linia distal` a câmpului protetic. În situa]ia
când torusul palatin intersecteaz` linia de reflexie a
v`lului palatin, aceast` pozi]ie determin` dificult`]i
pentru realizarea închiderii (etan[eiz`rii) protezei
maxilare la acest nivel.
Mucoasa care acoper` torusul este sub]ire [i ader-
ent` de proeminen]a osoas`. Zona imediat poste-
rioar` torusului poate prezenta un ]esut cu o foarte
mic` rezilien]`. Se recomand` ca în aceast` situa]ie
s` se palpeze zona cu grij` [i zona de închidere s` fie
delimitat` cu precizie înapoia torusului. Este bine ca
în aceast` situa]ie s` se fac` închiderea prin metode
func]ionale, la amprentare. Când se folose[te tehni-
ca de gravare arbitrar`, se
va realiza un [ant îngust în
spatele torusului.
Îndep`rtarea chirurgical` a
torusului palatin trebuie
luat` în considera]ie dac`
acesta este deosebit de
voluminos. Dac` torusul
care intersecteaz` zona de
IPP este de dimensiuni mici
(Fig. 8), se poate încerca o
gravare minim` a mucoa-
sei acoperitoare. 
O protez` veche prost con-
fec]ionat` poate duce la
apari]ia unei hiperplazii în
zona de I.P.P. (Fig. 9). Cea
mai corect` op]iune este
îndep`rtarea hiperplaziei,
corectarea vechii proteze [i
realizarea noii proteze cu
închidere corect` dup` vin-
decarea zonei.
O a doua categorie de
situa]ii este aceea în care
câmpul protetic prezint`
defecte în minus, care 
trebuie foarte bine

etan[eizate de plusul de acrilat de pe fa]a intern` a
protezei. O aten]ie deosebit` trebuie acordat`
închiderii când pe linia median` exist` un [an] care
intersecteaz` limita distal` a câmpului protetic (Fig.
10). Acest [an] trebuie perfect etan[eizat cu o ban-
delet` de acrilat care va realiza închiderea.
La unii pacien]i palatul prezint` o fisur` în zona de
închidere palatinal` posterioar`. Aceast` fisur` tre-
buie redat` perfect de modelul func]ional. Materialul
de amprent` func]ional` trebuie s` p`trund` în
aceast` fisur` [i în momentul demul`rii trebuie con-
trolat cu mult` grij` ca acest material s` fie
îndep`rtat în totalitate de pe model. În aceste situa]ii
se recomand` dou` trasee de gravare, unul anterior
fisurii, cel`lalt intersectând-o. Proteza finit` va avea
o creast` în aceast` regiune care trebuie s`
obstrueze perfect fisura. Tehnicianul trebuie avertizat
s` nu îndep`rteze creasta ascu]it` de pe protez`,
eventualele mici retu[uri fiind numai de competen]a
medicului. Dac` proteza nu închide perfect aceast`
fisur`, nu se poate ob]ine o închidere
corespunz`toare.
De[i ob]inerea închiderii distale este o problem`
spinoas` a terapiei prin protez` total`
conven]ional`, prin respectarea riguroas` a
anatomiei [i fiziologiei specifice fiec`rui caz clinic se
poate ob]ine o I.P.P. optim` pentru pacientul
respectiv care va fi un factor important în succesul
tratamentului prin protez` total` superioar`.





ABSTRACT
The correct position of the tooth as well the harmonious trabsition between the soft tissue and
the crown determine wether the dentition looks harmonious or disharmonious. In the present
case, the outer shape of the crown, contact points, contours, position of the concave line, char-
acteristics of the labial aspects, height of the ridge line, etc were adjusted after the provisional
restoration had been carefully observed. As a result, a restoration that perfectly suits the soft tis-
sue was fabricated with IPS e.max without having to use any surgical measures.
KEYWORDS: position, harmonious transition, excternal contour, contact points, characteristics of
the labial aspects, biocompatibility, high quality esthetics, IPS e.max Ceram, IPS e.max Press.

REZUMAT
Pozi]ia corect` a din]ilor precum [i tranzi]ia dintre ]esuturile moi [i coroana dentar` determin`
aspectul armonios sau disarmonic al denti]iei. În cazul de fa]` forma conturului extern al
coroanei, punctele de contact, contururile, pozi]ia liniei concave, caracteristicile aspectului labi-
al, etc au fost ajustate dup` analiza cu aten]ie a restaur`rilor provizorii. Ca o consecin]`, au fost
fabricate din IPS e.max restaur`ri care s` se adapteze perfect ]esuturilor moi gingivale far` a fi
nevoie s` se intervin` chirurgical.
CUVINTE CCHEIE: pozi]ie, tranzi]ie armonioas`, contur extern, puncte de contact, caracteristici ale
fe]ei labiale, biocompatibilitate, estetic` de calitate, IPS e.max Ceram, IPS e.max Press.

ECHILIBRU NATURAL 
TRANZIÞIA DINTRE ÞESUTURILE MOI
ªI COROANÃ 
Shoji SSasaki, MMiyazaki-KKen, JJapan

Traducere: DDr. AAndrea CCzimmerman - RReflect MMagazine, nnr 33/2006 

Descriere de caz 
Datorit` unui tratament endodontic nesatisf`c`tor dintele # 11 a suferit modific`ri de culoare
(Fig.1). In plus, a fost identificat` o leziune carioas` la nivelul dintelui vecin. Adi]ional, contururile
cervicale ale celor doi incisivi centrali nu erau simetrice. Aceast` diferen]` urmeaz` s` fie ajustat`
prin intermediul formei coroanei [i a profilului de emergen]` (Fig.2).
Linia median` era oblic orientat`, iar marginea gingival` a incisivului central stâng era mai sus
decât cea a omologului s`u drept. Datorita formei în "V" a conturului cervical, incisivul central
stâng avea un aspect triunghiular. Por]iunea central` p`rea s` bombeze u[or distal. Prin contrast,
dintele din dreapta p`rea p`trat datorit` conturului cervical în forma de "U". Cu ajutorul celor dou`
restaur`ri provizorii, linia median` a fost imbun`t`]it` [i a fost creat` o tranzi]ie lin` între convexi-
tatea maxim` mezial` a fe]ei labiale [i ]esutul gingival. În`l]imea gingiei a fost influen]at` pozitiv
numai prin forma coroanei far` s` fie nevoie de m`suri chirurgicale.
Înaintea tratamentului partea distal` a fe]ei labiale nu era suficient de luminoas` [i de aceea p`rea
plat`. Prin eviden]ierea convexit`]ii extreme distale, care anterior era insuficient pronun]at` dintele
a aparut ca [i când ar fi fost u[or rotit în ax. De aceea, forma dintelui s-a schimbat dintr-un p`trat
într-un triunghi …. (Fig. 3).

IPS e.max Press 
Conturul subgingival de suport/sus]inere este important pentru men]inerea s`n`t`]ii ]esutului gin-
gival. În acest context, compozi]ia adecvat` a materialului de restaurare (ex. biocompatibilitate) [i
generarea unui mediu stabil sunt esen]iale pentru succesul restaur`rii. 

Fig. 1 Dintele # 11 modificat de culoare 

Fig. 2 Diferen]ele de la nivelul conturului cervi-
cal trebuiesc eliminate 

Fig. 3 Situa]ia pre-operativ` 

Fig. 4 Diagrama simplificat` a nuan]elor coloris-
tice individuale [i segmentelor 

Fig. 5 Dentina A2 [i Occlusal Dentin "orange" (4:1) Fig. 6 Mamelon "yellow-orange" / Mamelon "light" si A2
(1:1) 
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Purtând aceste deziderate în minte,
IvoclarVivadent a introdus la sfâr[itul anului
trecut ceramica de placare IPS e.max Ceram,
ce formeaz` o parte a sistemului IPS e.max.

Determinarea culorii 
Determinarea nuan]ei coloristice presupune
mai mult decât recunoa[terea [i reproduc-
erea nuan]elor coloristice ale suprafe]ei din-
telui. Implic` mai mult analiza nuan]elor
coloristice din straturile profunde ale din-
telui. În fotografie este diagrama simplifi-
cat` a straturilor [i segmentelor individuale
de culoare dintr-un dinte. Selectarea culorii
implic` [i amestecul corect al nuan]elor
individuale de culoare [i ob]inerea densit`]ii
adecvate a culorii [i nivelul de translucen]`
propriu fiec`rui segment (Fig. 4). 
Exist` dou` modalit`]i de aplicare a nuan]ei
de baz`. Prin prima metoda, Essence [i
Shade-uri sunt amestecate direct. Prin a
doua metod` sunt aplicate mai multe stra-
turi fine. Str`lucirea culorii la nivelul coletu-
lui din]ilor este u[or de ajustat cu IPS e.max
Deep Dentin-uri (Fig. 5). În acest caz,
deoarece fa]a lingual` a dintelui a fost
destul de groas`, în timp ce zona incizal` a
fost mai degrab` sub]ire, iar intensitatea,
stralucirea culorii restaur`rii a fost dificil de
verificat datorit` opacit`]ii, restaurarea a
fost redus` prin t`iere (Fig. 6).
Un strat sub]ire de material Mamelon yel-
low-orange a fost aplicat de-a lungul
laturilor externe ale lobilor de cre[tere.
Mamelon "light" [i A2 au fost "mixate"
pentru a crea zone alternante transparen]`-
opalescen]`. Muchia incizal` a coroanei
stangi a fost relativ groas` pe fa]a lingual` [i
labial`. În plus, dup` reducerea efectuat`,
dentina a fost foarte opac`. Fa]a lingual` [i
labial` a coroanei din dreapta a fost destul
de sub]ire [i a demonstrat opacitatea nece-
sar` [i str`lucirea adecvat` a culorii abia
dup` a doua procedur` de reducere.
Re-crearea zonei centrale opace imitând
naturalul, a fost folosit` tehnica reducerii
pentru creerea de spa]iu. Dup` cum nuan]a
coloristic` [i translucen]a din]ilor naturali se
schimb` de la colet c`tre muchia incizal`,
nivelul de transluciditate al masei de
dentin` de A2 in lobii de cre[tere a fost
ridict` cu Transpa "neutral" (Fig. 7).

În decursul ajust`rii benzii albe [i intensit`]ii, au fost aplicate pudre de Effect pentru a cre[te
efectul de opalescen]` (Fig. 8 si 9).
Diferitele grade de translucen]` [i nuan]e coloristice ale coroanei au permis reproducerea în
detaliu a caracteristicilor din]ilor naturali (Fig.10).
Nuan]ele coloristice ale zonelor interne ale dintelui au fost create la prima ardere. Nivelul con-
turului ]esutului gingival s-a modificat în mod clar în perioada dintre inserarea restaur`rii
provizorii [i cea definitiv`. Conturul cervical al incisivului central drept a fost ajustat la nivelul
celui al dintelui adiacent. Conturul cervical al incisivului stâng avea forma de V al c`rui vârf era
u[or curbat spre r`d`cin`. Prin cre[terea u[oar` a volumului convexit`]ii maxime distale, din-

tele a început s` apar` ca [i când s-ar fi rotit cumva. Acest caz clinic vine s` arate c` ele-
mentele individuale (forma muchiei incizale, muchiile, zonele de contact, forma [i conturul
gingiei, etc) pot fi manipulate pentru a influen]a în mod pozitiv modelarea ]esutului moale
(Fig.11).
În cazul de fa]`, o u[oar` schimbare a formei [i o ajustare a liniei subgingivale a determinat
ob]inerea de contururi cervicale simetrice [i armonioase. Un aspect global atractiv al gurii a
fost creat cu ajutorul coroanei din ceramica integral`. Provocarea de a reca[tiga echilibrul
formei [i nuan]ei coloristice ale incisivului central drept au fost atinse doar prin schimbarea
formei restaur`rii.

Fig. 7 Opal Effect [i Opal Effect 3 (2:1) Fig. 8 Aceste caracteristici pot fi create în interiorul
coroanei  fie direct….

Fig. 9 … sau dupa prima ardere utilizând Essence nr. 7 Fig. 10 Nuan]ele coloristice interne sunt pregatite la
prima ardere 

Fig. 11 Restaurarea în situ dup` o lun`  
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ABSTRACT
Most of the studies that were done in this area present the appearance of some modifications of the
phonetic tracks without pointing out quantifiable results. Therefore, I consider this chapter as a
major contribution in this field, for a complete and complex analyze of the phonetic function to the
patient with fixed partial prosthesis.  I was point out some ideas: the achievement of an efficient
acoustic test stand, made up of a dynamic professional microphone, interconnecting cables,
plaque for digital sound acquisition, computer, software programs for sounds processing, system
for sound analogical amplifying and laringofon, in order to make a complete analyze of sound pro-
ducing and spreading; definition and quantification of the Hurst fractal parameter for the positions
considered and phonetically analyzed.
KEY WORDS: phonetic quantitative analysis, Hurst fractal parameter, phonetic assembly

ANALIZA FONETICÃ CANTITATIVÃ A 
POZIÞIONÃRII PROTEZELOR PARÞIALE FIXE CU
PARAMETRUL FRACTAL HURST
As. Univ. Dr. Cosmin Sinescu1, Conf. Dr. Meda Negru]iu1, Prof. Gheorghe Dr`g`nescu2,
As. Univ. Dorin Dodenciu2, Prof. Dr. Mihai Romînu1

Catedra dde PProtetic` DDentar` MMobil`, FFacultatea dde MMedicin` DDentar`, UU.M.F. ""Carol DDavila" BBucure[ti 

Fig. 5. Aspect din timpul procesului de 
înregistrare.

Fig. 1. Bancul acustic utilizat: 1: microfon profesio-
nal, 2: laringofon; 3: sistem de amplificare analo-
gic` a sunetului; 4. cabluri de interconectare între
dispozitivele componente [i sistemul de calcul.

Fig. 2. Laringofonul utilizat fabricat dintr-un steto-
scop la care s-a cuplat un microfon cu electret.

Luând în considerare studiile existente la ora actual` în literatura de specialitate precum [i expe-
rien]a clinic` a medicilor denti[ti, am încercat s` aprofund`m studiul modific`rilor fonetice ap`rute
ca urmare a inser`rii unei lucr`ri protetice fixe în cavitatea bucal`. De men]ionat c` studiile consul-
tate în domeniu nu prezint` nici o metod` cantitativ`, toate concluzionând cu ideea unor modific`ri
ap`rute ca urmare a tratamentelor protetice efectuate, f`r` a cuantifica gradul de modificare,
modalitatea sau a da o formul` de rezolvare sau de minimizare a efectelor ap`rute.
Pentru analizarea modific`rilor fona]iei la pacien]ii edenta]i frontal a fost conceput un dispozitiv dig-
ital de achizi]ie a sunetelor. Sunetele au fost preluate cu ajutorul unui microfon profesional [i un
laringoscop. Dup` vizualizarea traselor ob]inute pentru diferite foneme standard cu ajutorul calcu-
latorului a fost analizat spectrul de frecven]` [i s-au eviden]iat modific`rile înainte [i dup` pro-
tezare.
Înregistr`rile au fost realizate într-o înc`pere izolat` fonic (verificarea ei s-a efectuat prin realizarea
unui traseu linear în absen]a unor zgomote provocate sau de fond).
Microfonul a fost pozi]ionat în fa]a subiectului la 15 cm, distan]a fiind men]inut` constant pentru
to]i subiec]ii/pacien]ii.
Subiec]ii/pacien]ii au pronun]at normal sunetele, cifrele [i cuvintele plasate pe o list` în fa]a lui:
- me, pe, te, de, se, si, so;
- Mississippi;
-  a num`rat de la 10 la 20, respective de la 60 la 75.
Pentru analiza spectrelor ob]inute pentru pacien]i au fost urm`rite modific`rile ap`rute la pronun]ia
fonemei (s) din cuvintele de mai
sus.
Au fost selecta]i pacien]i care
necesitau proteze par]iale fixe sau
care solicitau înlocuirea protezelor
par]iale fixe vechi. Au fost lua]i în
studiu doar pacien]ii care aveau
pozi]ionate edenta]iile în zona
frontal` maxilar`. Pentru toate
cazurile, prezentând o edenta]ie de
clasa a IV-a Kennedy, am realizat
proteze par]iale fixe metalo-
polimerice (fa]a oral` a fost din
metal), metalo-ceramice (fa]a
palatinal` acoperit` integral de
mas` ceramic`) [i proteze par]iale
fixe integral polimerice. Acestea
din urm` au fost realizate în pozi]ie
normal` protetic` (în axul crestei

Fig. 4. Aspectul amplificatorului analogic utilizat
în cadrul înregistr`rilor acustice.

Fig. 3. Schema electric` a amplificatorului asimetric dedicat realizat.
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edentate), înclinate la 300 [i 600 oral
respectiv vestibular fa]` de pozi]ia
considerat` normal`.
Datorit` pre]urilor foarte ridicate a sis-
temelor profesionale de analiz` [i pre-
lucrare spectral` a sunetelor a fost
conceput [i realizat un sistem analog
ca func]ionalitate, dar la un pre] mult
redus.
Principalele p`r]i componente ale sis-
temului de achizi]ie a sunetelor:
1. microfon dinamic profesional,
2. laringofon dedicat,
3. sistem de amplificare analogic` a
sunetului,
4. cabluri de interconectare între dis-
pozitivele componente [i sistemul de
calcul,
5. placa de achizi]ie digital` a
sunetelor,
6. calculator,
7. programe dedicate pentru prelu-
crarea sunetelor.
1. Microfonul utilizat a fost de tip
Shure SM 58 ce este un microfon uni-
direc]ional (cardioid) cu bobin`
mobil` specializat pentru înregistr`ri
de voce.
El con]ine un sistem intern de redu-
cere a zgomotului (filtru) adaptat vocii
umane. Conform specifica]iilor con-
structive microfonul a fost plasat la o
distan]` de 15 cm fa]` de buze,
dep`[irea a 20 cm duce la reducerea
nivelului literei s. Sensibilitatea
maxim`  a microfonului este în zona
anterioar` perpendicular.
O caracteristic` foarte important`
pentru o bun` înregistrare a semnalu-
lui sonor este caracteristica de
frecven]` a microfonului ce poate
capta sunete cu frecven]a cuprins`
între 50 – 15.000 Hz, ceea ce acoper`
satisf`c`tor întreg spectru vocal uman
[i eventualele sunete produse de tul-
bur`ri de fona]ie.
Din analiza caracteristici de frecven]`
se observ` c` microfonul prezint` o
sc`dere a sensibilit`]ii de -10 dB în
domeniul de frecven]e 50 -100 Hz [i o
cre[tere de 5 dB între 3.000 – 10.000

Hz iar de la 10.000 -15.000 Hz o sc`dere de – 10 dB, fapt de care trebuie ]inut seama la
proiectarea sistemului de amplificare ce trebuie s` prezinte sisteme de corec]ie comple-
mentare. 
Sensibilitatea microfonului la 1000 Hz este de -55 dBV/Pa, nivelul maxim al semnalului elec-
tric fiind de 1,85 mV, ceea ce impune m`suri deosebite privind ecranarea [i amplificarea
datorit` nivelului electric foarte redus. Deoarece bobina mobil` a microfonului are o impedan]`
dedus` se utilizeaz` un transformator ridic`tor de tensiune care are o impedan]` de ie[ire de
150 Ω. 
Pentru a putea transporta un semnal electric foarte redus cablul dintre microfon [i sistemul de
amplificare (aproximativ 3 m) este dublu ecranat cu impedan]a de 150 Ω identic` cu cea a
microfonului.
2. Laringofonul este de din punct de vedere fizic un traductor care transform` vibra]iile corzilor
vocale în semnal electric. Vibra]iile laringiene au fost culese prin plasarea direct` a laringofonu-
lui la nivelul laringelui.
Pentru captarea vibra]iilor laringiene ini]ial a fost utilizat un laringofon dedicat din avia]ie dar
acesta a prezentat o band` îngust` de frecven]e (300 – 3000 Hz) [i un coeficient mare de dis-
torsiune verificat prin audi]ia semnalului. Datorit` acestui fapt a fost realizat artizanal un
laringofon de band` larg` 20 – 5000 Hz prin cuplarea acustic` a unui microfon cu electret
miniaturizat la o capsul` de stetoscop medical. Capsula stetoscopului având o suprafa]` mare
a membranei realizeaz` o amplificare a energiei acustice preluate de la ]esuturi pe care o con-
centreaz` pe membrana cu suprafa]` redus` a microfonului; ea se comport` [i ca un filtru
mecanic atenuând foarte mult frecven]ele înalte ce ar putea fi captate prin transmisie aerian`
(figura 2.).
Spre deosebire de microfonul dinamic, microfonul utilizat la construc]ia laringofonului necesit`
alimentare extern` de 2V [i are o impedan]` de 2 KΩ, de aceea sistemul de amplificare a sem-
nalului trebuie s` fie dedicat.
3. Amplificatorul analogic are rolul de a prelua semnalul electric (1-2 mV) de la microfon [i laringo-
fon pe care îl aduce la un nivel compatibil cu intrarea analogic` AUX a pl`cii de sunet (1 V). 
Deoarece cele dou` traductoare utilizate (microfoane) nu sunt identice ca nivel de semnal [i
band` de frecven]` urm`rit` a fost proiectat un amplificator asimetric dedicat.

Fig. 6. Înregistrarea ob]inut` în paralel de la microfon
[i de la laringofon.

Fig. 7. Sonograma ob]inut` dup` prelucrarea înreg-
istr`rii acustice de la microfon.



28

ce
rc

et
ar

e 
fu

nd
am

en
ta

l`

Amplificarea propriu-zis` se realizeaz` de
c`tre circuitul Philips TDA 2320 care este un
amplificator opera]ional dual cu zgomot
foarte redus. Datorit` nivelului redus al
semnalului de intrare raportul semnal-zgo-
mot este critic în sensul c` poate afecta
spectrul semnalului util; amplificatorul are
acest raport mai bun de 90 dB [i coeficient
de distorsiune 0,01%. Reducerea zgomotu-
lui s-a realizat [i prin ecranarea montajului
[i alimentare la baterie de 9 V.
Pentru microfonul vocal spectru de
frecven]e a fost ales între 50 – 15.000 Hz
prin dimensionarea corespunz`toare a
componentelor R2C5 [i R9C10. Pentru
laringofon spectru de frecven]e a fost ales
între 20 – 5.000 Hz din componentele R4C6
[i R11C12  (figura 3.).
Deoarece nivelul semnalului acustic preluat
de laringofon este mult mai mare se impune
egalizarea valorii acestuia prin reglarea
poten]iometrelor P1 [i P2 pân` nivelul sem-
nalelor vizualizate pe calculator este aproxi-
mativ identic.
Montajul electronic a fost ecranat [i intro-
dus într-o carcas` de material electroizolant
fiind prev`zut cu poten]iometre de reglare a
nivelului sonor distinct pentru microfon [i
laringofon (figura 4.). 
Condi]iile de electrosecuritate au fost strict
respectate (clasa III) deoarece laringofonul
vine în contact direct cu laringele pacientu-
lui. Alimentarea amplificatorului s-a realizat
cu o baterie de 9 V, curentul consumat fiind
foarte redus (20 mA). 
4. Cablurile de leg`tur` dintre diversele
componente ale lan]ului acustic, micro-
foane, amplificator, calculator trebuie s` fie
foarte bine ecranate pentru a preveni conta-
minarea semnalului cu parazi]i electrici.
Este indicat` evitarea mi[c`rii cablurilor în
timpul achizi]iei de semnal deoarece se pot
induce artefacte produse de fenomene
piezoelectrice dintre miez [i conductori. Ele
trebuie s` treac` cât mai departe de calcu-
lator [i monitor care sunt surse de semnale
de radiofrecven]`, de aceea microfoanele [i
sistemul  de amplificare au fost plasate pe o
mas` la aproximativ 2 m de calculator.
5. Placa de achizi]ie digital` a sunetului
este una dintre cele mai importante compo-
nente ale lan]ului acustic, de calit`]ile ei

depinzând acurate]ea prelucr`rii digitale a
semnalului. 
Ea are rolul de a transforma informa]ia
acustic` analogic` în sistem binar prelucrat
ulterior de calculator. 
Principalii parametrii care influen]eaz` cali-
tatea unei pl`ci de sunet din punct de
vedere al achizi]iei de semnal dintr-o surs`
extern` sunt: banda de frecven]e redate,
frecven]a de e[antionare a semnalului,
modul de lucru pe 8-16-24 bit, raportul
semnal-zgomot, separarea între canale. 
De aceea a fost utilizat` o plac` semiprofe-
sional` tip Sound Blaster Audigy 2.
Principalii parametrii tehnici ai pl`cii de
sunet sunt enumera]i mai jos:
• 24-bit/192kHz redare
• 24-bit / 96 kHz înregistrare
• 106dB raport semnal zgomot 
• certificare Dolby® Digital EX, Windows
Media™ Audio 9 suport
• 96dB separare între intr`ri
• nivel semnal intrare AUX 0,5-1 V 
• banda de frecven]e redate este cuprins`
între 20 – 22.000 Hz
Nu a fost posibil` utilizarea direct` a intr`rii
de microfon a pl`cii de sunet deoarece
aceasta este mono [i adaptat` doar pentru
microfoane cu electret de aceea a fost uti-
lizat` intrarea de semnal AUX ce permite un
nivel mare a semnalului de intrare.
6. Calculatorul utilizat a fost de tip Pentium
4 cu urm`torii parametrii:
• Procesor Pentium 4 la 2 GHz
• Memorie DDR 256 Mb
• Unitate optic` CD-RW
• Placa video GeForce 440
• Monitor 17”
7. Prelucrarea [i analiza spectral` a
sunetelor achizi]ionate a fost realizat` cu
ajutorul unui soft de prelucrare a sunetelor
Sound Forge 6 în variant` demonstrativ`. 
Metoda de lucru
Pacientului i-a fost înregistrat` pronun]ia
înainte [i dup` protezare utilizând cuvinte
test standard precum: MISSISSIPI, PAS CU
PAS, SISIF, SAMSAR, SUSUR. Au fost
urm`rite modific`rile ap`rute la pronun]ia
fonemei /s/ din cuvintele de mai sus.
Pacientul a fost plasat la o distan]` optim`
de 15 cm fa]` de microfon [i rugat s` ]in`
laringofonul în dreptul corzilor vocale, apoi a

citit cu pronun]ie normal` cuvintele test
(figura 5.). 
Sunetele au fost înregistrate folosind o
frecven]` de e[antionare de 44.100 Hz pe
24 bit sub forma unui traseu stereo care de
fapt are canalul R semnalul de la laringofon
iar canalul L semnalul de la microfon apoi a
fost salvat ca fi[ier cu denumirea cuvântului
în format WAW. Pentru a p`stra cursivitatea
pronun]iei subiectul a citit toate cuvintele
test, separarea [i analiza realizându-se ulte-
rior cu ajutorul softului ce permite opera]ii
clasice de tip Copy – Paste. 
Pentru a putea compara cu pronun]ia nor-
mal` a fost utilizat un lot de 5 persoane cu
formula dentar` complet` f`r` tulbur`ri de
pronun]ie de vârst` apropiat` cu a subiectu-
lui. Datorit` specificit`]ii [i variabilit`]ii vocii
fiec`rei persoane a fost realizat` o mediere a
semnalelor acustice (fonema s) provenite de
la cei 5 subiec]i utilizând succesiv func]ia
copy – paste pentru realizarea unui traseu
continuu ce a fost analizat spectral.
Pentru o corect` identificare a fonemei (s)
din fiecare cuvânt test a fost reprezentat
grafic cuvântul integral [i trasate
pozi]ion`rile fiec`rei foneme în parte dup`
ascultarea pronun]iei, apoi utilizând posibil-
itatea de copiere (copy - paste) a fost local-
izat` [i analizat` spectral doar fonema
urm`rit`.   
La pacientul edentat frontal au fost realizate
trasee înainte [i dup` protezare. În analiza
spectral` a semnalelor acustice achizi]ion-
ate a fost urm`rit` distribu]ia spectral`,
prezen]a maximelor [i intensitatea sunetu-
lui. Folosind  o analiz` Fourier de tip
Blackman-Harris a fost reprezentat` grafic
distribu]ia spectral` a fonemei /s/ din
diferite cuvinte test ca MISSISSIPI, PAS CU
PAS, SISIF. Ini]ial au fost utilizate mai multe
cuvinte test, dar cercetarea a fost restrâns`
la acestea datorit` specificit`]ii lor crescute,
celelalte ducând la rezultate asem`n`toare.
Distribu]ia benzilor de frecven]` este ilus-
trat` foarte sugestiv cu ajutorul sonogramei
color ce reprezint` semnalul atribuind o linie
fiec`rei componente spectrale, iar culoarea
liniei este în func]ie de intensitatea sem-
nalului (figura 7.).











New Koltech Dental Art - labo-
rator din Lugoj - ofer` labora-

toarelor [i cabinetelor lucr`ri la
cele mai \nalte standarde.

Tel. 0748 311 844

Dental Labor - Gam` de lucr`ri
complexe: ceramic` presat`, gal-

vano formare, implant, proteze
scheletate, zirconiu

Tel. 021 252 5215; e-mail:
dan.crivatu@yahoo.com

Laborator Marius Hermeneanu
angajeaz` tehnicieni dentari;

Tel. 021 316 4448

Laobrator din Suedia, angajeaz`
tehnicieni dentari 

Tel. 0266 217 170, 0745 768 572

Fantastic angajeaz` tehnicieni
dentari,

Tel. 021 322 7589, 
0720 439 058, e-mail: 

technicoleta@yahoo.com

Vital Dent clinic&lab angajeaz`
medic [i tehnician.

Tel. 021 334 7088, 
0723 549721, E-mail:

nicolae.golumbeanu@yahoo.com
www.vital-dent.ro

Zahn Art Med angajeaz` 
tehnicieni dentari

Tel. 021 311 9119, 0788 370 406

Dr. Fischer – laborator dentar
angajeaz` tehnicieni dentari. 

Tel. 021 316 1144, 0744 666 695

Shen Dent ofer` studen]ilor din anul

III sau proaspe]ilor absolven]i de

tehnic` dentar` posibilitatea apro-

fund`rii cuno[tin]elor în eventuali-

tatea angaj`rii 

Tel. 021 610 25 68

Dentimar angajeaz` tehnicieni
dentari. 

Tel. 021 210 9974

Laborator din Odorheiu
Secuiesc angajeaz` tehnicieni
dentari. Tel.: 0745 768 572

Asistent`, solicit angajare \n
cabinet.

Tel.: 0721 349 193

Chris Tehnodent angajeaz`
tehnicieni dentari. 

Tel.: 0722 372 478

NUME_________________________________
PRENUME_________________FIRMA_______________
Str,_______________________________Nr,_______
Bl,_______Sc,_______Apt_______Sector__________
LOCALITATEA___________________JUDET____________
TEL./FAX__________________E-MAIL_________________
Medic      Tehnician      Doresc s` primesc revista Dental Target.
Prezenta constituie consim]`mântul meu expres [i neechivoc privind
prelucrarea datelor cu caracter personal cuprinse în acest talon.
Semn`tura______________________________
Cf. Legii 677/2001, SC Autentic Magazin SRL este operator
\nregistrat la ANSPCDP sub nr. 3355/2006

mici anun]uri mici anun]uri mici anun]uri mici anun]uri 

Revist` ddustribuit` ggratuit
medicilor [[i ttehnicienilor ddentari

de SSC AAutentic MMagazin SSRL
Tiraj 66.000 eex.

Talon Trimite]i talonul la adresa: 
C.P. 76, O.P. 63

Bucure[ti








	coperte.pdf
	Page 1
	Page 2

	coperte.pdf
	Page 3
	Page 4




