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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. 
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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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Editorial

Eveniment
 ilele stomatologice bănăţene - -  Iunie, Timişoara  
 Competence in Esthetics - -  oiembrie, Viena

Restaurări estetice
JuCăTORi ÎN EChiPă: EfiCiENţA și ESTETiCA 
Restaurări în zona laterală fabricate din oxid de zirconiu translucid
Dieter nappe, CDT, ch eigen-Rechtenbach ermania
Traducere Dr. Andrea Czimmerman din Reflect Magazine ( 20 )

COMBiNAţiA iDEALă PENTRu OPTiMizAREA SuCCESuLui ESTETiC 
Ceramică integrală i tehnologie CAD CAM
Mar o a ovac, DMD, M c, PhD, agreb-Croaţia, şi Michele Temperani, Florence-Italia
Traducere Dr. Andrea Czimmerman din Reflect Magazine ( 20 5)

Materiale și tehnologii
REALizAREA uNEi PROTEzE SChELETATE DiN BiOhPP PRiN PRESARE 
Cu AJuTORuL SiSTEMuLui fOR 2 PRESS
Dr. Dorina recu, Tehn. Dent. Radu Banc  Cluj apoca

Protetică mobilă
RECuPERAREA uNEi PROTEzE SChELETATE Cu SiSTEME SPECiALE 
DuPă ExTRACţiA uNui DiNTE STâLP
Oana-Cella Andrei ), Bogdan Dobrin2), Cristina- teliana Mihăescu ), Constantin Dăguci ), ivia-Alice Tănăsescu5)
,5) Department of Removable Prosthodontics, UMF Carol Davila Bucharest 

2, ) Private practice, ) Department of Prevention of Oro-Dental Diseases, Faculty of Dentistry, University of Medicine and Pharmacy, Craiova

Stomatologie generală
zâMBET Şi fRiCă PE SCAuNuL STOMATOLOGuLui
idia uţu , Camelia Ionescu2, Corina Marilena Cristache , Mihai Burlibaşa  Poliana Mihaela eru5, Irina Donciu
 Prof. grad I Centrul de Resurse i Asistenţă Educaţională Bucure ti (CMBRAE) i iceul teoretic “ ean Monnet”, Bucure ti, 2 Asist. Univ., 

doctor în ştiinţe medicale UMF „Carol Davila” Bucureşti, Medicină Dentară, medic primar medicină dentară,  Ş. ., doctor în ştiinţe medicale 
UMF „Carol Davila” Bucureşti, F.M.A.M, medic primar chirurg oro-maxilo-facial Concordia Dent Clinic,  Conf. Univ., doctor în ştiinţe medicale 
UMF „Carol Davila” Bucureşti, F.M.A.M, medic primar medicină dentară, 5 Ş. ., doctor în ştiinţe medicale UMF „Carol Davila” Bucureşti, 
Medicină enerală,  . ., doctor în ştiinţe medicale UMF „Carol Davila” Bucureşti, Medicină Dentară, medic primar medicină dentară

implantologie, funcţionalitate şi estetică
iMPORTANţA uNui MANAGEMENT CORECT AL ţESuTuRiLOR MOi 
ÎN REzOLvAREA uNEi SiTuAţii COMPLExE
Roxana Buzatu, Andreea A. Pogan, ilvana Canjau, Bogdan Baldea, Doina Onisei - Clinica de Parodontologie, 
Facultatea de Medicină Dentară, UMFT “Victor Babe ” - Timişoara

Educaţie medicală continuă
BOALA DE fOCAR
GhiD PRACTiC PENTRu ASiSTENTELE DE MEDiCiNă DENTARă PARTEA A xix - A
Prof. Univ. Dr. Melinda zé ely , Asist. Univ. Dr. Bor  Andreea , Asist. Univ. Dr. ere es-M thé Bernadette , 
Dr. Cs -Maticu bor , Prof. Univ. Dr. heorghe Mate ovits
UMF Tîrgu Mure ,  CMI atu Mare,  UMF „Victor Babe ” Timi oara

Dental Labor Manolache

70 de ani de istorie, experienta, inovatie si calitate.

VistaScan Mini View si Combi View
• Durr Dental are solutia optima pentru fiecare format, fie ca 
 vorbim despre Intraoral, Bite-wing, Panoramic sau Ceph. 
 Cu o rezolutie de inalta calitate 22 LP/mm. Lider inca din 2002. 
• Placutele fosforice sunt flexibile, subtiri ceea ce face ca pozitionarea 
 sa fie una foarte facila. 
• Rezultate in cateva secunde.

Sistemul de igiena Durr Dental 
• Siguranta in practica dentara de zi cu zi. 
• 4 culori, 4 zone – simplu si sigur. 
• Calitate, siguranta si experienta inca din 1966. 
• Compusi superiori: fara aldehide, halogeni, fenoli. 
• Spectru larg de eficacitate: bactericid, fungicid, tuberculocid, virucid

High-definition

touch display

70 de ani de istorie, experienta, inovatie si calitate.

 Durr Dental are solutia optima pentru fiecare format, fie ca 
 vorbim despre Intraoral, Bite-wing, Panoramic sau Ceph. 
 Cu o rezolutie de inalta calitate 22 LP/mm. Lider inca din 2002. 
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Parteneri Durr Dental: Dental Partner’s Grup, Bucuresti, Str. Visinilor, Nr. 2, Ap. 1, 021/326.25.04; 
Dent Distribution, Bucuresti, Str. Logofat Tautu, Nr. 66, 021 308 57 51;  GADA Group Romania, 
Bucuresti, Str. Barbu Vacarescu, Nr. 241A, 021 317 21 02; Medident International, Bucuresti, 
Str. JS Bach, Nr. 3, 021 231 02 14; Patifarm, Brasov, str. 13 Decembrie, Nr. 1, 0268 474 702; 
Prodenta, Arad, Str. Preparandei, Nr. 32, 0257 284 878; Plurifarm Dent, Bucuresti, Str. Prof. Dr. Gh. 
Marinescu, Nr. 43, 021 316 22 22; Terra Dent, Bucuresti, Str. Constantin Noica, Nr. 136, 021 316.41.83; 
TEMCO, Bucuresti, str. Calusei, Nr.69A, 021 252 4650;
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4 editorial

Fineţea detaliului şi măiestria în ceea ce 
priveşte lucrul manual par să-şi fi pierdut 
complet „valoarea adăugată” în zilele noastre.  
Şi totuşi, obiectele de serie nu ne impresionează, 
ci dimpotrivă, ne minunăm la vederea unor lu-
cruri ce aparţin altor timpuri când omul lucra 
numai manual; mai mult, lucrând, acel om şi 
gândea. Obiectele realizate gândind nu erau 
„fabricate”, ci create, diferenţa fiind făcută de 
ceea ce acestea reprezentau pentru el şi pen-
tru comunitate. Această diferenţă la nivel de 
intenţie a determinat omenirea să evolueze; 
această moştenire spirituală transpare simbolic 
dincolo de obiectul făurit şi este ceea ce ne 
farmecă.
De-a lungul evoluţiei omenirii, multe minuni 
au fost create pornind de la simpla aprindere 
a focului într-un cuptor. Una dintre ele este 
tehnologia smalţului cloisonné, provenită din 
Orientul Apropiat probabil în jurul secolului al II-
lea d.Hr. şi extinsă ulterior până în China, apoi 
pierdută în jurul secolului al XV-lea. În casete, 
create prin sudarea sau lipirea unor chenare 
din sârme de argint sau aur pe suprafaţa plană 
a obiectului din acelaşi material, se incrustau şi 
se ardeau pietre preţioase sau semi-preţioase, 
sticlă sau alte materiale.
Realizate prin utilizarea simultană a mai mul-
tor tehnici (turnarea, ciocănirea, răsucirea, 
ştanţarea, filigranarea, granulaţia, incrustarea), 

piesele care au supravieţuit vremurilor, fie ele 
bijuterii împărăteşti sau obiecte de cult, sunt 
adevărate opere de artă, iar examinarea lor ne 
dă o idee despre nivelul mijloacelor şi abilităţilor 
tehnice ale maeştrilor din vechile ateliere; mai 
târziu apar şi surse scrise, cum este de exem-
plu colecţia „Schedula diversarum artium” a lui 
Theophilus Presbyter. 
Astfel, ne putem închipui cum, lucrând cu  
mijloace rudimentare dar împrumutându-le 
voinţa şi pasiunea spiritului lor, uitaţi maeştri 
anonimi au realizat aceste minuni, spre  

aducerea aminte peste ani nu a numelui lor, ci, 
mai important, a faptului că au existat şi că au 
determinat un progres pentru umanitate. 

Pasiunea poate face, din simplul 
meşteşug, artă. Prin spiritualizare.

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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6 restaurări estetice

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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Participarea la Spectrum Day & LMT Lab Day – Chicago 2015

Oameni din toate colţurile lumii sunt atraşi anual să experimenteze “visul american”.
Am trăit şi eu acest vis în 200  când am lucrat pentru prima dată în e  or  şi 
apoi în e  ersey. După tragedia din  eptembrie când cele două turnuri 
gemene ale TC au fost ţinta aşa-zisului atac terorist lucrurile s-au schimbat 
mult. În 200  am revăzut tatele Unite doar ca turist, însă America arata diferit.  
În perioada 2 -2  Februarie ac. am fost invitat ca lector la Spectrum Da  şi LMT 
Lab Da , importante congrese destinate tehnicienilor dentari din America şi 
Canada, organizate de către două reviste de specialitate: “Spectrum Dialogue” 
din Canada şi “LMT Mag” din tatele Unite ale Americii. 
Evenimentele s-au desfăşurat la Chicago, cel mai mare oraş din statul Illinois şi 
al treilea oraş ca mărime din tatele Unite, după e  or  şi os Angeles. 
Deşi mi-am dorit să fie vreme bună în “Oraşul Vânturilor”, cum este denumit 
Chicago, iarna aceasta a fost una dintre cele mai friguroase din ultimii 0 de ani. 
Pe data de  Martie, de ziua f. Patric  al Irlandei, primaria vopseşte în verde 
râul care străbate oraşul, aceasta fiind culoarea naţională a Irlandei, iar oamenii, 
irlandezi sau nu, sărbătoresc îmbrăcaţi în haine verzi, purtând pălării imense de 
spiriduşi şi trifoi cu patru foi, dar anul acesta a fost atât de frig încât apa râului 
Chicago a fost îngheţată.

Manifestările s-au 
desfăşurat în aceeaşi 
perioadă la hoteluri diferite 
dar foarte apropiate. 
Evenimentul organizat de 

pectrum Dialogue a fost 
la Fairmont Millenium Par  
Hotel iar cel organizat de 

MT Mag a fost la Hyatt 
Regency Hotel.
Interesant este faptul că 
organizatorii se înţeleg 
deoarece scopul este “în 
trendul american”, acela 
de a face reclamă şi de a 
vinde. Diferenţa majoră 
dintre cele două congrese 
este că informaţiile şi 
prezentările sunt total 
diferite. 
Cei de la pectrum 
Dialogue organizează 
conferinţele în două săli 
diferite, cu peste 00 de 
locuri. Prima sală, cea mai 
mare, este destinată pro-

teticii fixe, unde prezentările sunt mai interesante şi participarea mai numeroasă 
iar în cea de a doua sală au loc prezentările destinate proteticii mobilizabile. 
Spectrum Da  se adresează celor care doresc să vadă o cazuistică complexă. 
Firmele participă cu standuri mici. Prezentările de anul acesta au fost susţinute 
de specialişti de talie mondială precum: Michael eifert, MDT- TM, Dr. avier 
Vas uez, DMD, Peter Pizzi, CDT, Paolo Perpetuini, CDT; Domenico Cascione, 
CDT, Dr. Mamaly Reshad, Dr. aj ivraj, Claudio Tinti, CDT; Oliver Brix, MDT şi 

ondas Vlachopoulos, B c, CDT. Este o deosebită plăcere să te afli pe aceaşi 
şcenă cu nume atât de cunoscute şi cu tehnicieni atât de talentaţi ca Domenico 
Cascione, Oliver Brix şi ondas Vlachopoulos. Evenimentul s-a desfăşurat pe 
două etaje diferite, primul etaj fiind destinat conferinţelor iar cel de al doilea 
firmelor. Pentru americani distanţa pare să fie o obişnuinţă. Pentru a ajunge la 
expoziţie era nevoie să cobori în subteran, pe trei scări rulante, aproximativ patru 
etaje sub nivelul zero.

Cu Arian Deutsch - My telescopic brother from U A .

Cristian Ioan Petri, Artchris – Cluj Napoca
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În schimb, LMT Lab Da  este total diferită, pentru că se bazează mai mult pe 
expoziţie şi mai puţin pe conferinţe. Prezentările au loc în peste 0 de săli, cu 20 
de locuri până la peste 00 de locuri, cu hands-on în multe locaţii. Pentru noi 
europenii modul de organizare este mai greu de înţeles, totul se reduce la 
reclamă şi sho . 
LMT Lab Da  a fost mai dificilă pentru noi, deoarece pentru a te descurca aveai 
nevoie de o hartă. Expoziţia era tot în subteran şi aveai timp să citeşti un articol 
până ajungeai la etajul expoziţional. 
În schimb sălile de prezentare şi hand-on erau împărţite pe mai multe niveluri şi 
aripi diferite ale hotelului iar P -ul nu era suficint pentru a te descurca. În cadrul 
evenimentului au fost  de conferinţe la care au participat peste 500 de 
tehnicieni dentari şi peste 2 0 de companii. Fiecare participant având posibili-
tatea să-şi aleagă conferinţa şi firma. a LMT Lab Da  toate prezentările erau 
incluse în taxa de participare în comparaţie cu Spectrum Da  unde la anumite 
hands-on trebuiau achitate taxe separate. 

a fel cum sunt maşinile, clădirile şi distanţele dintre oraşele americane la fel este 
şi diferenţa dintre tehnicieni şi medici. Ca nivel, marea masă a tehnicienilor şi a 
medicilor este mult sub cea europeană dar există anumiţi tehnicieni şi medici, 
majoritatea asiatici sau europeni, care au un nivel incredibil. Tehnicienii nu sunt 
nevoiţi să termine o şcoală sau un colegiu de specialitate pentru a putea profesa. 
Este suficient să  “inveţe meserie” la locul de muncă. De aceea, pe lângă 
diferenţele din cadrul  aceleiaşi clase profesionale există şi o diferenţă între tehni-
cian şi medicul dentist. Raportul preţului este de 5 la  pentru medicul dentist 
dacă ne referim la cei care urmăresc mai mult producţia, dar se poate schimba 
raportul dacă tehnicianul oferă o lucrare protetică de calitate, care nu se 
diferenţiază de dinţii naturali.
Titlul prezentării susţinute în cadrul Spectrum Da  și LMT Lab Da  a fost 
“Synergy of Dental Technology Technician & CAD/CAM, the Way to Success and 
more“. Cum reuşim să rezolvăm cazuri mari şi complicate fără să ne fie frică de 
eşec  De ce este nevoie pentru a obţine structuri corecte  Ce fel de materiale  
Când, cum şi unde folosim zirconiul, aliajele metalice, compozitul şi ceramica 
presată  Pot fi combinate  Care este primul pas
Am vorbit despre noile materiale i tehnologii care influenţează rezultatul  
tratamentului i ajută la cre terea productivităţii, dar şi despre intervenţia 
calificată a tehnicianului dentar fără de care tehnologia nu are nicio valoare. 
Fiecare acţiune are o reacţie, iar astăzi începutul acţiunii vine de la cerinţa 
pacienţilor şi de aceea trebuie să previzualizăm rezultatul final al lucrărilor înainte 
de a începe procedurile minim invazive sau invazive. Tehnologiile CAD CAM sunt 
în măsură să asigure calitatea constantă i precizia dar fără a înţelege tehnologia 
i fără a o controla nu exista rezultate viabile. 

uccesul constă într-o simbioză interdisciplinară a cazurilor, utilizarea materialelor 
specifice pentru fiecare caz în parte, tehnologie nouă şi o perfecţionare continuă. 
Cele trei zile de conferinţe s-au încheiat cu vizitarea oraşului Chicago, apoi, după 
un zbor de două ore şi cu vizitarea Manhattanului şi a laboratorului coordonat de 
Peter Pizzi.
Este plăcut să revezi Do to n Manhattan după  ani şi să vezi noua cladire TC 
care s-a ridicat pe locul turnurilor gemene. Muzeul dedicat tragediei din  

eptembrie este o adevarată fortăreaţă iar noua cladire este impresionantă.  
a fel este şi imaginea Manhatanului văzut din zgarie nori.
ocietăţile din care facem parte sunt foarte diferite iar pentru noi, esteuropenii, este 

dificil să participăm ca lectori la astfel de evenimente. Dar este cu atât mai plăcut 
când dispar barierele şi la finalul prezentării primeşti aprecieri pentru ceea ce faci. 
Experienţa devine astfel încântătoare.

pectrum day

 Cu oachim Mosch - Primotec

Cu Peter Pizzi

Apa îngheţată a râului Chicago

Manhattan

9eveniment



BiohPP - High Performance Polimer este varianta PEE  îmbunătăţită cu particule ceramice. Datorită calităţilor sale deosebite, precum elasticitatea 
şi rezistenţa specifică osului natural, biocompatibilitatea şi estetica lucrărilor protetice, ne-am decis să folosim acest material special.  
În continuare vom prezenta etapele de lucru ce au condus la realizarea unei protezei scheletate cu sisteme speciale.

 - Modele au fost facute din gips Cls. a IV-a extradur (Fig. ).
 - Macheta de ceară pentru partea fixă se realizează la o grosime minimă recomandată de 0,  mm peste care  
   se aplică retenţiile mecanice (cristale perle). Totodată se modelează colereta linguală şi se fixează sistemele  
   speciale (Fig. 2).
 - Canalele de injectare folosite în acest caz au fost de 2,25 mm şi un rezervor de  mm (profil pătrat).
 - Pentru ambalarea machetei folosim masa de ambalat specifică brevest for 2 press în conformatorul special,  
   respectând indicaţiile producătorului (Fig. ).
 - Procesul de presare are loc cu ajutorul sistemului for 2 press.
 - După dezambalare şi sablare se observă adaptarea perfectă (Fig. ). Materialul nu suferă contracţii,  
   prelucrarea se face uşor şi rapid.
 - Partea fizionomică este realizată din material compozit (Fig. 5).
 - Pentru partea mobilizabilă s-au pregătit modelele de lucru pentru duplicare (procesul fiind la fel ca şi în cazul  
   protezei scheletate din metal). Modelul duplicat este realizat doar din masa de ambalat specifică brevest for 2 press.
 - Modelarea se face cu ajutorul cerurilor calibrate: conectorul principal  mm, zona sistemelor speciale 0,  mm,  
   iar zona retentivă  mm (Fig. ).
 - Procesele de ambalare, injectare, dezambalare şi sablare sunt la fel ca la partea fixă (Fig.  şi ).
 - După sablare se observă adaptarea perfectă pe model.
 - Finalizarea lucrării se face conform dinţilor antagonişti, prin modelare cu material compozit şi adăugarea  
   dinţilor artificiali şi a componentei acrilice (Fig.  - ).
 - Rezultatul estetic este cel mai bun posibil iar greutatea lucrării finale este redusă semnificativ (Fig. ).

Conclu ii
Procesul de realizare a unei proteze scheletate din BiohPP prin presare este mult mai uşor şi mai sigur decât 
în cazul în care se foloseşte metal. 
imitarea capacităţii CAD CAM de a efectua unele etape oferă laboratorului alternativa presării, nemaifiind 

necesară delegarea muncii sau plata suplimentară către un centru de frezare extern.  
BiohPP - High Performance Polimer revoluţionează şi îmbunătăţeste major rezultatul lucrărilor protetice înlocuind aliajele dentare.

Realizarea unei proteze scheletate din BiohPP prin presare cu ajutorul sistemului for 2 press 

Lucrarea a fost realizată de Dr. Dorina Grecu 
şi Tehn. Dent. Radu Banc – Cluj Napoca

sistemul for 2 press

| | | | | | |

 BioHPP® - „Evoluţia Materialelor“

Bionik

elegance
abutmentFlexibilitate

Fară concurenţă
Material de Top

poate face doar natura
Mai Natural

10 materiale şi tehnologii
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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.

b r e d e n t  G m b H&  C o .  K G |  We i s s e n h o r n e r  S t r.  2| 8 9 2 5| 8 9 2 5| 0  S e n d e n | G e r m| G e r m| a n y | Te l .  ( + 4 9 )  0  7 3  0 9  /  8  7 2 - 2 2  | F a x  ( + 4 9 )  0  7 3  0 9  /  8  7 2 - 2 4 | w w w. b r e d e n t . c o m  | e - m a i l i n f o @ b r e d e n t . c o m

 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  High-Performance-Polymer, material biocompatibil este o variantă PEEK® BioHPP  High-Performance-Polymer, material biocompatibil este o variantă PEEK

• 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.bredent.com/de/
bredent/produedent/produedent ct-information-
v2/v2/300/300/300

poate face doar natura
Mai Natural
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Jucători în echipă: Eficienţa și Estetica

Restaurări în zona laterală fabricate din oxid de zirconiu translucid
Dieter Knappe, CDT, Schweigen-Rechtenbach/Germania
Traducere Dr. Andrea Czimmerman din Reflect Magazine (3/2014)

Situaţia iniţială
Pacienta s-a prezentat la cabinet cu un inlay pe dintele 2  fracturat, pe care dorea să îl 
schimbe. Acest dinte fusese restaurat în urmă cu mulţi ani. Întrucât dinţii 25 i 5 erau 
modificaţi la culoare datorită unui tratament endodontic, i-am inclus în planul de trata-
ment. tructurile dentare remanente ale dintelui 2 , care fusese preparat anterior pen-
tru a primi o incrustaţie, au fost prezervate cât de mult posibil. Pacienta avea a teptări 
estetice foarte ridicate i a dorit asigurări explicite asupra faptului că noile ei coroane 
vor arăta complet natural. AM ales să folosim o metodă de fabricare foarte eficientă în 
care restaurările monolitice sunt produse din oxid de zirconiu translucid  
( enostar r TRanslucent). Cu această abordare avem posibilitatea să fabricăm 
restaurări monolitice prin trei metode:
. frezare, sinterizare, glazurare (rapiditate, eficienţă a costurilor),

2. frezare, sinterizare, individualizare cu materiale ceramice de caracterizare, glazurare,
. frezare, individualizare cu lichide de infiltrare, sinterizare, glazurare (estetică ridicată).

Am ales a treia metodă de lucru, care are fi extrem de rentabilă datorită beneficiilor 
oferite de procesul tehnologic digital.

Oxid de zirconiu avansat
Oxidul de zirconiu este de mai mult decât dublu ca i duritate faţă de ceramici i are 
proprietăţi mecanice excelente. Datorită caracteristicilor sale de translucenţă, materialul 
a reu it să întrunească cerinţe estetice. Materialul este utilizat pentru a fabrica restaurări 
monolitice (anatoforme) i structuri ce reprezintă fundaţia placării individualizate.

Oxidul de zirconiu modern întrune te trei cerinţe majore ale tehnologiei dentare contemporane:  
rezistenţa ridicată, estetică i eficienţă. Autorul descrie fabricarea de restaurări monolitice pe zona 
laterală cu oxid de zirconiu translucid enostar r Translucent.

Team pla ers: efficienc  and esthetics
full-contour posterior restorations made ith translucent irconium oxide 
Abstract
This article is ritten in celebration of zirconium oxide, a material hich has firmly established itself in the dental laboratory over the 
past 5 years or so. If appropriately used, zirconium oxide restorations produce very strong and durable results. They also satisfy 
demanding esthetic re uirements due to their translucent properties. The follo ing case study sho s ho  monolithic zirconium oxide 
is effectively incorporated into the digital manufacturing chain to produce highly cost-effective dental restorations ithout having to 
compromise on esthetics. In the case presented, a ax-up as crafted hich served as a basis for fabricating a provisional  
restoration (Telio  CAD for enotec, ieland Dental) and a permanent restoration ( enostar r Translucent, ieland Dental) ith 
one digital data set and CAD CAM milling e uipment. 

ey- ords : monolytic cro ns, translucent zirconium oxide, CAD CAM, digital design, milling, staining, colouring, esthetic harmony, 
functionality.
Re umat
Acest articol este scris pentru a celebra oxidul de zirconiu, un material ce i-a găsit locul în laboratorul de tehnică dentară în ultimii 
5 ani. Utilizate adecvat, restaurările din oxid de zirconiu sunt foarte rezistente i durabile. Datorită translucidităţii lor, acestea satisfac 
i cerinţele estetice ridicate. Următorul studiu de caz arată cum pot fi produse prin tehnologia digitală coroane monolitice din zirconiu 

cu un raport cost-eficienţă ridicat, fără a fi nevoie să fie făcute compromisuri privind estetica. În cazul de faţă s-a făcut un ax-up, 
care a servit ca i bază pentru fabricarea restaurării provizorii (TelioCAD for enotec, ieland Dental) i a restaurării permanente 
( enostar r Translucent, ieland Dental) cu un singur set de date digitale i echipament de frezare CAD CAM.
Cuvinte cheie: coroane monolitice, oxid de zirconiu translucid, CAD CAM, proiectare digitală, frezare digitală, pigmantare şi colorare, 
armonie esteică, funcţionalitate

Fig.  şi 2 Modelajul diagnostic în ceară al coroanelor.

restaurări estetice

UCRU  Î  ECHIP
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Oxidul de zirconiu enostar r Transucent transmite excelent 
lumina. În acest sistem, eficienţa face echipă cu estetica pentru 
a oferi rezultate impresionante. ama largă de discuri,  
stains-urile i tehnica de infiltrare prin pensulare, permit 
obţinerea de efecte naturale într-un timp relativ scurt.

Preparaţia
În prepararea dinţilor 25,2  i 5 pentru restaurările ceramice, 
următoarele aspecte au fost cruciale: evitarea de muchii i 
unghiuri ascuţite i grosimea minimă a pereţilor restanţi.  
Unul dintre beneficiile utilizării zirconiului ca materiald de restau-
rare, include rezistenţa ridicată a acestuia i, ca o consecinţă, 
preparaţia poate fi minim invazivă. Cavitatea preparată pe din-
tele 2  era preparată extensiv. Însă, pentru a putea ancora noua 
restaurare, re-prepararea a fost inevitabilă.
Cavitatea a trebuit extinsă către oral. În ciuda faptului că era 
extrem de subţiat, peretele oral era într-o stare acceptabilă. 
Obiectivul principal a fost menţinerea dintelui i restaurarea lui 
printr-o coroană de înveli . După preparare, s-au luat amprente 
ale ambelor arcade, plus amprenta relaţiei intermaxilare de 
ocluzie. Apoi, clinicianul a fabricat restaurările provizorii prin 
metoda directă, cu ajutorul unei linguri individuale.

fabricarea provi oriilor pe termen lung
Conform planului de tratament pacienta va trebui să poarte timp 
de câteva luni lucrări provizorii pe termen lung. Pentru a 
confecţiona aceste lucrări a fost creat un ax-up (Fig.  i 2).  
În acest tip de situaţie preferăm să utilizăm tehnica manuală de 

ax-up, întrucât este mai rapidă. 

Alternativ, restaurările ar fi putut fi modelate digital. Indiferent de 
metoda aleasă, un rezultat rezistent în timp poate fi obţinut 

numai dacă tehnicianul are cuno tinţe profunde de ocluzologie 
funcţională. 

Coroanele modelate diagnostic au fost transformate în provizorii 
pe termen lung cu ajutorul CAD CAM-ului. Întâi am scanat digi-
tal modelele fizice i ax-up-urile ( enotec D500, ieland 
Dental), iar fi ierul T  a fost importat în programul corespunzător 
de design (Dental Designer, hape) (Fig. ). Apoi, au fost 
ajustaţi corespunzător toţi parametrii, iar datele de construcţie 
au fost transmise ma inii de frezat ( enotec elect, ieland 
Dental), unde restaurarea a fost frezată într-un disc pe bază de 
PMMA (Telio CAD for enotec) (Fig.  i 5).

Cororanele frezate au fost prelucrate minimal i apoi inserate pe 
model. Pentru a da coroanelor de PMMA un aspect cât mai 
natural, am prelucrat i finisat suprafaţa lor a.î. să reflecte 
lumina în mod natural. Coroanele au fost apoi lustruite cu o 
pastă de lustru specială i perii cu păr de capră (Fig. a).  
Apoi, medicul a îndepărtat coroanele provizorii confecţionate 
direct în cabinet i a cimentat coroanele provizorii pe termen 
lung cu un ciment compozit adecvat (Telio C  in  ) (Fig. b).

fabricarea retaurărilor definitive
Trei luni mai târziu, era momentul să ne concentrăm asupra 
lucrărilor definitive. Pentru a face coroane definitive monolitice, 
calea de lucru cea mai rapidă posibil pentru laborator a fost de 
a utiliza setul de date digitale existent deja în sistem i validat 
prin confecţionarea - pe baza lui - a lucrărilor provizorii pe ter-
men lung (Fig. ). 
Pentru aceste retaurări definitive am selectat oxid de zirconiu 

enostar r Translucent. Materialul se prezintă sub formă de 
disc i în ase nuanţe coloristice.

Fig.  şi  Imaginile CAD CAM ale ax-up-ului scanat i al provizoriilor pe termen lung din PMMA (Telio CAD for enotec).

Fig. 5 Coroanele frezate înainte de tăierea de pe 
disc.

Fig. a Coroanele provizorii de lungă durată confecţionate din 
PMMA pe model i...

Fig. b la pacient.

0
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Fig. a şi b Coroana nesinterizată este prelucrată mecanic i finisată. Fig. 0a şi b Infiltrare prin pensulare înainte de sinterizare. ichidul colorant în 
zonele de colet.

Fig.  Coroanele frezate înainte de desprindere de pe discul din oxid de  
zirconiu.

Fig.  Pregătirea aceluia i set de date digitale pentru fabricarea coroanlor din 
oxid de zirconiu ( enostar r Translucent).

Fig. a şi b Infiltrare prin pensulare. ichidul colorant este aplicat pe vârfurile cuspizilor i în fisuri. Fig. 2 Poli area suprafeţelor ocluzale înainte de 
aplicarea stains-urilor.

Am hotărât să alegem varianta un de disc, care ar conferi 
restaurării o nuanţă de culoare de bază caldă, ro iatică.  
După frezarea cu enotec elect, aveam la dispoziţie mai multe 
posibilităţi de a finisa restaurările (Fig. ). În acest caz, structu-
rile nesinterizate au fost caracterizate prin metoda infiltrării de 
culoare. 

finisare: infiltrarea cu pensula
În tehnica de pensulare, coroanele freztae sunt infiltrate cu 
lichidul colorant (zenostar Color r, ieland Dental). În decur-
sul acestui proces restaurările dobândesc aspectul de natural, 
demonstrând o progresie cervico-incizală a culorii 
asemănătoare celei din dinţii naturali chiar dinainte de  
sinterizare. Cu ajutorul acestor soluţii colorante putem  
reproduce toate nuanţele coloristice de pe cheia A-d.  
Adiţional sunt disponibile 5 stain-uri (pigmenţi).
În cazul de faţă am îndepărtat tijele de prindere de disc din 
dreptul coroanelor 25, 2  i 5 i am prelucrat puţin suprafeţele 
(Fig. a i b).

Ulterior, am aplicat lichid colorant cu pensula, selectiv pe vârful 
cuspizilor, în jurul marginilor i în zona profundă a fisurilor  
(Fg. 0a până la b).

Famecul acestui lichid incolor este că poate fi făcut vizibil.  
În acest scop am pus o picătură de concentrat de culoare 
( enostar Vizuali r, ieland Dental) în soluţie. Ca rezultat, 
lichidele individuale pot fi distinse cu u urinţă în momentul 
aplicării lor cu pensula pe restaurare. Materialul colorant este 
compus din pigmenţi organici, care ard fără reziduuri. Apoi, am 
sinterizat restaurările la 50 C ( enotec Fire P , ieland 
Dental). După sinterizare coroanele aveau un aspect fizio-
nomic cu o nuanţă caldă, din gama de ro u, datorită discului 
colorat ales. a inspecţia lucrărilor puse pe model, au trebuit 
făcute ajustări minore. Această metodă de lucru vă asigură 
economii în materie de timp i bani, dar i prin faptul că vă 
ridică standardul de asigurare a calităţii.
Înainte de a aplica stain-urile, am poli at coroanele de oxid de 
zirconiu, iar suprafeţele au fost netezite (Fig. 2). 
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Fig.  Coroana monolitică din oxid de zirconiu de pe dintele 5 se 
încadrează armonios în mediul oral înconjurător i reprezintă o alternativă 
reală la coroanele stratificate.

Fig. 5 Coroana din oxid de zirconiu de pe 25 imediat după cimentare. Dintele 
2  a fost restaurat provizoriu printr-o coroană de PMM .

Fig.  şi  Am aplicat stains-urile i le-am pulverizat cu un alt strat de glazură.

Acest pas contracarează abrazia, care este preocuparea 
comună.

Înainte de punerea lucrărilor în cuptor, am pulverizat o glazură 
spray ( enostar Magic laze, ieland Dental) pe suprafaţa lor 
pentru a stabili o bază uniformă de aplicarea materialelor de 
staining. Pentru a individualiza restaurările am utilizat tains în 
formă de paste ( enostar ArtModule Pastes, ieland Dental). 
Înainte de a fi aplicate, pastele au trebuit ajustate ca i 
consistenţă, pentru a fi aplicate u or i omogen.  
AM individualizat cu tains zonele cervicale i incizale (Fig. ). 
Înainte de ardere am pulverizat un film de glazură pe suprafaţa 
restaurărilor (Fig. ). Combinaţia de stain-uri i spray-ul de 
glazură u or fluorescent au produs un efect tridimensional.

După arderea finală, coroanele arătau ca ni te restaurări aco-
perite cu ceramică stratificată. 
Apoi am verifica în articulator  contactele ocluzale i contactele 
proximale pe model. Apoi am trimis coroanele la cabinet pentru 
cimentare.
Cimentarea restaurării
Dinţii 25, 5 i 2  au fost preparaţi adecvat pentru a primi 
restaurările finale. Din nefericire, încercarea de a salva dintele 
2  a e uat. 

Peretele bucal s-a fracturat în momentul îndepărtării restaurării 
provizorii pe termen lung. Am luat în considerare încă de la 
început faptul că structurile dentare remanente ale acestui dinte 
s-ar putea să cedeze. Prin urmare, am re-cimentat provizoriu 
lucrările provizorii pe termen lung, iar pentru dintele 2  am 
prezentat noul plan de tratament pacientei.  
Câteva săptămâni mai târziu, am cimentat coroanele monolitice 
definitive ( peedCEM) pe dinţii 25 i 5. Planul era ca ulterior, 
să înlocuim 2  cu o corană pe implant.

Conclu ie
Coroanele monolitice din oxid de zirconiu de pe dinţii 25 i 5 
s-au integrat natural în mediul oral (Fig. 5 i ). Pacienta ne-a 
confirmat că putea mesteca natural i confortabil. Protocolul de 
fabricare CAD CAM a acestor coroane este eficient ca i cos-
turi. Materialul translucent utilizat aici ( enostar r Translucent) 
a demonstrat un nivel ridicat de transmitere a luminii prin el. 
Astfel, a oferit baza ideală în reproducerea proprietăţilor optice 
ale dinţilor naturali. Această abordare vă va ajuta să satisfaceţi 
numărul crescut de pacienţi ce doresc un preţ redus i o 
estetică naturală, întrucât oferă o alternativă atractivă la 
lucrările stratificate individual pe suport ceramic sau din metale 
nobile sau nenobile.

Microfisurile sunt prevenite prin reducerea 
prelucrării mecanice la minimum.

Contact:

Dieter nappe, CDT
nappe ahntechni  mbH

dieter. nappe@orange.fr

Dent Distribution Grup
Str. Logofãt Tãutu nr. 66, Sector 3 
Bucureºti, Tel. 021 308 57, 51
office@dentdistribution.ro,
www.dentdistribution.ro

Doriot Dent
Str. Barabas Bela nr. 18 A, 
Arad, Tel. 0257 254 638
office@doriotdent.ro
www.doriotdent.ro

Tiana Dent
Str. Tudor Arghezi nr 7, Sibiu, 
Tel. 0756 163 143
tianadent@gmail.com
www.tianadent.ro

Plurifarm Dent
B-dul. Prof. Dr. Gh. Marinescu, 
nr. 43, Sector 5, Bucureºti,
Tel: 0 21 316 22 25
office@plurifarmdent.ro

Distribuitori autorizaþi Ivoclar Vivadent Technical :
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Inspired to smile
With high-quality products for modern dental lab technology and dentistry, Ivoclar Vivadent makes sure that 
people like to smile. This is also true for the roughly 3000 employees in Schaan, Liechtenstein and in 26 other 
locations around the globe. Attractive workspaces inspire the staff to achieve innovative accomplishments 
that have made Ivoclar Vivadent one of the leading dental manufacturers the world over. 

 785 –  Technical Consultant Digital CAD/CAM Solutions  
Eastern Europe  (m/w) 

 Your tasks:

•	 Introduction of and support for the CAD/CAM systems in the assigned market (Czech Republic, Slovakia, Hungary, Romania)
•	 Consulting	and	support	of	the	sales	staff	in	charge	of	the	market
•	 Service	provider	for	all	CAD/CAM	inquiries	(scanners,	machines,	computers	etc.)
•	 Installation	of	the	systems	and	conducting	individual	training	courses	at	the	customers‘	(e.g.	competence	presentations,	

product presentations)
•	 Organization	and	attendance	of	courses	and	events	in	coordination	with	our	ICDE	in	Vienna
•	 Consultation	and	training	of	universities,	institutes	for	dental	technicians	and	opinion	leaders
•	 Responsibility	for	the	technical	content	of	user	manuals	and	maintenance	manuals

 You profile:

•	 Certified	dental	technician	or	mechatronics	technician	with	commercial	knowledge
•	 Mastery	of	an	Eastern	European	language	and	fluency	in	spoken	and	written	English	
•	 Sales	experience	in	the	dental	market	advantageous
•	 Committed	personality	with	strong	communication	skills	and	assertiveness,	who	works	well	under	pressure		
•	 Willingness	to	travel

 Your advantages:

•	 Autonomous	and	diversified	job	in	a	professional	work	environment	with	a	modern	infrastructure
•	 Salary	in	line	with	the	market	and	modern	working	conditions	with	flexible	time	management
•	 Collaboration	with	a	passionate	and	loyal	team

 Your start of employment:

•	 By	agreement

For	our	team	in	the	new	Ivoclar	Vivadent	Sales	&	Marketing	Office	in	Vienna,	Austria,	we	are	looking	for	a	committed	
individual as:

Mireille Heule-Tanner looks forward  
to	receiving	your	online	job	application	under	  
www.ivoclarvivadent.com.
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Compozitul de cimentare esteticã

NOU

“  de o Simplitate
    Uimitoare!”
Estetica

Compozitul de cimentare pentru esteticã excepþionalã 
ºi procesare prietenoasã cu utilizatorul...

•
•
•
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Informați-Vă despre Ofertele Speciale Ivoclar Vivadent Clinical la :
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Inspired to smile
With high-quality products for modern dental lab technology and dentistry, Ivoclar Vivadent makes sure that 
people like to smile. This is also true for the roughly 3000 employees in Schaan, Liechtenstein and in 26 other 
locations around the globe. Attractive workspaces inspire the staff to achieve innovative accomplishments 
that have made Ivoclar Vivadent one of the leading dental manufacturers the world over. 

 785 –  Technical Consultant Digital CAD/CAM Solutions  
Eastern Europe  (m/w) 

 Your tasks:

•	 Introduction of and support for the CAD/CAM systems in the assigned market (Czech Republic, Slovakia, Hungary, Romania)
•	 Consulting	and	support	of	the	sales	staff	in	charge	of	the	market
•	 Service	provider	for	all	CAD/CAM	inquiries	(scanners,	machines,	computers	etc.)
•	 Installation	of	the	systems	and	conducting	individual	training	courses	at	the	customers‘	(e.g.	competence	presentations,	

product presentations)
•	 Organization	and	attendance	of	courses	and	events	in	coordination	with	our	ICDE	in	Vienna
•	 Consultation	and	training	of	universities,	institutes	for	dental	technicians	and	opinion	leaders
•	 Responsibility	for	the	technical	content	of	user	manuals	and	maintenance	manuals

 You profile:

•	 Certified	dental	technician	or	mechatronics	technician	with	commercial	knowledge
•	 Mastery	of	an	Eastern	European	language	and	fluency	in	spoken	and	written	English	
•	 Sales	experience	in	the	dental	market	advantageous
•	 Committed	personality	with	strong	communication	skills	and	assertiveness,	who	works	well	under	pressure		
•	 Willingness	to	travel

 Your advantages:

•	 Autonomous	and	diversified	job	in	a	professional	work	environment	with	a	modern	infrastructure
•	 Salary	in	line	with	the	market	and	modern	working	conditions	with	flexible	time	management
•	 Collaboration	with	a	passionate	and	loyal	team

 Your start of employment:

•	 By	agreement

For	our	team	in	the	new	Ivoclar	Vivadent	Sales	&	Marketing	Office	in	Vienna,	Austria,	we	are	looking	for	a	committed	
individual as:

Mireille Heule-Tanner looks forward  
to	receiving	your	online	job	application	under	  
www.ivoclarvivadent.com.

 

     
   

Variolink Esthetic
Compozitul de cimentare esteticã

NOU

    
   
“  de o Simplitate
    Uimitoare!”
Estetica

Compozitul de cimentare pentru esteticã excepþionalã 
ºi procesare prietenoasã cu utilizatorul...

•  Sistem de Efecte de culoare echilibrat şi concis Sistem de Efecte de culoare echilibrat şi concis
 Stabilitate excelentă a culorii datorită lipsei aminelor în compoziţie Stabilitate excelentă a culorii datorită lipsei aminelor în compoziţie Stabilitate excelentă a culorii datorită lipsei aminelor în compoziţie Stabilitate excelentă a culorii datorită lipsei aminelor în compoziţie
 Îndepărtarea uşoară şi controlată a excesului Îndepărtarea uşoară şi controlată a excesului
•
•

Dent Distribution Grup
Str. Logofãt Tãutu nr. 66, Sector 3
Bucureºti, Tel. 021 308 57, 51
office@dentdistribution.ro,
www.dentdistribution.ro

Doriot Dent
Str. Barabas Bela nr. 18 A
Arad, Tel. 0257 254 638
office@doriotdent.ro
www.doriotdent.ro

PA
TENTED

LIGH T INITIA
TO

RIvocerin
®

Informați-Vă despre Ofertele Speciale Ivoclar Vivadent Clinical la :

Plurifarm Dent
B-dul. Prof. Dr. Gh. Marinescu, 
nr. 43, Sector 5, Bucureºti, 
Tel: 0 21 316 22 25
office@plurifarmdent.ro



 Există lumini şi lumini. 
 Dacă întrebaţi pe cineva de ce are luminile aprinse într-o 
încăpere, va raspunde: pentru a vedea bine. Afară, soarele este sursa 
naturală de lumină care nu străluceşte doar ca să putem vedea. umina 
soarelui este importantă pentru o mulţime de funcţii ale vieţii, ale tuturor 
organismelor vii, cum ar fi: controlul ritmului biologic, modificările hormo-
nale, sinteza vitaminelor, prelucrarea colesterolului şi multe altele. 
umina şi calitatea ei este la fel de importantă ca şi apa, aerul şi mân-

carea, care au un efect semnificativ în comportamentul uman. Cu toate 
astea, dacă percepem lumina doar ca pe un instrument pentru văz este 
ca şi cum am mânca doar pentru a satisface papilele gustative, şi am uita 
complet că de fapt corpul uman primeşte nutrienţi alimentari pentru buna 
sa funcţionare.
Majoritatea surselor artificiale de iluminat, cum ar fi tuburile fluorescente 
şi becurile sunt fabricate pentru a produce cât mai multă lumină. Acest 
lucru poate fi realizat prin eliminarea acelor lungimi de undă ale spectru-
lui luminii, care produce o iluminare scazută pe un att. Rezultatul este 
o lumină foarte diferită de lumina zilei, a cărei sursă este soarele care 
conţine toate lungimile de undă din spectrul său de lumină. În consecinţă, 
iluminarea artificială obişnuită distorsionează culorile. a tuburile fluores-
cente utilizate de obicei procentul este de 20 . Aceasta înseamnă că un 
medic dentist şi un tehnician dentar trebuie să scoată pacientul la lumina 
zilei pentru a selecta culoarea din paleta de culori. O altă implicaţie a 
spectrului „sărac”de lumină este efectul nesănătos asupra organismului 
uman, când este folosit o perioadă lungă de timp, pentru că numeroşi 
senzori din organism reacţionează la diferite lungimi de undă, iar multe 
dintre acestea lipsesc din iluminarea artificială. 
Un numar întreg de studii au fost publicate peste tot în lume, care 
confirmă acest fapt. 
Prof. Dr. frit  holl ich, oftalmolog în ermania, şi-a petrecut cel mai 
mult timp în cercetarea efectelor luminii asupra organismelor vii.  
În munca sa ştiinţifică a conchis, în afară de alte lucruri, că o persoană 
are un nivel mai ridicat de ACTH şi cortizon în sânge (hormoni de stres) 
atunci când sunt folosite tuburile fluorescente obişnuite, cu lumină albă. 

Aceste substanţe afectează într-o anumită masură comportamentul 
general, în special, capacitatea de concentrare şi rezistenţa la efort a 
organismului. 
Pe baza studiilor lui Holl ich instituţiile de sănătate germane au interzis 
folosirea tuburilor fluorescente obişnuite ( acob iberman, ight  medi-
cine of the future, blue step publishing 200 ).
Din păcate, în România, acest lucru nu este foarte bine cunoscut. Încă 
din anii 0 există surse de iluminat, care imită semnificativ lumina 
naturală, nu doar prin culoare ci şi prin proprietăţile şi efectele asupra 
organismelor vii. 
Sistemele de iluminat cu spectru complet distorsionează minim culo-
rile şi de aceea sunt potrivite, în mod special, pentru cabinetele stomato-
logice şi laboratoarele de tehnică dentară. 

ursele ideale de lumină pentru practica dentară au o culoare de 
temperatură mai ridicată (Cr 5500- 500 ) şi un nivel ridicat al indicelui 
de redare a culorii (Ra 0), (Cf. Directivei 2 2 CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului în ceea ce privește cerinţele de proiectare 
ecologică pentru lămpi de iluminat nondirecţionale . 
Culoarea temperaturii transmite utilizatorului culoarea luminii.  
Cu cât numărul este mai mic cu atât lumina este mai galbenă, spre por-
tocaliu. Indicele de redarea culorii este un raport procentual care exprimă 
cât de mult coincide rezultatul color cu lumina naturală de afară. 
umina naturală are indicele de redare Ra  00, tuburile fluorescente 

obişnuite au Ra  0.
iMPORTANT
Cele mai multe tuburi fuoreşcente care sunt vîndute pe piaţă cu numele 
„daylight” au doar culoarea temperaturii ridicate şi asemănătoare cu 
lumina naturală, dar încă denaturează culorile cu 20 .
Mulţi oameni susţin că preferă lumina „confortabilă” galbenă.  
Cu toate acestea, studiile ştiinţifice arată că acolo unde este nevoie de o 
mai bună concentrare şi rezistenţă la efort, iluminarea albă a luminii zilei, 
preferabil iluminarea cu spectru complet este mult mai potrivită.

Sistemele de iluminat cu spectru complet
- mijloace neglijate în medicina dentară
Bc. Filip voboda
Traducere: Claudiu Tătaru Tehn. Dent. – Baia Mare

Este surprin ator câţi medici stomatologi şi tehnicieni dentari nu beneficia ă încă de avantajele unui sistem de iluminat de calitate. Situaţia 
prevalea ă chiar şi în ciuda faptului că sistemele de iluminat cu spectru complet, într-un cabinet stomatologic sau într-un laborator de 
tehnică dentară furni ea ă o percepţie nedistorsionată a celor mai fine umbre de culoare, recunoaşterea mai exactă a detaliilor, şi nu în 
ultimul rând, datorită unei lumini naturale facilitea ă o mai bună concentrare în muncă şi oferă performanţă întregului organism solicitat 
să lucre e mai multe ore pe i.

Tuburi liniare obişnuite Tuburi liniare fullspectrum
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Apariţia unui volum folositor i util este bine 
venită în lumea profesioni tilor care fac parte  
din echipa unităţilor de medicină dentară. 

hidul teoretic i practic de reabilitare oro-
dentară apărut în 200  sub redacţia echipei 
din Timi oara a fost prima încercare de a 
oferi informaţii complexe asistenţilor care si-
au găsit vocaţia în medicina dentară. După 
terminarea facultăţii de scurtă durată de  
ani, asistentele de medicină dentară ajung în 
câmpul muncii unde trebuie să facă faţă unui 
mare număr de situaţii. De la cine primesc 
sfaturi în probleme aparent banale dar încă 
neîntâlnite pentru un începător
Acest ghid practic este u or de consul-
tat, o lectură cu răspunsuri scurte la  
unele întrebări simple i la obiect. ucrarea 
dore te să ridice prestigiul profesional al 
asistentelor de medicină dentară prin inter-
mediul cuno tinţelor profesionale solide, 
serioase i aprofundate. Cartea de aproape 

0 de pagini cuprinde principalele probleme 
de medicină dentară, subdivizate în două 
mari subcapitole. Partea I. are ca obiectiv 
PRACTICA C I IC , axată pe abordarea 
urgenţelor medicale în unităţile de medicină 
dentară, descrierea urgenţelor dentare,  

practica medicală zilnică, prevenirea 
contaminării încruci ate, examenul radio-
logic dentar, rolul asistentului de medicină 
dentară în îngrijirea pacientului în timpul 
tratamentului i rolul asistentului în comu-
nicarea ve tilor rele. Partea a II-a are ca 
tematică PRACTICA PROFE IO A , unde 
sunt descrise obligaţiile practicii profesionale 
i echipa din unitatea de medicină dentară: 

cultură i atitudine. Cartea se încheie cu 
un index alfabetic al celor mai importante 
cuvinte cheie.
dentalTarget, revistă consacrată medicinii 
dentare din România  cu un tiraj de .000 
de exemplare  apariţie  dore te să se  
remarce i în informarea profesională a echi-
pei medicale de specialitate oro-dentară. 
Cum reiese i din cartea prezentată mai sus, 
acest team are numero i membrii, cum ar 
fi: medicul dentist, asistentul, recepţionerul, 
igienista dentară, managerul, personalul 
de serviciu i personalul din laboratoarele  
externe. Toate aceste profesii diferite trebuie să 
lucreze în echipa şi în armonie pentru a asigura 
cele mai înalte standarde de îngrijire a pacien-
tului.
Cui se adresează cartea  

În primul rând tinerilor care doresc să lucreze 
în domeniul vast i complex al vocaţiei medi-
cale dar au ezitări în alegerea celui mai potri-
vit profil al personalităţii lor, dar i studenţilor 
facultăţilor de asistenţă de  medicină dentară, 
viitoarelor igieniste sau asistentelor de 
medicină comunitară cu profil oro-dentar, care  
primesc astfel informaţii deosebit de utile.  
Asistentele deja formate vor găsi unele noutăţi 
sau precizări cu privire la munca lor de zi cu zi. 
Lectură plăcută dragi colaboratori!
Acad. Prof. Dr. Mate ovits heorghe

CARTEA ASISTENTULUI DE MEDICINĂ DENTARĂ
Recenzie carte

Kathryn Porter

Traducere Carmen Nedelcu, Editura  ALL, București 2013
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Combinaţia ideală pentru optimizarea  
succesului estetic
Ceramică integrală și tehnologie CAD/CAM
Marko Jakovac, DMD, MSc, PhD, Zagreb-Croaţia, şi Michele Temperani, Florence-Italia
Dr. Andrea Czimmerman - Traducere din Reflect Magazin Nr. 1/2015

Pre entare de ca
Pacienta de 0 de ani se prezintă la cabinet acuzând dureri în zona laterală.  
De asemenea, era nemulţumită de aspectul estetic al dinţilor frontali (Fig. ).  

a examenul preliminar s-a observat o pierdere considerabilă  de substanţă dentară 
pe suprafeţele palatinale i cervicale, prin eroziune (Fig. 2). 
Anamnestic, pacienta consuma cantităţi mari de băuturi răcoritoare.  
Pe baza observaţiilor clinice, am ajuns la concluzia că pacienta suferea de probleme 
gastrice, suspectând o bulimie.

Planul de tratament
După aflarea istoricului pacientei i după o evaluare radiologică, am început să 
dezvoltăm un plan de tratament. Acesta era de a reabilita întreaga cavitate orală, să 
restaurăm toţi dinţii deterioraţi prin eroziune sau leziuni carioase i să protejăm dentiţia 
existentă de leziunile ulterioare. 
În scopul restaurării formei i funcţiei dinţilor am înălţat DVO. Intervenţiile cu un nivel 
atât de ridicat de complexitate necesită o planificare în cel mai mic detaliu a fiecăei 
etape de tratament, cât i o colaborare strânsă între dentist i tehnicianul dentar.  
După examenul iniţial, s-au luat amprente de arcadă i o amprentă a relaţiei inter-
maxilare de ocluzie. Fotografia de portret i D D s-au dovedit folositoare în această 
situaţie în care tehnicianul nu poate vedea pacientul.

Mock-up și provi oriile iniţiale
A a cum prevedea planul de tratament, tehnicianul dentar a fabricat un modelaj diag-
nostic în ceară pentru a vizualiza situaţia orală ideală. Modelajele diagnostice sunt 
convenabile pentru a testa fezabilitatea unor astfel de tratamente protetice complexe. 
Modelul cu ax-up-ul au fost amprentate, iar pe baza lor au fost confecţionate moc -
up-ul i lucrarea provizorie în cavitatea orală a pacientei (Fig. ). 

Tehnologia CAD CAM furnizează o metodă eficientă i de încredere pentru a crea restaurări  
monolitice din zircniu de înaltă calitate pentru nevoi restaurative complexe pe zona laterală.

An ideal combination for optimi ed esthetic success. All-ceramics and CAD CAM technolog .
Abstract
Modern dentistry is not only concerned ith oral hygiene or caries prevalence  ear from attrition, abrasion or erosion is  
increasingly becoming a subject of concern. These destructive oral processes are in large measure attributable to stress. 

tress can trigger parafunctional habits and lead to gastric reflux and lo  pH values in saliva.
Additional factors such as bulimia and excessive consumption of soft drin s also come into play.

ey- ords : all ceramic,zirconium oxide, CAD CAM technology, ax-up, moc -up, long time temporaries, cro n lengthening, DVO 
modification, complex bi-maxillary oral rehabilitation
Re umat

tomatologia modernă nu se ocupă doar de igiena orală sau de prevalenţa cariei... uzura rezultată în urma atriţiei, abrazia sau 
eroziunea devin din ce în ce mai mult un subiect de îngrijorare. Aceste procese distructive orale sunt atribuite în mare măsură  
stresului. tresul poate declan a obiceiuri parafuncţionale i poate conduce la reflux gastric i niveluri scăzute ale pH-ului salivar. 
Factorii adiţionali ca bulimia i consumul excesiv de băuturi non-aloolice pot juca un rol.
Cuvinte cheie: ceramică integrală, oxid de zirconiu, tehnologie CAD CAM, ax-up, moc -up, lucrări provizorii pe termen lung,  
alungire coronară, modificare de DVO reabilitare orala compleza bimaxilară

Fig.  Pacienta înainte de tratament. Dorea să î i 
îmbunătăţească aspectul estetic.

UCRU  Î  ECHIP
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Moc -up-ul a fost realizat pe baza ax-up-ului. Apoi a fost uti-
lizat pentru a simula rezultatul final pe pacientă i pentru a 
vizualiza înclinarea planului ocluzal (Fig. ). Pacienta a agreat 
planul de tratament i am demarat procedurile chirurgicale... de 
exemplu extracţie i alungire coronară.
Când facem alungirea coronară este important să luăm în 
considerare formele determinate prin ax-up (Fig. 5).  
Ulterior, pacientei i s-a făcut tratament parodontal i de canal. 
În plus, i-au fost schimbate restaurările existente.

Prepararea și tempori are
Dinţii au fost preparaţi în două sesiuni. În prima etapă am pre-
parat pragurile. Am luat amprente i am confecţionat lucrările 
provizorii. În general, pentru a obţine un rezultat optim de vin-
decare după alungire coronară chirurgicală i extracţie dentară, 
temporizarea este esenţială. Întrucât provizoria trebuie să 
urmeze parametrii fixaţi prin ax-up, am hotărât să o 
confecţionăm prin frezare CAD CAM.

ax-up-ul i modelul au fost scanate utilizând un scanner de 
laborator ( ieland Dental) i prelucrate printr-un program digi-
tal de design dentar ( hape). Această metodă ne-a permis să 
transferăm formele din ax-up-ul modelului cu dinţii preparaţi. 
Proiectul virtual este convertit automat într-un format T  de 
date i transmis electronic programului responsabil pentru 
procesul de CAM. În acest caz, fisierul T  a fost importat în 

programul de frezare al unui CAD CAM - ului enotec mini 
( ieland Dental) spre a freza lucrarea provizorie din Telio CAD 
PMMA (Fig. ). 
În decursul celor trei luni de vindecare s-au făcut ajustări oclu-
zale i funcţionale repetate (Fig. ). După vindecare am 
început a doua etapă a preparării.
Pentru a obţine rezultate precise, în această etapă, sunt reco-
mandate lupe sau microscoape dentare. După preparare am 
luat o amprentă a situaţiei orale (Fig. ). A fost stabilită relaţia 
intermaxilară de ocluzie cu ajutorul unei amprente de ocluzie. 
În timpul fazei de vindecare am condus mandibula pacientei 
prin provizoriile pe care le-a purtat. Montarea încruci ată per-
mite medicului să transmită relaţiile intermaxilare către tehni-
cianul dentar fără a pierde informaţii.

Crearea restaurării finale
Pentru a fabrica coroane i punţi anatoforme pentru zona pre-
molarilor i molarilor am utilizat sistemul CAD CAM enotec i 
zirconiul enostar ( ieland Dental). Planul a fost de a individu-
aliza restaurările pe premolari cu pulberea ceramică IP  e.max 
Ceram prin tehnica de încărcare în straturi. Restaurările fron-
tale au fost confecţionate utilizând tehnica presării cu IP  e.
max Press. i aceste restaurări au fost customizate utilizând 
IP  e.max Ceram.
Pe de o parte, restaurările finale trebuiau să fie fidele 
parametrilor stabiliţi în modelele de simulare. 

Fig. 2 a examinare s-a observat o pierdere substanţială de structuri dentare în 
zona cervicală i palatinală.

Fig.  ucrările provizorii pe termen lung au fost cruciale în stabilizarea DVO.

Fig.  Moc -up-ul intra-oral.

Fig.  Moc -up-ul i provizoriile s-au confecţionat după cheia siliconică făcută 
după ax-up.

Fig.  A fost înregistrată ocluzia spre a documenta poziţia ocluzală creată în 
cursul temporizării pe termen lung.

Fig. 5 ituaţia după alungirea coronară.
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Fig. 0 Construcţia virtuală bazată pe situaţia creată 
prin purtarea provizoriilor pe termen lung.

Fig.  Restaurările după frezarea din discul de zirconiu pre-colorat enostar T .

Fig.  Modelele de master au fost scanate spre a crea 
restaurările finale.

Fig.  Dinţii frontali preparaţi pentru restaurările finale.

Fig. 2 Molarii frezaţi anatoform, iar feţele vestibulare ale premolarilor au fost 
individualizate prin stratificare.

Fig.  ucrările finale pe model.

Pe de altă parte, restaurările finale trebuiau să reproducă forma 
i dimensiunile ocluzale ale provizoriilor, ce au fost optimizate 

în mod constant în timpul etapei de provizorat pe termen lung.
Pentru a obţine un rezultat ideal, laboratorul dentar a primit 
informaţiile necesare pentru a monta modelele în articulator i 
pentru a le monta încruci at:

- amprentele pentru modelele master,
- amprentele provizoriilor după ajustări funcţionale i ocluzale,
- înregistrări ocluzale,
- arc facial.

Am scanat i am încărcat fi ierele modelelor master i  ale 
celor mai recent modificate provizorii în softul hape, utilizând 
metoda montării încruci ate (Fig.  i 0). Dat fiind nivelul de 
complexitate implicat în acest caz, am preferat să frezăm com-
ponentele din ceară spre a putea verifica în maniera 
convenţională calitatea construcţiei virtuale. Folosind această 
metodă necostisitoare, am putut testa în viaţa reală forma i 
funcţia structurilor. În cazul de faţă am observat câteva zone ce 
nu au fost conturate adecvat în ceară, Am corectat aceste zone 
în mod corespunzător.

Fi ierul T  corectat a fost procesat în modulul de CAM i 
datele necesare pentru procesul de frezare au fost importate în 
programul ma inii de frezat enotec mini. Am frezat  
restaurarea dintr-un disc de zirconiu enostar (nuanţa T ), 
(Fig. ). Este un avantaj al acestui material că este prezentat 
sub formă de discuri pre-colorate. În mod normal, colorarea 
structurilor necesită un pas adiţional separat pentru a aplica 
lichide colorante pe bază de oxizi metalici, fie prin imersie, fie 
prin pehnica pensulării înainte de sinterizarea structurii.  

a discurile pre-colorate, pigmenţii sunt adăugaţi în faza de 
pulbere a zirconiului i omogenizaţi în decursul procesului 
industrial de fabricare. Rezultatul este un material ce are o 
omogenitate extrem de ridicată a culorii. 

În aceasta constă unul dintre avantajele 
tehnologiei CAD/CAM: putem face 
designul unui proiect, îl putem evalua, 
modifica și duplica de un număr 
indefinit de ori.
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Fig. 5 la :
Restaurările integral ceramice integrate 
armonios în dentiţia înconjurătoare i în 

aspectul facial al pacientei.

Fig. :
După două săptămâni de la cimentarea definitivă: 
situaţie optimă cu estetică albă i roz reu ită.

Este eliminată colorarea manuală i se poate economisi timp, 
fapt ce reprezintă un avantaj în plus.

u trebuie subestimată consistenţa culorii. Indiferent de 
experienţa i aptitudinile tehnicianului se poate obţine aceea i 
culoare.
Pentru a asigura o integrare optimă a restaurărilor din zirconiu 
de pe zona laterală i a restaurărilor frontale fabricate din disili-
cat de litiu, zona vestibulară a premolarilor a fost încărcată cu 
ceramică de acoperire (IP  e.max Ceram), (Fig. 2). Am utilizat 
o tehnică de presare  convenţională din pastilele de IP  e.max 
Press (nuanţa T A ) spre a fabrica retaurările frontale, pe care 
le-am individualizat ulterior prin tehnica de cut-bac  (Fig. ).

Cimentarea restaurărilor
Am folosit tehnologia CAD CAM pentru a fabrica punţile i 
coroanele din zona laterală din zirconiu monolitic. Am luat în 
considerare cu mare atenţie condiţiile ocluzale stabilite prin 
lucrările provizorii pe termen lung. Înainte de cimentare am 
făcut proba adaptării i culorii (Variolin  Esthetic Try-In) cu 
paste glicerinate de încercare. Am cimentat definitiv coroanele 
i punţile cu Variolin  Esthetic DC. Faţetele mandibulare au fost 

cimentate cu varianta fotopolimerizabilă a lui Variolin  Esthetic, 
Variolin  Esthetic C în nuanţa neutral. Acest compozit este 
u or de aplicat, iar excesul îndepărtat cu u urinţă.

Conclu ii
Tratarea cu succes a pacienţilor tineri cu necesităţi complexe 
de tratament presupune o acurateţe ridicată i metode minim 
invazive de preparare. Restaurările monolitice din zirconiu  
frezate CAD CAM reprezintă o cale rapidă de obţinere de 
restaurări precise, în special pentru zona laterală.  

uccesul restaurărilor frontale continuă să depindă de aptitudi-
nile tehnicianului i de utilizarea materialelor cu proprietăţi 
optime a a cum este disilicatul de litiu IP  e.max Ceram.

Dent Distribution Grup
Str. Logofãt Tãutu nr. 66, Sector 3 
Bucureºti, Tel. 021 308 57, 51
office@dentdistribution.ro,
www.dentdistribution.ro

Doriot Dent
Str. Barabas Bela nr. 18 A, 
Arad, Tel. 0257 254 638
office@doriotdent.ro
www.doriotdent.ro

Tiana Dent
Str. Tudor Arghezi nr 7, Sibiu, 
Tel. 0756 163 143
tianadent@gmail.com
www.tianadent.ro

Plurifarm Dent
B-dul. Prof. Dr. Gh. Marinescu, 
nr. 43, Sector 5, Bucureºti,
Tel: 0 21 316 22 25
office@plurifarmdent.ro

Distribuitori autorizaþi Ivoclar Vivadent Technical :

Michele Temperani
Laboratorio 

Odontotecnica 
Temperani

Via ivorno 5 2, 50 2 
Florence, Italy

Contact:
Mar o a ovac, DMD, 

M c, PhD
Assistant Professor 

Department of 
Fixed Prosthodontics

chool of Dental Medicine
University of agreb, 

Croatia
ja ovac@sfzg.hr

5



28 protetică mobilă

Simpozionul internaþional reunit de Esteticã Dentarã

Avansăm prin cunoaştere
Mai mulţi specialişti renumiţi internaţional 
vor ţine prelegeri despre digital smile design, 
CAD/CAM şi soluţii pe implanturi.

Moderator:  Prof. Univ. Dr. Gerwin Arntzl
Invitat special:  Dominik Neidhart, Câştigătorul Cupei Americii XXXI Echipa Alinghi 
  "Cum să faci istorie prin munca în echipă şi excelenţă"

Lectori:

Vienna, 13 - 14 Noiembrie 2015 REZERVAÞI

ACEASTÃ DATÃ



29restaurări estetice

Simpozionul internaþional reunit de Esteticã Dentarã

Avansăm prin cunoaştere
Mai mulţi specialişti renumiţi internaţional 
vor ţine prelegeri despre digital smile design, 
CAD/CAM şi soluţii pe implanturi.

Moderator:  Prof. Univ. Dr. Gerwin Arntzl
Invitat special:  Dominik Neidhart, Câştigătorul Cupei Americii XXXI Echipa Alinghi 
  "Cum să faci istorie prin munca în echipă şi excelenţă"

Lectori:

Vienna, 13 - 14 Noiembrie 2015 REZERVAÞI

ACEASTÃ DATÃ



30 implantologie orală

CONGRESUL DE MEDICINĂ DENTARĂ
CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ
A XX-a ediție a Zilelor Stomatologice Bănățene

- Ediție aniversară -       

TIMIȘOARA
11-13 iunie 2015

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE ”VICTOR BABEȘ”
din Timișoara

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

o r g a n i z e a z ă

LOCAȚIA:
Aula Magna a Universității de Medicină și Farmacie
“Victor Babeș” Timișoara, Piața Eftimie Murgu nr. 2 
Limbile oficiale ale Congresului: română şi engleză

email:  stoma@umft.ro
  boarium@yahoo.com 
Tel:   0722 – 701871 Dr. Marius Boariu
  0744 – 862557 Dr. Lumința Nica
Tel/Fax: 0256 – 220480  Decanat Facultatea de Medicină Dentară

INVITAȚI SPECIALI:
Prof. Dr. Michael Razzoog, DDS, MS, MPH
University of Michigan, Department of Prosthodontics
USA – PROTETICĂ DENTARĂ

Prof. Dr. Vincenzo Iorio Siciliano, DDS, PhD
Department of Periodontology, University of Naples  
Federico II
Italia - PARODONTOLOGIE
 
Dr. Adrian Bradu, Physicist, MSc, PhD 
Research Associate, School of Physical Sciences, University 
of Kent, Canterbury
United Kingdom – OPTOELECTRONICA ȘI APLICAȚII ÎN 
BIOLOGIE ȘI MEDICINĂ

Prof. Dr. Adrian Mănescu
Universita Politecnica delle Marche, Ancona
Italia - EVALUĂRI NEDISTRUCTIVE ALE
BIOMATERIALELOR

Prof. Univ. Dr. Iulian Antoniac
Universitatea Politehnica București
România - BIOMATERIALE

LECTORI:
Prof. univ. Dr. Carmen Todea
Prof. univ. Dr. Emanuel Bratu
Prof. univ. Dr. Cristina Maria Borţun
Prof. univ. Dr. Angela Codruța Podariu
Dr. Codrina Levai
Prof. univ. Dr. Meda Lavinia Negruțiu
Prof. univ. Dr. Cosmin Sinescu
Conf. univ. Dr. Emilia Ianeș
Conf. univ. Dr. Marius Pricop
Conf. univ. Dr. Ștefan-Ioan Stratul
Conf. univ. Dr. Anca-Silvia Vâlceanu
Conf. Univ. Dr. Alexandru Ogodescu
Conf. univ. Dr. Luminița Nica
Conf. univ. Dr. Mirella Anghel

INVITAȚI DE ONOARE:
Prof. univ. Dr. Norina Consuela Forna
Decan, Facultatea de Medicină Dentară,
UMF Grigore T. Popa, Iasi, România

Prof. univ. Dr. Radu Septimiu Câmpian
Decan, Facultatea de Medicină Dentară,
UMF Iuliu Hațieganu, Cluj Napoca, România

Prof. univ. Dr. Mariana Păcurar
Decan, Facultatea de Medicină Dentară,
UMF Târgu Mureș, România

Prof. univ. Dr. Veronica Mercuț
Decan, Facultatea de Medicină Dentară,
UMF Craiova, România



31protetică mobilă

CONGRESUL DE MEDICINĂ DENTARĂ
CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ
A XX-a ediție a Zilelor Stomatologice Bănățene

- Ediție aniversară -       

TIMIȘOARA
11-13 iunie 2015

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE ”VICTOR BABEȘ”
din Timișoara

FACULTATEA DE MEDICINĂ DENTARĂ

o r g a n i z e a z ă

LOCAȚIA:
Aula Magna a Universității de Medicină și Farmacie
“Victor Babeș” Timișoara, Piața Eftimie Murgu nr. 2 
Limbile oficiale ale Congresului: română şi engleză

email:  stoma@umft.ro
  boarium@yahoo.com 
Tel:   0722 – 701871 Dr. Marius Boariu
  0744 – 862557 Dr. Lumința Nica
Tel/Fax: 0256 – 220480  Decanat Facultatea de Medicină Dentară

INVITAȚI SPECIALI:
Prof. Dr. Michael Razzoog, DDS, MS, MPH
University of Michigan, Department of Prosthodontics
USA – PROTETICĂ DENTARĂ

Prof. Dr. Vincenzo Iorio Siciliano, DDS, PhD
Department of Periodontology, University of Naples  
Federico II
Italia - PARODONTOLOGIE
 
Dr. Adrian Bradu, Physicist, MSc, PhD 
Research Associate, School of Physical Sciences, University 
of Kent, Canterbury
United Kingdom – OPTOELECTRONICA ȘI APLICAȚII ÎN 
BIOLOGIE ȘI MEDICINĂ

Prof. Dr. Adrian Mănescu
Universita Politecnica delle Marche, Ancona
Italia - EVALUĂRI NEDISTRUCTIVE ALE
BIOMATERIALELOR

Prof. Univ. Dr. Iulian Antoniac
Universitatea Politehnica București
România - BIOMATERIALE

LECTORI:
Prof. univ. Dr. Carmen Todea
Prof. univ. Dr. Emanuel Bratu
Prof. univ. Dr. Cristina Maria Borţun
Prof. univ. Dr. Angela Codruța Podariu
Dr. Codrina Levai
Prof. univ. Dr. Meda Lavinia Negruțiu
Prof. univ. Dr. Cosmin Sinescu
Conf. univ. Dr. Emilia Ianeș
Conf. univ. Dr. Marius Pricop
Conf. univ. Dr. Ștefan-Ioan Stratul
Conf. univ. Dr. Anca-Silvia Vâlceanu
Conf. Univ. Dr. Alexandru Ogodescu
Conf. univ. Dr. Luminița Nica
Conf. univ. Dr. Mirella Anghel

INVITAȚI DE ONOARE:
Prof. univ. Dr. Norina Consuela Forna
Decan, Facultatea de Medicină Dentară,
UMF Grigore T. Popa, Iasi, România

Prof. univ. Dr. Radu Septimiu Câmpian
Decan, Facultatea de Medicină Dentară,
UMF Iuliu Hațieganu, Cluj Napoca, România

Prof. univ. Dr. Mariana Păcurar
Decan, Facultatea de Medicină Dentară,
UMF Târgu Mureș, România

Prof. univ. Dr. Veronica Mercuț
Decan, Facultatea de Medicină Dentară,
UMF Craiova, România



32 protetică mobilă

introducere
Datorită faptului că durata de viaţă a populaţiei este în creştere, implicit şi nevoile 
pacienţilor din punct de vedere protetic sunt în creştere . Utilizarea protezelor 
parţiale mobilizabile este încă larg răspândită pentru reabilitarea edentaţiilor care 
nu pot fi restaurate prin lucrări fixe cimentate pe dinţi naturali, iar costurile sunt 
relativ scăzute în comparaţie cu reabilitările pe implanturi dentare 2, . 
Protezele scheletate cu sisteme speciale sunt construcţii protetice durabile în 
timp, unele studii arătând că jumătate dintre ele rămân funcţionale şi după 0 ani. 
Durata restaurării poate fi însă mult prelungită, uneori peste 20 de ani, în funcţie 
de tipul de sistem special ales, situaţia dinţilor antagonişti, corectitudinea ocluziei 
şi existenţa parafuncţiilor - . În cazul pacienţilor purtători de proteză scheletată 
cu sisteme speciale, complicaţiile şi accidentele apărute la nivelul dinţilor sunt 
mai rar întâlnite, ele reprezentând un procent mic din totalul celor depistate şi 
rezolvate în cursul şedinţelor de dispensarizare , . Totuşi, dacă aceste acci-
dente apar, se impune găsirea unor soluţii cât mai economice din punct de 
vedere biologic şi material pentru rezolvarea lor.
Într-un studiu realizat în 2002, pe un lot de  de pacienţi şi pe o perioadă de 
aproximativ 5 ani, Hofmann et al. au raportat faptul că, în cazul accidentelor 
survenite în tratamentele cu proteze parţiale mobilizabile prevăzute cu sisteme 
speciale, cel mai adesea s-a produs fractura scheletului metalic 0 . Şi alţi 
autori au specificat faptul că acest accident este cauzat frecvent de prezenţa unor 
minusuri (sub forma unor pori sau a unor cavităţi) în structura scheletului metalic 

. Un alt studiu despre fracturarea bazei protezei parţiale mobilizabile a fost 
realizat de către Ericson et al., iar în urma acestuia s-a observat că din cauza 
suprasolicitărilor funcţionale au fost necesare  reparaţii, iar agner et al., 
analizând timp de 0 ani un lot de pacienţi protezaţi mobilizabil, a înregistrat un 
număr de  reparaţii care se datorau tot suprasolicitării funcţionale 2, . 

tudiile care să cerceteze efectele biologice sau tehnice negative care apar de-a 

lungul timpului sau ratele de succes ale protezelor parţiale mobilizabile sunt foarte 
rare în literatura de specialitate. Într-un studiu realizat de către tegelmann et al. 
în anul 20 2 s-au urmărit reparaţiile şi eşecurile biologice şi tehnice ale protezelor 
mobilizabile prevăzute atât cu croşete turnate, cât şi cu sisteme speciale, cu 
scopul de a se determina durata de supravieţuire a dinţilor stâlpi. În urma rezulta-
telor obţinute s-a observat faptul că pentru protezele parţiale mobilizabile prevăzute 
cu croşete turnate s-au realizat mai multe reparaţii în comparaţie cu cele prevăzute 
cu sisteme speciale, iar reparaţiile în cazul apariţiei fracturilor la nivelul scheletului 
metalic al protezelor mobilizabile prevăzute cu sisteme speciale s-au realizat prin 
sudare cu ajutorul laserului pentru a se evita refabricarea acestora. Tot în acest 
studiu s-a concluzionat faptul că dinţii stâlpi utilizaţi nu au prezentat eşecuri bio-
logice, autorii precizând însă că acest lucru se poate datora faptului că perioada de 
urmărire a efectelor a fost una relativ scurtă, respectiv de  de luni .
Protezele scheletate cu sisteme speciale suferă pe parcursul utilizării modificări 
ce sunt cauzate atât de funcţiile pe care le îndeplinesc şi pentru care au fost 
proiectate, cât şi de biochimia orală sau de eventuale parafuncţii şi accidente. 
Cele mai comune accidente sunt fracturile care pot interesa componentele  
metalice sau fizionomice 5 , dar există şi probleme legate de dinţii stâlpi princi-
pali sau secundari care pot pune sub semnul întrebării existenţa întregii 
restaurări. Cazul prezentat în această lucrare este al unei paciente care, în urma 
unei resorbţii radiculare localizate la unul dintre cei  dinţi stâlpi maxilari, a fost în 
pericol de a pierde întreaga restaurare protetică maxilară. 

Pre entare de ca
Pacienta în vârstă de 55 de ani s-a prezentat în cabinetul stomatologic pentru o 
reabilitare orală completă (Fig. ). a maxilarul superior s-a realizat o proteză 
parţială scheletată cu două capse şi doi magneţi (Fig. 2, ), iar la mandibulă o 

Fig. . Radiografia panoramică iniţială a pacientei la 
prezentare.

Fig. 2. Aspectul câmpului protetic maxilar cu elementele 
de agregare.

Fig. . Proteza maxilară cu capse şi magneţi - aspect 
mucozal.

Recuperarea unei proteze scheletate cu sisteme speciale 
după extracţia unui dinte stâlp
PREZENTARE DE CAZ
Oana-Cella Andrei ), Bogdan Dobrin2), Cristina- teliana Mihăescu ), Constantin Dăguci ), ivia-Alice Tănăsescu5)
,5) Department of Removable Prosthodontics, UMF Carol Davila Bucharest 

2, ) Private practice, ) Department of Prevention of Oro-Dental Diseases, Faculty of Dentistry, University of Medicine and Pharmacy, Craiova

Recovering a removable partial denture ith attachments after one abutment extraction
CASE REPORT
Abstract
Removable partial dentures ith attachments are a long-term type of prosthetic treatment, ith expectations of  to 0 years period of use. Ho ever, their need for main-
tenance, reassessment and periodical change of resilient components is a ey factor for fulfilling the esthetic and functional expectations. Often, this type of combined 
(fixed and removable) prosthetic restoration involves restoring the entire ja , or most of it. Unfortunately, even during the correct use of the denture, accidents can still 
occur; some of them can uestion the entire prosthetic restoration, ith additional costs in money, time and effort. The case presented here is a useful method to easily 
recover a maxillary prosthetic treatment after the extraction of an abutment due to extensive root resorption, ithout losing either the fixed or the removable denture.

ey- ords: root resorption, removable partial denture, attachments, repair

Re umat
Protezele parţiale scheletate cu sisteme speciale de menţinere, sprijin şi stabilizare reprezintă un tratament protetic de durată, cu o medie de utilizare de - 0 ani. 
Prezentarea la controale periodice, în cadrul cărora se reevaluează proteza din punct de vedere estetic, funcţional şi al gradului de igienă şi se schimbă componentele 
reziliente uzate, este un factor cheie pentru păstrarea caracteristicilor lor iniţiale. Frecvent, acest tip de protezare compozită (fixă şi mobilizabilă) interesează întreaga 
arcadă, sau cea mai mare parte a acesteia. Chiar dacă pacientul utilizează corect protezele, se pot întâmpla accidente, din care unele pot pune în pericol întreaga  
restaurare, implicând timp, costuri şi eforturi suplimentare. Cazul prezentat în această lucrare este o metodă relativ uşoară de recuperare a unei restaurări protetice 
maxilare în urma pierderii prin extracţie a unui dinte stâlp din cauza unei resorbţii radiculare extinse, fără a compromite nici partea fixă, nici pe cea mobilă.
Cuvinte-cheie: resorbţie radiculară, proteză scheletată cu sisteme speciale, reparaţie
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Fig. . Aspect în ocluzie la trei ani de la finalizarea trata-
mentului.

Fig. 5. Aspect radiologic al lui 2.  cu resorbţie radiculară.

proteză parţială scheletată cu două capse şi un mag-
net. Elementele de agregare la maxilarul superior sunt 
reprezentate de şapte coroane solidarizate, de la .  
la 2. .
După finalizarea tratamentului (Fig. ) pacienta a 
purtat protezele timp de  ani, prezentându-se peri-
odic la control pentru reevaluare şi schimbarea 
capselor. În cadrul unui astfel de control, efectuat la 
o perioadă de  ani şi jumătate de la aplicare, s-a 
depistat o resorbţie radiculară localizată la incisivul 
central (2. ), dinte stâlp secundar pentru proteza 
parţială scheletată, resorbţie care a fost confirmată 
ulterior şi radiologic (Fig. 5). Deoarece elementele 
de agregare erau reprezentate de coroane solidar-
izate, pierderea unui dinte stâlp ar fi antrenat în mod 
firesc pierderea întregii restaurări protetice compoz-
ite. Elementele de agregare se execută în laborator 
cu sistemele speciale poziţionate şi cu pragurile 
executate la o axă de inserţie stabilită, iar ulterior ele 
fac parte din modelul funcţional, care se duplică şi 
pe care se execută proteza, astfel încât nu există nici 
o posibilitate de a păstra proteza şi de a reface 
numai partea fixă. Totuşi, având în vedere faptul că 
pacienta era mulţumită de aspectul fizionomic şi de 
eficienţa masticatorie a protezelor şi de asemenea 
faptul că durata de utilizare era una scurtă, s-a 
căutat o soluţie de a păstra elementele de agregare 
şi deci întreaga restaurare.
Coroanele solidarizate au fost dezinserate prin frac-
turarea cimentului, utilizând un ciocan cu bilă aplicat 
alternativ pe feţele palatinale şi dedesubtul capselor. 
Incisivul central superior a fost extras (Fig. ) cu 
ajutorul unui elevator subţire pentru a conserva cât 
mai mult din pereţii alveolari. În alveolă a fost 
adăugat os bovin de granulaţie redusă pentru a 
păstra pe cât posibil relieful alveolar. Coroana de pe 
2.  a fost umplută cu un ciment provizoriu căruia i 
s-a aşteptat priza; apoi, elementele de agregare au 
fost recimentate (Fig. ), împreună cu proteza 
poziţionată corect în ocluzie.
După o perioadă de vindecare de patru luni şi 
jumătate (Fig. ), elementele de  agregare au fost 
din nou descimentate şi curăţate, pentru a fi utilizate 
ca portamprentă. În interiorul lor s-a aplicat silicon 
de adiţie de consistenţă fluidă şi foarte fluidă şi apoi 
au fost repoziţionate pe dinţi, în poziţie de intercuspi-
dare maximă. După priza siliconului, coroanele au 
fost trimise în laborator (Fig. ). Pe faţa vestibulară a 
versantului alveolar în dreptul lui 2.  se observă o 
zonă declivă creată prin resorbţia peretelui vestibular 
al alveolei (Fig. 0). Tehnicianul a turnat un model 
din ghips extradur pe care a modelat un bont care să 
se potrivească perfect în interiorul coroanei de pe 
2. , cu o prelungire vestibulară pentru refacerea 
coletului şi mascarea resorbţiei osoase din zonă 
(Fig. , 2). ona mucozală a bontului a fost 
modelată în funcţie de criterii estetice şi de igienă. 
Macheta bontului a fost pregătită pentru ambalare, 
ambalată şi turnată (Fig. , ) dintr-un metal pe 

Fig. . Aspect după vindecare din normă frontală. Fig. . Amprenta cu silicon fluid luată cu ajutorul coro-
anelor solidarizate.

Fig. 2. Aspectul machetei coletului bontului  normă 
mucozală.

Fig. . Macheta bontului pregătită pentru ambalare.

Fig. . Aspectul bontului după dezambalare. Fig. 5. Aspectul bontului după prelucrare  normă mucozală.

Fig. . Aspect intraoral imediat postextracţional.Fig. . Aspect postextracţional al lui 2.  cu resorbţie 
radiculară.

Fig. 0. Aspect după vindecare din normă laterală. Fig. . Aspectul machetei coletului bontului  normă frontală.
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care să se poată arde ceramică. Bontul a fost prelucrat şi adaptat în laborator 
(Fig. 5, , ). 
Pe coletul bontului a fost aplicat mai întâi un strat de opac (Fig. ), apoi 
ceramică de culoarea gingiei (Fig. ), în vederea obţinerii unui efect estetic 
rezonabil. După finisare şi arderea de glanz, bontul a fost cimentat în coroană 
utilizând un ciment definitiv (Fig. 20), sub presiune digitală. Cimentul refluat a fost 
îndepărtat după priză. Coroanele de agregare au fost repoziţionate şi cimentate 
în cavitatea orală (Fig. 2 ), cu proteza poziţionată corect pe câmpul protetic, în 
poziţie de intercuspidare maximă. Aspectul estetic obţinut este absolut similar 
situaţiei în care 2.  ar fi lipsit de la început şi, în loc de coroane solidarizate, 
elementele de agregare ar fi fost reprezentate de o punte. 

a patru ani după efectuarea reparaţiei situaţia era neschimbată, iar pe radiogra-
fia panoramică nu se observau alte zone de resorbţie radiculară la nici unul dintre 
dinţii restanţi (Fig. 22).

Conclu ii
Protezele scheletate cu sisteme speciale de menţinere, sprijin şi stabilizare pe 
dinţi naturali reprezintă soluţii de tratament ce oferă un grad ridicat de satisfacţie 
din punct de vedere estetic şi funcţional pacienţilor edentaţi parţial, în special 
terminal. Aceste tratamente protetice de durată nu sunt atât de costisitoare ca 
protezările pe implanturi, dar, având în vedere că în ţara noastră pacienţii îşi 
plătesc aceste proteze din bugetul propriu, aşteptările lor de la tratament sunt 
ridicate mai ales în ceea ce priveşte durata de utilizare. Metoda de reparaţie 
prezentată permite conservarea restaurării protetice în situaţia pierderii unuia 
dintre dinţii stâlpi secundari, oferind o soluţie atât funcţională cât şi estetică, cu 
costuri minime. 
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Fig. . Aspectul bontului după prelucrare  normă 
frontală.

Fig. . Aplicarea de ceramică de culoarea gingiei pe 
colet pentru obţinerea efectului estetic.

Fig. 2 . Elementele de agregare recimentate în cavitatea 
orală.

Fig. 22. Radiografie panoramică la  ani după efectuarea 
reparaţiei.

Fig. . Aspectul bontului pe modelul de lucru după prelu-
crare.

Fig. 20. Cimentarea bontului în interiorul coroanei de 
pe 2.  cu ciment definitiv.

Fig. . Aplicarea de opac pe colet pentru mascare.
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introducere
Trăim într-o lume în continuă schimbare, cu multe necunoscute, într-un context social 
lipsit de predictibilitate pe termen mediu şi lung, fapt care generează îngrijorări, temeri, 
uneori ajungându-se până la dezechilibre mentale ( ). u ar trebui să fie problemă 
faptul că nu cunoaştem tot ceea ce se poate cunoaşte ci faptul că se întâmplă să nu 
cunoaştem ceea ce ne înconjoară şi ne priveşte în mod direct (2). Şi, cum nu putem 
schimba ceva ce nu e în puterea noastră, învăţăm să ne adaptăm la mediu încă de 
la naştere prin intremediul experienţelor directe, auzite sau prin informare.  
Aşa învăţăm şi frica  reacţia naturală a organismului în faţa pericolelor. Anxietatea 
însă, este frica exagerată faţă de pericolul real ( ).
Moştenirea genetică, temperamentul, evenimentele de viaţă negative, stilul parental, 
stresul, stimulii cu un grad ridicat de pericol, comportamentele de evitare, învăţarea 
din experienţe directe sau indirecte sunt factori cauzali şi de menţinere ai anxietăţii şi 
pot conduce normalul spre patologic când intensitatea lor creşte exagerat de mult, 
când apar în contexte nepotrivite şi se cronicizează ( ).
Principalele fobii i tulburări de anxietate la copii i adolescenţi sunt prezentate în 
tabelul .

unt şi unele frici care nu afectează prea mult activitatea individului şi starea lui de 
sănătate deoarece există alte alegeri, însă, frica de dentist poate provoca probleme 
de ordin fizic(dureri, infecţii, halitoză) şi psihic (disconfort, izolare, etc) dacă nu este 
tratată la timp şi corespunzător.
Ce poate determina frica de dentist  Anticiparea durerii, o experienţă personală 
neplăcută în cabinetul de stomatologie, zgomotul care nu este deloc prietenos, lipsa 
informării cu privire la sănătatea orală, etc. 
Când se ajunge la dentist  Când apar durerile, halena fetidă, sângerări gingivale, la 
indicaţia medicului de familie etc. Frica de dentist declanşează şi o serie de compor-
tamente derutante în cabinet: copiii pot avea crize de furie, pot fi agresivi sau plâng, 
iar adulţii pot avea crize de isterie sau chiar atacuri de panică. Toate aceste manifestări 
dacă sunt manageriate competent de medicul stomatolog vor crea fundamentul unei 
relaţii bazate pe înţelegere şi încredere care în timp conduc spre atenuarea fricii ( ). 
Pentru că este mai uşor să preîntâmpini decât să repari este foarte importantă 
psihoeducaţia care se face prin intermediul cabinetelor stomatologice din şcoli. 
Medicii care lucrează in aceste cabinete intră în fiecare clasă, încheie parteneriate cu 
părinţii şi dezvoltă relaţii bazate pe înţelegere şi încredere cu copiii.
Un stomatolog care oferă căldură (emoţii şi sentimente pozitive) şi structură (reguli 
clare de îngrijire dentară) pacienţilor săi este cel mai indicat pentru sănătatea noastră 
fizică şi psihică ( ).
Pentru identificarea i clarificarea cauzelor fricii de dentist în scopul atenuării acesteia 
i prevenirii transformării în anxietate ne-am propus următorul studiu.

âmbet şi frică pe scaunul stomatologului
idia uţu , Camelia Ionescu2, Corina Marilena Cristache , Mihai Burlibaşa  Poliana Mihaela eru5, Irina Donciu

 Profesor grad I Centrul de Resurse i Asistenţă Educaţională Bucure ti (CMBRAE) i iceul teoretic “ ean Monnet”, Bucure ti, 2 Asistent Universitar, doctor în ştiinţe medicale UMF „Carol Davila” 
Bucureşti, Medicină Dentară, medic primar medicină dentară,  Şef ucrări, doctor în ştiinţe medicale UMF „Carol Davila” Bucureşti, F.M.A.M, medic primar chirurg oro-maxilo-facial Concordia Dent 
Clinic,  Conferenţiar Universitar, doctor în ştiinţe medicale UMF „Carol Davila” Bucureşti, F.M.A.M, medic primar medicină dentară, 5 Şef ucrări, doctor în ştiinţe medicale UMF „Carol Davila” 
Bucureşti, Medicină enerală,  ef ucrări, doctor în ştiinţe medicale UMF „Carol Davila” Bucureşti, Medicină Dentară, medic primar medicină dentară

SMiLE AND fEAR ON ThE DENTAL ChAiR
Abstract
The fear, a normal feeling that helps us to realize the dangers, can turn after some traumatic experiences in specific phobias ith lasting effects into adulthood. Fear of 
dentist, the most common form of anxiety among both children and adults, can cause large imbalances in physical and mental health if it is not properly handled by 
gradual, repeated patient s exposure in dentist office environment under the careful supervision of pediatric dentist for children and regular dentist for adults. tarting from 
the assumption that school provides a secure environment for education and training, pediatric dental services should be present and involved in daily school life. 
Therefore, the purpose of this study as to identify and to clarify dental fear among children aged  to  years, the attitudes and parental involvement in children s oral 
hygiene and dental health education. The study as conducted in a high school from Bucharest. The sociological research method as uestionnaire survey follo ed by 
the ualitative and the uantitative analysis of data. 0 students ( 0 primary school students, 0 middle school students, 0 high school students) and 0 parents 
ans ered the uestions. The results confirm study hypothesis according to hich: if there is a viable partnership bet een the school and the dental office then the  
number of children going to the dentist increases, if parents are involved in children s oral cavity health and hygiene education then decreases dental diseases ris  and 
if the doctor-patient relationship is based on trust and understanding then dental anxiety diminish. 

ey- ords: fear, dentist, education, child, adult, smile.
Re umat
Frica, un sentiment normal care ne ajută să conştientizăm pericolele, se poate transforma, în urma unor experienţe traumatizante, în fobii specifice cu efecte de durată 
la vârsta adultă. Teama de dentist, cea mai răspândită formă de anxietate, atât în rândul copiilor cât şi al adulţilor, poate provoca mari dezechilibre la nivelul sănătăţii fizice 
şi mentale dacă nu este tratată corespunzător prin expunere graduală, repetată a pacientului în cabinetul dentistului sub atenta supraveghere a pedodontului în cazul 
copiilor şi a medicului stomatolog în cazul adultului. Pornind de la premiza că şcoala oferă un mediu securizant pentru educaţie şi instruire, considerăm că aici ar trebui 
să îşi fac simţită prezenţa din ce în ce mai mult cabinetele stomatologice. În sprijinul acestei afirmaţii am demarat un studiu cu scopul de a identifica şi clarifica frica de 
dentist în rândul copiilor de vârste cuprinse între -  ani, atitudinile şi implicarea părinţilor în educaţia privind igiena şi sănătatea cavităţii orale a copiilor. tudiul s-a 
desfăşurat într-un liceu din Bucureşti. Metoda de cercetare a fost ancheta sociologică prin chestionar urmată de analiza calitativă şi cantitativă a datelor. Unui număr de 
0 de elevi ( 0 elevi ciclul primar, 0 elevi ciclul gimnazial, 0 elevi ciclul liceal) şi 0 de părinţi li s-au administrat chestionare. Rezultatele obţinute confirmă ipotezele 

studiului conform cărora: dacă există un parteneriat viabil între şcoală şi cabinetul de stomatologie atunci creşte numărul de copii care merg la dentist, dacă părinţii se 
implică în educaţia privind igiena şi sănătatea cavităţii orale a copiilor atunci scade riscul îmbolnăvirii precoce a dinţilor iar dacă relaţia medic-pacient este bazată pe 
încredere şi înţelegere atunci se atenuează anxietatea dentară.
Cuvinte-cheie: frică, stomatolog, educaţie, copil, adult, zâmbet.

Tabelul . Fobiile şi tulburările de anxietate la copii şi adolescenţi (5)

Tulburarea de anxietate Caracteristici esenţiale 

fobia specifică Teama pronunţată şi persistentă de obiecte şi situaţii speci-
fice. Tipuri frecvente: animale, injecţii, mediul înconjurător, 
altele. 

Tulburarea de panică Prezenţa unui atac de panică recurent şi neaşteptat (ex.: 
perioade de frică intensă, însoţite de simptome somatice şi 
cognitive). 
Apar preocupări persistente legate de posibilitatea de a 
face un nou atac precum şi îngrijorări cu privire la implicaţiile 
sau consecinţele atacului de panică.

Agorafobia Anxietatea legată de prezenţa în locuri sau situaţii din care 
este dificil să ieşi sau în care nu poţi primi ajutorul de care 
ai nevoie (de pildă în cazul în care ar surveni un atac de 
panică sau apar simptome specifice). 

fobia socială Teama pronunţată şi persistentă de situaţii sociale sau care 
presupun performanţă. 

Tulburarea obsesiv-
compulsivă 

Obsesii recurente şi sau compulsii. 
Obsesiile sunt idei persistente, gânduri, impulsuri sau 
imagini trăite ca fiind intruzive şi inadecvate, ceea ce 
generează o anxietate pronunţată. Compulsiile sunt com-
portamente sau acte mentale repetitive care au scopul de a 
reduce anxietatea.

Stresul posttraumatic Urmează expunerii la un eveniment traumatic extrem care 
determină o frică intensă, neajutorare sau groază. Persoana 
dezvoltă un tipar caracteristic al simptomelor care include: 
retrăirea evenimentului. Traumatic, evitarea persistentă a 
stimulilor asociaţi cu trauma, o activare crescută 
psihofiziologică. 

Tulburarea de anxietate 
generali ată 

Anxietate şi îngrijorare excesive şi de durată în legătură cu 
anumite evenimente sau activităţi. 

Tulburarea de anxietate 
de separare 

Anxietate excesivă ce apare în legătură cu separarea de 
casă sau de persoanele de care copilul este ataşat. 

F
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Scop
copul acestui studiu este de a identifica şi clarifica frica de dentist în rândul copiilor 

de vârste cuprinse între -  ani, atitudinile şi implicarea părinţilor în educaţia privind 
igiena şi sănătatea cavităţii orale a copiilor.
Metodă
Unui număr de 0 de elevi de la un liceu din Bucureşti ( 0 elevi ciclul primar, 0 elevi 
ciclul gimnazial, 0 elevi ciclul liceal) şi 0 de părinţi li s-a administrat un chestionar, 
tip anchetă socială, legat de tratamentul stomatologic după ce, în  
prealabil, s-a obţinut consimţământul celor interogaţi i al tutorilor legali pentru 
participanţii minori.
Chestionarul „instrument de investigare constând dintr-un ansamblu de întrebări 
scrise şi, eventual, imagini grafice, ordonate logic şi psihologic, care prin  
administrarea de către operatorii de anchetă sau prin autoadministrare, determină din 
partea persoanelor anchetate răspunsuri ce urmează a fi înregistrate în scris”( ) a fost 
administrat o singură dată după ce a fost explicat punct cu punct, pentru înţelegerea 
adecvată a întrebărilor. Datele culese au fost analizate  
cantitativ i calitativ. 
ipote e formulate:
 Dacă există un parteneriat viabil între şcoală şi cabinetul de stomatologie atunci 

creşte numărul copiilor care merg la dentist; 
 Dacă părinţii se implică în educaţia privind igiena şi sănătatea cavităţii orale a copiilor 

atunci scade riscul îmbolnăvirii precoce a dinţilor; 
 Dacă relaţia medic-pacient este bazată pe încredere şi înţelegere atunci se 

atenuează anxietatea dentară.
Obiective:
 Determinarea importanţei parteneriatului între şcoală şi cabinetul stomatologic în 

educaţia copilului;
 Determinarea implicării părinţilor în educaţia privind igiena şi sănătatea cavităţii orale 

a copiilor;
 Analiza gradului de implicare a relaţiei medic-pacient în atenuarea anxietăţii dentare.

Re ultate
În urma analizei celor două chestionare (copii şi părinţi) au rezultat următoarele: 
1. Primul item al acestui studiu: „Care sunt fricile tale?” a propus identificarea fricilor 
pe categorii de vârstă iar rezultatul corespunde caracteristicilor normale prezentate în 
tabelul 2. 
2. a întrebarea a doua, legată de frica de dentist, copiii de la ciclul primar ( - 0 ani) 
au răspuns că au această frică în proporţie de 5  şi 5  au spus că nu au frică de 
dentist; copiii de la ciclul gimnazial ( 0-  ani) spun că au frică de dentist in proporţie 
de 0  şi 0  nu au, adolescenţii ( -  ani) declară în procent de  că le este 
frică de dentist şi 2  spun că nu le este frică, iar părinţii răspund cu da 0  şi 0  
răspund cu nu (Fig. ).
3. Referitor la periodicitatea cu care copiii şi părinţii merg la dentist, aceştia au 
răspuns următoarele: şcolarii mici ( 0  merg periodic, 0  la nevoie, 5  la program-
are, 5  merg cu părinţii); preadolescenţii ( 5  periodic, 0  la nevoie, 0  la 
programare, 25  cu părinţii); adolescenţii ( 0  periodic, 0  la nevoie, 5  la pro-
gramare, 5  cu părinţii); părinţii ( 0  periodic, 0  la nevoie, 2  la programare şi 

 merg cu copiii). (Fig. 2)
4. a întrebarea privind motivaţia care îi determină să meargă la dentist, au reie it 
următoarele aspecte:   din copiii de - 0 ani  merg la stomatolog pentru că îi duc 
părinţii, 5  răspund invitaţiei medicului stomatolog din şcoala şi 2  merg pentru că 
îi doare (Fig. ); preadolescenţii merg la dentist pentru un zâmbet frumos - 5 , 
pentru halitoză  25 , durere 20  şi 20  pentru că îi duc părinţii (Fig. ); 50  din 
adolescenţi merg la dentist când au dureri, 20  când sesizează miros neplăcut în 
gură (halitoză) şi 0  pentru un zâmbet frumos  
(Fig. 5) iar părinţii merg la dentist pentru a da exemplu copiilor lor în proporţie de 5 , 
pentru durere 0  şi pentru prevenţie 25  (fig. ).

Modalităţile prin care atât copiii cât şi părinţii consideră că se poate atenua frica de 
dentist sunt următoarele: găsirea unui medic cu referinţe foarte bune  0 , relaţia 
medic-pacient  , informaţii corecte în ceea ce priveşte igiena dentară  5 , 
mersul periodic la stomatolog  5 , informaţii despre progresele medicinei dentare 

 0 , mersul la pedodont când apare primul dinte  0 ,  
eliminarea zgomotului frezei  0 , pregătirea psihologică prealabilă mersului la 
dentist  0 , folosirea anesteziei  0  (fig. ). În aceste răspunsuri (libere) se 
observă şi comportamente de evitare ale subiecţilor care nu atenuează frica ci o 

menţin: eliminarea zgomotului, anestezia, motiv pentru care devine şi mai importantă 
relaţia medic-pacient bazată pe înţelegere şi încredere.
Discuţii
Datele culese arată că frica de dentist este adânc înrădăcinată în mintea copiilor 
şi a adulţilor şi cu greu se doreşte adevărata confruntare cu ea. 
Comportamentele evitante, prezenţa motivaţiei extrinseci care ne determină să 
ajungem pe scaunul stomatologului sunt câteva indicii că frica nu dispare ci se 
atenuează. Teama este un mecanism de apărare împotriva pericolelor şi nu ne 
dorim să o facem să dispară ci să învăţăm cum să o manageriem pentru atin-
gerea unui confort psihic optim. Progresele medicinei dentare i faptul că medicul 
stomatolog realizează dispensarizarea copiilor i stabile te relaţii prietenoase cu 
ei, determină cre terea numărului celor care se vor adresa cabinetului dentar 
colar, transformându-i, astfel, în viitori pacienţi. ÎIn acest fel se diminuează frica 

ajungând-se până la dispariţia ei. Mai mult, implicarea părinţilor în educaţia pri-
vind igiena şi sănătatea cavităţii orale reduce riscul îmbolnăvirii precoce a dinţilor, 
creşte deschiderea copiilor faţă de vizitele periodice la stomatolog, contribuie la 
reducerea anxietăţii, creşte stima de sine a copiilor, aduce zâmbetul frumos şi 
sănătos pe chipurile lor ( 0). Rezultatele obţinute confirmă ipotezele formulate.

Tabelul 2. Caracteristicile normale ale fricii şi anxietăţii în funcţie de vârstă ( )

Vârsta Aspectele de voltării frica şi anxietatea

-  luni Reglarea biologică Frica de zgomote puternice 
Frica de pierdere a suportului 

-  luni Permanenţa obiectului 
Formarea relaţiei de ataşament 

Frica de străini 
Anxietatea de separare 

2-3 ani Explorarea lumii externe 
ândire magică 

Frica de animale 
Frica de creaturi imaginare 

3-6 ani Autonomie 
Autocontrol 

Frica de întuneric 
Frica de furtuni 
Frica de pierdere a persoanei 
de îngrijire 

6-10 ani Adaptare şcolară 
Operaţiile concrete: inferenţa 
relaţiilor cauză efect  şi 
anticiparea evenimentelor 
negative 

Frica de şcoală 
Îngrijorare 
Preocupări legate de rănirea 
corpului şi pericolul fizic 

10-12 ani Înţelegerea socială 
Prieteniile 

Preocupări şi frământări sociale 

13-18 ani Identitatea 
Operaţiile formale 
Catastrofarea simptomelor 
fizice 

chimbări fizice 
Relaţii sexuale 

Anxietatea socială 
Panica 

Fig. 2. Rezultate procentuale obţinute în urma anchetei privind frecvenţa prezentării la medicul dentist.

Fig. . Relaţia cu medicul stomatolog raportată la vârsta - 0 ani.

Fig. . Rezultatele procentuale raportate la frică obţinute în urma anchetei sociale.



41cercetare fundamentală 41ortodonţie

Conclu ii şi recomandări
Pentru părinţi: iubirea şi dorinţa de a face bine copilului lor nu îi absolvă de la greşeli 
care le fac rău. Mesajele pe care le transmit, evenimentele de viaţă la care îi expun, 
informaţiile pe care le oferă pot conduce la o percepţie eronată a copilului asupra vieţii, 
asupra pericolelor reale, pot declanşa frici pe care cu greu învaţă să le depăşească ( ).
Pentru stomatologi: profesionalismul şi dezvoltarea unei relaţii pozitive cu pacientul 
copil, adolescent, chiar i adult aduc beneficii fizice şi mentale acestora şi deschid 
drumul pacienţilor spre cabinet.
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Fig. . Relaţia cu medicul stomatolog a preadoleşcenţilor.

Fig. 5. Relaţia cu medicul stomatolog a adolescenţilor.

Fig. . Relaţia medicului stomatolog cu părinţii.

Fig. . Factori care influenţează frica
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introducere:
În urmă cu decenii osteointegrarea a a cum 
era definită de profesorul Branemar  presupu-
nea o perioadă de remaniere osoasă de -  
luni, timp în care implantul nu era încărcat 
protetic datorită riscului încapsulării fibroase (în 
locul apoziţiei osoase) cu pierderea stabilităţii 

.
Astăzi osteointegrarea nu mai este singurul 
factor ce determină succesul tratamentului prin 
implanturi. Funcţionalitatea şi estetica joacă un 
rol la fel de  important. Conturarea naturală a 
profilului de emergenţă gingivală este de 
importanţă majoră în zonele estetice. În acest 
sens, munca în echipă i interdisciplinaritatea 
sunt foarte importante.
Pre entarea ca ului:
Pacienta I. . în vârstă de  de ani, cu stare 
generală bună, s-a prezentat în clinica noastră 
pentru un consult de specialitate, acuzând 
nemulţumiri de ordin estetic şi funcţional. a 
maxilar prezenta o edentaţie clasa a III-a 

ennedy (edentaţie unidentară la nivelul lui 
2.2), veche de un an de zile i multiple obturaţii 
debordante, inestetice. (Fig. )

În urma efectuării fi ei pacientului i a elaborării 
planului de tratament am stabilit un protocol 
precis ţinând cont de cerinţele funcţionale i 
estetice ale pacientului.
Am optat pentru inserarea unui implant  Pro 
Argon (diametru mm, lungime  mm) (Fig. 2) 
cu augmentare osoasă laterală folosind tehnica 
sand ich cu os autolog recoltat prin frezaj 
suplimentat de o xenogrefă Bio-Oss ( eistlich) 
şi membrană de colagen Bioguide de dimensi-
unea mm x 25 mm ( eistlich). Pentru o 
perioadă de  luni pacientul a purtat o gutieră 
transparentă confecţionată din material termo-
plastic (Er oform) cu un dinte din acrilat în 
bre a edentată pentru a ghida vindecarea 
ţesutului gingival şi conformarea papilelor  
(Fig. ).
Odată cu descoperirea implantului, pacientul a 
primit un stâlp implantar metalic (Fig. ) şi o 
coroană din policarbonat pe durata provizoratu-
lui  pentru o perioadă de  luni (Fig. 5).  După 
îndepărtarea structurii provizorii am înşurubat 
permanent stâlpul hibrid e.max (Fig. ) în 
implant peste care am inserat o coroană 
individualizată prin stratificarea ceramicii pe o 
capă e.max (Fig. ).

Importanţa unui management corect al ţesuturilor moi 
în rezolvarea unei situaţii complexe
Roxana Buzatu, Andreea A. Pogan, ilvana Canjau, Bogdan Baldea, Doina Onisei - Clinica de Parodontologie, Facultatea de Medicină Dentară, UMFT “Victor Babe ” - Timişoara
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The importance of correct soft tissue management in solving a complex situation
Abstract
In cases here aesthetics represents a priority smile analysis and smile design principles are used to identify relationships bet een a patient s face, 
smile, periodontium, and natural dentition especially for implant-supported reconstruction. A periodontal plastic surgery techni ue that had intimate and 
complementary effects on the proposed restorative treatment plan is presented in an effort to shed light on the demands that each patient s smile and 
soft-tissue characteristics exert on overall esthetics. This case report presents an ideal combination of restorative and surgical procedures that re uire 
timing and precise protocol. Papilla preservation as considered hen the incision as performed for implant insertion on the site of 2.2. Also lateral 
bone augmentation as re uired at the implant insertion phase. The type of provisional as carefully chosen in order to achieve tissue stability. The final 
prosthetic restoration as accomplished at  month after the implant placement. It is ell no n that failures in esthetic zone are difficult to manage and 
may lead to a disaster. Minim invasive surgery may be an option hen considering short time healing process and post surgery comfort for the patient 
as ell as esthetic predictability for the prosthetic restoration.

ey- ords: aesthetic area, lateral bone augmentation,stability, e.max 

Re umat
 În cazurile în care estetica reprezintă o prioritate, analiza zâmbetului şi a principiilor ce guvernează tiparul unui zâmbet sunt folosite pentru a identifica 
relaţiile dintre faţa pacientului, zâmbet, parodonţiu i dentiţie, îndeosebi pentru restaurările pe implant. Pentru a scoate la iveală cerinţele pe care  
zâmbetul pacientului i caracteristicile ţesuturilor moi le exercită asupra esteticii în ansamblul ei, prezentăm o tehnică a chirurgiei plastice parodontale ce 
are efecte intime i complementare asupra schemei de tratament propuse. Această prezentare de caz evidenţiază o combinaţie ideală de proceduri 
restaurative i chirurgicale ce comportă sincronizare i un nivel crescut de precizie a protocolului. Atunci când s-a efectuat incizia pentru inserarea 
implantului la nivelul incisivului lateral  2.2. s-a luat în calcul conservarea papilei. În faza implantării s-a impus i necesitatea augmentării osoase laterale. 
Restaurarea provizorie a fost atent aleasă pentru a asigura stabilitatea ţesuturilor. Restaurarea protetică finală s-a realizat la  luni după implantare.  
Este bine tiut faptul că e ecurile în zona estetică sunt greu de manevrat i pot duce la dezastre. Chirurgia minim invazivă poate reprezenta o opţiune 
atunci când se urmăre te scurtarea timpului de  vindecare, confortul post-chirurgical sau predictibilitatea estetică a restaurării protetice.
Cuvinte-cheie: zona estetică, augmentare laterală, stabilitate, e.max,

Fig. 

Fig. 2

Fig. 
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imitele acestei coroane au fost poziţionate 
ideal, astfel încât să evităm riscul rămânerii 
reziduurilor de ciment pe porţiunea mucozală. 
Rezultatul final a fost o restaurare care emerge 
din creasta alveolară ca un dinte natural.
Discuţii:
Diversitatea materialelor contemporane, cât i 
a metodelor disponibile în ceea ce prive te 
restaurările integral ceramice pe implant fac 
dificilă sarcina de a alege cea mai potrivită 
metodă de tratament. Pe lângă un diagnostic 
corect i planificarea tratamentului, 
recunoaşterea proprietăţilor, comportamentul 
pe termen lung, indicaţiile şi contraindicaţiile 
fiecarui material sunt esenţiale pentru a garan-
ta succesul de durată al restarurării 2 . 
Implanturile dentare reprezintă o modalitate 
esenţială de tratament. Datele publicate au 
demonstrat o rată crescută de succes a implan-
turilor plasate în arcadele parţial edentate 
pentru suplinirea fiecărui dinte în parte. 
Restaurările sunt supuse, cu atât mai mult în 
cazul pacienţilor ce prezintă gummy smile  i 
o linie labială înaltă, la compararea directă cu 
dinţii naturali adiacenţi. O poziţionare 
tridimensională perfectă a implantului precum 
i o suprastructură bine proiectată sunt, prin 

urmare, fundamentale pentru a reproduce 
aspectul de dinte natural i pentru a obţine un 
rezultat estetic optim .
Conclu ii:
Restaurarea unidentară anterioară oferă o 
soluţie predictibilă pentru pacientul edentat 
parţial. Cele două abordări principale în elabo-
rarea protezei unidentare sunt restaurarea 
cimentată i cea înşurubată .  
De i s-a dovedit eficacitatea ambelor abordări 
în ceea ce prive te stabilitatea pe termen lung 
a implantului, punerea în discuţie a rezultatului 
estetic şi a uşurinţei conceperii şi livrării denotă 
alte aspecte ce trebuie luate în considerare 5 . 
Pentru a garanta un rezultat predictibil medical 
dentistul trebuie să aleagă un plan de  
tratament care să ofere o maximă versatilitate 
protetică. Adeseori, însă, îmbinarea versatilităţii 
protetice cu o livrare facilă se poate dovedi o 
provocare.
Bibliografie:
. Dr. tavros Pele anos, ondas Vlacopulos, 

Dimitris Varvata os, O simbioză ideală: 
protetică pe implanturi i ceramică integrală, 
dentalTarget r. 20 .
2. Ralf- . ohal, aell Att, Maria Bachle  
Fran  Butz, Ceramic abutments and cerami-
coral implants. An update, Periodontology 
2000, Vol. , 200 , 22 2 . 
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Bloc   DMD, Prosthetic Design Considerations 
for Anterior ingle-Implant Restorations,  
Esthet Restor Dent : 5 5, 200 .
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BOA A DE FOCAR
hid practic pentru asistentele de medicină dentară
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introducere
Boala de focar este o stare patologică 
caracterizată printr-o mare diversitate de 
tulburări funcţionale i alterări organice tisu-
lare, datorită unor focare cronice de infecţie 
din care, episodic diseminează în organism 
pe cale sanguină, nervoasă sau digestivă 
diver i microbi, toxine microbiene, produ i 
toxici de dezagregare septică tisulară, aler-
geni endo - i exogeni, care apoi generează 
un tablou vast de manifestări disfuncţionale i 
lezionale.
Boala de focar este o realitate, oricât ar fi ea 
bagatelizată de unii sau exagerată de alţii. 
Importanţa ei este dovedită, în afară de statis-
tici, prin numeroase observaţii clinice făcute 
de medici din toate ţările. Concepţia bolii de 
focar a fost mult timp dominată de teoria 
bacteriană, care i astăzi are susţinători. 
Medicina modernă a reu it să integreze în 
acest complex patologic numeroase implicaţii 
imunologice, genetice i sistemice.

Istoric
În papirusul Ebers s-a scris despre dispariţia 
unor suferinţe organice după extracţia unor 
dinţi afectaţi. În manuscrisul cuneiform din 

inive  50 i.e.n., se aminte te de o vindec-
are a durerilor articulare ale regelui Anapper 
Essa, tot după extracţii dentare.

În 2  ocher remarcă legătura dintre bolile 
dinţilor i cele reumatismale sau nervoase.  
În 0  Possler la un Congres de Medicină 
Internă prezintă legătura cauză - efect dintre 
afecţiunile dentare cronice i bolile la distanţă.

lauc , în secolul trecut a arătat că  din 
focarele active sunt furnizate de dinţi. 
Conformaţia anatomică a dinţilor creează 
condiţii deosebite pentru infecţiile cronice din 
cauza faptului că smalţul i dentina nu au 
posibilităţi de apărare, fiind inaccesibile  
elementelor de apărare tisulară i umorală.
Cercetările experimentale întreprinse de 
Roseno , Berger, iar la noi în ţară de către 
Haţeganu, oia, au arătat că boala de focar 
este o îmbolnăvire a întregului organism, 
cuprinzând două entităţi patologice:

 - focarele cronice de infecţie cu evoluţie 
lentă, oligo sau asimptomatice care reprezintă 
manifestarea primară,
2 - manifestările disfuncţionale sau lezionale 
la distanţă, cu o simptomatologie bogată i 
variată care reprezintă determinările 
secundare.
Incidenţă, etiologie i simptomatologie

oţiunea de boală de focar nu trebuie utilizată 
ca o denumire colectivă pentru bolile cu 
etiopatogenie neclară sau care nu pot fi precis 
diagnosticate. 

e poate afirma, că aproape orice proces 
inflamator cronic, închistat, oriunde s-ar afla 
în organism, constituie un potenţial „focar” de 
infecţie. ediile de predilecţie responsabile în 
apariţia focarelor cronice de infecţie sunt can-
tonate în marea majoritate a cazurilor, în 
regiunea cefalică. Astfel, în 0  din cazuri, 
sunt implicaţi dinţii, parodonţiul marginal sau 
periapical, amigdalele şi vegetaţiile adenoide.
Cele mai agresive sunt focarele amigdaliene 
i odonto-parodontale. Dar i sinusurile maxi-

lare, frontale, urechea medie pot ascunde 
infecţii cronice. Colecistul, tubul digestiv sau 
tractul uro-genital apar într-un procentaj de 
nici 0 .
Ceea ce caracterizează în general boala de 
focar este existenţa, aproape întotdeauna, a 
unor tulburări generale nespecifice  grupate 

Disease outbreak
Practical guide for dental nurses
Abstract
In medicine it is idely accepted the theory that almost any chronic, secluded inflammatory process, herever it is in the body, represents a potential 
“hotbed” of infection. ocations of predilection responsible for the appearance of chronic infection outbrea s are confined, in most cases, in the cephalic 
region. Thus, in 0  of cases teeth, apical or marginal periodontium, tonsils, adenoids can be labeled as potential outbrea s. The most aggressive are 
the tonsil and odonto-periodontal outbrea s. But also maxillary and frontal sinuses, or the middle ear, can hide chronic infections.

ey- ords: disease outbrea , odonto-periodontal chronic infections, sanitation of outbrea s
Re umat
În medicină este unanim acceptată teoria că aproape orice proces inflamator cronic, cantonat, oriunde s-ar afla în organism constituie un potenţial „focar” 
de infecţie. ediile responsabile în apariţia focarelor cronice de infecţie se află în marea majoritate a cazurilor, în regiunea cefalică. Astfel, în 0  din 
cazuri, dinţii, parodonţiul apical sau marginal, amigdalele, vegetaţiile adenoide pot fi etichetate ca focare potenţiale. Cele mai agresive sunt focarele 
amigdaliene i odonto-parodontale. Dar i sinusurile maxilare i frontale, sau urechea medie, pot ascunde infecţii cronice.
Cuvinte-cheie: boala de focar, infecţiile cronice odonto-parodontale, asanarea focarelor

Fig. . chiţa invaziei din focarul periapical spre  
organismul uman.
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după Veil  sub termenul de „simptomatologia 
vegetativă de alarmă” pe care o acuză bolna-
vii chiar înainte de instalarea semnelor clinice 
tipice ale afecţiunii respective. Aceste 
manifestări premonitoare sunt: 
 cefaleea, migrenele diurne de diferite 

intensităţi,
 stările subfebrile intermitente în special 

seara, 
 dureri reumatice migratoare în muşchi şi în 

articulaţii, mialgii, artralgii, 
 frisoane,
 inapetenţă,
 stările de oboseală matinală nejustificate, 

somnolenţă, adinamie, 
 tahicardie fără substrat organic, 
 stări depresive episodice sau prelungite.
angrenele dentare se instalează cu puţine 

semne clinice, procesele de apărare a organ-
ismului tinzând să limiteze infecţia la nivelul 
apexului, situaţie în care se produce parodon-
tita apicală acută apoi cronică. Ea constituie 
de cele mai multe ori focarul primar în infecţia 
de focar i poate genera bacteremii trecătoare 
sau endocardite cronice.
În cazul agresiunilor microbiene deosebit de 
virulente, procesul septic teritorial canalicular, 
gangrena pulpară, este complicată cu 
parodontită apicală acută, care poate constitui 
cauza unor procese infecţioase la distanţă de 
tipul adenitelor, osteitelor i osteomielitelor.
Focarele cronice periapicale sau gingivale, 
după agresivitatea lor pot fi active i pasive, 
fără să putem face o delimitare cronologică, 
întrucât un focar pasiv se poate activa i 
invers, unul activ se poate inactiva, în funcţie 
de particularităţile locale i generale ale 
organismului.
În perioada de inactivitate focarele cronice 
sunt bine delimitate i controlate de organism 
prin bariera celulară, umorală i imunitară. 
Are loc un proces de ermetizare a barierei 
fibro-conjunctive i o potenţare a mijloacelor 
de apărare ale organismului (Fig. 2 i ).
În perioada de activitate se produc procese de 
depolimerizare celulară i tisulară, cu o 
cre tere a permeabilităţii capilarelor sanguine 
i difuzarea toxinelor microbiene endo i exo-

gene în organism, fapt care generează diverse 
manifestări în unele ţesuturi mai receptive. 
Bariera imuno-chimică cedează în unele 
împrejurări precum: gripa, stări patologice ale 
organismului, fapt care poate determina ca 
focarele inactive să devină active. 

Focarele active nu sunt numai cele care se 
pot vizualiza radiologic, ci i acelea care sunt 
invizibile, precum cele intrapulpare  cum ar fi 
gangrena pulpară simplă, fără modificări api-
cale radiologice sau clinice. 
Manifestările focarelor la distanţă
Pe lângă dinţi, pungile parodontale, sinuzitele 
cronice sau amigdalitele cronice pot constitui 
în anumite condiţii, punctul de plecare în 
boala de focar cu manifestări disfuncţionale 
sau lezionale la distanţă, care să afecteze cu 
predilecţie unele organe, precum:

 - aparatul locomotor - artrite acute i sau 
cronice deformante, reumatism poliarticular 
(Fig. );
 2 - ochii  retinite, irite, iridociclite, coroidite, 
uveite, nevrite optice, papilite;

 - aparatul digestiv i anexele  colite, gas-
trite, ulcer gastro-duodenal;

 - aparatul cardio-vascular  endocardite, 
miocardite, boala Raynaud;
5 - aparatul uro-genital  glomerulonefrite, 
anexite;

 - sistemul nervos  lombalgii, sciatică, 
polinevrite (Fig. 5).

Tratamentul bolii de focar
Eforturile terapeutice au un dublu scop: 
asanarea locală a focarului i tratamentul bolii 
generale. Abordarea terapeutică a bolii de 
focar este o problemă medicală 
interdisciplinară.
Medicul specialist de medicină generală 
stabile te protocolul terapeutic, momentul i 
condiţiile începerii asanării, iar în cazul nostru 
medicul de medicină dentară va depista i 
asana focarele. 

Depistarea
Medicul dentist practician trebuie în mod 
obligatoriu să depisteze focarele de infecţie 
primare, pe baza semnelor clinice i radio-
logice, apoi în următoarele faze de tratament 
să le asaneze.
Depistarea constă într-un examen clinic 
amănunţit urmat de o investigaţie imagistică 
cu privire la dinţii posibil incriminaţi.
Examenul clinic va urmări dinţii afectaţi de 
leziuni carioase întinse, obturaţiile voluminoa-
se, adaptarea marginală a coroanelor de 
înveli , prezenţa fistulelor, cicatricilor, zonelor 
congestionate ale mucoaselor, pungile gingi-
vo-osoase patologice cu sau fără secreţii, 
mobilitatea dentară, probele de vitalitate ale 
unor dinţi, percuţia dinţilor suspecţi.
Examenul radiologic panoramic sau retroal-
veolar individualizat pe dinţii încriminaţi, va 
urmări corectitudinea obturaţiilor radiculare, 
dimensiunea spaţiului desmodontal, integri-
tatea compactei alveolare interne, prezenţa 
proceselor lezionale periapicale, incluzia 
molarilor de minte, etc.
Asanarea focarelor dentare se face în mod 
selectiv, dinţii recuperabili în scop protetic vor 
fi conservaţi pe cât este posibil iar cei care 
prezintă i întreţin o stare gravă vor fi extra i 
cu tehnici minimal-invazive, sub protecţia anti-Fig. 2. Molar de  ani pe arcada inferioară cu anomalie a 

morfologiei radiculare i osteită cronică periapicală.
Fig. 5. chiţa zonelor dureroase în lombosciatică

Fig. . Rest radicular i o infecţie periapicală sub o restau-
rare protetică fixă mandibulară.

Fig. . Pacient la prima prezentare, cu risc major de 
focare odonto-parodontale.

Fig. . Artrită cronică deformantă a degetelor mâinii.



bioticelor. Asanarea chirurgicală trebuie efectuată când starea generală 
este compensată, V H-ul este în scădere iar fenomenele acute au 
cedat.
Tratamentul general este de competenţa medicului specialist  
generalist, în funcţie de manifestările organelor aflate în suferinţă.
Obiective majore în terapia bolii de focar de origine dentară
Intervenţiile terapeutice asupra focarelor primare pot produce o reacti-
vare a unora sau a mai multora dintre acestea i o înrăutăţire pasageră 
a bolii generale. Toate manevrele terapeutice asupra focarelor pot fi 
însoţite de bacteremii, care durează de la câteva minute până la 2  de 
ore. Obligatoriu se va interveni sub o terapie de protecţie (antibiotice 
administrate cu o zi înaintea intervenţiei i încă - 0 zile după). În 
afecţiunile cardiace, medicul cardiolog va stabili protocolul terapeutic, 
pre, intra i postoperator. De asemenea bolnavii sub tratament antico-
agulant sau suferinzi de alergii severe vor fi trataţi conform unui proto-
col terapeutic stabilit de o echipă de  
specialitate. De regulă ace ti bolnavi sunt internaţi în clinici de  
specialitate, unde se întorc după extracţia dentară.
Medicul dentist i asistenta de medicină dentară trebuie să asigure o 
intervenţie cât mai blândă, îndepărtarea tuturor ţesuturilor infectate i 
o hemostază fermă, rapidă i eficientă. Transportul bolnavului este 
permis doar după formarea cheagului primar i o instruire postoperato-
rie clară i înţeleasă.
Câteodată un focar secundar poate persista ca atare 
i după suprimarea focarului primar cauzal. De exem-

plu, o adenopatie regionala după extracţia dintelui 
bolnav. 

Reguli de bază în terapia cu antibiotice
Tratamentul antibiotic pentru a fi eficace i a nu prov-
oca efecte secundare nocive, se bazează pe câteva 
principii fundamentale, pe care ar fi bine să le cunoască 
i asistenta de medicină dentară.

Aceste principii sunt:
- tabilirea unui diagnostic corect al unei infecţii în 
organism,
- tabilirea necesităţii tratamentului cu antibiotice,
- Alegerea antibioticului cel mai indicat, 
- tabilirea planului terapeutic prin administrarea de 
antibiotice. Aici vorbim despre stabilirea dozei optime, 
ritmul de administrare, calea de administrare, durata 
tratamentului, etc.,
- Asocierea mijloacelor de apărare nespecifice i a 
altor măsuri terapeutice.

Principii profilactice
Profilaxia focarelor dentare trebuie realizată cât mai 
devreme posibil iar igiena cavităţii bucale constituie 
metoda profilactică de prim ordin.
Asistenta de medicină dentară joacă un rol important 
în prevenirea i depistarea bolii de focar de origine 
dento-alveolară. Cu fiecare pacient care vine la cabi-
netul stomatologic, în mod obligatoriu trebuie să dis-
cute următoarele aspecte:
- Importanţa prezentării de două ori pe an la un consult 
oro-dentar,
- Verificarea stilului de periaj dentar, corectarea unor 
inexactităţi i remotivarea importanţei unei igiene 
bucale cât mai perfecte, 

- u lăsaţi niciun pacient să plece din cabinet cu tartru sau sângerări 
gingivale,
- Pacientul trebuie convins că tratamentul dentar nu s-a terminat cu „o 
plombă”. Resturile radiculare, chiar dacă nu produc simptome  
dureroase trebuiesc extrase, iar edentaţia produsă se poate reabilita 
după două luni de la intervenţie (Fig. ).
Explicarea efectelor negative al unor obiceiuri vicioase, cum ar fi 
fumatul, consumul excesiv de alcool i al dulciurilor concentrate. 
Asistenta trebuie să fie convingătoare  

u uitaţi: „Cel mai scurt drum între doi oameni, este un zâmbet ”
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