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Cipru este insula Afroditei, a cuprului şi a 
lui Zenon şi Apollonios din Kition, (unul filo-
zof şi celălalt medic), aflată la intersecţia 
dintre Est şi Vest, Nord şi Sud, pe „drumu-
rile fără pulbere” ale Mediteranei pe care se 
făceau şi se fac dintotdeauna şi comerţul, şi 
războaiele. Insula este un creuzet de idei şi 
influenţe: Zenon este revendicat de fenicieni, 
Afrodita a fost complet „adoptată” de greci şi 
de romani, Apollonios a studiat medicina în 
Alexandria în Egipt. Medicamentele care se 
realizau din săruri minerale şi din plante pe 
insulă l-au determinat pe Galen (sec. 2 d.C.) 
să o viziteze pentru a le studia. Există şi o 
teorie conform căreia un vechi trib aşa-numit 
„al Dragonului-Şarpe” ar fi trăit în Cipru, iar 
strămoşii acestei populaţii ar fi provenit din 
Nord-Estul Mării Egee (Troia, Limnos) fiind 
binecunoscuţi în timpurile lor pentru vinde-
carea muşcăturilor şi pentru că erau imuni 
ei înşişi la venin, putând de asemenea să şi 
„farmece” şerpii (Plinius).
Partea de istorie a medicinei care se află 
risipită de obicei prin muzee cuprinde şi în 
Cipru instrumentar chirurgical şi vase de sticlă 
sau bronz în care se depozitau medicamente.  

În Larnaka, la Muzeul Medical Kyriazi, 
un muzeu privat deschis de un medic 
din localitate în încercarea de a păstra 
moştenirea culturală medicală a zonei, 
am descoperit că în colecţia de instru-
mentar existau şi linguri de amprentă.  
Una dintre ele a reuşit să mă surprindă  
deoarece nu semăna cu ce am mai moştenit 
eu de la bunicul şi nici cu ce mai văzusem prin 
alte părţi, având retenţii marginale sub formă 
de sârmă răsucită. Medicul mai păstrase şi o 
amuletă pentru vindecări magice, probabil în 
ideea că dacă toate celelalte tratamente dau 
greş puţin ajutor de la zei nu strică.
Mi-au mai atras atenţia nişte vase de lut 
cu pereţi foarte subţiri descoperite în Kato  
Paphos şi aflate în Muzeul Arheologic  
Districtual din localitate, vase turnate anato-
form, care se umpleau cu apă, ulei fierbinte 
sau amestec şi se aplicau pe diferite zone ale 
corpului în scop terapeutic şi de alinare a dure-
rii; partea internă este concavă şi se mulează 
pe forma corpului. Cele din muzeu sunt 
datate în secolul 1 î.C. (perioada elenistică),  
iar ca tip de tratament sunt menţionate 
şi de Hippocrates din Kos în lucrarea  

„Tratamentul bolilor acute”, dar eu nu le-am 
găsit nicăieri în altă parte păstrate şi expuse.
Trec sub tăcere instrumentarul care m-a 
îngrozit şi m-a făcut să mă bucur că sunt 
numai un vizitator şi nu un pacient sau 
(mai rău) medic al timpurilor respective şi 
mă mulţumesc să vă recomand să nu rataţi 
aceste lucruri şi locuri interesante.

„Toate-s vechi şi nouă toate” 
– inclusiv cataplasmele…

Dr. Oana-Cella Andrei este Conferenţiar Universitar  
la Facultatea de Medicină Dentară a U.M.F. 
“Carol Davila” - Bucureşti şi 
Doctor în Medicină Dentară  din 2005. 
Îşi desfăşoară practica privată în propriul cabinet 
stomatologic şi laborator de tehnică dentară. 
E-mail: cellaandrei@yahoo.com
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MEDICA M3                  

Str. Iuliu Hațieganu nr.4
400005 Cluj –Napoca

România
Tel. +40 264 591034

comenzi@medicam3.ro

Dacă se întâmplă să fiți nemulțumiți de vreunul dintre produsele noastre, am adaptat 
noua politică de Reclamații și Retur, astfel încât rezolvarea acestora să fie cât mai promptă.

Am scurtat drumul și către Dept. de Service!
Poate mai aveți întrebări legate de echipamentele Dvs. sau probleme de funcționare 

ale echipamentelor achiziționate de la noi (sau nu), tehnicienii noștri vă sunt mai aproape, de acum.

Deci, veniți în vizită!

Începem anul cu o nouă prezență.

MEDICA M3 în 2015

Mai aproape de Dumneavoastră!

Lucrurile au devenit acum mult mai simple!

info disponibilitate stoc,
promoții - noutăți, consultanță, 
puncte de fidelitate, locații și agenți noi, 
sondaje de opinie, program de afiliere...

www.medicam3.ro

Și multe altele...

1. Căutați și găsiți produsele pe care le doriți:
2. Clic: Adaugă în coș
     Repetați 1-2 de câte ori este necesar.
3. Check out
4. Alegeți varianta de facturare potrivită (cu cont / fără cont)
5. Selectați opțiunea de livrare dorită (de la magazinele noastre / prin curier)
6. Selectați opțiunea de plată pe care o preferați / / / )(online OP PayPal Ramburs
7. Clic: “Finalizați comanda” Gata! & adunați puncte de fidelitate.

Noul nostru website
www.medicam3.ro

Cumpărați în 7 pași:

Sunteți la un clic distanță de Promoțiile lunii și Revista curentă.

Secțiunea de Ajutor conține toate informațiile de care aveți nevoie! 

‡

‡ Figures provided by Finance House offering a ixed rate of only 3.99% pa.Tax Relief for the capital investment can usually be taken, in full, in year of purchase. Interest is also fully tax deductible
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50 years strong
De zeci de ani*, A-dec este principala opţiune a medicilor dentişti. Iar acesta este doar 

începutul!

Fie că este vorba despre progresele tehnicii de lucru din poziţia şezândă, ie despre ridicarea 

standardelor de ergonomie în cabinet, măsura succesului A-dec este întotdeauna rezultatul grijii 

deosebite pentru calitate.

• 37% dintre medicii dentişti din Statele Unite ale Americii, care au achiziţionat echipamente 

dentare sau mobilier de cabinet în ultimii cinci ani, au ales A-dec – însumând, astfel, un volum 

de trei ori mai mare faţă de următorii trei concurenţi de pe piaţă, la un loc.

•  Peste 500 de şcoli şi instituţii guvernamentale, din peste 100 de ţări, investesc în 

echipamente A-dec.

•  Cele 62 de premii Townie Choice® din ultimii 11 ani dovedesc calitatea „Best in Class” a 

echipamentelor A-dec.      

•  A-dec – Lider în producţia mondială prin Fiabilitate, Service & Valoare.

Dumneavoastră, tuturor medicilor care ne-aţi împărtăşit experienţele de lucru în aceste cinci 

decenii, vă mulţumim! Nu numai că ne inspiraţi să îmbunătăţim şi să ridicăm standardele în 

permanenţă, dar datorită Dumneavoastră suntem atât de încrezători în viitor.

Vă aşteptam să ne iţi alături la sărbătoarea celor 50 de ani de calitate si grijă pentru clienţi.

Vizitaţi:  a-dec.com/50years

[*]în baza studiului Strategic Data Marketing.

Categoria produselor dentare include scaunele 
de pacient, unităţile de medic, reflectoarele şi 
mobilierul de cabinet.

© 2014 A-dec Inc. Toate drepturile rezervate.

MedicaM3                  
Str. Iuliu Hatieganu nr.4

400005 Cluj –Napoca
Romania

Tel. +40 264 591034
marketing@medicam3.ro

www.medicam3.ro

‡

‡ Figures provided by Finance House offering a ixed rate of only 3.99% pa.Tax Relief for the capital investment can usually be taken, in full, in year of purchase. Interest is also fully tax deductible
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VOLUNTARIAT TIMIŞOREAN ÎN INDONEZIA
A cincea Ediţie a Școlii Dentare Internaţionale de vară
Dr. Adelina Popa - UMF “Victor Babeş” Timişoara

Deși în ultimii ani au fost făcute progrese  
dramatice pentru îmbunătăţirea stării de 
sănătate în ţările în curs de dezvoltare, Indonezia 
rămâne o ţară în care standardele de sănătate și 
în special cele de sănătate orală sunt foarte 
scăzute. O publicaţie a Organizaţiei  Mondiale a 
Sanatăţii afirmă că, în medie, fiecare indonezian 
are câte 4 dinţi extrași sau cu indicaţie de 
extracţie. Mai mult, 17,6% dintre indonezienii cu 
vârsta de peste 65 de ani și-au pierdut dinţii în 
totalitate, iar  89% din copiii sub vârsta de 12 ani 
prezintă carii dentare, jumătate din cazuri fiind 
netratate. Date ale Consiliului Medical Indonezian 
confirmă că există 17252 de stomatologi 
înregistraţi în ţară, din care majoritatea sunt 
situaţi pe insula Java unde se află capitala ţării. 
În medie, 12508 de indivizi sunt deserviţi de un 
singur dentist. Cu alte cuvinte, în Indonezia 
există 2,4 stomatologi pentru 30000 de indivizi, 
în comparaţie cu România, unde există 24,75 
stomatologi pentru 30000 de indivizi. 
În vara anului 2014 treizeci şi trei de studenţi la 
medicină dentară și tineri medici stomatologi din 
unsprăzece ţări au călătorit spre Indonezia pen-
tru a lua parte la cea de-a 5-a Ediţie a Școlii 
Dentare Internaţionale de vară (IDSS – 
International Dental Summer School), iniţiativă a 
Universităţii Muhammadyiah din Yogyakarta. 
Acest program se întinde pe parcursul a 18 zile 
în fiecare vară încă din anul 2009 și implică o 
echipă de voluntari internaţionali susţinuţi de o 
echipă indoneziană alcătuită din studenţi la 
medicină dentară și cadre didactice ale 
universităţilor locale care asigură servicii stoma-
tologice de bază și atât de necesara educaţie 
dentară comunităţilor din satele învecinate 
orașului Yogyakarta. 
Din echipa de voluntariat au facut parte și trei 
studenţi ai Facultăţii de Medicină Dentară din 
cadrul Universităţii de Medicină si Farmacie 
“Victor Babeș” din Timișoara: Casiana Popa, 
Bianca Moca şi Giacomo Armani. Programul a 
început cu acumularea unor cunoștinţe teoretice 
cu privire la diferitele abordări ale tratamentelor 
stomatologice în Indonezia. Astfel echipa de 
voluntari a participat la cursuri de acupunctură, 
cursuri de medicină tradiţională pe bază de 
plante ( jamu-în indoneziană înseamnă terapie 
holistică ce se bazează pe ideea că dacă boala 
vine din natură, atunci și leacul acesteia e  
disponibil tot în natură). 
Studenţii au luat parte și la lucrări practice unde 
au studiat și experimentat diverse procedee  
terapeutice alternative, dezvoltate pentru 
comunităţi și zone geografice puţin accesibile 
tratamentelor standard, precum ART (Atraumatic 
Restaurative Treatment) - tratament restaurativ 
atraumatic ce presupune utilizarea exclusivă a 

instrumentelor manuale în trata-
mentul cariei dentare și 3MIX LSTR 
(Lesion Sterilization and Tissue 
Repair)-metodă ce folosește un 
amestec de trei antibiotice ca 
alternativă la tratamentul endodon-
tic convenţional. 
Scoala dentară internatională pre-
supunea și vizita unei gradiniţe, o 
școală primară și o moschee din 
oraș unde, cu ajutorul unor mate-
riale educaţionale și prin furnizarea 
unor produse de igienă orală (paste 
de dinţi, periuţe de dinţi, ată dentară), 
copiii au fost învăţati despre 
importanţa unei igiene orale corecte. 
De asemenea, pentru a înţelege mai bine cum 
funcţionează sistemul sanitar indonezian, 
studenţii și tinerii medici au vizitat un centru de 
îngrijiri medicale primare numit Puskemas.  
În Indonezia, Puskemas reprezintă prima linie în 
promovarea sănătăţii și furnizarea serviciilor de 
asistenţă medicală primară incluzând serviciile 
medicale stomatologice. Au un rol semnificativ în 
îmbunătaţirea sănătăţii dentare prin promovar-
ea, prevenirea și furnizarea de îngrijiri dentare 
curative simple. Au fost organizate două sesiuni 
de outreach în satele Tuksono şi Gamol  
dimprejurul Yogyakartei pentru a asigura locuito-
rilor acces la îngrijiri stomatologice de bază. 
Cazurile întalnite au fost deosebit de grave, 
majoritatea pacienţilor prezentând infecţii severe 
în regiunea oro-maxilo-facială, edentaţii multiple 
și distrucţii coronare masive. Lipsa educaţiei, 
combinată cu lipsa resurselor financiare 
reprezintă motivul pentru care mulţi indonezieni 
evită vizita la dentist; au fost raportate cazuri în 
care oamenii au murit ca urmare a abceselor 
dentare netratate. În total 316 persoane s-au 
prezentat pentru tratament. Majoritatea 
pacienţilor necesitau extracţii dentare.  
Cariile dentare au fost tratate cu ajutorul instru-
mentelor de mană prin tehnica restaurativă 
atraumatică, iar ca material de obturaţie s-a 
folosit cimentul ionomer de sticlă. De asemenea, 
pacienţii au  beneficiat de medicaţie gratuită. Pe 
lângă componenta educaţională programul IDSS 
include şi vizitarea celor mai faimoase obiective 
ale Yogyakartei. Astfel, participanţii au avut oca-
zia să vadă cel mai mare templu budist din lume, 
Borobudur, impresionantul templu hindus 
Prambanan, vulcanul Merapi, Palatul Sultanului, 
Taman Sari, Koda Gede-districtul argintarilor şi 
faimoasa stradă Malioboro. Tot în Yogyakarta, la 
sfarșitul lunii August a avut loc cea de-a 61-a 
ediţie a Congresului Anual al Asociaţiei 
Internaţionale a Studenţilor la Medicină Dentară 
și Tineri Medici Dentiști din întreaga lume. 

Popa Adelina, tânără absolventă a facultăţii de 
Medicină Dentară din cadrul Universităţii de 
Medicină și Farmacie ”Victor Babeș” din 
Timișoara şi actuală rezidentă şi doctorantă în 
cadrul Catedrei de Ortodonţie şi Ortopedie 
dento-facială a obţinut Premiul I în cadrul 
Concursului de lucrări știinţifice cu lucrarea 
intitulată “Applications of orthodontic mini 
implants”. 
Cea de-a 62-a ediţie a acestei manifestări 
știinţifice va avea loc în Bangkok, Thailanda în 
luna August.
Detalii pe site-ul Asociatiei Internaţionale a 
Studenţilor la Medicină Dentară:
www.iads-web.org

Voluntarii IDSS vizitând cel mai mare 
templu budist din lume – Borobudur.
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Popa Adelina, tânără absolventă a facultăţii de 

Adelina Popa - cîştigătoarea concursului de lucrări ştiinţifice din cadrul 
celui de-al 61-lea Congres Anual Internaţional al Asociaţiei Internaţionale a 
Studenţilor la Medicină Dentară şi al Tinerilor Medici Dentişti.

8 eveniment



Elevi ai unei școli primare din Yogyakarta învăţînd tehnica corectă de periaj. 

Femei indoneziene așteptându-și rândul la tratament.

Studenţii internaţionali și tinerii medici exersând tehnica 3MIX-LSTR, o alternativă la tratamentul 
endodontic convenţional.
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Restaurări monolitice: totul pas cu pas

Reconstrucţia eficientă și sigură a unui dinte tratat endodontic
Dr Eduardo Mahn, Santiago - Chile
Traducere Dr. Andrea Czimmerman din Reflect Magazine (3/2014)

Anterior apariţiei stomatologiei adezive, metoda de tratament de elecţie era reprezentată 
de dispozitivele metalice. În aceste cazuri, un dispozitiv corono-radicular metalic  
individualizat turnat era cimentat în canalele radiculare și camera pulpară cu un ciment 
fosfat de zinc. Datorită cererii în creștere de pivoţi endodontici de fibră de sticlă, acum 
se folosesc din ce în ce mai mult materiale compozite de cimentare. Aceasta a dus la 
apariţia a două abordări clinice:

1. Prima abordare este aceea de a crea un monobloc, constând din materialul de 
reconstituire de bont și din pivotul endodontic. Pentru a fi utilizat în acest scop, mate-
rialul de reconstituire de bont trebuie să aibă o consistenţă fluidă, adaptată pentru 
cimentarea pivotului endodontic. În același timp, acest material trebuie să ofere o 
rezistenţă și o stabilitate ridicate spre a fi utilizat ca material de reconstituire de bont.
2. A doua abordare este aceea de a obtura dintele cu un material compozit universal  
utilizând o tehnică a stratificării cronofagă, fie în conjuncţie cu un pivot endodontic, fie fără.

Majoritatea utilizatorilor preferă prima opţiune pentru că această abordare se bazează 
pe o metodă mai eficientă decât cea de-a doua. Trebuie notat faptul că utilizarea unui 
pivot endodontic este, în multe cazuri, ne-necesară. Indicaţia de inserare a unui pivot 
endodontic se bazează pe extinderea suprafeţei de contact.

Materialele compozite au suferit îmbunătăţiri semnificative în ultimii ani, spre a permite obţinerea  
de rezultate estetice sporite. Apariţia materialelor bulk-fill și a sistemelor adezive universale a  
determinat simplificarea și eficientizarea protocolului de lucru.

Abstract
Restoring teeth after endodontic root canal therapy has always presented a challenge.
The wide range of materials available for post-endodontic treatment is paralleled by an equally large range of selection criteria. Glass 
ionomer cements and composite resin materials are generally the material of choice for clinical situations that require no endodontic 
posts. Sometimes amalgam is also employed because of legacy use. When endodontic posts are required, more treatment options 
are available as the pulp chamber is filled with an additional material after placement of the endodontic post.
Key-words : monolithic restorations, esthetic core build-up, bulk –fill materials, universal adhesive system.
Rezumat
Restaurarea dinţilor trataţi endodontic a reprezentat întotdeauna o provocare. Numărul mare de materiale disponibile pentru trata-
mentul post-endo este egalat de varietatea largă de criterii de selectare.
Pentru cazurile clinice în care restaurarea post-endo nu necesită utilizarea unui pivot endodontic, cimenturile ionomer de sticlă și 
materialele compozite sunt, în general, materialele selectate. Când este necesară utilizarea pivoţilor endodontici, opţiunile de trata-
ment disponibile se evazează, întrucât camera pulpară este obturată cu un material adiţional după inserarea pivotului endodontic.
Cuvinte cheie: restaurări monolitice, reconstituiri de bonturi estetice, materiale bilk-fill, sistem adeziv universal.

Se cunoaște de multă vreme faptul că un pivot  
endodontic nu mărește rezistenţa unui dinte.  
Uitlizarea pivoţilor este recomandată dacă retentivitatea 
reconstiruirii de bont nu poate fi asigurată în timp fără a 
o ancora de canalul radicular.
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Aceasta este situaţia frecvent întâlnită în cazul molarilor, datorită 
camerelor lor pulpare de mari dimensiuni. Fără un pivot end-
odontic, în cazul acestor dinţi, nu poate fi atinsă retentivitatea 
adecvată. Necesitatea utilizării unui pivot  este diminuată adesea 
pe dinţii laterali, în special atunci când sunt remanenţi doi sau 
mai mulţi pereţi.

Compozitele Bulk fill
Materialele cunoscute ca și materiale compozite bulk fill au fost 
introduse pe piaţă în urmă cu câţiva ani. Datorită translucidităţii 
lor ridicate, clinicienii au putut obtura cavităţi de 4 mm adâncime 
într-un singur strat. Asta înseamnă că, majoritatea camerelor 
pulpare pot fi obturate cu unul - maxim două straturi din acest tip 
de material. Acest material este 100% compatibil cu cimentul 
compozit de cimentare a pivotului de fibră de sticlă în canalul 
radicular.

Tetric EvoCeram Bulk Fill este un material compozit destinat 
fabricării restaurărilor directe pe zona laterală și este un membru 
al acestei categorii de materiale.
Umplutura lui anorganică conţine particule eliberatoare ale stre-
sului contracţiei de polimerizare - spre a reduce tensiunea 
internă a materialului compozit din timpul polimerizării - particule 
ce sunt patentate.
Compozitul este caracterizat de un conţinut de particule anor-
ganice de 53 - 54% în volum, cu o dimensiune a particulelor 
cuprinsă între 40 nm și 3000 nm. Spre a accelera procesul de 
fotopolimerizare, Tetric EvoCeram Bulk Fill conţine - în plus faţă 
de sistemele de iniţiatori standard (camforochinonă și lucerină 
TPO) - un nou sistem iniţiator patentat numit Ivocerin.  
Ca și rezultat, proprietăţi ca: straturi de 4 mm grosime, estetică 
ridicată și timp scurt de fotopolimerizare, nu se mai exclud  
reciproc. Dacă se utilizează o lampă de fotopolimerizare de 
înaltă performanţă (ex. Bluephase Style), compozitul bulk fill se 
poate fotopolimeriza în 10 secunde.

Combinat cu un sistem adeziv universal
Datorită posibilităţilor oferite de noua generaţie de sisteme 
adezive universale, cum ar fi flexibilitate în metodele de aplicare, 
eficienţă și ușurinţa utilizării, acestea au crescut în popularitate. 
Noul Adhese Universal este un sistem adeziv universal, mono-
component, fotopolimerizabil, pentru restaurări directe și indi-
recte. Adhese Universal poate fi combinat în mod ideal cu Tetric 
EvoCeram Bulk Fill. Sistemul adeziv  aplicabil universal Adhese 
Universal  stabilește o adeziune ridicată la diverse tipuri de mate-
riale restaurative. Grosimea scăzută a filmului de adeziv 
minimizează riscul pierderii adaptăii după fotopolimerizare și 
cimentare. Pentru cimentarea restaurărilor indirecte nu este 
necesară utilizarea unui activator de priză duală. Adhese 
Universal combină proprietăţi hodrofile și hidrofobe.  Este tolerant 
la umiditate și penetrează tubulii dentinari deschiși în mod  
eficient. Întrucât Adhese Universal are un PH moderat acid, el 
este compatibil cu toate metodele de gravaj acid și asigură o 
adeziune optimă între structurile dentare și restaurare.

Forma de livrare VivaPen este activată printr-un simplu “Click” ce 
permite, de fiecare dată, dispensarea cantităţii exacte de mate-
rial, eliminând nevoia de a dispensa adeziv într-un godeu înainte 
de a-l aplica. În consecinţă, se pierde considerabil mai puţin 
material. VivaPen conţine 2 ml de adeziv, care este suficient 
pentru 190 de aplicări unidentare. Comparativ cu formele de 
livrare convenţionale în flacon, această cantitate din VivaPen 
înseamnă de trei ori mai multe aplicări per mililitru (Sursă: Berndt 
& Partner, VivaPen Benchmarking Study, August 2013).

Caz clinic
Următorul caz clinic descrie protocolul de utilizare al Tetric 
EvoCeram Bulk Fill ca și material de reconstituire de bont în 
combinaţie cu Adhese Universal. Acest raport evidenţiază o 
procedură eficientă de reconstituire a unui dinte după trata-
ment endodontic și restaurarea lui printr-o coroană de înveliș 
integral ceramică monolitică (IPS Empress CAD) (Fig. 1 la 13).

Fig. 1 Situaţia pre/operatorie: dinte cu leziune carioasă profundă ce atinge camera pulpară.
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Fig. 2 Accesul la cavitate după îndepărtarea materialului de obturaţie provizo-
riu.

Fig. 4 Masarea timp de 20 de secunde a sistemului adeziv Adhese Universal 
la nivelul pereţilor cavităţii.

Fig. 3 Aplicarea intra-orală directă a sistemului adeziv Adhese Universal cu 
ajutorul VivaPen.

Fig. 5 Fotopolimerizarea rapidă a sistemului adeziv Adhese Universal (10 
secunde cu Bluephase Style).

Fig. 6 Se aplică compozit fluid Tetric EvoFlow pentru a deretentiviza cavitatea.

Fig. 7 Conturarea unui strat de 4 mm grosime din Tetric EvoCeram Bulk Fill.

Fig. 8 Adaptarea materialului tetric EvoCeram Bulk Fill la pereţii cavităţii.

76

8
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Distribuitori autorizaþi Ivoclar Vivadent Clinical :

Fig. 9 Bontul cu strctură hibridă dentină - material compozit după inserarea 
firului de evicţiune gingivală, pregătit pentru pasul următor.

Fig. 11 Situaţia post-operatorie după cimentarea coroanei din IPS Empress CAD.

Fig. 13 Verificare radiologică finală demonstrând radioopacitatea ridicată a Tetric EvoFlow și a Tetric EvoCeram Bulk Fill.

Fig. 10 Datorită durităţii acestui material compozit, (fără neregularităţi și  
zgârieturi) în timpul prelucrării cu freza a bontului reconstituit, consistenţa 
este foarte asemănătoare cu a dentinei naturale.

Fig. 12 Aspectul natural al restaurării monolitice după lustruire.

Contact

Dr Eduardo Mahn
Director of Clinical Research 

and the Esthetic Dentistry 
Program Universidad de los 
Andes Monseñor Álvaro del 

Portillo 12455 Santiago, Chile
emahn@miuandes.cl

Concluzie
Prin utilizarea unui material compozit modern bulk-fill în 
combinaţie cu un adeziv universal dinţii trataţi endodontic pot fi 
trataţi cu ușurinţă, eficient și fiabil.
În multe cazuri pivoţii endodontici nu mai sunt necesari, ca de 
exemplu în situaţia în care restaurăm un molar cu doi sau trei 
pereţi restanţi.



17protetică mobilă



18 restaurări estetice



19restaurări estetice 19restaurări estetice

*Ofertă Specială Funcția Multifocus GRATIS
Valoarea funcției Multifocus este de 2400 EURO

Are you ready for the Future?

Vatech demonstrează, de mulți ani, cel mai înalt nivel 

de progres tehnologic al echipamentelor oferite,

datorită cercetărilor efectuate în cadrul

Institutului Coreean de Tehnologie Avansată (KAIST).

VATECH - lider mondial în imagistică radiologică

PaX-i = cea mai bună calitate a imaginilor panoramice!

Calitate îmbunătățită a imaginii, datorită sistemului de captură 

cu straturi multiple optimizate - Tehnologia MULTIFOCUS

Cele mai multe moduri de captură pentru panoramice standard și speciale, 

articulații temporo-mandibulare și de sinus, în funcție de tipologia pacientului.

Rezultate optimizate și în cazul:
- Înghesuirilor dentare
- Zonei dinților incisivi
- Rădăcinilor dinților și coroanelor
- Foramenului și a canalelor mandibulare

Cel mai ușor panoramic! 
Stabil și autonom (nu necesită fixare în pardoseală)
...și foarte accesibil! SUPER

OFERTĂ

TVA inclus

de la

 18.800 €*

www. .romedicam3

Ofertespeciale



În foarte multe situaţii se doreşte înlocuirea 
structurilor metalice cu materiale noi care să 
poată fi folosite şi la realizarea de suprastructuri 
pentru implanturi. 
Metoda clasică de obţinere a suprastructurilor 
pe implanturi este prin procedeul de turnare, în 
multe cazuri fiind un procedeu greu de realizat 
datorită etapelor minuţioase dar după apariţia 
sistemelor CAD/CAM nu mai suntem nevoiţi să 
turnăm aliaje dentare avand posibilitatea să 
frezăm orice structură din orice aliaj, în aproape 
orice formă pe care o construim în format digital, 
singura barieră fiind limita sistemului de frezare 
şi costul softurilor. 
Pe lîngă acest aspect, au apărut pe piaţa 
stomatologică noi materiale ca Biohpp - High 
Performance Polimer - care revoluţionează şi 
îmbunătăţesc rezultatul final al unei lucrări pro-
tetice înlocuind aliajele dentare. Suprastructurile 
din Biohpp se pot obţine prin procedeul de 
injectare sau prin procedeul de frezare digitală. 
Dintre caracteristicile şi avantajele Biohpp - 
High Performance Polimer, varianta PEEK 
îmbunătăţită cu particule ceramice, pentru 
domeniul dentar amintim :
• este biocompatibil, dovedit prin utilizarea de 
peste 30 de ani în medicina umană, la proteza-
rea articulaţiilor,
• nu conţine metal, eliminând astfel riscul  
alergiilor la metal și schimbul de ioni în cavitatea 
bucală,
• are culoare albă ca a osului natural,
• este alternativa rezistentă la torsiune pentru 
materialele rigide destinate scheletelor,
• se prelucrează uşor, 
• este flexibil, rezistent la şocuri, la abrazie şi la 
placa bacteriană,
• are elasticitate asemănătoare cu a osului uman 
- 4000 Mpa,
• torsiunea este comparabilă cu a osului natural,
• poate fi folosit la realizarea structurilor protetice 
simple şi anatomice până la suprastructuri pe 
implanturi.

Evoluţia materialelor 
Cristian Ioan Petri, Tehn. Dentar - Laborator Artchrys, Dr. Maria Barac, Dr. Cristina Dinu – Cluj Napoca

The evolution of materials
Abstract
Today the computer science is developing very fast being an area which has revolutionized many industries including dentistry and dental technology. The combination 
of mechanical inventions, new software design  and evolution of new materials, founded a huge industry worldwide that slowly makes its presence felt on our market  by 
CAD / CAM systems and together with new materials like  polyetheretherketone  reinforced with ceramic particles, that can be used in the dental field with the help of the 
digital dentistry or with the press technique. Gold alloys, cobalt-chrome alloys and titanium are the most accessible and well-known materials used for the manufacture 
of framework structures today using the casting or milling technique and in the last 15 years, zirconium dioxide has become one of the new materials that have changed 
the way we think and design the structures. New materials like Biohpp (polyetheretherketone  reinforced with ceramic particles) will replace the alloys that we use in 
manufacturing the dental structures.
Key-words: Biohpp - High Performance Polimer, superstructures on implants, composite, CAD/CAM, hibrid abutments .

Rezumat
Astăzi, informatica evoluează într-un ritm alert fiind un domeniu care a revoluţionat multe industrii printre care stomatologia şi tehnica dentară. Combinaţia dintre invenţiile 
mecanice, noile softuri de design şi evoluţia unor noi materiale au pus bazele unei industrii uriaşe la nivel mondial care încet încet îşi face simţită prezenţa şi la noi. 
Materiale de ultimă generaţie ca Biohpp pe bază de polyetheretherketon îmbunătăţit cu particule de ceramică pot fi folosite în tehnica dentară fie prin tehnica digitală fie 
prin tehnica de presare.
Pentru realizarea structurilor dentare prin tehnica de turnare sau de frezare cele mai cunoscute şi mai folosite materiale sunt aliajele nobile, nenobile, titanul şi zirconiul. 
În ultimii cincisprezece ani zirconiul a schimbat modul de  realizare a structurilor.
Noile materiale ca Biohpp - High Performance Polimer (polyetheretherketone îmbunătăţit cu particule de ceramică) vor înlocui în curând aliajele structurilor protetice.
Cuvinte-cheie: Biohpp - High Performance Polimer, suprastructuri pe implanturi, compozit, CAD/CAM, bonturi hibride .

Fig. 1 şi 2 - Scanare şi modelare

Fig. 3 şi 4 - Modelarea

Fig. 5 şi 6 - Alegerea paşilor de frezare

Fig. 2

Fig. 4

Fig. 6

Fig. 7 - Bont hibrid
frezat din Biohpp
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BioHPP  High-Performance-Polymer, material biocompatibil este o variantă PEEK
îmbunătăţită cu particule ceramice. Este alternativa rezistentă la torsiune 
pentru materialele rigide destinate scheletelor.
Uşor de prelucrat. Caracteristici deosebite. Soluţia perfectă.
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 BioHPP® - „Evoluţia Materialelor“

Bionik

Mai multe informaţii referitoare la utilizarea sistemului for 2press şi despre proprietăţile BioHPP  , 
cel mai deosebit material din domeniul dentar, se pot obţine la Tel. 0723 573358.

® şi despre proprietăţile BioHPP  , ® şi despre proprietăţile BioHPP  , 

elegance
abutment

® BioHPP  ® BioHPP  

• Flexibilitate  | BioHPP® - Are un spectru larg de indicaţii.

• Fară concurenţă | BioHPP® - Elastic şi rezistent ca osul natural diminuează stresul ocluzal.Elastic şi rezistent ca osul natural diminuează stresul ocluzal.

• Material de Top  | BioHPP® - Pacienţii sunt încântaţi de naturaleţea lucrărilor, a muşcăturii 
şi a senzaţiei din gură.

cel mai deosebit material din domeniul dentar, se pot obţine la Tel. 0723 573358.

http://www.w.wbredent.com/de/e/e
bredent/edent/edent product-infofof rmation-
vv2/300/300/300

poate face doar natura
Mai Natural



În prezent modelele, protezele scheletate, pro-
tezele totale, ghidurile chirurgicale, splinturile, 
faţetele, inlay-uri, onlay-uri, şinele de imobili-
zare şi telescoapele pot fi frezate din diferite 
materiale cu o precizie care nu demult era greu 
de obţinut. Fiecare material venind cu plusurile 
şi minusurile sale. La fel şi tehnologia CAD/
CAM care, pe lîngă avantajul creşterii 
productivităţii, garanţia calităţii prin nediminu-
area calităţii materialului frezat, a preciziei şi 
prin timpul cîştigat vine şi cu dezavantaje, şi 
anume: costuri de achiziţie ridicate, costuri cu 
achiziţia softurilor, costuri de întreţinere mai 
mari decat ale aparatelor clasice, costuri ale 
consumabilelor semnificativ mai mari  şi con-
sum de materiale mult mai mare decat în cazul 
procedurilor clasice de turnare sau injectare. 
Avantajele sistemelor clasice de turnare sau 
injectare sunt costurile de producţie mici şi 
uşurinţa cu care sunt folosite iar ca şi dezavan-
taje amintim: precizia mai mult sau mai puţin 
exactă, timpul de realizare mare dar şi diminu-
area proprietăţilor materialelor în urma proce-
sului de returnare/ reinjectare. La final unde se 
regăsesc cele mai mari costuri? 
În achiziţia de aparatură, de softuri şi materiale 
noi sau în timpul pe care tehnicianul îl pierde 
pentru realizarea unei lucrări protetice folosind 
materiale şi metode clasice?
Poate că este dificil să ţinem pasul cu dez-
voltarea tehnologiei dar se pot găsi materiale şi 
variante cît mai accesibile. 
În cazul realizării structurilor prin metoda CAD/
CAM designul se realizează exclusiv în format 
digital scanând în funcţie de tipul de lucrare 
bonturile protetice sau abutmenturile  
implanturilor (Fig.1). 
Softul de modelaj, CAD-ul ne oferă toate  
detaliile de la spaţiul de ciment la grosimea capei, 
forma morfologică a viitoarei lucrări protetice, 
axul de inserţie al lucrării, canalele de inserarea 
şuruburilor pentru implanturi (Fig. 2, 3). 
Odată obţinută capa sau coroana morfologică 
în format 3D urmează să folosim intrumentele 
de modelaj ale CAD-ului pentru a ajusta 
designul aşa cum îl dorim (Fig. 4).
După salvarea informaţiilor şi transferul aces-
tora în CAM (Fig. 5) urmează să alegem blank-
urile din care se frezează aceste structuri, paşii 
de frezare şi strategia de frezare (Fig. 6). 
Combinând sistemele CAD/CAM şi noile mate-
riale pe bază de polimeri, Biohpp – High 
Performance Polimer, varianta PEEK 
îmbunătăţită cu particule ceramice, se pot 
obţine diferite structuri pentru punţi, coroane, 
lucrări telescopate, scheletate, abutmenturi 
(Fig. 7), şine de imobilizare (Fig. 8, 9),  
suprastructuri pe implanturi (Fig. 10,12),  
sisteme de ancorare, etc.
Toate acestea vor influenţa timpii de frezare şi 
precizia structurii finale. În cazul folosirii  
polimerilor ca şi structură singura variantă de 
realizare a componentei estetice este prin  
modelarea compozitului (Fig. 11,13,14,15) sau 

frezarea componentei estetice din compozit 
sau e.max şi cimentarea acesteia pe structura 
astfel obţinută.
Concluzii 
Revoluţia industrială a dus la evoluţia 
mecanizării numeroaselor sarcini printre care şi 
producţia de structuri pentru lucrările dentare 
iar mai nou chiar şi la realizarea componentelor 
fizionomice. 

Aparitia noilor materiale ca Biohpp - High 
Performance Polimer, varianta PEEK 
îmbunătăţită cu particule ceramice ne oferă 
posibilitatea să realizăm mai simplu, mai corect  
şi mai uşor anumite faze sau lucrări protetice. 
Prin procedeul de frezare al Biohpp păstrăm 
nealterate proprietăţile materialului în comparaţie 
cu tehnicile de returnare/ reinjectare. Depinde 
de noi dacă realizăm în continuare structurile 

prin metodele clasice. Costurile de producţie 
vor fi diferite în funcţie de tehnologia aleasă.  
La final însă, rolul îi revine tehnicianului, 
maşinile şi softurile au nevoie de un tehnician 
experimentat care să cunoască tehnicile clas-
ice, să ştie cum să transpună aceste tehnici în 
CAD şi să ghideze softurile şi maşinile de frezat.

(Lucrarile au fost realizate în Laboratorul Artchrys din Cluj Napoca).

Fig. 9

Fig. 15

Fig. 8 şi 9 - Şina de imobilizare

Fig. 12 şi 13 - Suprastructuri pe implanturi realizate prin tehnologia CAD/CAM din Biohpp

Fig. 14 şi 15 - Componenta fizionomica din compozit

Fig. 10 - Suprastructuri pe implanturi realizate prin tehno-
logia CAD/CAM din Biohpp

Fig. 11 - Componenta fizionomică din compozit

22 materiale şi tehnologii
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Utilizaţi la maxim ceea ce aveţi

Fabricare de faţete ultra-subţiri pentru restaurări invizibile, non-invazive
Dr Necib Sen şi Hilal Kuday, CDT, Istanbul - Turcia
Traducere Dr. Andrea Czimmerman din Reflect Magazine (3/2014)

Un wax-up este un ajutor indispensabil în diagnosticare și analiza nevoilor restaurative 
individuale ale pacientului, întrucât reflectă condiţiile reale. Mai mult, încă de la începu-
tul tratamentului trebuie determinat protocolul de cimentare, astfel încât modelajul 
diagnostic în ceară să poată fi utilizat spre a aniticipa și a evita eventualele probleme.

Studiu de caz
În acest caz clinic, o actriţă tânără și-a dorit să îi înlocuim restaurările din compozit de 
pe 11 și 21 cu o soluţie estetică de lungă durată. În plus, pacienta era nemulţumită de 
aspectul întunecat al incisivului (Fig. 1 și 2). Astfel, scopul tratamentului a fost acela 
de a aplica principiile non invazive și să utilizăm foarte puţin material restaurativ spre 
a atinge un rezultat final uimitor.

Este esenţial să avem o abordare sistematică când scopul este acela de a obţine cel mai bun 
rezultat estetic posibil în spaţii limitate. Dincolo de morfologia dentară, trebuie luaţi în calcul 
parametrii legaţi de luminozitate, opacitate și transluciditate.

Abstract
A radiant smile suggests a positive attitude and plays an important role in human interaction. When a person’s smile is changed, this 
influences the way in which the person is perceived by others. In order to change a patient’s smile in a way that will be attractive and 
effective, a wax-up and/or mock-up should be used to determine the treatment goal at the outset. This approach also allows as much 
tooth structure as possible to be preserved. Once a favourable basis has been established, the permanent restoration can be  
created, without any significant preparation in some cases.
Key-words : minimally invasive veneers, wx-up, mock-up, characterization, adhesive cementation, shape, value, micro-texture,  
transition tooth-veneer, esthetic
Rezumat
Un zâmbet luminos sugerează o atitudine pozitivă și joacă un rol important în interacţiunea umană. 
Când schimbăm zâmbetul unei persoane, aceasta schimbă felul în care este percepută persoana respectivă de către ceilalţi. Pentru 
a schimba în mod eficient zâmbetul unei persoane astfel încât acesta să fie atractiv, trebuie utilizate un wax-up și / sau un mock-up 
pentru a determina finalul tratamentului înainte de a începe. Această abordare permite și prezervarea structurilor dentare cât de mult 
este posibil. Odată stabilită baza favorabilă, putem crea restaurarea definitivă, în unele cazuri fără a preparara semnificativ dinţii.
Cuvinte cheie: faţete minim invazive, wax-up, mock-up, individualizare, cimentare adezivă, formă, luminozitate, micro-textură, 
interfaţa dinte-faţetă, estetică

Fig. 1 Portretul pacientei înainte de începerea 
tratamentului.

Fig. 2 Situaţia preopera-
torie. Vederea de detaliu 
evidenţiază defectele 
estetice ale dinţilor.

Fig. 3 Dentiţia după 
îndepărtarea atentă a 
restaurărilor vechi din 
compozit.
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Wax-up
Înainte de toate dinţii au suferit o albire internă. Apoi, am 
îndepărtat atent vechile restaurări din compozit cu ajutorul  
discurilor de finisat.
Astfel suprafeţele dentare au rămas virtual neatinse (Fig. 3). 
Întrucât spaţiile erau restrictive, am folosit o ceară specială 
pentru a crea wax-up-ul. Întrucât cerurile convenţionale au o 
opacitate foarte scăzută, am hotărât să utilizăm materialul înalt 
opac CX-5, care a fost ales și datorită sculptabilităţii sale. Acest 
material se adaptează perfect nevoilor noastre (Fig. 4 și 5). 
Forma, morfologia și micro-textura restaurărilor finale au fost 
modelate în ceară și înmânate dentistului. Acestea au fost pro-
bate în cabinet și au fost făcute modificări minore. Am hotărât să 
oferim pacientei un tratament complet de remodelare a  
zâmbetului, care ar implica dinţii de la 15 la 25. În acest scop, 
coroanele au fost elongate chirurgical printr-un protocol de 
actualitate. După faza de vindecare s-a luat o amprentă fără a fi 
necesară evicţiunea gingivală adiţională (Fig. 6).

fabricarea restaurărilor definitive
În etapa utmătoare am convertit faţetele din faza de ceară în 
ceramică prin presare (IPS e.max Press). În acest scop am 
marcat cu creion roșu marginile restaurărilor pe modelul de 
studiu (Fig. 7). Semnele au fost făcute pe feţele labiale la 
aproximativ 0,3 mm de marginea gingivală. Pentru fabricarea 
faţetelor am căutat un material care să ofere cel mai ridicat nivel 
de luminozitate. Mai mult, acest material trebuia să poată  
simula transluciditatea structurilor dentare naturale.

Pastilele IPS e.max Press Value au luminozitatea cerută de 
acest caz și ele permit și obţinerea translucidităţii dorite în zona 
incizală (Fig. 8 la 10).  Așa cum am menţionat, am reprodus 
machetele de ceară în ceramică (pastile Value 2) utilizând 
familiara tehnică de presare. Faţetele presate aveau aprox. 0,3 
mm grosime. Faţetele erau mai voluminoase în special în zona 
marginală. 

Fig. 7 Modelul de lucru pentru fabricarea faţetelor pe dinţii 15 până la 25.

Fig. 4 şi 5 Modelajul diagnostic creat cu ceară opacă. Fig. 6 Proba cu mock-up-ul pe dinţi după alungirea 
chirurgicală a coroanei dentare.

Fig. 8 la 10: 
Examinarea făcută în laboratorul nostru arată efectul smalţului dentar existent 
asupra luminozităţii restaurărilor. Smalţul dentar are niveluri diferite de translu-
ciditate. Totuși, el poate masca eficient aspectul mat al dentinei. Rezultatul a 
fost că am determinat faptul că putem controla valoarea luminozităţii și în 
condiţii de reducere minimă a smalţului dentar.

8

7

9

10
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Fig. 11 
Spre a face loc pentru aplicarea caracteristicilor individuale, faţetele presate 

au trebuit reduse selectiv.

Fig. 12 şi 13 Am marcat pe suprafaţa de contact zonele din care urma să reducem selectiv de pe faţa vestibulară, marcajele fiind vizibile prin transparenţa faţetelor.

Fig. 16 Caracterizarea faţetelor cu o cantitate foarte mică de masă ceramică. Fig. 17 Proba faţetelor.

Fig. 14 şi 15 Faţetele ultra-subţiri pregătite pentru pasul următor: cel de individualizare.

Prin urmare, aceste zone urmau să fie prelucrate cu gume  
siliconice după cimentarea restaurărilor. Planul era acela de a 
caracteriza faţetele cu mase de ceramică. De aceea, a trebuit 
să facem o reducere ușoară. Am prelucrat faţetele ultra-subţiri 
cu mare atenţie și maximă precizie, întrucât măsurarea ulterioară 
nu este recomandată pentru că poate duce la rezultate  
imperfecte. Am redus restaurările conform semnelor marcate 
(Fig. 11). Aceste linii verticale și orizontale au fost desenate pe 
feţele de contact ale restaurărilor. Graţie translucidităţii ridicate 

a ceramicii, aceste linii erau vizibile dinspre suprafaţa vestibulară, 
ghidându-ne în reducerea faţetelor (Fig. 12 și 13).

După ce am terminat de redus feţele vestibulare, spaţiul pe care 
îl aveam la dispoziţie pentru caracterizare era extrem de redus 
(Fig. 14 și 15). Centrul dintelui și zonele incizale abia dacă permi-
teau adăugarea de masă ceramică (Fig. 16 și 17). Faţetele la gata 
au fost trimise la cabinet pentru cimentare. Datorită grosimii foarte 
mici a faţetelor, polișarea finală urma să fie făcută intra-oral.
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Fig. 19 şi 20 Restaurările cimentate. Tranziţia dintre dinte și ceramică este invizibilă.

Fig. 18:
Faţetele au fost cimentate adeziv și marginile au fost finisate cu grijă.

Fig. 21:
Portretul pacientei după terminarea tratamentului.

Cimentarea restaurărilor
Restaurările au fost cimentate definitiv adeziv cu Variolink 
Veneer.

Restaurările au fost cimentate și am finisat cu mare atenţie 
zonele de tranziţie ceramică - dinte cu gume siliconice, spre a 
obţine luciul dorit (Fig. 18). 
Restaurările ceramice erau invizibile, trecerea dintre dinte și 
ceramică inobservabilă (Fig. 19 și 21).

Concluzie
Faţetele non-invazive oferă nenumărate avantaje, spre exemplu 
păstrarea la maxim a structurilor dentare.

În cazul descris am putut să oferim pacientei restaurări estetice 
fără să îndepărtăm din strucutrile dentare sănătoase.

Dent Distribution Grup
Str. Logofãt Tãutu nr. 66, Sector 3
Bucureºti, Tel. 021 308 57, 51
office@dentdistribution.ro,
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Tiana Dent
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Sibiu, Tel. 0756 163 143
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Când utilizaţi tehnica adezivă de fixare 
a restaurărilor, este important să faceţi 
finisarea și polișarea restaurărilor sub 
evicţiune gingivală.

Contact:

Dr Necib Sen
Advanced Dental Clinic

Bağdat Caddesi No: 302-1 
Caddebostan 34728 

Istanbul Kadıköy Turkey
necibsen@gmail.com

Hilal Kuday, CDT
Hilalseramik

Esenyurt sok.
Nil ap. No: 24, daire 19
34846 Istanbul, Turkey

hilalkudaylab@gmail.com
www.hilalkuday.com
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70 de ani de istorie, experienţă, inovaţie și calitate. 

Vista Scan Mini Easy
• Vista Scan Mini Easy, compact și ușor de utilizat. 
• Rezoluţie efectivă de înaltă calitate, 22 LP/mm. 
• Tehnologie tip Placuţă Fosforică, dimensiune 0 și 2. 
• Sistemul tip Placuţă Fosforică este mai bun decât sistemul tip Senzor*.
• Usor de conectat la PC via USB sau reţea.

 

Orotol + MD 555 
• Dezinfectant și Soluţie de Curăţare pentru sistemul de aspiraţie 
 recomandate de producatorii de top.
• Orotol Plus, de 50 de ani este cel mai apreciat și utilizat 
 dezinfectant pentru sistemul de aspiraţie.
• Orotol dizolvă și dezinfectează biofilmul și previne formarea de 
    depozite de sânge și proteine, fara a crea spuma.
• MD 555 dizolvă depunerile compuse din pulbere de profilaxie  
   (agent de decalcifiere), fara a creea spumă.
• Aplicare cu OroCup.
• Compatibilitate cu materialul dovedită.
• Efect de lungă durată.
• Gamă largă de eficacitate.

ie și calitate. 

 Vista Scan Mini Easy, compact și ușor de utilizat. 

MADE IN 

GERMANY

COMPRESOARE | POMPE ASPIRAŢIE |  IMAGISTICĂ | ÎNGRIJIRE DENTARĂ | SISTEM IGIENĂ

THE BEST

Duerr Dental AG
Alexandru Cacoveanu
0724 537 359
cacoveanu.a@duerrglobal.com
www.duerrdental.com 

*Un studiu comparativ de calitate a imaginii și expunerea la radiaţii pentru radiografii dentare
produse cu ajutorul unui Charge-Coupled Device (CCD)și unui sistem tip Placuţă Fosforică.
Școala de Medicină Dentară, Universitatea din Cardiff, 2009.
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Implantologia orală a revoluţionat opţiunile terapeutice în tratamentul 
edentaţiilor totale, parţiale, chiar și unidentare, câștigând o popularitate 
din ce în ce mai mare.
Succesul tratamentului cu implanturi dentare se bazează pe realizarea 
unui plan de tratament riguros care pornește de la restaurarea protetică 
ce se dorește a fi obţinută pentru situaţia clinică respectivă. 
În realizarea unui plan de tratament corect, diagnosticul imagistic joacă 
un rol foarte important permiţând evaluarea cantitativă și calitativă a 
osului restant, evidenţierea unor eventuale procese patologice (chisturi, 
resturi radiculare, dinţi incluși, etc), rădăcinilor dinţilor restanţi, formaţiunilor 
anatomice de vecinătate (sinusul maxilar, fosele nazale) sau a celor 
vasculo-nervoase (gaura mentonieră, nervul alveolar inferior).
Fiecare regiune anatomică investigată în vederea inserţiei implanturilor 
dentare are atât particularităţile ei unice (volum, densitate osoasă) cât și 
specifice zonei din care face parte, astfel:
- Regiunea anterioară a maxilarului prezină frecvent atrofie atât în sens 
vertical cât și orizontal impunând adiţia osoasă pentru restaurarea optimă 
estetică și funcţională. Poziţia și morfologia canalului nazopalatin cât și 
podeaua foselor nazale reprezintă repere anatomice care trebuie evitate 
(Fig. 1).
- Regiunea posterioară a maxilarului se caracterizează în principal prin 
faptul că prezintă densitatea osoasă mică, predominant clasa a 4-a 
Lekholm și Zarb (1) având rata cea mai mare de eșec implantar, după 
unii autori (2). Poziţia sinusului maxilar, prezenţa eventual, a unor pro-
cese patologice (sinuzită cronică, chisturi, etc), grosimea membranei 

Schneider, raportul cu creasta edentată, prezenţa septurilor, etc reprezintă 
aspecte diagnostice importante (Fig. 2).
- Regiunea anterioară a mandibulei, cuprinsă între cele două găuri  
mentoniere, este în general o zonă favorabilă pentru inserţia implanturilor 
dentare atât din punctul de vedere al densităţii osoase cât și din cel al 
volumului. Poziţia găurilor mentoniere, înclinarea în sens antero-posteror 
a osului, poziţia nervului incisiv trebuie să fie identificate în faza de plan 
de tratament (Fig. 3).

Explorarea imagistică în implantologia orală

Corina Marilena Cristache1, Consuela Ghiuţă2, Mihai Burlibașa3, Gheorghe Cristache4

1 Şef Lucrări, doctor în ştiinţe medicale UMF „Carol Davila” Bucureşti, F.M.A.M, medic primar chirurg oro-maxilo-facial Concordia Dent Clinic, 2 Asistent Universitar, UMF „Carol Davila” Bucureşti, 
Medicină Dentară, medic specialist stomatolog, 3Conferenţiar Universitar, doctor în ştiinţe medicale UMF „Carol Davila” Bucureşti, F.M.A.M, medic primar medicină dentară,  
4 Medic primar ORL, practică privată București.

Diagnostic imaging in implant dentistry
Characteristics and case report
Abstract
In recent times, dental implants were widely used in treating edentulism, becoming routine treatment option for many clinical cases.
Identifing complex cases and correct treatment planning is essential to ensure treatment’s success. Therefore, imaging investigation plays a vital role in the proper  
evaluation of bony support. From the various imaging techniques used, cone beam computed tomography (CBCT) is mandatory in all cases where it is desired dental 
implants insertion.
Key-words: panoramic radiograph, periapical radiograph, cone beam computed tomography (CBCT), dental implant.
Rezumat
În ultima vreme implantologia orală a fost larg utilizată în rezolvarea edentaţiilor, devenind tratament de rutină pentru foarte multe cazuri clinice.
Identificarea complexităţii cazuisticii și planificarea corectă este esenţială în succesul tratamentului. În acest scop investigaţia imagistică joacă un rol vital în corecta 
evaluare a suportului osos. Dintre tipurile de investigaţii imagistice utilizate, computertomografia cu fascicul conic (CBCT) este indispensabilă în toate cazurile în care se 
dorește inserţia implanturilor dentare.
Cuvinte-cheie: radiografie panoramică, radiografie retroalveolară, tomografie computerizată cu fascicul conic (CBCT), implant dentar.

Particularităţi și prezentare de caz

Fig. 1 Imagine computer tomografie cu fascicul conic (CBCT). Pe secţiunea transversală 
(axială – z) se observă defectul osos din regiunea 21-22.

Fig. 2 Aspectul maxilarului pe radiografia panoramică. Se observă limitele sinusului maxi-
lar și prezenţa unor septuri osoase incomplete la nivelul ambelor sinusuri.

Fig. 3 Computer tomografie cu evidenţierea traiectului nervului alveolar inferior și simular-
ea unui implant în poziţia 33.

F
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- Regiunea posterioară a mandibulei este dominată ca importanţă de 
poziţia nervului alveolar inferior care limitează, în multe cazuri, inserţia 
implanturilor dentare (Fig. 4).

Alegerea tipului de investigaţie imagistică trebuie sa se realizeze în 
concordanţă cu principiul ALARA (as low as reasonably achievable), 
adică maximum de informaţie diagnostică obţinută cu minimum de risc 
radiologic (3).
În tabelul 1 am prezentat tipurile de investigaţii imagistice utilizate cel mai 
frecvent în implantologia orală cu particularităţile aferente şi doza de 
radiaţii ionizante primită de ţesuturi în timpul efectuării investigaţiei.
Comparativ, un zbor cu avionul București-Londra de 3ore și 45 min 
expune persoana la 23 µSv (7).
Diminuarea dozei de radiaţii ionizante în cazul CBCT este posibilă prin 
reducerea câmpului vizual (field of view - FOV)și examinarea ţintită a 
zonei de interes.
Pentru un diagnostic corect și realizarea unui tratament cu un grad înalt 
de predictibilitate investigarea imagistică tridimensionă este 
indispensabilă, așa cum reiese și din recomandările Academiei 
Americane de Radilogie Orală și Maxilofacială (Tabel 2).
Respectarea acestor recomandări reduce semnificativ complicaţiile ce 
pot apărea intraoperator la inserţia implanturilor dentare.
În cele ce urmează vom prezenta un caz care ne confirmă utilitatea 
diagnostică a CBCT-ului.
O pacientă de 33 ani se prezintă cu edentaţie laterală maxilară dreaptă 
neprotezată, anodonţie de incisivi laterali maxilari (12 și 22) și edentaţie 
latero-laterală mandibulară protezată conjunct prin punte 44-46 și 
neprotezată, cls. a III-a Kennedy. Pacienta solicită rezolvarea edentaţiei 
maxilare cu ajutorul unor lucrări protetice ancorate pe implanturi dentare.
S-a recomandat efectuarea unei radiografii panoramice (Fig. 5) în urma 
căreia s-a decis, de comun acord cu pacienta, inserţia a două implanturi 
endoosoase în cadranul 1 (14 și 15).

Fig. 4 Radiografie panoramică cu evidenţierea traiectului nervului alveolar inferior.

Tip de investigaţie 
imagistică

Avantaje Dezavantaje Doză efectivă 
µSv (iCRP2007) 
(4)

Radiografia 
retroalveolară

Distorsiune și magnificaţie minimă dacă se utilizează corect 
tehnica conului lung.
Furnizează informaţii legate de eventualele procese patologice.
Oferă informaţii utile legate de structura osoasă și densitate (5).
Cost redus;
Accesibilitate mare, fiind de cele mai multe ori efectuată în cabi-
netul de medicină dentară.

Investigaţie bidimensională Nu oferă informaţii asupra 
volumului osos disponibil.
Informaţii limitate legate de dispoziţia spaţială a  
diferitelor structuri anatomice în zona investigată (6).
Investigaţie limitată la 1-3 dinţi.

< 2 (5) 

Radiografia 
panoramică  
(ortopantomografia 
- OPG)

Foarte bun instrument pentru evaluarea iniţială a edentaţiei, 
dinţilor restanţi, eventualelor procese patologice, formaţiunilor 
anatomice de vecinătate.
Cost redus.
Accesibilitate mare, este o investigaţie de rutină.

Oferă o imagine bidimensională a structurilor osoase 
și dentare.
Imaginea este distorsionata, cu un coeficient de 
magnificaţie de cca 25%, mai mare în sens orizontal 
(16%) decât în sens vertical (10%) (6).

3-24 (5)

Computer  
tomografia (CT)

Imaginile obţinute sunt tridimensionale (3D), permiţând evaluarea 
volumetrică a osului.
Datele de pe o singură CT pot fi vizualizate în plan frontal, sagital 
și transversal.
Densitatea osoasă poate fi măsurată în unităţi Hounsfield (HU).

Structurile metalice (obturaţii, coroane, dispozitive 
corono-radiculare, etc) produc artefacte.
Necesită expunerea la o doză mai mare de radiaţii 
ionizante.
Necesită un sofware specializat pentru citire  
(fișiere format DICOM - Digital Imaging and 
Communications in Medicine).
Necesită, de cele mai multe ori, interpretare de  
specialitate.
Cost ridicat.

280-1410 (5)

Computer  
tomografia  
cu fascicul conic 
(CBCT)

Investigaţie apărută pentru a compensa dezavantajele CT.
Vizualizare 3D a structurilor anatomice, osului și dinţilor restanţi.
Permite, cu ajutorul unor softuri specializate, simularea inserţiei 
implanturilor și confecţionarea ghidurilor chirurgicale prin tehnica 
CAD-CAM (Computer-Aided Design/Computer- Assisted 
Manufacturing)
Rezoluţie foarte bună a imaginilor
Necesită expunerea la o doză mai mică de radiaţii și implică un 
cost mai redus comparativ cu CT-ul.

Contrast mai redus comparativ cu CT. În consecinţă 
densitatea osoasă nu poate fi calculată cu aceeași 
precizie cu a CT-ului întrucât nu există corespndenţă 
exactă între voxelii CBCT (nuanţele de gri) și HU.
Mișcarea în timpul efectuării CBCT determină arte-
facte și afectează rezoluţia întregii investigaţii imagis-
tice impunând repetarea acesteia.

30-1073 (5)

Tabel 1. Tipuri de investigaţii imagistice utilizate în implantologia orală: particularităţi și doze. 

Fig. 5 Radiografia panoramică la prezentarea la tratament. F

•  
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Cu toate că aparent, atât clinic (Fig. 6) cât și radiologic (Fig. 5) existau 
condiţii favorabile inserţiei implanturilor dentare, s-a decis efectuarea 
unei CBCT pentru evaluarea tridimensională a ofertei osoase.
La analiza CBCT-ului s-a constatat prezenţa unui proces alveolar subţire 
pe toată lungimea, cu diametru mediu de 3,7 (în zona 15) și 3,2 (în zona 
14) așa cum se poate observa pe secţiunile transversale din Fig. 7. 

În urma analizei CBCT s-a decis că nu se poate efectua inserţia implan-
turilor fără o prealabilă regenereare osoasă ghidată, în scopul obţinerii 
unei creste alveolare cu lăţime adecvată. Astfel, investigaţia imagistică 
tridimensională a identificat complexitatea cazului și a permis realizarea 
unui plan de tratament corect cu evitarea complicaţiilor ce ar fi survenit 
în timpul intervenţiei chirurgicale.
Concluzii
Investigarea imagistică este indispensabilă în tratamentul cu ajutorul  
implanturilor dentare.
Imagistica bidimensională (radiografiile retroalveolare și radiografia 
panoramică) implică doze mici de radiaţii ionizante și costuri reduse însă nu 
ne oferă informaţii asupra lăţimii osului, densităţii acestuia sau poziţionării în 
spaţiu a diferitelor elemente anatomice spre deosebire de tehnicile  
imagistice tridimensionale (CT și CBCT) care oferă precizie diagnostică.
În ciuda unui cost mai mare și a unei doze superioare de radiaţii ionizante 

necesare comparativ cu radiografia panoramică, computer tomografia cu 
fascicul conic este considerată o investigaţie imagistică indispensabilă 
realizării unui plan de tratament corect și predictibil. 
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Etapă clinică Obiective Recomandări

Examinarea iniţială a 
pacientului

Evaluarea globală a statusului dinţilor restanţi.
Localizarea și identificarea zonelor edentate.
Detectarea particularităţilor anatomice.
Decelarea eventualelor procese patologice.

1. OPG-ul – examenul imagistic de elecţie.
2. Radiografiile retroalveolare – pentru informaţii suplimentare.
3. NU se recomandă CBCT sau CT ca modalitate iniţială de examinare.

Etapa preoperatorie 1. Stabilirea caracteristicilor morfologice ale  
crestei reziduale
2. Determinarea orientării crestei alveolare  
reziduale.
3. Identificarea condiţiilor locale anatomice și 
patologice ce limitează inserţia implanturilor  
dentare.
4. Coroborarea rezultatelor imagistice cu planul 
protetic propus.

4. Examinarea imagistică trebuie să includă secţiuni transversale ale zonei de 
interes.
5. CBCT-ul este considerat examenul imagistic de elecţie în această etapă.
6. CBCT-ul se recomandă înainte de:
- lifting de sinus maxilar
- grefă osoasă cu bloc sau particule
- grefă osoasă din ramul ascendent
- evaluarea dinţilor incluși din zona de interes
- evaluarea leziunilor traumatice preexistente.
7. CBCT-ul se repetă după procedurile de adiţie osoasă, înainte de inserţia 
implanturilor.

Etapa postoperatorie / 
dispensarizarea

Confirmarea poziţiei implanturilor
Evaluarea periodică a înălţimii osului marginal 
periimplantar.

8. În absenţa simptomatologiei clinice, radiografia periapicală este indicată  
pentru dispensarizare. Radiografia panoramică (OPG) se recomandă în cazul 
inserţiei de implanturi pe zone extinse.
9. Se utilizează CBCT-ul postoperator dacă survine mobilitatea implantului sau 
tulburări de sensibilitate mai ales când este vorba de regiunea posterioară a 
mandibulei.
10. Nu se recomandă CBCT-ul pentru dispensarizarea implanturilor asimptomatice.
11. CBCT-ul se recomandă în situaţiile în care se anticipează îndepărtarea 
implantului indiferent de cauză: mecanică sau biologică.

Tabel 2 Recomandările Academiei Americane de Radilogie Orală și Maxilofacială  
(American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology - AAOMR) referitoare la examenul imagistic în implantologia orală (8)

Fig. 6 Aspectul arcadei maxilare la prezentarea la tratament. Se observă lipsa incisivilor 
laterali (12 și 22) bilateral și edentaţia 14-15.

Fig. 7 Imaginea CBCT maxilar centrată pe cadranul 1 (reducerea dozei de radiaţii ioni-
zante prin limitarea FOV la zona de interes). Se observă creasta edentată cu lăţime 
redusă, insuficientă pentru inserţia implanturilor fără adiţie osoasă prealabilă. 
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introducere
Restaurarea edentaţiilor cu ajutorul implanturilor dentare este o metodă 
terapeutică  larg răspândită la ora actuală ce prezintă reale beneficii com-
parativ cu alte modalităţi de reabilitare. Studiile clinice realizate au demon-
strat că, în prezent, rata de supravieţuire a restaurării implanto-protetice 
unidentare după 5 ani de la reabilitare este evaluată la peste 95% [1]; totuşi, 
cu toate că această metodă de tratament se utilizează de mai bine de 50 de 
ani, încă se înregistrează eşecuri sau perioade de supravieţuire 
nesatisfăcătoare [2]. Au fost realizate atât studii clinice sistematizate, cât şi 
experimente in vitro şi in vivo în scopul de a înţelege motivele eşecurilor şi 
de a îmbunătăţi continuu calitatea restaurării implanto-protetice [3, 4, 5, 6, 7]. 
Studiile au arătat că, cel mai adesea, eşecul apare din cauza calităţii defici-
tare a structurii osoase, a tehnicii chirurgicale incorecte sau a suprasolicitărilor 
care apar la nivelul restaurării implanto-protetice. Utilizarea metodei de 
analiză cu elemente finite în stomatologie a oferit medicilor dentişti posibili-
tatea de a evalua in vitro comportamentul întregului complex restaurare 
protetică-implant dentar-structură osoasă, evaluare care se realizează fără 
costuri biologice, ceea ce reprezintă un real avantaj [8, 9, 10, 11]. 
Material şi metodă
Studiul de faţă analizează solicitările apărute la nivelul restaurării implanto-
protetice a unui molar mandibular. Pentru studiu s-a utilizat un implant 
dentar cu diametru de 3,75mm şi lungime de 10mm. Au fost analizate 
comparativ solicitările înregistrate în cazul folosirii bontului protetic drept şi 
a celui angulat la 150. Coroana de acoperire a fost considerată metalo-
ceramică deoarece acest tip de coroană este cel mai frecvent utilizată 
pentru protezările de durată pe implanturi. Materialele folosite au fost 
Niadur (GFS Germania) şi  ceramică GC. Deoarece frecvent calitatea 
osului alveolar mandibular care urmează să primească un implant dentar 
nu este ideală, pentru studiul de faţă a fost ales un os trabecular de tip III.  
Elementele componente ale restaurării implanto-protetice (implant, bont 
protetic, şurub de legătură şi coroană dentară pe implant) au fost modelate 
tridimensional cu ajutorul programului IBM Autodesk Inventor versiunea 
2013. Pentru obţinerea modelului 3D au fost utilizate caracteristicile dimen-
sionale şi de design ale componentelor restaurării implanto-protetice pre-
cum şi caracteristicile materialelor din care sunt confecţionate aceste 
componente (generale, de stres mecanic şi de stres termic) (Tabel I-III). 
Modelele au fost discretizate şi apoi au fost aplicate forţele. 
S-a aplicat o forţă normală de 160N şi una tangenţială de 23,5N, în confor-
mitate cu valorile demonstrate într-un studiu realizat de Las Casas în 2007, 
cu privire la mărimea şi descompunerea forţelor masticatorii în zona 
laterală a arcadelor dentare [12].

Influenţa angulaţiei bontului asupra solicitărilor maxime ale restaurării 
implanto-protetice metalo-ceramice - Studiu MEF
Livia-Alice Tănăsescu1), Ana-Maria Cotruţă2), Mircea-Horia Ţierean3), Cristina-Steliana Mihăescu4), Constantin Dăguci5), Oana-Cella Andrei6)

1,6) Department of Removable Prosthodontics, UMF Carol Davila Bucharest, 2,4) Private practice, 3) Department of Materials Engineering and Welding, Faculty of Materials Science 
and Engineering, Transilvania University, Braşov, 5) Department of Prevention of Oro-Dental Diseases, Faculty of Dentistry, University of Medicine and Pharmacy, Craiova

Angled abutment influence on maximum stresses in implant-prosthetic restoration with metal-ceramic crown - fEA Study
Abstract
introduction: The use of dental implants for the prosthetic restoration of edentulous spaces shows real benefits comparing to the other ways of rehabilitation. 
As a method of evaluation, the finite element analysis gives the possibility of an accurate behavior assessment of the crown-implant-bone assembly. Material 
and method: for this analysis we considered a 3,75X10mm implant inserted in a type III mandibular bone. The stress was analyzed comparatively for the use 
of a straight and respectively a 150 angled abutment, with the same molar metal-ceramic crown. The 3D model and the stress study were made using the 
Autodesk Inventor version 2013 software. Results and discussion: All the components of the implant-prosthetic assembly are more intensely stressed in case 
of the angled abutment than the straight abutment, excepting the metal component of the metal-ceramic crown. 
Conclusions: The abutment used in implant prosthetic restoration influences the value of the maximum stresses registered in all implant-prosthetic components.
Key-words: implant, abutment, metal-ceramic crown components, finite element analysis
Rezumat
introducere: Restaurarea edentaţiilor cu ajutorul implanturilor dentare prezintă reale beneficii comparativ cu alte modalităţi de reabilitare. Utilizarea metodei de analiză 
cu elemente finite oferă posibilitatea evaluării comportamentului întregului ansamblu implantar. Material şi metodă: Pentru această analiză a fost considerat un 
implant 3,75X10 mm inserat în os mandibular de tip III şi protezat cu o coroană de acoperire metalo-ceramică. Au fost analizate comparativ solicitările înregistrate în 
cazul folosirii bontului protetic drept şi a celui angulat la 150. Modelul 3D şi analiza solicitărilor au fost realizate  cu ajutorul programului IBM Autodesk Inventor versiu-
nea 2013. Rezultate şi discuţii: Toate componentele ansamblului implanto-protetic sunt mai intens solicitate în situaţia protezării pe bont angulat la 150 comparativ 
cu cea a protezării pe bont drept, cu excepţia componentei metalice a coroanei de acoperire. 
Concluzii: Tipul de bont protetic folosit influenţează valoarea solicitărilor  maxime  înregistrate la nivelul componentelor ansamblului implanto-protetic. 
Cuvinte-cheie: implant, bont protetic, componente coroană metalo-ceramică, metoda elementelor finite

Tabel i. Caracteristici pentru materialul Niadur

Tabel ii. Caracteristici pentru materialul ceramică GC

Tabel iii. Caracteristici pentru materialul Titan

Caracteristici generale Densitate 8,3 g/cm³

Rezistenţa la curgere 309 MPa

Rezistenţa maximă la întindere 546 MPa

Caracteristici de stres mecanic Modulul lui Young 172 GPa

Coeficientul lui Poisson 0,3 ul

Modulul de forfecare 66,15 GPa

Coeficientul de expansiune 14,5 µm/mK

Caracteristici de stres termic Temperatură de topire 15000C

Punct de topire 1313-13500C

Caracteristici generale Densitate 0,001 g/cm3

Rezistenţa la curgere 84 MPa

Rezistenţa maximă la întindere 100 MPa

Caracteristici de stres mecanic Modulul lui Young 67,7 GPa

Coeficientul lui Poisson 0,28 ul

Modulul de forfecare 26,4453 GPa

Coeficientul de expansiune 0,0000001 ul/c

Caracteristici de stres termic Conductivitatea termică 0,001 W/( m K )

Căldură specifică 100 J/( kg c )

Caracteristici generale Densitate 4,51 g/cm³

Rezistenţa la curgere 275,6 MPa

Rezistenţa maximă la întindere 344,5 MPa

Caracteristici de stres mecanic Modulul lui Young 102,81 GPa

Coeficientul lui Poisson 0,361 ul

Modulul de forfecare 37,77 GPa

Coeficientul de expansiune 0,0000086 ul/c

Caracteristici de stres termic Conductivitatea termică 16,44 W/(mK)

Căldură specifică 502,44 J/kg cF
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Rezultate şi discuţii 
Aplicarea forţelor masticatorii la nivelul  
coroanei metalo-ceramice ce protezează un 
implant de 3,75x10mm inserat în regiunea 
molară mandibulară şi prevăzut cu bont pro-
tetic drept determină dezvoltarea unor tensi-
uni von Mises maxime de 220,1MPa (Fig. 1. 
a.,b.) La nivelul implantului tensiunea maximă 
înregistrată a fost de 68,92MPa localizată în 
suprafaţa de ghidare cu bontul protetic  
(Fig. 2.). Bontul protetic drept este supus, ca 
urmare a acţiunii forţelor masticatorii, unei 
solicitări maxime de 135MPa ce se localizează 
la nivelul porţiunii mijlocii a acestuia (Fig. 3.). 
Coroana metalo-ceramică suportă cele mai 
mari tensiuni din tot ansamblul implanto-pro-
tetic, cu valori maxime la nivelul capei  
metalice de 220,1MPa (Fig. 4.) La nivelul 
componentei ceramice tensiunile maxime au 
fost de 24MPa (Fig. 5.). Deplasarea maximă a 
nodurilor înregistrată în acest caz a fost de 
0,012mm apărută la nivelul coroanei de aco-
perire (Fig. 6.), iar valoarea minimă a coefi-
cientului de siguranţă de 1,5ul (Fig. 7.), ceea 
ce demonstrează că ansamblul nu este în 
pericol de deformare plastică.
Aplicarea forţelor asupra unui implant de 
10mm inserat în osul mandibular şi protezat 
cu o coroană metalo-ceramică confecţionată 
pe bont angulat la 150 este urmată de dez-
voltarea unei tensiuni von Mises maxime la 
nivelul întregului ansamblu de 386,2MPa  
(Fig. 8.a.,b.). Această tensiune maximă 
suportată de ansamblul supus analizei este 
mult mai mare decât cea dezvoltată în situaţia 
protezării implantului cu ajutorul bontului 
drept, când tensiunea maximă înregistrată a 
fost de 220,1MPa. Spre deosebire de proteza-
rea pe bont drept când tensiunea maximă 
apărută la nivelul întregului ansamblu era 
înregistrată în capa metalică a coroanei de 
acoperire, în cazul folosirii bontului angulat 
solicitarea maximă la care este supus întregul 
ansamblu apare în bontul angulat, la nivelul 
marginii ocluzale a  acestuia (Fig. 9.). 
Comparativ cu protezarea pe bont drept unde 
bontul protetic este supus unei tensiuni  
maxime de 135MPa, în cazul protezării pe 
bont angulat solicitarea acestuia este două ori 
şi jumătate mai mare.  Totuşi bontul protetic 
rezistă acestor tensiuni crescute, fiind 
confecţionat din titan. Implantul este solicitat 
maxim în suprafaţa de ghidare cu bontul pro-
tetic, deci în aceeaşi zonă ca şi în cazul 
utilizării bontului drept. La acest nivel se 
înregistrează o tensiune maximă de 127,1MPa, 
mai mare decât cea apărută în implantul  
protezat pe bontul drept (Fig. 10.). 

Fig. 1.a. Tensiuni von Mises ansamblu implant 
3,75x10mm-bont drept-coroană metalo-ceramică

Fig. 1.b. Tensiuni von Mises ansamblu implant 3,75x10mm-
bont drept-coroană metalo-ceramică

Fig. 4. Tensiuni von Mises la nivelul componentei metalice 
a coroanei

Fig. 6. Deplasarea nodurilor (implant 3,75x10mm-bont 
drept-coroană metalo-ceramică)

Fig. 8.b.  Tensiuni von Mises ansamblu implant 3,75x10mm-
bont angulat 150-coroană metalo-ceramică-os alveolar

Fig. 7. Factorul de siguranţă (implant 3,75x10mm-bont drept-
coroană metalo-ceramică)

Fig. 9. Tensiuni von Mises la nivelul bontului angulat 150 pe 
implantul 3,75x10mm

Fig. 8.a.  Tensiuni von Mises ansamblu implant 3,75x10mm-
bont angulat 150-coroană metalo-ceramică-os alveolar

Fig. 10. Tensiuni von Mises la nivelul implantului 
3,75x10mm cu bont angulat 150

Fig. 3. Tensiuni von Mises la nivelul bontului dreptFig. 2. Tensiuni von Mises la nivelul implantului

Fig. 5. Tensiuni von Mises la nivelul componentei din 
ceramică a coroanei

F
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Capa metalică a coroanei de acoperire metalo-
ceramice este mai puţin afectată de solicitări 
decât în cazul utilizării bontului drept, la acest 
nivel stresul maxim fiind de 64,24MPa (Fig. 11). 
În schimb la nivelul componentei ceramice  
tensiunile von Mises maxime înregistrează  
valori de  41,84MPa, mai mari decât cele sem-
nalate la nivelul componentei ceramice a  
coroanelor confecţionate pe bont drept (Fig. 12.). 
Deplasarea maximă a nodurilor a fost de 
0,04131mm, mai mare decât cea apărută la 
protezarea pe bont drept (Fig. 13.), iar valoarea 
minimă a coeficientului de siguranţă de 1,77ul, 
ceea ce înseamnă ca ansamblul este supus 
unui risc mai mic comparativ cu situaţia întâlnită 
la protezarea pe bont drept (Fig. 14.).  
Acest rezultat apare din cauză că la protezarea 
pe bont angulat apar tensiuni mai mari la nivelul 
componentelor confecţionate din titan şi tensiuni 
mai mici la nivelul componentei metalice a  
coroanei de acoperire, iar titanul este mult mai 
rezistent la solicitările mecanice comparativ cu 
aliajul de Cr-Ni.
Făcând o comparaţie între cele două cazuri de 
protezare supuse analizei se poate spune că 
toate componentele ansamblului implanto-pro-
tetic sunt mai intens solicitate în situaţia 
protezării pe bont angulat la 150 comparativ cu 
cea a protezării pe bont drept, cu excepţia 
capei metalice a coroanei de acoperire metalo-
ceramice. Dealtfel şi valoarea maximă a tensi-
unilor la care este supus întreg ansamblul este 
mai mare la protezarea pe bont angulat (Tabel IV).

Concluzii
Tipul de bont protetic folosit în protezarea 
implanto-protetică influenţează valoarea 
solicitărilor  maxime  înregistrate la nivelul 
restaurării. Astfel, comparativ cu bontul protetic 
drept, bontul angulat la 150 induce apariţia unor 
tensiuni superioare la nivelul tuturor compo-
nentelor, cu excepţia componentei metalice a 
coroanei de acoperire metalo-ceramice.  
În schimb, localizarea tensiunilor maxime la 
nivelul tuturor componentelor implanto- 
protetice este aceeaşi, indiferent de tipul bontu-
lui protetic. Ansamblul implanto-protetic 
tolerează forţele funcţionale  de masticaţie atât 
în cazul folosirii bontului drept cât şi în cel al 
utilizării bontului angulat la 150, neexistând 
pericolul de deformare plastică a restaurării. 
Autorii declară că nu există nici un conflict 
de interese.
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Fig. 11. Tensiuni von Mises la nivelul metalului coroanei 
realizate pe implant 3,75x10mm cu bont  angulat 150

Fig. 12. Tensiuni von Mises la nivelul ceramicii coroanei real-
izate pe implant 3,75x10mm cu bont  angulat 150

Fig. 13. Deplasarea nodurilor (implant 3,75x10mm cu bont 
angulat 150)

Fig. 14. Factorul de siguranţă (implant 3,75x10mm cu bont 
angulat 150)

Tensiuni von Mises Bont drept Bont angulat 150

Implant 68,92 MPa 127,1 MPa

Bont protetic 135 MPa 385,2 MPa

Coroană capă metal 220,1 MPa 64,24 MPa

Coroană componentă ceramică 24 MPa 41,84 MPa

Tabel iv. Tensiuni von Mises în componentele implantului de 3,75x10mm protezat cu coroană metalo-ceramică
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Noţiuni generale
Cavitatea bucală începe să fie colonizată de 
microorganisme la câteva ore după naștere, 
în special de specii aerobe și facultativ anae-
robe. Erupţia dinţilor temporari este însoţită 
de dezvoltarea unui complex ecosistem de 
microorganisme – au fost identificate peste 
300 de specii – și starea de sănătate a 
cavităţii orale depinde de menţinerea unui 
mediu bucal în care aceste microorganisme 
să coexiste fără a afecta structurile mucoa-
selor.
Acest echilibru între numeroasele specii – de 
la streptococi, lactobacili, porphyromonas, 
fusobacterii, organisme filamentoase, micelii, 
spirochete etc. trebuie menţinut cu orice preţ. 
Aici intervine asistenta de medicină dentară 
prin instruirea unei igiene bucale corecte și 
efectuarea igienizării profesionale periodice.
Cele mai frecvente neplăceri pentru pacienţii 
noștri sunt cauzate de candido-micozele 
orale. Candida albicans este o ciupercă care 
trăiește în mediul bucal într-un echilibru rela-
tiv, comensal cu restul microorganismelor din 
mediul bucal. Cantitatea, prezenţa și agresivi-
tatea depinde în mare măsură de starea de 
sănătate generală a individului, de fluxul sali-
var, de calitatea alimentaţiei și de profesiona-
lismul igienei orale individuale.

factori ce cresc riscul de apariţie a candi-
dozei bucale
Înmulţirea acestei ciuperci este controlată de 
o serie de bacterii prezente la nivelul mucoa-
sei bucale. Apariţia uneia sau a mai multor 
bacterii noi la nivelul cavităţii bucale ce 
afectează echilibrul dintre microorganismele 
deja prezente va permite ciupercii să se 
înmulţească în mod necontrolat. Dintre factorii 
care cresc riscul afecţiunilor candido-micotice 
amintim:
 Sistemul imunitar deficitar când abilitatea 
organismului de a lupta împotriva infecţiilor 
este deteriorată. În condiţiile unui sistem imu-
nitar normal Candida nu se poate dezvolta 
excesiv,
 Sugarii sunt mai predispuși la apariţia can-
didozei bucale deoarece sistemul lor imunitar 
nu este complet dezvoltat. 

Astfel candidoza bucală este relativ frecventă 
în primele săptămâni de viaţă, precum și la 
copii ce duc la gură jucării contaminate cu 
Candida,
 Tinerii cu aparate ortodontice mobilizabile 
sau fixe dacă nu respectă în mod riguros regu-
lile de igienă bucală se pot infecta cu Candida,
 Vârstnicii cu un sistem imunitar slăbit sunt 
predispuși la apariţia candidozei bucale,
 Bolnavii cu diabet zaharat sunt de aseme-
nea predispuși la candidoză deoarece nivelul 
crescut al glucozei în sânge reprezintă un 
factor favorizant pentru creșterea în exces a 
ciupercilor,
 Uscăciunea mucoasei bucale (hiposialia 
sau xerostomia) poate să apară fie prin folo-
sirea excesivă a apei de gură cu efect astrin-
gent fie datorită unor afecţiuni generale, pre-
cum sindromul Sjögren,
 Modificările hormonale din timpul sarci-
nii pot duce la alterarea echilibrului microor-
ganismelor de la nivelul cavităţii bucale 
favorizând apariţia candidozei,
 Igiena orală precară (în special la cei cu 
proteze dentare mobile și mobilizabile sau 
restaurări protetice fixe de mari dimensiuni),
 Abuzul de antibiotice poate favoriza 
apariţia candidozei prin alterarea echilibrului 
microorganismelor de la nivelul mucoasei 
bucale,

Oral candidosis
Practical guide for dental assistants
Abstract
The micro-organisms forms a balanced biological system into the oral cavity. Candida albicans, is a species of fungi ordinarily a part of human’ normal 
gastrointestinal flora, but it becomes pathogenic when there is a disturbance in the balance of flora or in debilitation of the host from local or general 
causes. In prevention and treatment of oral candidosis (candidiasis, moniliasis) the dental hygenist has a lot of tasks, which is why a brief overview of 
the most important theoretical and practical aspects in this domain was provided. 
Key-words: oral candidosis, denture stomatitis, antifungal treatment. 
Rezumat
Microorganismele alcătuiesc un sistem biologic echilibrat în cavitatea bucală. Candida albicans este o specie de fungi care de obicei face parte din flora 
gastrointestinală normală a oamenilor, dar devin patogenici atunci când echilibrul florei este perturbat sau când scade rezistenţa organismului gazdă din 
motive locale sau generale. În prevenirea și tratamentul candidozelor orale, asistenta de medicină dentară are o sumedenie de sarcini, motiv pentru care 
s-a oferit o scurtă trecere în revistă a celor mai importante aspecte teoretice și practice din acest domeniu.
Cuvinte-cheie: candidoza orală, stomatita protetică, tratament antifungic

Fig. 1. Colonii de Candida albicans
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 Folosirea îndelungată a contraceptivelor 
orale poate influenţa echilibrul microorga-
nismelor bucale,
 Bolnavii neoplazici care sunt în tratament 
chimio – sau radioterapeutic au risc crescut în 
acest sens. Dintre micoze infecţia cu Candida 
este cea mai frecventă,
 Candida poate fi transmisă prin sărut, sex 
oral sau alte obiceiuri erotice,
 Fumatul excesiv reduce abilitatea mucoa-
selor orale de a lupta împotriva infecţiilor 
mărind astfel riscul de apariţie a bolii,
 Pacienţii HIV pozitivi prezintă un risc cres-
cut de a dezvolta candidoza bucală. 
Aproximativ 90% dintre aceștia au suferit de 
candidoză bucală cel puţin o dată pe parcur-
sul evoluţiei bolii. 

Clasificarea candidozelor
- Candidoze acute,
- Candidoza acută pseudomembranoasă,
- Candidoza acută atrofică,
- Candidoze cronice,
- Candidoza cronică atrofică (stomatita 
protetică),
- Cheilita angulară,
- Glosita mediană romboidală,
- Candidoza cronică hiperplazică (leucoplazia 
candidozică),
- Candidoza cronică cutaneo-mucoasă.

Simptomatologia candidozelor orale
În candidozele acute apar leziuni sub forma 
unor plăci ușor aderente, lăptoase, alb cre-
moase pe mucoasele bucale eritematoase. 
Localizarea mai frecventă este pe obraz, palat 
sau oro-faringe.
- Aceste plăci se pot dezlipi ușor, lăsând în 
urma lor o suprafaţă roșie, aprinsă.
- Leziunile sunt acompaniate de durere, prurit 
și senzaţie de arsură. Câteodată apare dis-
confort la deglutiţie.
- Poate să apară la copii, la vârstnici și per-
soane imuno compromise sau slăbite de 
radioterapie, chemoterapie, corticoterapie, 
diabet, neoplasme, afecţiuni hematologice cu 
caracter malign.

Candidoza cronică atrofică apare în cadrul 
stomatitelor protetice. 
Se prezintă clasic, sub formă de roșeaţă, de 
regulă sub proteza superioară, cu zone albi-
cioase și cu peteșii. 
Pe lângă Candida albicans, cu prezenţa 
majoritară în afecţiune mai participă și alte 
microorganisme ca de ex. Klebsiella. 

Cheilita angulară este o infecţie combinată 
streptococică, stafilococică și candidozică 
care afectează comisurile bucale. Clinic se 
prezintă cu o piele macerată, roșie și crăpată 
în colţurile buzelor.
- Candidoza în infecţia cu HIV se localizează 
la nivelul comisurilor, este cutaneo-mucoasă 
și are caracter cronic, nefiind tratabilă.

Glosita mediană romboidală nu mai este 
considerată a fi o anomalie morfologică, ci o 
formă de candidoză cronică atrofică, ce 
afectează faţa dorsală a limbii. Apare la 
fumători și la bolnavii care folosesc steroizi 
prin inhalare.

Glosita micotică cronică este o formă mai 
gravă, unde aproape întreaga suprafaţă 
dorsală a limbii este acoperită de depozite 
micotice. Apare la bolnavii cronici, stările 
cașectice, neoplazii sau la fumători subnutriţi.

Candidoza este o infecţie frecvent întâlnită în 
leziunile orale precanceroase (leucoplazie 
candidozică) și carcinoase. Nu se poate afir-
ma cu certitudine dacă în leziunea leucoplazică 
a fost iniţial și infecţia cu Candia albicans este 
doar o invazie secundară sau invers. În urma 
studiilor efectuate, cercetătorii ne atrag atenţia 
asupra legăturilor existente între diskeratoze, 
leucoplazie, candidoză, displazia epitelială și 
riscul succesiv al malignizării.
Jaloanele protocolului terapeutic
Asistenta de medicină dentară, mai precis 
asistenta de igienizare oro-dentară are un 
rol deosebit de important în menţinerea echili-
brului biocenozei bucale.
Ce este de făcut în candidoza acută 
pseudomembranoasă?
 La copii candidoza orală este larg răspândită 
și poate fi asociată cu dermatită facială sau cu 
o dermatită de scutec.
 Colonizarea areolelor mamare ale unei 
mame care alăptează poate cauza o recoloni-
zare. Mameloanele sunt dureroase și eritema-
toase. Candidoza bucală a sugarului poate 
trece neobservată până în momentul în care 
mameloanele mamei devin roșii și dureroase, 
în special în timpul sau după alăptare. 
 În condiţiile în care copilul necesită trata-
ment local antifungic se recomandă folosirea 
beţișoarelor igienice pentru a efectua badi-
jonajul bucal. Acestea nu se refolosesc!Fig. 2. Micoza oro-faringiană Fig. 5. Glosita mediană romboidală

Fig. 3. Stomatită protetică

Fig. 6 a Aspectele clinice în glosita micotică cronică

Fig. 6 b Aspectele clinice în glosita micotică cronică

Fig. 4. Cheilită angulară
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 Spălarea mâinilor cât mai des!
 Tratamentul este prescris de către medicul 
pediatru, de regulă cu suspensie de Nistatin.
 În cazurile cu tendinţa la recidivă se 
recomandă badijonarea orală cu glicerina 
boraxată în scop preventiv la nou născuţi.

Ce este de făcut în cazul candidozei asociate 
stomatopatiilor protetice?
 Stomatopatiile sau stomatitele protetice sunt 
inflamaţii cronice ale mucoasei bucale în con-
tact cu faţa mucozală a bazelor protezelor 
mobile, respectiv mobilizabile. Aceste afecţiuni 
sunt mai frecvente la pacienţii edentaţi total 
protezaţi cu proteze mobile care produc trau-
matisme şi care sunt purtate continuu iar 
igienizarea lor precum și a cavităţii bucale 
este defectuoasă. Ori de câte ori apare la 
edentatul parţial trebuie căutată o cauză 
generală.
 Este vorba despre afecţiuni cronice de 
dimensiuni diferite. Uneori apare sub forma 
unor pete eritematoase la nivelul palatului dar 
poate să se extindă pe faţa dorsală a limbii 
sau în colţul buzelor. 
 Cheilita angulară candidozică pe lângă fap-
tul că oferă un aspect respingător feţei dese-
ori se asociază cu dureri, prurit și are un 
potenţial infecţios. În aceste cazuri trebuie să 
atragem atenţia bolnavului să folosească pro-
sopul, tacâmurile și vesela cu atenţie crescută, 
individualizat ca să ferească membrii familiei 
de o eventuală răspândire a infecţiei.
 Cele mai importante măsuri terapeutice și 
profilactice constă în instituirea unei igiene 
orale corecte și o igienizare corectă a pro-
tezei. 
 Pacienţii vor fi instruiţi de către asistentă 
privind practicarea unei igiene corespunzătoare 
și a unei igienizări individuale a protezei ce se 
poate realiza acasă după fiecare masă. 
Spălarea și perierea suprafeţelor de contact 
cu pastă de dinţi sau cu săpun de casă este o 
măsură eficientă, deoarece se schimbă pH-ul 
feţei rugoase, și metoda are și un efect bacte-
ricid.
 Spălarea mâinilor în prealabil ori de câte ori 
protezele sunt îndepărtate din cavitatea 
bucală sau sunt reinserate!
 Pacienţii care au infecţii recurente vor fi 
sfătuiţi să nu poarte proteza noaptea și să o 
lase în soluţie dezinfectantă cu clorhexidină 
0,2%–2%.
 O dată pe săptămână se recomandă scu-
fundarea protezei peste noapte într-un pahar 
cu apă călduţă, în care s-a dizolvat o tabletă 
de Corega (denture cleanser tablets). 
Dimineaţa proteza se periază cu peria de 
dinţi, după care se spală sub un jet de apă 

călduţă, și se aplică pe câmpul protetic.
 Tratamentul antifungic pentru îndepărtarea 
Candidei albicans va fi instituit în următoarele 
situaţii:
 după ce diagnosticul clinic a fost confirmat 
și de examenul bacteriologic;
 la pacienţii care prezintă senzaţii de arsură 
la nivelul mucoasei orale;
 la pacienţii la care infecţia s-a răspândit și în 
alte zone ale cavităţii orale sau la nivelul  
faringelui;
 în cazul protezaţilor cu risc crescut de insta-
lare a micozelor sistemice: afecţiuni debilitan-
te, medicaţie agresivă sau post tratament de 
cancer.
 Tratamentul antifungic local poate fi realizat 
cu Nistatin, Amfotericina B, Miconazol, 
Dakartin sau Clotrimazol.
 Tratamentul general cu Ketokonazol sau 
Fluokonazol generează deseori fenomene de 
rezistenţă a Candidei albicans la aceste medi-
camente.
 Dacă o terapie antifungică a diminuat 
prezenţa fungilor, dar acestea apar la o lună 
după tratament este evident că sursa de 
infecţie este baza protezei.

Alte indicaţii și recomandări bolnavilor 
predispuși sau suferinzi de candido-
micoză:
 Reducerea consumului de zahăr,
 Dacă suspectaţi prezenţa unor factori de 
sistem care agravează tabloul clinic orientaţi 
bolnavul spre un medic generalist.
 Prescrierea și folosirea medicaţiei antifun-
gice va fi controlată de medicul de medicină 
dentară. Asistenta poate recomanda  
bolnavilor cu cheilită angulară aplicarea 
unguentului Nidoflor, de regulă seara și aco-
perirea pernei cu un prosop pentru a nu 
murdării așternutul.
 Nidoflorul se folosește în principal împotri-
va candidozelor atât curativ, cât și profilactic. 
Neomicina, ca substanţă activă din compoziţia 
acesteia este un antibiotic cu spectru larg, 
activ faţă de diferite tulpini de germeni gram-
pozitivi și gramnegativi. Nidoflor unguent la 
100 de grame conţine:
Nistatina 10.000.000 UI, Neomicina sulfat 
0,382 g, Triamcinolonacetonid 0,100 g, 
Lanette N 16,000 g, Eutanol G 4,000 g, 
Glicerină 12,000 g 
Nipagin 0,150 g, Nipasol 0,050 g, Apă 
demineralizată 63,988 g.
 Majoritatea cazurilor de candidoză bucală 
sunt forme ușoare și se pot vindeca prin sim-
pla aplicare locală a unor soluţii antifungice. 
 Formele foarte ușoare se pot vindeca și fără 
tratament medical. Pentru formele severe, 

tratamentul antifungic local este de maxim 14 
zile. În unele cazuri însă, candidoza poate 
persista timp de câteva săptămâni chiar și sub 
tratament antifungic. 
 Infecţiile recurente apar în cazul când igiena 
nu este îmbunătăţită.
 Pentru a reduce disconfortul creat de  
candidoza bucală se recomandă:
- consumarea de lichide reci, precum apa 
rece sau ceaiul cu gheaţă, îngheţată sau 
sucuri de fructe congelate;
- consumarea alimentelor ce sunt ușor de 
înghiţit, precum gelatina, îngheţata sau  
cremele;
- dacă depozitele bucale sunt dureroase se 
recomandă folosirea paiului atunci când se 
consumă lichide;
- clătirea gurii de câteva ori pe zi cu o soluţie 
salină, care se prepară din 5g de sare și 
200ml de apă călduţa.

CONCLuzii
Candidozele nu sunt afecţiuni grave sub 
aspectul ad vitam. Dar, pot cauza o serie de 
neplăceri, locale și generale, care afectează 
în mod serios calitatea vieţii. Se poate afirma 
că aceste infecţii micotice sunt prezente în 
mod manifest în stomatopatiile protetice, pre-
cum și în momente cruciale ale vieţii: imediat 
după naștere și atunci când scade imunitatea 
organismului. Având în vedere răspândirea 
largă a candidozelor, asistenta de medicină 
dentară trebuie să cunoască cauzele, formele 
clinice, modalităţile uzuale de terapie precum 
și sfaturile utile de prevenire a infecţiei candi-
dozice.
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Str,_______________________________Nr,_________
Bl,_______Sc,_______Apt_______Sector____________
LOCALITATEA_________________JUDET____________
TEL.__________________ EMAIL_________________
Medic           Tehnician   Patron           Angajat    

  Cost abonament: 80 Ron / an; 4 exemplare
  Pentru informaţii şi abonamente: Claudia Lăzărescu,
  S.C. Dental Target Srl, 
  Tel.: 0724 864 358, 
  E-mail: office@dentaltarget.ro; 
  w w w . d e n t a l t a r g e t . r o

Doresc să primesc revista Dental Target. Prezenta constituie consimţământul meu 
expres şi neechivoc privind prelucrarea datelor cu caracter personal cuprinse în 
acest talon. Cunosc că am dreptul de a solicita rectificarea, actualizarea sau  
şter gerea datelor mele, precum şi celelalte drepturi oferite de lege.
Semnătura______________________________

Revistă dustribuită gratuit medicilor şi 
tehnicienilor dentari de SC Dental Target 
SRL; Tiraj 6.000 ex.

Talon 
Pentru a nu avea probleme cu recepţia 
revistei, vă rugăm să completaţi şi să ne 
trimiteţi talonul la adresa: C.P. 76, O.P. 63 
Bucureşti sau pe office@dentaltarget.ro

 10 
EMC/an

cf. Reg. EMC 
al CMDR

Pentru medicii dentişti



Suport: e-mail: marius@dentex.ro, 
Marius Gheorghe - Tel.: 0726.777.111; www.dentex.ro

www.facebook.com/laboratordentex

1 AN
GARANȚIE

MULTIPRESS ECO
se deosebeşte prin calitatea perfectă 
și construcţia fiabilă și solidă. Procesul 
de injecţie este complet automatizat. 
Munca tehnicianului este limitată la 
pregătirea lucrărilor în ceară, ambalare 
în chiuvetă și spălarea tiparului. 
Aparatul controlează procesul de topire 
și injectare și semnalizează etapele 
specifice ale procesului.

1.990 euro

GRATUIT: 1 KIT MULTIPRESS 
STARTER SET ÎN VALOARE DE 

200 EURO

BIOCETAL
este o rășină acrilică termoplastică 
utilizată pentru efectuarea protezelor 
parțiale fără metal.

VITAPLEX 
este un material termoplastic, care 
introduce un nou standard de calitate 
pentru protezele dentare totale 

DENTIFLEX 
este o răşină poliamidă termoplastică 
utilizată pentru realizarea protezelor 
parțiale fără metal

Prezentare Preț / Cartuș

Cartuș 9 x 4 g 12,9 lei

Cartuș 9 x 10 g 17,9 lei

Cartuș 9 x 15 g 20 lei

Cartuș 9 x 25 g 25,9 lei

Prezentare Preț / Cartuș

Cartuș 9 x 9 g 29 lei

Cartuș 9 x 16 g 40 lei

Cartuș 9 x 25 g 49 lei

Prezentare Preț / Cartuș

Cartuș 6 x 28 g 49 lei

Culori: 3 nuanțe cu vinișoare, 
16 nuanțe Vita, Transparent

Culori:  3 nuanțe cu vinișoare, Roz,
Transparent

Culori: Roz cu vinișoare, Roz, 
Transparent






