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DENTAL TTARGET, revista de medicin`
dentar  ̀ce apare de 44 oori ppe aan, îna-
intea manifest`rilor expozi]ionale este
distribuit  ̀ gratuit, prin po[t ,̀ într-un
tiraj de 6000 dde eexemplare, cabi-
netelor stomatologice [i labora-
toarelor de tehnic  ̀ dentar ,̀ fiind la
ora actual̀  revista de specialitate cu
cel mai mare tiraj din România. 
De asemenea, revista este prezent  ̀[i
disponibil  ̀ în cadrul tuturor mani-
fest`rilor expozi]ionale de profil.
Revista DENTAL TARGET ofer  ̀o privire
de ansamblu asupra medicinei
dentare fiind prima revist` româ-
neasc  ̀de specialitate adresat  ̀aatât
medicilor ddenti[ti ccât [[i ttehnicienilor
dentari. Având în vedere leg`tura
indestructibil̀  care exist  ̀între diferi]ii
factori implica]i în tratamentul stoma-
tologic (medicul, tehnicianul, asisten-
ta [i nu în ultimul rand pacientul)
revista î[i propune o integrare ambi-
]ioas  ̀a informa]iilor de interes pentru
to]i ace[tia facilitând în acest fel [i
schimbul de opinii.
În revist  ̀pute]i citi articole [i studii de
specialitate, prezent`ri de materiale [i
tehnologii de ultim  ̀or ,̀ prezent`ri de
firme, interviuri [i reportaje de la
diverse evenimente, programul t#rgu-
rilor [i expozi]iilor, al diferitelor cursuri
de perfec]ionare precum [i anun]uri
de interes pentru medici denti[ti,
tehnicieni dentari [i asistente, inclu-
zând [i o burs  ̀a locurilor de munca. 
De asemenea beneficiaz  ̀ de spa]iu
în revist  ̀ furnizorii de materiale [i
aparatur ,̀ dar [i cabinetele împreun`
cu laboratoarele. Pentru viitor, revista
[i-a propus editarea sa într-o limb  ̀de
circula]ie interna]ional` precum [i
introducerea într-o baz  ̀de date inter-
na]ional̀  de prestigiu.
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Participarea medicilor [i tehnicienilor
dentari la evenimentele profesionale de
specialitate în urma c`rora se ob]in cre-
ditele E.M.C. necesare pentru autoriza]ia
de liber` practic` este în acest moment
în România apreciat` dup` un singur cri-
teriu [i anume achitarea taxei de partici-
pare. În urma achit`rii acestei taxe se
ob]in diplomele de participare [i implicit
creditele care din p`cate îns` nu reflect`
prezen]a real` la cursul sau congresul
respectiv. F`r` a încerca s` transform`m
aceast` dezbatere într-o judecat`, se
pune totu[i problema care sunt costurile
reale ale acestei situa]ii de fapt.
Una dintre consecin]ele cele mai
nepl`cute este aceea c` absen]a masiv`
a auditoriului din s`li scade în timp în
mod firesc interesul pentru presta]ia [i
calitatea manifest`rilor [i deci se pierde
sensul practic al instruirii tehnico-me-
dicale [i al men]inerii contactului cu
nout`]ile profesionale într-un domeniu în
care progresele materialelor si tehnicilor
de lucru sunt foarte rapide. Acest progres
rapid creeaz` [i un stres suplimentar
medicilor [i tehnicienilor pe de o parte
pentru c` îi poate face s` se simt`
dep`[i]i (lipsa de timp este o realitate
dur` atât în cabinet cât [i în laborator)

iar pe de alta pentru c` r`mânerea în
urm` se reflect` în veniturile cabinetului
[i/sau al laboratorului respectiv. Din
acest punct de vedere medicii [i tehni-
cienii ar trebui s` reg`seasc` în cadrul
manifest`rilor de specialitate prezent`ri
practice [i concluzive ale metodelor,
aparaturii [i tehnicii de lucru pentru a
putea face o alegere informat`.
De asemenea este demn` de luat în

seam` o participare a echipei medi-

c-tehnician la prezent`ri care s` cu-

prind` atât etapele de laborator cât [i pe

cele de cabinet pentru a realiza o comu-

nicare mai eficient` [i o abordare mai

unitar` a tratamentului.

Este o realitate cunoscut` în mediile eco-

nomice faptul c` atunci când afacerile

mici neglijeaz` dezvoltarea profesional`

a personalului î[i cresc riscul de faliment,

mai ales în momente de recesiune eco-

nomic`. Rezultatul este reducerea atât a

productivit`]ii cât [i a calit`]ii.

Perfec]ionarea cre[te eficacitatea

medicului [i/sau a tehnicianului [i deci a

cabinetului/laboratorului respectiv,

indiferent c` este vorba de patroni sau

de angaja]i. Nu numai patronii au nevoie

de perfec]ionare, dar [i angaja]ii.

Afacerile mici au succes atâta vreme cât

cei care le conduc sau le reprezint` sunt

la rândul lor oameni de succes din punct

de vedere profesional. Deci solu]ia este

s` g`sim omul potrivit iar apoi acesta s`

fie preg`tit profesional [i într-o continu`

perfec]ionare, s` fie bine pl`tit [i astfel

s` fie productiv, dezvoltând în acela[i

timp afacerea. Productivitatea sufer`

când angaja]ii sunt împov`ra]i cu sarcini

pentru care nu au fost instrui]i ([i aici cel

mai comun exemplu este acela al unui

medic care lucreaz` f`r` asistent`) sau

în momentul unei demisii din motive de

insatisfac]ie sau boal`. În afacerile de

mici dimensiuni fiecare face câte pu]in

din toate la nevoie. Dar  absen]a unuia

dintre angaja]i este sesizat` de îndat`

deoarece atunci se descoper` toate

lucrurile pe care numai acea persoan`

[tia s` le fac`.

În ciuda faptului c` pot p`rea o scoatere
din ritmul de lucru a unor oameni extrem
de ocupa]i [i pentru care timpul într-o
profesie manufacturier` înseamn` cate-
goric bani, cursurile [i congresele de
specialitate sunt [i trebuie s` însemne
un câ[tig mai mare pentru medic [i
tehnician decât o supratax` a acord`rii
autoriza]iei de liber` practic`. 3
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CUNOA{TEREA 
CONSTRUIE{TE SUCCESUL 
C o s t u r i l e  r e a l e  a l e  c r e d i t e l o r  E . M . C .
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Dubai 24 - 27 octombrie2007

FDI Annual World Dental Congress
Mihali Sorin - {ef Departament {tiin]ific “Timi[oara Dental Students Association”
Facultatea de Medicin` Dentar` U.M.F." Vicotor Babe[" Timi[oara

Congresul Mondial Anual în Medicin`
Dentar` „FDI Annual World Dental
Congress” desf`[urat în perioada 24 –
27 Octombrie 2007 în Emiratele Arabe,
Dubai a oferit studen]ilor [i medicilor
denti[ti din întrega lume posibilitatea de
a-[i expune observa]iile [i cuno[tin]ele
acumulate în domenii diverse ale medi-
cinei dentare, în urma cercet`rilor
[tiin]ifice, prin prezentarea lucr`rilor pro-
prii. Totodat`, ace[tia au avut [ansa de a
afla nout`]i din medicina dentar`, prin
intermediul lucr`rilor prezentate de cole-
gi din toate continentele, lucr`ri expuse
în cadrul sesiunilor de comunic`ri
[tiin]ifice.
De asemenea, participan]ii au avut
ocazia s` î[i exprime ideile [i s` discute
liber, în cadrul workshopurilor [i sesiu-
nilor de postere. Tot în cadrul congresului
s-a organizat o imens` prezentare de
materiale [i instrumentar somatologic.
Organizatorii acestui eveniment au fost
FDI World Dental Federation cu sprijinul
autorita]iilor Emiratelor Arabe.
Cu sprijinul Universita]ii de Medicin` [i
Farmacie “Victor Babe[” [i în cadrul
Disciplinei de Propedeutic` [i Materiale
Dentare am elaborat împreun` cu

coodonatorii no[tri: Dr. Cosmin Sinescu,
Dr. Meda Negru]iu, Dr. Mihai Romînu, trei
lucrari [tiin]ifice care au fost acceptate
de Comisia [tiin]ific` a Congresului la
sec]iunea comunic`rilor orale.
Congresul s-a desf`[urat în Dubai
International Convention and Exhibition
Centre, situat lang` World Trade Center,
unde în data de 24 Octombrie 2007 am
participat la prima prezentare [tiin]ific`
din cadrul congresului. În cadrul comu-
nic`rilor [tiin]ifice de diminea]` a existat
posibilitatea de a alege lucr`ri prezentate

în nou` s`li de conferint` în intervalul
9:00 – 11:30, iar dup` mas` între orele
14:00 – 16:30. 
Interesant` a fost scanarea codului de
bare de pe ecusoanele participan]ilor
pentru a se putea ]ine o eviden]` a per-
soanelor care au luat parte la
prezentarea respectiv`. Spre sfâr[itul
zilei de 24 octombrie, la ora 19, s-a
organizat Welcome Ceremony într-o sal`
imens` în care au fost invita]i Sheikhii
Emiratelor Arabe împreun` cu conduc-
erea FDI-ului Acestia au ]inut discursuri
[i ur`ri de bun venit, fiind un adev`rat
spectacol la care au participat mii de
medici denti[ti [i studen]i din întreaga
lume.
În cadrul manifest`rilor [tiin]ifice am
avut prilejul s` asistam la mai multe
prezent`ri dintre care amintim:
“Integrated Dental Imaging Based on the
Cone Beam Technology” prezentat` de
Joachim E. Zoller din Germania; “Current
Concepts in Accelerated Implant
Treatment and Bone Grafting” lucrare
transmis` în direct din Clinica de
Implantologie din Germania [i prezen-
tat` de Fouad Khoury, Germania [i6
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Charles Khoury, Liban; “Innovations in

Laser Dentistry” prezentat` de

Christopher J. Walinski, USA; “Oral

Health and Diabetes – Why Should I

Care” Simpozion organizat împreun` cu

Federa]ia Interna]ional` de Diabet. In

cadrul fiec`rei zile au existat sesiuni de

simpozioane de profilaxie organizate de

Colgate [i Signal.

In data de 26 octombrie, la sec]iunea de
free comunication am avut onoarea de a
prezenta urm`toarele lucr`ri [tiin]ifice:
“Modern noninvasive investigation 
technique for fixed partial bonded pros-
theses: optical coherence tomography”,
prezentat` de Mihali Sorin, (autori:
Mihali Sorin, Mihai Romînu, Adrian
Podoleanu, Meda Negru]iu, Cosmin
Sinescu); „Material defects in Metalo-
Ceramic fixed partial dentures detected
with a noninvasive tehnology using opti-
cal coherence tomography”, prezentat`
de Boboiciov Monica (autori: Boboiciov
Monica, Meda Negru]iu, Adrian
Podoleanu, Cosmin Sinescu, Claudiu
Haiduc, Roxana Rominu); „Anterior inte-
gral ceramic fixed partial denture pro-
duced with Zeno CAD/CAM Tehnology
(WIELAND)”, prezentat` de Al-Jalabi
Hamid (autori: Al-Jalabi Hamid, Cosmin
Sinescu, Meda Negru]iu, Sorin Lakatos,
Roxana Romînu).
În data de 27 octombrie s-a încheiat pro-
gramul s]iin]ific dup` care ne-au fost
înmânate diplomele de participare
împreun` cu câteva bro[uri în care era
promovat urm`torul congres de la
Stockholm din septembrie 2008.
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Biosurf VII a fost cel de-al [aptelea con-
gres dintr-o serie de întâlniri interna]ionale
devotate [tiin]ei [i ingineriei biomateri-
alelor, suprafe]elor [i interfe]elor biolog-
ice. Congresul a avut dou` componente [i
anume o parte de conferin]e [i o parte de
workshop -uri. S-a dorit a fi o interfa]` între
disciplinele tradi]ionale ca biologia,
chimia si ingineria pentru a propulsa
prezent`rile [i discu]iile despre idei [i con-
cepte interdisciplinare. [tiin]a
biointerfe]elor este o arie a cercet`rii
transdisciplinare [i particular fertil` cu o
dezvoltare foarte dinamic` în deceniul ce
va urma.
Tema conferin]ei Biosurf VII a c`utat s`
extind` disciplinele implicate prezentând
starea artei în biologia, chimia, fizica
suprafe]elor materialelor, biomoleculelor
[i celulelor  [i aplicarea acestei arte în
biotehnologie, livrarea medicamentelor,
biodiagnostic [i medicin`. Prezentatorii
principali au fost cei care au introdus
subiectul sesiunii [i au asigurat scurte

prezent`ri a temei  urmând ca lectorii invi-
ta]i s` acorde o abordare mai detaliat`
referitoare la interfe]ele func]ionale [i rele-
van]a lor pentru biomateriale [i tehnologii
biosenzoriale [i pentru aplica]ii. Adi]ional
un Forum cu peste o sut` de prezent`ri au
dat oportunitatea tinerilor oameni de

[tiin]` s` prezinte cele mai recente rezul-
tate [i reu[ite ale lor.
Workshop-ul premerg`tor conferin]ei a
asigurat cursuri introductive ]inute de c`tre
oameni de [tiin]a urmate de sesiuni de
discu]ii. Toate cursurile au început cu o
intorducere general` în câmpul specific,
acoperind aspectele [tiin]ifice [i tehnolog-
ice importante [i problemele/ dificult`]ile
în ceea ce prive[te atat partea [tiin]ific`
cât [i partea de aplicabilitate. Modalitatea
de prezentare aleas` a permis non-spe-
ciali[tilor s` urmareasc` [i s` aibe de
câstigat în urma cursurilor. Un alt scop al
Biosurf VII a fost acela de a acorda partici-
pan]ilor oportunitatea de a avea contact
personal cu lectorii pentru eventuale
viitoare interac]iuni si colabor`ri [tiin]ifice.
Workshop-ul, gândit pentru a fii primul din
seria de desf`[urare a congresului,  s-a
adresat unui num`r de subiecte din zona
biomaterialelor, preg`tind participan]ii
pentru conferin]a care a urmat. Programul
conferin]ei s-a desf`[urat pe o perioada
de trei zile, între 29-31 august,  în cadrul
Universita]ii din Zürich. Lectorii invita]i au
provenit din mai multe centre universitare
de elita cum ar fii : Universitatea din Illinois

BIOSURF  VII - Zürich 2007

“Interfe]e func]ionale 
pentru direc]ionarea r`spunsului biologic”
Silvana Cânj`u - student` anul IV Medicin` Dentar` UMF ,,Victor Babe[” Timi[oara;  Vicepre[edinte - Timisoara Dental Students
Association; Secretar General -  Asocia]ia Studen]ilor Stomatologi din România



(USA), Universitatea din Paris (FR), EPF Lausanne (CH),
Universitatea din Pensylvania (USA), Universitatea Duke (USA),
Universitatea din Chicago (USA), Universitatea din Sydney (AU),
ETH Zürich (CH), Spitalul Universitar din Zürich (CH), Spitalul
Universitar din Basel (CH), Institutul de tehnologie din Georgia
(USA), Universitatea de Medicin` si Stomatologie din Tokyo etc. 
Universitatea de Medicin` si Farmacie “Victor Babe[” Timi[oara,
Facultatea de Medicin` Dentara a participat în cadrul acestui
eveniment cu patru prezent`ri [tiin]ifice, acestea fiind efectuate
de colectivul Disciplinei de Propedeutic` si Materiale Dentare.
Prezent`rile au fost su]inute în prima sesiune a c`rei tem` a fost
Ingineria Tisular` Functional` si Medicina Regenerativ`. Prima
prezentare: “Investigarea defectelor materialelor în restaurarea
protetic` fix` folosind metoda tomografiei optico-coerent`” i-a
avut ca autori pe Cosmin Sinescu, Adrian Podoleanu
(Universitatea din Kent, Cantebury), Meda Negru]iu, Carmen
Todea, Dorin Dodenciu, Mihai Romînu. Prezentarea fiind real-
izat` de c`tre d-ul Dr. Cosmin Sinescu. Cea de-a doua
prezentare: “Aplica]ii ale analizei microspectrale cu laser în med-
icina dentar`: evaluarea microfisurilor în protezele par]iale fixe”
realizat` de c`tre Meda Negru]iu, Cosmin Sinescu, Gheorghe
Dr`g`nescu (Universitatea de Poliehnic` din Timi[oara),
Carmen Todea, Dorin Dodenciu, Mihai Romînu [i Cezar Clonda,
prezentarea fii realizat` de ultimul men]ionat. Cea de-a treia
prezentare: “Calitatea adezinii bracketurilor studiat` prin
metode de investigare OCT. Studiu preliminar.”, realizat` de
c`tre Roxana Otilia Romînu, Cosmin Sinescu, Adrian Podoleanu
(Universitatea din Kent, Canterbury), Meda Negru]iu, Mihai
Romînu, Andra Roxana [oicu. A patra prezentare: “Sudura intra-
oral` a leg`turii implantelor folosind o tij` prefabricat` de titan”
autorii fiind Marius Leretter, Cosmin Sinescu, Meda Negru]iu,
Radu Negru (Universitatea de Politehnic` din Timi[oara), Mihai
Hluscu (Universitatea de Politehnic` din Timi[oara), Mihai
Romînu, Sorin Mihali, sustinut` de ultimul enumerat.
Aceste prezent`ri au fost o ocazie deosebit` de a cunoa[te per-
soane interesate de domeniul de activitate al facult`]ii noastre
sau care au devenit dup` discu]iile purtate cu dumnealor intere-
sa]i de subiectele pe care le-am sus]inut în cadrul prezent`rilor.
O astfel de persoan` a fost d-ul Solomzi Makohliso reprezentan-
tul firmei de cercetare Ayanda Biosystems S.A. (Elvetia) care s-a
dovedit foarte interesat de aceste teme, fiind dispus s` realizeze
o viitoare colaborare între centrul nostru universitar [i firma pe
care o reprezenta.
Evenimente similare celui de la Zürich sunt benefice Universit`tii
de Medicin` si Farmacie din Timi[oara, fiind o metod` de
propulsare [i de imbun`t`]ire a activit`]ii de cercetare
desf`[urat` aici, prin realizarea unor colabor`ri cu diverse alte
Universit`]i si totodat` prin informarea asupra celor mai recente
descoperiri de care beneficiaz` participa]ii la astfel de întâlniri.
Comitetul organizatoric al acestei manifest`ri a fost unul tân`r,
competent si foarte primitor. La finalul evenimentului s-a promo-
vat urm`torul Congres Biosurf, cea de-a opta edi]ie, care va avea
loc tot în ora[ul Zürich din Elve]ia. To]i participan]ii acestei man-
ifest`ri [tiin]ifice au primit diplome de participare [i au fost invi-
ta]i si la urmatoarea edi]ie.



Implantologia social` - monoimplantele
Dr. Roberto Meli -Medic Floren]a

Traducerea: Dr. Ruxandra  Dinu] din Revista Exacone News nr.2/ Leone S.p.a.

Pacientul care este de obicei edentat total
este de cele mai multe ori la o vârst`
avansat` [i are cu siguran]` aversiune
fa]` de toate interven]iile invazive, mai
ales fa]` de cele chirurgicale. Pe de alt`
parte, fiind deja purt`tor de proteze
mobile, se adreseaz` implantologului

pentru a ob]ine o mai bun` stabilitate a
protezei sale [i un confort mai bun. Pe
lâng` asta, are o disponibilitate econo-
mic` limitat`. Stabilitatea cu ajutorul
monoimplantelor reprezint`, dup`
p`rerea mea, tratamentul de elec]ie.
Se fac pârgii de for]` prin monoimplante:
se vor folosi protezele existente ca provi-
zorii, nu vor exista complica]ii, timp de
tratament redus (în cazurile ideale este
posibil` chiar [i o singur` [edin]`), cos-
turi reduse, cu alte cuvinte un raport cost-
beneficiu extrem de favorabil.
Între iulie 2004 [i decembrie 2005 am
tratat 40 de pacien]i cu 160 monoim-
plante, conform protocolului ce prevede
inserarea a 4 monoimplante în zona inter-
foraminal`. Am folosit de cele mai multe
ori tehnica f`r` lambou, chiar [i în cazul
crestelor neregulate. Am înc`rcat
implantele în unele cazuri în aceia[i zi în
care am f`cut interven]ia chirurgical` sau 

la cel mult 2 s`pt`mâni, dup` ce se vin-
decaser` ]esuturile moi. Un singur
monoimplant s-a pierdut pentru c` situsul
osos nu avea gosimea suficient`, ceea ce
m-a dus la o rat` de succes de 99,4 %.

Fig.1

Fig.2

Fig. 3

Fig.4

ABSTRACT
The article describe a new approach and a new concept of treatment for the edentulous of lower arch thanks to monoimplants. We
can use the older prothesis of the patient with increase stability.The comfort will be growth while the price is lower.
KEY WORDS: monoimplants for O-ring overdenture,edentulous lower arch, stability, the succes of implantology.

REZUMAT
Articolul prezinta o noua abordare si un nou concept terapeutic in edentatiile totale cu ajutorul monoimplantelor.Se pot folosi
vechile proteze ale pacientului in timp ce stabilitatea acestora va fi substantial imbunatatita. Confortul este mult imbunatatit la un
pret de cost accesibil.
CUVINTE CHEIE: edenta]ie total` inferioar`, stabilitatea protezei, monoimplantele, sistemul de supraprotezare O-ring, succesul
implantar
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Pacient în vârst` de 50 de ani, purt`tor de
proteze totale superioara [i inferioar`, a
refuzat ini]ial tratamentul implanto-protetic. 
Dup` o serie de infirma]ii despre
modalit`]ile tehnice de reabilitare,
pacientul [i-a dat consim]`ntul pentru
inserarea a 4 monoimplante în regiunea
interforaminal`. (fig. 1-4).

Dup` 15 zile (fig. 5) de la interven]ie s-au
realizat amprentele pentru dou` proteze
totale mobile, armate cu o gril` metalic`. 
Amprentei inferioare i s-au marcat zonele
în care urmeaz` s` fie pozi]ionat
c`p`celul fiec`rui implant, pentru ca
tehnicianul s` poat` insera matricile
monoimplantelor în arm`tura din baza
protezei. (fig. 6) 

Se va face  proba [ablonului, arcului
facial [i machetei. Apoi, proteza este ter-
minat`.
Dup` aproximativ 15 zile, necesare
adapt`rii func]ionale a protezei, compo-
nentele “feminine” sunt fixate în proteza
inferioar` prin urm`toarea tehnic` (fig. 7-
11):
izolarea fiec`rui monoimplant cu p`tr`]ele
de dig` perforate în centru pentru a pre-
veni infiltrarea accidental` a r`[inii în
zona subgingival`
se inser` partea ”feminin`” O-ring pe
fiecare monoimplant în parte  
se inser` proteza în pozi]ia corect` dup`
ce l`ca[urile pentru O-ring din baz` au
fost umplute cu r`[in` autopolimerizabil`
dup` priz`, se îndep`rteaz` proteza [i se
lustruie[te în laborator.
Tratamentul edenta]iei totale cu monoim-
plantele este un instrument de lucru sim-
plu, eficient [i economic, fiind o
contribu]ie însemnat` în ceea ce prive[te
implantologia “social`”.
Pentru unele cazuri clinice, experien]a mi-
a demonstrat c` tratamentul cu monoim-
plante este de elec]ie, pentru un raport
cost-beneficiu satisf`c`tor. To]i pacien]ii
deja trata]i s-au declarat foarte mul]umi]i
de faptul c` tehnicile sunt minim invazive,
absolut f`r` nici o complica]ie sau reper-
cursiune grav` asupra st`rii lor de
s`n`tate [i datorit` timpului scurt de
tratament implantoprotetic.

Fig.10

Fig.9

Fig.11

Fig.5

Fig.6

Fig.7

Fig.8
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BPS – Suprastructuri pe implante
Lucrul în echip` pentru succesul clinic
Dr. med habil. V. Ulrici (Leipzig/ Germany) [i CDT W. Böthel (Leipzig/ Germany) 
Traducere Dr. Andrea Czimmernan

O privire prospectiv` în anul 2050 nu mai
las` loc de discu]ii. Structura popula]iei în
jurul globului va fi schimbat`, iar tendin]a
c`tre cre[terea preponderen]ei în
popula]ie a grupei de vârst` de peste 60
de ani se dezvolt` nestingherit`.
Aceast` grup` de popula]ie reprezint` o
oportunitate de marketing atractiv`, care
nu mai poate fi ignorat` din ra]iuni eco-
nomice. Prin m`suri de preven]ie, trata-
ment [i între]inere, aceast` genera]ie are
un status dentar comfortabil .
Îns` aceast` dezvoltare demografic` va
implica noi provoc`ri pentru denti[ti [i
tehnicienii dentari. Spre deosebire de azi,
pacien]ii b`trâni [i edenta]i nu vor mai fi
dispu[i [i preg`ti]i s` p`r`seasc` cabine-
tul f`r` o adaptare impecabil`, func]ion-
alizare excep]ional` [i estetic` mimând
izbitor naturalul. În plus pacien]ii doresc s`
fie implica]i în procedurile de tratament.
De aceea, cel mai important este s` po]i
furniza informa]ii cât mai profunde (Fig. 1).

În societatea actual` multimedia accesul
la informa]ie este liber [i disponibil în mod
nelimitat. Pacientul, care nu este expert, nu

ar trebui l`sat singur s` treac` prin filtrul
propriu informa]iile [i s` le separe aleator
pe cele importante de cele neimportante.
Adi]ional dezvolt`rii demografice un alt
aspect ce nu trebuie neglijat este situa]ia
financiar` a poten]ialului pacient.
Consecutiv, clinicienii vor trebui s` satisfac`
nu doar pacien]i mai activi, ci [i mai boga]i.
Experien]a practic` arat` c` tendin]ele se
îndreapt` c`tre vârstnicii “tineri” care cer
din ce în ce  mai mult restaur`ri pe
implante prin proteze mobilizabile.
Frecvent, echipa care face tratamentul
compus` din dentist [i tehnician dentar se
confrunt` cu situa]ii preoperaorii absolut
precare (Fig.2).
Pacientul are cheilit` angular`, ragade

comisurale cauzate de pierderea dimensi-
unii verticale a planului de ocluzie [i
sus]inerea insuficient` oferit` de c`tre

]esuturile moi protezelor vechi (Fig. 3).
Atrofia progresiv` mandibular` este

responsabil` de insuficien]a bazei protezei
existente. Pentru noua protez` se alege
construirea unei bare ancorate pe implan-
turi (Fig. 4 [i 5).
Rezultate estetice [i func]ionale se pot

ob]ine doar având un plan de tratament
solid. De aceea, o anamnez` exact` [i o
înregistrare preliminar` a ocluziei utilizând
Centric Tray [i apoi o înregistrare final` a
ocluziei prin intermediul Gnathometer M
(Fig. 7) sunt indispensabile.
Ajust`rile ne-necesare ale set-up-ului

ABSTRACT
Unlike today old edentulous patients will no longer be willing to leave the surgery with a denture on implants without an impecca-
ble fit, exceptional function and an esthetic striking the natural.
KEY WORDS: treatment plan, occlusion level, transferbow system, occlusion relations, implants, BPS superstructures, high impact
materials.
REZUMAT
Spre deosebire de azi, pacien]ii b`trâni [i edenta]i nu vor mai fi dispu[i [i preg`ti]i s` p`r`seasc` cabinetul cu o restaurare prin
proteze pe implanturi f`r` o adaptare impecabil`, func]ionalizare excep]ional` [i estetic` mimând izbitor naturalul.
CUVINTE CHEIE: plan de tratament, plan de ocluzie, arc facial, rapoarte de ocluzie, implante, suprastructuri BPS, materiale high impact.

Fig. 1 -Selectarea tipului de garnitur` de din]i prin
intermediul Selectorului de Form`
ajut` la implicarea pacientului [i ofer` pacientului
oportunitatea de a participa activ la fabricarea pro-
priei restaur`ri. Simultan, schimbul de informa]ie
dintre clinician [i tehnician este stimulat.

Fig. 2: Situa]ie preoperatorie

Fig. 3: Aspect inestetic

Fig. 4: Modelul în articulatorul Stratos 300 

Fig. 5: Bar` individual` cu adaptare prin electrofor-
mare TK cu arm`tur` turnat`
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sau/[i stentsurilor pot fi evitate din timp
printr-o planificare detaliat` “invers`”.
Aceast` planificare detaliat` ar trebui s`
includ` întotdeauna un set-up diagnostic.
Dac` înc` din aceast` faz` a planului de
tratament sunt utilizate materiale
radioopace (VivoTAC/OrthoTAC) putem
economisi mult timp (Fig 8) în decursul
etapelor radiografice (Fig 9). 
Oricum, este de asemenea posibil` fabri-

carea unui duplicat al unei proteze déjà
existente în care se pot introduce acela[i
num`r de repere de titan sau alte materi-
ale radioopace ca [i cele din care sunt
confec]ionate implantele inserate.

Utilizarea unui arc facial (UTS-3D) pentru
orientarea modelelor în raport cu craniul în
articulatorul Stratos este indispensabil` în
planificarea [i executarea restaur`rilor
finale (Fig.10).
Numai în acest fel pot fi montate modelele
în concoradan]` cu triunghiul individual
Bonwill, iar func]iile articulatorului pot fi
exploatate la maxim.

Amprenta final`, analiza în detaliu
a modelelor precum [i set-up-ul
preotezelor sunt realizate conform
cu principiile Sistemelor Protetice
Biofunc]ionale (BPS). Datele indi-
viduale ale pacientului înregistrate
înaintea tratamentului au ar`tat ca
dimensiunea vertical` a vechilor
restaur`ri era mult prea joas`
(Fig.11). În fabricarea noilor pro-
teze acest aspect va fi rezolvat prin
ridicarea adecvat` a planului de
ocluzie. Se a[teapt` ca ragadele
vor dispare, iar tegumentele
comisurale vor ar`ta mult mai bine.
O posibilitate adi]ional` de a
cre[te calitatea protezei pe
implante este aceea de a utiliza un
materialde baz` de protez` care
s`  sus]in` for]ele exercitate
asupra unei astfel de restaur`ri.

Datorit` compozi]iei lor, materialele cu
rezisten]` mecanic` crescut` (high
impact) ofer` o rezisten]` îmbun`t`]it`
fa]` de for]ele mari exercitate asupra
materialului. Riscul de fracturare [i de
apari]ie a cr`p`turilor sunt semnificativ
reduse. Dac` sunt luate în calcul costurile
unei lucr`ri pe implante, pacientul este
îndrept`]it s` aib` a[tept`ri ridicate la
maxim în privin]a calit`]ii. 
Pentru cazul de fa]` a fost utilizat SR
Ivocap High Impact deoarece ofer` acu-
rate]e adapt`rii [i un con]inut sc`zut de
monomer rezidual.
Restaurarea final` va fi conform
a[tept`rilor [i nevoilor pacientului, carac-
terizat` fiind prin abordarea sistematic`
centrat` pe calitate impus` de BPS.
Iar la sfâr[it, dar nu în ultimul rând, este filo-
zofia BPS de a lucra ca o echip` pentru a
combina aptitudinile clinicianului cu cele ale
tehnicianului pentru a contribui la reu[ita pe
termen lung a restaur`rii protetice.

Fig. 6: Determinarea în`l]imii planului de ocluzie
preferabil cu Centric Tray 

Fig. 7: Determinarea planului final de ocluzie uti-
lizând Gnathometer M (conform Prof Böttger)

Fig. 8: Model radiografic

Fig. 9: Aspect preoperator radiologic

Fig. 10: Înregistrarea cu ajutorul arcului facial UTS 3D Transferbow

Fig. 11:O nou` calitate a vie]ii cu protezele BPS pe implante 25
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Cosmin Sinescu1, Meda Negru]iu1, Bogdan Cr`ciun2, Roxana Romînu1, Daniela Pop1, Claudiu Haiduc1, Zeno Flori]a1, Adelina Stoia1, 
Mihai Romînu1

1 Disciplina de Propedeutic` [i Materiale Dentare, Facultatea de Medicin` Dentar`, Universitatea de Medicin` [i Farmacie Victor Babe[
din Timi[oara
2 Laborator Dentar Cr`ciun Bogdan

Dispozitivele de agregare CBW sunt o com-
bina]ie de tehnici stomatologice bazate pe
mai mult de dou`zeci de ani de experien]`
clinic` pe t`râmul stomatologiei adezive
(fig. 1). 
Ambele tehnici au fost folosite [i docu-
mentate mai ales \n ultimele decenii. 
Sistemele de agregare CBW au o larg` arie
de utilizare atât pentru zona frontal` cât [i
pentru zona lateral`. Tot mai des pacien]ii
nu sunt dispu[i s` sacrifice elemente
dentare s`n`toase dac` diastema nu
pune o problem` de ordin estetic. 
Un studiu care a durat sapte ani 
(1992) f`cut de Bundesverband Der
Betriebskrankenkassen Deutschland arat`
c` doar 1% din toate cazurile de diasteme
în care nu mai mult de dou` elemente
lipseau au fost rezolvate prin lucr`ri
dentare. Pentru acest grup de oameni
„CBW anchor implant tehnique” ofer` o
nou` posibilitate de tratament. 

Durata tratamentului 
Canalele pentru dispozitivele de agregare
sunt preparate folosind freze standard. Cu
alte cuvinte prepara]ia este una standard
care întotdeauna va fi realizat` în acela[i
fel pentru acela[i sistem. În multe cazuri

este singura opera]iune de preparare care
trebuie realizat`. Aceasta face ca întreg
tratamentul s` se desf`[oare sigur [i
repede reducând dis-
confortul creat pacien-
tului. 

Riscul folosirii dis-
pozitivelor de agre-
gare CBW
Problemele pot fi rezol-
vate cu u[urin]` (exem-
plu: recimentarea ele-
mentelor corpului de
punte pe corpul dispozi-
tivelor de agregare)
pentru c` tratamentul
este practic complet
reversibil, lucrarea den-
tar` este pur [i simplu
înl`turat` întorcându-
ne iar la situa]ia de la
care am plecat în cazul
unui e[ec total. Cu alte
cuvinte toate op]iunile
pentru înlocuirea struc-
turilor lips` sau trata-
mente alternative sunt
înc` posibile datorit`

structurilor dentare înc` prezente. 

Riscul afect`rii pulpei dentare
Piciorul pinului dispozitivului de agregare
CBW este de 1,6 mm în compara]ie cu pro-
tezele par]iale fixe la care prepara]ia este
de 2 mm, riscul este deci mult mai mic în
cazul folosirii CBW. Acest risc depinde, de
asemenea, de pozi]ia pe arcad` a diaste-
mei precum [i de vârsta pacien]ilor. Este
recomandat ca pacientul s` fac` o radi-
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Rezolv`ri alternative minim invazive a unor bre[e unidentare
Sistemul Crownless Bridge (CBW)

REZUMAT
Sistemul Crownless Bridge (CBW) reprezint` o solu]ie alternativ`, minim invaziv` a unor bre[e unidentare. Avantajul major al sis-
temului este dat de solu]ia estetic` oferit` cu un sacrificiu minim de ]esut dur dentar. Studiile realizate îl recomand` doar pentru
unele situa]ii protetice. 
CUVINTE CHEIE: Rezolv`ri alternative, minim invazive, proteze par]iale fixe speciale
ABSTRACT
The Crownless Bridge (CBW) System represents an alternative and minim invasive prosthetic solution. The major advantage of this
system is the esthetic result obtained by a minimal hard dental tissue sacrifice. The researches materials on CBW recomand it only
for some specific prosthetic situations. 
KEY WORDS: Alternative solutions, minim invasive technique, Crownless Bridge

Fig.1 Evolu]ia sistemelor de ata[are
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ografie  bre[ei edentate înainte ca medicul
s` prepare canalele pentru dispozitivele
de agregare. 

Paralelismul dispozitivelor de
agregare
Toate dispozitivele de agregare CBW au o
form` conic`. Acestea pot fi inserate para-
lel în cavitatea bucal` ochiometric. A[a
numitele „anchor holders” care sunt
folosite pentru pozitionarea dispozitivelor
în canalele acestora, pot fi folosite ca aju-
tor pentru a verifica paralelismul acestora. 
Paralelismul suprafe]elor proximale ale
dintilor care m`rginesc bre[a edentat`
Din cauza direc]iei de inserare a ele-
mentelor pun]ii [i din ra]iuni mecanice de
construc]ie, suprafe]ele proximale trebuie
s` fie pozi]ionate paralel una fa]` de
cealalt`.

Tipul de ciment folosit   
Intotdeauna trebuie folosit` o r`[in` com-
pozit`. Aceasta se aplic` atât pe pinul dis-
pozitivelor de agregare cât [i în canalele
create în structura dentar` în momentul
ciment`rii acestora. Pe elementele
dentare se aplic` aceea[i r`[in` compoz-
it` când sunt cimentate pe dispozitivele de
agregare. Este recomandat` folosirea unui
liant (bonding) pentru pre-tratarea tuturor
suprafe]elor adezive.  De preferin]` se
alege un tip de ciment [i de bonding care
sunt compatibile si se folosesc împreun`. 

Alegerea materialului
In principiu, toate materialele pot fi folosite
cu toate avantajele [i dezavantajele
cunoscute pân` în prezent. Cu alte
cuvinte, în privin]a materialelor care pot fi
folosite, exploatarea metalului, ceramicii,
materialelor sintetice care [i-au demon-
strat calitatea [i durabilitatea de-a lungul
timpului este deplin îndrept`]it`. Intre
timp, noi materiale pentru producerea
coroanelor dentare sunt introduse în tehni-
ca dentar`. Inova]ia este desigur bin-
evenit`. Un dezavantaj pentru medicina
dentar` este faptul c` aceste materiale noi
nu au trecut printr-o evaluare clinic`
am`nun]it` înainte de a fi oferite team-ului
medic – tehnician. Riscul cauzat de
folosirea acestor materiale nu se aplic` în
cazul folosirii sistemelor de agregare CBW. 
Num`rul de elemente posibil a fi înlocuite
În func]ie de mai mul]i factori  se pot
înlocui mai multe elemente . Un risc mai
mare este întâlnit când înlocuim doi molari
în partea inferioar` decât atunci când
înlocuim doi incisivi în partea superioar`.
In general putem spune c` cu cât înlocuim
mai multe elemente cu atât cre[te [i riscul

apari]iei unor posibile complica]ii. Aceasta
se aplic` în mod egal [i la PPF
conven]ionale. O m`sur` sigur` este
aceea de a înlocui nu mai mult de dou`
elemente atât în zona lateral` cât [i în
zona frontal`. Când mai multe elemente
sunt înlocuite, ne putem a[tepta la for]e
mult mai mari venite din diferite direc]ii  ce
ac]ioneaza asupra PPF [i implicit asupra
dispozitivelor de agregare. Designul dis-
pozitivelor CBW este în a[a fel realizat
încât s` distribuie aceste for]e cât mai
fizionomic din]ilor vecini. 

Riscul unei carii secundare în
jurul dispozitivului de ata[are
Folosind freze speciale canalele create
sunt întotdeauna identice astfel c` pinul
dispozitivului de ata[are se va potrivi per-
fect canalului  [i va fi cimentat  în acesta.
Atât frezele speciale cât [i dispozitivele de
ata[are sunt realizate cu ma[ini asistate
de calculator de unde rezult` o mare acu-
rate]e în realizarea acestora. Desigur, în
teorie totul func]ioneaza perfect dar in
practic` poate ap`rea o micro-mobilizare
a pinului care, dac` nu este remediat` la
timp, poate cauza probleme. Foarte impor-
tant` este [i igiena pacientului cât [i con-
trolul medical o data la [ase luni. 

Dispozitive de ata[are plasate în
restaur`ri din compozit
Dispozitivele de ata[are pot fi plasate în
restaur`ri din compozit (nu în amalgam).
In acest caz puntea dentar` este redat` în
a[a fel încât orice dificultate în igienizare
sau accesul c`tre restaurare s` nu fie
restric]ionat  de structura restaura]iei.
Pentru aceasta aplica]ie  folosim de
asemenea un ciment pe baz` de r`[in`

compozit` îns` bondingul trebuie s` fie
adaptat la acest caz în care avem de-a
face cu lipirea unui ata[ament din titan
într-o baz` compozit`. 

Dispozitive de ata[are plasate în
coroane dentare
Dispozitivele de ata[are pot fi plasate pe
coroanele dentare simple, cât [i pe
coroanele dentare ale unor proteze
par]iale fixe aflate în vecin`tatea bre[ei
edentate. In cazul metalelor pre]ioase este
posibil ca prin intermediul frezelor speciale
s` se realizeze în cabinet canalele dispozi-
tivului dar în cazul metalelor nepre]ioase
aceast` tehnic` este practic imposibil`. 
O variant` pentru elementele realizate din
metale nepre]ioase ar fi crearea unei
cavit`]i cu ajutorul unei freze diamantate
care, ulterior, va fi umplut` cu material
compozit în care se pot crea cu u[urin]`
canalele dispozitivelor în care ulterior sunt
cimentate dispozitivele. Pentru aceast`
opera]iune folosim desigur freza special`
iar pentru cimentare bondingul [i r`[ina
compozit`. Aceast` opera]iune poate fi
realizat` [i în cazul coroanelor integral
ceramice îns` aceast` variant` trebuie
discutat` în prealabil cu pacientul
deoarece exist` riscul fractur`rii unor mici
buc`]i de ceramic`. De asemenea, restau-
rarea trebuie realizat` în a[a fel încât
pacientul s` aib` acces la spa]iul de sub
dispozitiv pentru a realiza o igienizare
adecvat` a acestei zone. 

Probleme de igien`
Igienizarea are loc în acest fel ca [i în cazul
unei restaur`ri protetice conven]ionale.
Igiena oral` bun` constituie un am`nunt
important în orice restaurare. De aseme-

Fig. 2. Elementele sistemului.

Dispozitivele CBW: Elementele sistemului  folosite de tehnician



nea, importante sunt pozitia corect` a implantelor [i realizarea
corect` a designului restaur`rii dentare. O mare aten]ie trebuie
acordat` zonelor proximale. Acestea trebuie s` fie accesibile
pacientului în procesul de cur`]ire.

Turnarea unui model de studiu
Dac` utilizatorul are pu]in` experien]` în  CBW [i/sau este un caz
dificil este recomandat` realizarea urm`toarelor etape pe un
model de studiu:

a. Realizarea capelor de trasfer pe din]ii utiliza]i
Cu ajutorul unui material acrilic (Palavit, Duray etc) sunt realizate
capele de trasfer pe modelul de studiu cu scopul de a reproduce
cu precizie maxim` pozitia optim` pentru suprafe]ele proximale
ce trebueisc [lefuite în cavitatea bucal` .
b. [lefuirea paralel` a suprafe]elor proximale a dintilor vecini
bre[ei
[lefuirea suprafe]elor proximale trebuie realizat` în a[a fel în cât
acestea s`  fie perpendiculare pe planul ocluzal si paralele între
ele. Acest lucru este foarte important pentru direc]ia de inser]ie a
restaur`rii protetice pe dispozitivele de atasare . În acest fel este
prevenit` situa]ia când ca [i rezultat al direc]iei gresite de in ser-
are elementele lucr`rii dentare nu pot fi plasate pe corpul dispoz-
itivelor de agregare . Cu ajutorul unui paralelograf se poate sta-
bili direc]ia optim` de inser]ie a lucr`rii .

c. Alegerea dispozitivelor de ata[are 
Când este posibil se recomand` alegerea unui dispozitiv din aliaj
de m`rime universal` (1,8mm). În cazul unei suprafete proxi-
male reduse ca m`rime sau cu camera pulpar` mare (pacien]i
foarte tineri) este recomandat dispozitivul din aliaj de m`rime
mic` (1,6mm). Pentu zona anterioar` sunt folosite dispozitive
din fibr` de sticl`.

d. Determinarea pozitiei canalului dispozitivului de
ata[are 
Determinarea pozi]iei canalului dispozitivului de ata[are în zona
proximal` situat într-o pozi]ie pu]in oralizat` fa]` de mijloc cu
muchia dispozitivului la cel pu]in 1mm de la suprafa]a
dintelui.Ca o consecin]` a celor de mai sus locul de realizare a
canalului este de 2,20 mm de la marginea suprafetei ocluzale.
Folosind un creion se marcheaz` locul pe model, mai putându-
se realiza o cap` acrilic` separat` care prezint` un orificiu pen-
tru transferul pozi]iei ideale a canalului.Aceasta fiind folosit` ca
si ghidaj de c`tre dentist.

e. Utilizarea capelor de transfer în cavitatea
bucal`
Capele de transfer realizate pe modelul de studiu sunt a[ezate
pe din]ii vecini bre[ei edentate pentru a eviden]ia suprafa]a den-
tara ce trebuie slefuit` pentru ca fe]ele proximale s` devin` para-
lele [i pentru ca locul unde se vor realiza canalele s` fie
eviden]iat. 

Realizarea modelului de lucru
a. Plasarea dispozitivului de lucru in amprent`
În func]ie de m`rimea dispozitivului exist` [i echivalentul acetu-
ia numit dispozitiv analog care este utilizat în laborator. Pentru
transferul informa]iei m`rimii dispozitivului de ata[are pe mod-
elul de lucru analog este asezat în amprent` în capa de transfer
care a fost încorporat` în siliconul amprentei.În cazul în care nu
s-a utilizat o cap` de transfer se toarn` modelul în mod obi[nuit
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f`r` a mai utilizadispozitivul analog.

b. Preg`tirea modelului de lucru
Capa corespunz`toare dispozitivului de
lucru este plasat` peste acesta. Capa
albastr` (universal anchor) sau alb`
(small anchor) sunt puse peste dispozi-
tivele de lucru albastru respectiv alb [i sunt
fixate cu cear` pe partea palatinala a din-
telui ,pentru a ne asigura de perfecta fixare
a capei [i pentru a impiedica orice schim-
bare de pozi]ie. Plas`m matricea de aliaj în
capa dup` care întreg sistemul este pus pe
dispozitivul de lucru. La final se mai verif-
ic` o dat` dac` adaptarea este perfect`.

c. Modelarea structurii metalice
Dup` ce capele au fost legate între ele cu
cear` modelarea intermediarului decurge
în mod obi[nuit. Trebuie s` acord`m o
mare aten]ie zonelor  proximale [i dispozi-
tivelor de atasare deoarece la acestea tre-
buie s` se asigure un bun acces în vederea
igieniz`rii cât [i o adaptare perfec` la
modelul de lucru .
Cu ajutorul unei pense matricea metalic`
este indepartat` cu grij` din cap` .
Macheta lucr`rii este ambalat` în mod
obi[nuit, la a[ezarea machetei pe con tre-
buie s` ne asigur`m c` deschiz`tura capei
este în sus. Dup` prelucrarea metalului
matricea e plasat` la locul ei [i inserat` pe
model verificându-se adaptarea lucr`rii .
În principiu structura metalic` poate 

fi realizat` din orice aliaj metalic, îns`
recomandat este aliaj de Cb-Cr deoarece
are o rezisten]` mare  astfel încât putem
realiza un schelet metalic mai pu]in volu-
minos dar suficient de rigid iar metalele
pre]ioase din compozi]ia lui îi confer`
calit`]i adezive foarte bune.

e. Placarea 
Se poate placa cu orice fel de material

fizionomic compatibil cu metalul folosit.

f. Tratarea metalului înainte de
cimentare 
Suprafa]a tuturor elementelor care intre in
contact cu adezivul trebuie sablate cu
Al2O3 de 50 µ. 
De asemenea lucrarea trebuie cura]at` [i
uscat` bine înainte de cimentare.

Aspecte tehnice ale sistemului
de ata[are CBW
La primirea amprentei, dup` procedeele
obi[nuite de cur`]are [i dezinfectare, s-a

turnat modelul de studiu (fig. 3), etap`
care nu era obligatorie dar este recoman-
dat` mai ales practicienilor care sunt debu-
tan]i în tehnologia CBW [i pentru u[urarea
etapelor de preg`tire a din]ilor stâlpi.
Dup` turnarea modelului se izoleaz` mod-
elul [i se prepar` acrilatul (fig. 5) putând
utiliza orice fel de acrilat .
Acrilatul se aplic` pe din]ii vecini bre[ei
edentate (fig. 7) în a[a fel încât acesta s`
îi acopere în întregime dup` care este
introdus în Ivomat (fig. 8) la temperatur` [i
presiune pentru a se polimeriza. Apoi sunt
scoase capele de pe model [i sunt prelu-
crate îndepartându-se toate zonele reten-
tive pentru ca acestea s` poat` fi inserate
cu u[urin]` în cavitatea bucal`.
Suprafe]ele proximale sunt paralelizate
(fig. 10) astfel încât inserarea viitoarei

Fig. 3 - Modelul de studiu

Fig. 5. Prepararea acrilatului. Fig. 8. Polimerizarea acrilatului.

Fig. 9. Capele de transfer polimerizate.

Fig. 10. Paralelizarea din]ilor vecini bre[ei [i înregis-
trarea informa]iei pe cape.

Fig. 6. Materiale [i ustensile utilizate.

Fig. 7. Aplicarea acrilatului.Fig. 4. Modelul de studiu



lucr`ri protetice s` se realizeze în asa fel încât sistemele de
ata[are s` aib` contact cu matricile lor. Se realizeaz` [i cape
pentru indicarea locului unde urmeaz` a fi realizate canalele
de inser]ie a sistemelor de ata[are.

Modelul de lucru
Modelul [i capele de transfer sunt trimise în cabinet unde
medicul realizeaz` aceia[i paralelizare care a fost preparat` în
laborator utilizând aceste cape. Se determin` pozi]ia corect` [i
se realizeaz` canalele pentru dispozitivele de ata[are în care
sunt inserate acestea luându-se apoi o nou` amprent` în care

Fig. 11. Prepararea gipsului pentru modelul de lucru.

Fig. 12. Modelul de lucru.

Fig. 13. Capele de ceara prefabricate.
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se va turna modelul de lucru (fig. 11)
nu înainte de a insera în negativul
ata[amentelor din amprent` pe cele
de lucru (fig. 12).
Pentru turnarea modelului nu este
neap`rat` ut i l i zarea analoguri lor ,
dac` amprenta este luat` utilizând
capelede transfer modelul se toarn`
integral din gips clasa IV. 
Se utilizeaz` cape de cear` prefabri-
cate (fig. 13) care sunt plasate la
locul lor înainte de a începe modela-
jul efectiv (fig. 14) .Capele de cear`
sunt lipite (fig. 15) cu cear` pentu a
le fixa cât mai bine de model [i pen-
tru a împiedica orice mi[care a aces-
tora care ar putea cauza erori  în
lucrarea final`.

Modelarea
Modelajul începe prin realizarea unei
pun]i de cear` care s` lege cele dou`
cape (fig. 16).
Prin tehnici obi[nuite de modelaj [i
cu ajutorul unui picur`tor electric
sau clasic (f ig.  17) se realizeaz`
dup` caz din cear` macheta unei
lucr`ri metalo-ceramice sau metalo-
acrilice,compozite etc. 
Pentru acest caz s-a ales realizarea
machetei  unui  intermediar  din
ceramic` (fig. 18, 19).

Ambalarea
Ambalarea machetei se realizeaz`
dup` procedee cunoscute în cazul
de fa]` dup` ce masa de ambalat a
fost dozat` conform recomand`ri i
produc`torului. 

Turnarea 
Cuveta se pune în cuptorul  de
preînc`lz i re,  iar  dup` terminarea
programului se toarn`.

Dezambalarea
Dezambalarea s-a real izat-o ut i-
lizând un ciocan pneumatic (fig. 20)
pentru a evi ta or ice deformare a
scheletului  metal ic  dup` dezam-
balare s-a sablat  ( f ig.  21) bine
lucrarea pentru a îndeparta orice
urma de mas` de ambalat .

Prelucrarea
Prelucrarea lucr`rii  s-a realizat în
mod obi[nuit prin frezare fiind foarte
bine finisat` (fig. 22) pentru a elim-
ina orice muchie care ar putea cauza
o defecte masei  ceramice.  De
asemenea s-a verif icat cu aten]ie
adaptarea matricilor pe ata[amente
(fig. 23).

Fig. 14. Modelul de lucru cu capele pozi]ionate pe model.

Fig. 15. Fixarea capelor pe model.

Fig. 16. Realizarea unei leg`turi de cear` între cape.

Fig. 17. Modelarea intermediarului.



Realizarea componentei fizionomice
Intermediarul a fost placat cu mase de ceramic` 
iar dup` arderea acestora s-a realizat prelucrarea 
[i glazurarea rezultând piesa protetic` finit` 
(fig. 25, 26).

Fig. 18. Vestibularul machetei de cear`.

Fig. 19. Ocuzalul machetei de cear`.

Fig. 20. Dezambalarea cu ajutorul ciocanului pneumatic.



Concluzii
Acest sistem de ata[are a intermediarilor de coroanele din]ilor vecini bre[ei edentate prezinta o serie de avantaje
[i dezavantaje.
Avantajele acestui sistem constau în consevarea ]esuturilor dentare restante, u[urin]a cu care se realizeaz` per-
pararea canalelor ata[amentelor, num`rul mic de [edin]e necesar ce reduce stresul pacientului, posibilitatea reci-
ment`rii lucr`rii în cazul în care aceasta se descimenteaz`, în cazul unui e[ec posibilitatea revenirii la situa]ia
ini]ial`.
Dezavantajele acetui tip de protezare îl constitue rezisten]a sc`zut` la ac]iunea for]elor masticatorii ce dep`[esc
media, num`r limitat de elemente dentare ce pot fi înlocuite, descimentarea protezelor în cazul persoanelor cu brux-
ism, igienizare preten]ioas`, riscul apari]iei cariei secundare în jurul componentelor intradentinare ale sitemului.

Fig. 21. Sablarea scheletului metalic. Fig. 22. Finisarea scheletului metalic.
Fig. 23. Verificarea adapt`rii infrastructurii
metalice.

Fig. 24. Aplicarea stratului de opac. Fig. 25. Ocluzalul restaur`rii protetice. Fig. 26. Vestibularul restaur`rii protetice.
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POSIBILIT~}I CLINICO-TEHNICE 
DE REALIZARE ESTETIC~ A DINTELUI ARTIFICIAL DE PE CAPS~

REZUMAT
Pacientul edentat par]ial poate fi reabilitat cu succes din punct de vedere estetic [i func]ional folosind un tratament compozit (pro-
tez` scheletat` cu sisteme speciale de men]inere pozi]ionate pe proteze fixe). Realizarea unei îmbin`ri estetice între proteza mobi-
lizabil` [i cea fix` cimentat` pe din]ii stâlpi este îns` cel mai frecvent dificil de realizat. Acest articol descrie câteva metode prin
care se poate ob]ine un aspect estetic al dintelui artificial situat deasupra capsei. 
CUVINTE CHEIE: protez` fix`/mobilizabil`, dinte artificial, sistem special de men]inere, estetic`.

ABSTRACT
The partially edentulous patient can be successfully esthetically and functionally rehabilitated using in combination fixed and
removable partial dentures retained and supported with precision attachments. The esthetic coupling of the removable partial
denture to the fixed partial denture cemented on teeth is most often difficult to realize. This article describes some methods to
obtain the esthetic appearance of the artificial tooth located upon the atachment.
KEYWORDS: fixed/removable partial denture, artificial tooth, precision attachment, esthetics.

Factorii care influen]eaz` cel mai mult designul [eilor
protezei scheletate sunt spa]iul vertical disponibil [i
tipul de sprijin al acestora: dento-parodontal sau mixt
(dento-parodontal [i muco-osos). Un factor impor-
tant în alegerea materialului [i a metodei de a realiza
dintele artificial de deasupra capsei  îl reprezint`
analiza modelelor de studiu [i de diagnostic atât sep-
arat cât [i montate în articulator în RIMO corecte, fiind
evident` influen]a dimensiunii spa]iului vertical
disponibil în determinarea caracteristicilor [eii pro-
tezei. 
Limita estetic` a protezei par]iale scheletate se afl`
între ultimul dinte stâlp [i primul dinte artificial
deoarece aici r`mâne întotdeauna un spa]iu gol
inestetic corespunz`tor unei hemipapile interdentare
atrofiate postextrac]ional. Mic[orarea acestui spa]iu
poate fi f`cut` prin proiectarea protezei cu planuri de
ghidare [i prin alegerea axei de inser]ie astfel încât la
o anumit` înclinare a modelului s` minimaliz`m
retentivit`]ile distale ale dintelui stâlp de care s` ne
putem apropia cât mai mult cu [aua. Eliminarea com-
plet` a spa]iului este îns` imposibil` tot din ra]iuni
estetice (nu putem apropia oricât de mult dintele arti-
ficial de dintele stâlp - aspect nenatural) [i din ra]iuni
biomecanice [i de confort (nu putem îndep`rta foarte
mult axa de inser]ie de planul vertical). În acest cadru
limitativ devin importante o serie de artificii estetice
menite s` creeze iluzia unei denti]ii cât mai naturale. 
În cazul în care spa]iul inestetic dintre [a [i dintele
stâlp este exagerat de vizibil (cel mai frecvent în
situa]ia în care avem ca dinte stâlp caninul) 
designul [eii se poate modifica în func]ie de criterii
estetice tcu rezultate foarte bune care s` nu altereze



func]ionalitatea [i care depind desigur [i de talentul tehnician-
ului. [eile suplimentare mici (unidentare) situate pe aceea[i
hemiarcad` se pot închide cu pun]i iar pentru cele mai lungi [i
situate pe hemiarcada opus` designul poate fi diferit în func]ie
de prezen]a capsei pe bar`. Criteriile estetice [i cele func]ionale
trebuie s` func]ioneze într-o armonie pe care din punct de
vedere conceptual numai medicul o poate proiecta, urmând ca
tehnicianul s` o realizeze iar pacientul s` o între]in`.
Func]ia estetic` a [eii este îndeplinit` prin caracteristicile aces-
teia de design dintre care unele sunt subîn]elese [i vin din con-
struc]ia propriu-zis`, îns` altele depind de talentul tehnicianului
[i de cerin]ele medicului [i sunt oarecum facultative; realizarea
lor cre[te îns` mult valoarea fizionomic` a protezei. Prima car-
acteristic` a [eii din care deriv` un rezultat estetic este volumul
însu[i, prin care aceasta „umple” golul l`sat de extrac]ii [i
sus]ine astfel ]esuturile periorale, restabilindu-le plenitudinea.
Indiferent de cât de nepotrivi]i de culoare sau form` ar fi din]ii
artificiali ale[i sau cât de transparent acrilatul [eii, acest efect
de sus]inere a mu[chilor este un fapt câ[tigat prin purtarea pro-
tezei [i contribuie în mod deosebit la aspectul facial normal al
pacientului. 

Fig. 1. Spa]iu vertical disponibil de dimensiuni foarte reduse.

Fig. 2. Spa]iu vertical disponibil de dimensiuni relativ reduse.
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Pentru pacientul c`ruia i se adreseaz` pro-
teza scheletat` cu sisteme speciale nu
este îns` suficient acest lucru [i medicul
trebuie s` caute împreun` cu tehnicianul
artificii de estetic` astfel încât proteza s`

fie nesesizabil` de c`tre un nespecialist
situat la o distan]` normal` de
conversa]ie. Aceast` discu]ie despre
estetic` începe chiar de la a doua [edin]`
de consulta]ie când i se explic` pacientu-

lui c` proteza va fi cu atât mai vizibil` cu
cât ultimii din]i restan]i se afl` mai
aproape de linia median` [i i se arat`
fotografii pentru ca acesta s` aib` timp s`
integreze mental atât aspectul protezelor
cât [i faptul c` al]i pacien]i le utilizeaz`
fiind mul]umi]i. Urm`torul pas este analiza
la paralelograf  astfel încât axa de inser]ie
aleas` s` ]in` cont în afar` de celelalte cri-
terii func]ionale [i de cel estetic
(mic[orarea spa]iului dintre ultimul dinte
stâlp [i primul dinte artificial).
Alegerea materialului din care se vor real-
iza elementele de agregare (coroane sau
pun]i pe din]ii stâlpi) influen]eaz` de
asemenea rezultatul estetic [i depinde
direct de topografia din]ilor restan]i
deoarece în mod evident restaurarea va fi
cu atât mai dificil` cu cât ace[tia sunt mai
aproape de linia median`. Din]ii stâlpi pot
fi restaura]i cu coroane de acoperire mixte
semi- sau total fizionomice a c`ror compo-
nent` fizionomic` poate fi acrilic`, din
compozit sau din por]elan. În mod evident
calit`]ile por]elanului în ceea ce prive[te
atât estetica pe termen lung cât [i biocom-
patibilitatea sunt superioare celorlalte
dou` materiale, datorit` suprafe]ei  net-
ede [i stabilit`]ii sale în mediul bucal. 
Materialul din care se restaureaz` din]ii
stâlpi condi]ioneaz` uneori alegerea celui
din care se realizeaz` (cel pu]in) primul
dinte artificial al [eii sau, dac` nu, oricum
constituie un punct de discu]ie cu pacien-
tul care trebuie avertizat asupra faptului c`
armonizarea culorii din]ilor artificiali cu
cea a din]ilor naturali restan]i intac]i (inte-
gri) precum [i armonizarea culorii din]ilor
artificiali stâlpi sau ai protezei
confec]iona]i din materiale diferite este
dificil` [i imposibil de realizat perfect din
cauza modului diferit de reflectare a
luminii pe [i prin aceste materiale. 
Din]ii artificiali pot fi din acrilat, compozit
sau por]elan. Din]ii artificiali preiau presiu-
nile masticatorii [i le transmit câmpului
protetic prin intermediul bazei [eii. De
asemenea au rol important în fizionomie,
mastica]ie, fona]ie [i prin completarea
arcadelor. 
Din]ii din por]elan din garnituri prefabri-
cate au în general o utilizare dificil` [i indi-
ca]ii limitate deoarece eventualele ajust`ri
ocluzale la faza de prob` a machetei sau
de aplicare a protezei la gata sunt excluse
(pierderea luciului u[ureaz` aderen]a ali-
mentelor, influen]ând negativ igiena [i
crescând for]ele de desprindere); de
asemenea au [i o greutate mare care se
adaug` la cea a scheletului [i este impor-
tant` mai ales la maxilar unde poten]eaz`
for]a de gravita]ie. Dintele de deasupra
capsei r`mâne foarte sub]ire (reten]ie difi-

Fig. 3. Modelarea machetei scheletului cu din]ii de deasupra capsei din ceramic`.

Fig. 4. Scheletul preg`tit pentru ardere.

Fig. 5. Arderea ceramicii direct pe schelet.



cil` [i risc de fractur`) iar repara]ia este aproape imposibil` în caz
de fractur`. Totu[i se pot utiliza mai ales dac` maxilarul antago-
nist urmeaz` s` fie restaurat ulterior cu din]i din acrilat sau com-
pozit [i echilibrarea ocluzal` final` se va face pe baza acestora,
sau dac` beneficiem de un articulator foarte performant [i de o
înregistrare extrem de corect` a dinamicii mandibulei. 
Din]ii artificiali din compozit fotopolimerizabil exist` în garnituri
prefabricate sau pot fi modela]i direct pe scheletul metalic
prev`zut cu reten]ii. Se poate spune c` reprezint` solu]ia de
elec]ie pentru dintele artificial situat deasupra capsei, situa]ie în

Fig. 6. Aspectul din]ilor de ceramic` dup` proba în ocluzie [i glanz.

Fig. 7. Aspectul estetic final al dintelui artificial de por]elan de deasupra cap-
sei – cadran 1.

Fig. 8. Aspectul estetic final al dintelui artificial de por]elan de deasupra cap-
sei – cadran 2.
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care se modeleaz` deasupra l`ca[ului
metalic al matricei pe care se afl` reten]iile
mecanice (perle). Avantajul acestei solu]ii
este evident: în situa]ia unui spa]iu vertical
de cele mai multe ori mai degrab` redus,
modelarea dintelui direct peste l`ca[ul
metalic este economic` dimensional [i
rezistent` comparativ cu alegerea unui
dinte artificial prefabricat din acrilat a c`rui
fa]` mucozal` ar trebui sub]iat` pân` la
transparen]a fe]ei ocluzale. În situa]ia unui
spa]iu vertical deosebit de redus fa]a
ocluzal` a dintelui-fa]et` din compozit
poate r`mâne metalic`, având aspectul
unei obtura]ii de amalgam. În continuare
pe [a se pot monta din]i din acrilat sau
compozit. Dac` se dore[te montarea unor
din]i de por]elan este mai bine din punct
de vedere estetic ca dintele de pe caps`
s` fie tot din por]elan, eventual ars direct
pe scheletul metalic.
Cea mai comod` utilizare [i în acela[i timp
deosebit de estetic` o au din]ii din acrilat

din garnituri prefabricate. Din p`cate îns`
în situa]ia unui spa]iu vertical mic[orat
dintele situat deasupra capsei r`mâne
foarte sub]ire (transpare acrilatul roz al
[eii). Pentru a masca acest defect se
poate utiliza un opacifiant de culoare alb`
care s` fie pensulat dedesubtul fe]ei
ocluzale sau acrilat alb. Din]ii din acrilat
permit ajust`ri ocluzale [i au o greutate
mic` iar posibilitatea de a se desprinde de
acrilatul [eii este redus` datorit` dublei
reten]ii chimice [i mecanice. Principalul lor
dezavantaj este uzura în timp atât din
punct de vedere func]ional (reducerea
cuspid`rii ini]iale a suprafe]elor ocluzale)
cât [i estetic (modific`ri de form` [i pe ter-
men lung chiar de culoare).
În general cele trei materiale de restaurare
au caractere diferite iar alegerea trebuie s`
se fac` individualizat cazului clinic respec-
tiv, punând în balan]` avantajele [i deza-
vantajele [i luând o decizie competent` pe
care ulterior s` o prezent`m pacientului.

Criteriul estetic nu este unic în alegerea
materialului de restaurare, o la fel de mare
influen]` având-o criteriile biomecanic [i
func]ional. 
În general se încearc` pozi]ionarea ele-
mentelor de men]inere, sprijin [i stabi-
lizare aproximativ la acela[i nivel în sens
tridimensional iar aceast` condi]ie trebuie
avut` în vedere înc` de la stabilirea axei de
inser]ie deoarece toat` construc]ia pro-
tezei se centreaz` în jurul acestei axe. De
exemplu, dac` o caps` este pozi]ionat`
„mai sus” în sens vertical decât cealalt`
pacientul nu va renun]a s` poarte proteza
din acest motiv, dar o va sesiza la fiecare
inser]ie [i dezinser]ie ca pe un corp str`in
[i pozi]ionarea protezei pe câmpul protetic
se va face în doi timpi. Este de dorit ca
pacientul s` nu mai aib` aceast` senza]ie
dup` trecerea unei perioade de timp de
acomodare, fenomen cunoscut ca „inte-
grare biologic`”. Eficien]a capselor pre-
cum [i uzura lor în timp vor fi diferite dac`

Fig. 9. Aspectul protez`rilor fixe în ocluzie.
Fig. 10. Pozi]ionarea capselor [i spa]iul vertical
disponibil – cadran 1,4.

Fig. 11. Pozi]ionarea capselor [i spa]iul vertical
disponibil – cadran 2,3.

Fig. 12. Arderea direct pe scheletul metalic a
fa]etelor din]ilor de pe capse.

Fig. 13. Aspectul fa]etelor la din]ii de pe capse. Fig. 14. Protezarea compozit` superioar`.

Fig. 15. Aspectul maxilarului superior restaurat.
Fig. 16. Montarea pe capse a unor din]i din acrilat la
proteza inferioar`. Fig. 17. Mascarea l`ca[elor cu opacifiant.



Fig. 18. Aspectul machetei protezei inferioare.

Fig. 19. Aspectul estetic al restaur`rii.

Fig. 20. Restaurarea maxilarului inferior – aspect intraoral.

Fig. 21. Aspect final în ocluzie.
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ele nu sunt pozi]ionate la acela[i nivel,
ceea ce traduce de fapt solicitarea inegal`
a din]ilor stâlpi. 
Având în vedere c` func]ia principal` a [eii
este transmiterea presiunilor masticatorii
la ]esuturile de sprijin (din]ii restan]i [i
crestele edentate), principiul de design
este func]ionalitatea. Din conformarea [eii
protetice deriv` [i alte func]ii auxiliare con-
secutive designului: stabilizarea [i
men]inerea protezei (prin bara de soli-
darizare [i um`rul capsei, prin utilizarea
adeziunii [i folosirea tonicit`]ii musculare)
precum [i func]ia estetic`, foarte impor-
tant` pentru pacient.
În func]ie de spa]iul vertical disponibil
aspectul [eii poate s` difere îndeosebi în
zona primului dinte artificial care este de
obicei a[ezat deasupra capsei. Din [a face
obligatoriu parte loca[ul metalic în care
este a[ezat` matricea din plastic. Dac`
exist` suficient spa]iu în plan vertical peste
loca[ se monteaz` un dinte artificial de
obicei din acrilat din garnitura prefabricat`
utilizat`. De obicei acest dinte este nece-
sar s` fie mult sub]iat pentru a nu „sparge”
planul de ocluzie. Retu[urile se pot face [i
la adaptarea ocluzal` a protezei finite prin
reducerea dintelui respectiv, dar din punct
de vedere estetic este mai potrivit ca lipsa
de spa]iu s` fie sesizat` înc` de la
machet` deoarece o sub]iere prea accen-
tuat` la final va face ca prin fa]a ocluzal` a
dintelui de pe caps` s` transpar` acrilatul
roz al bazei. Dac` se constat` acest lucru

la faza de machet`, între fa]a ocluzal` a
dintelui artificial [i acrilatul bazei se poate
pune un strat de acrilat alb pentru mas-
care.
Dac` spa]iul vertical este restrictiv, pe
suprafa]a ocluzal` metalic` a loca[ului se
pun reten]ii sub form` de perle [i se real-
izeaz` un dinte artificial din compozit
fotopolimerizabil cu sau f`r` stop ocluzal
metalic (în func]ie de spa]iu); versantul
acrilic al [eii va începe de la dintele artifi-
cial acrilic urm`tor iar problema de estet-
ic` se va muta de pe suprafa]a ocluzal` la
nivelul coletului acestui prim dinte artifi-
cial. Dezavantajul major al dintelui din
compozit este acela c` î[i schimb`
culoarea în timp, mai ales dac` pacientul
este fum`tor sau nu respect` o igien`
oral` riguroas`. 
În acelea[i condi]ii de spa]iu redus pe
loca[ul metalic al capsei special modelat
în acest scop se poate arde direct ceram-
ic` cu condi]ia ca metalul din care se
toarn` scheletul s` fie unul ales special în
acest scop. Aceast` metod` este mai
avantajoas` din punct de vedere estetic [i
al stabilit`]ii dimensionale [i coloristice,
îns` necesit` o aten]ie sporit` la echili-
brarea ocluzal` [i în situa]ia în care
pacientul scap` din mân` proteza dintele
este foarte greu de reparat. [i în aceast`
situa]ie este posibil` proiectarea stopului
ocluzal metalic care are [i avantajul de a
mai permite ajust`ri ocluzale finale.

CONCLUZII
Dificult`]ile de estetic` în folosirea din]ilor
artificiali pot fi dep`[ite prin utilizarea unor
artificii clinico-tehnice stabilite de comun
acord de medic [i tehnician în func]ie de
situa]ia clinic` specific` [i de posibilit`]ile
laboratorului în ceea ce prive[te dotarea [i
sim]ul artistic; armonizarea culorii din]ilor
artificiali confec]iona]i din materiale
diferite [i ulterior [i cu a din]ilor naturali
este dificil`, ]inând cont de modul diferit
de reflectare a luminii pe [i prin aceste
materiale. 

Bibliografie 
1. Andrei Oana-Cella - Restaur`ri protetice
cu caracter fizionomic în edenta]iile par]iale
întinse. Editura Cartea Universitar`,
Bucure[ti, 2005, ISBN 973–731–214 -7.
2. Andrei Oana-Cella, Mihaela P`una –
Proteza scheletat` cu capse în edenta]ia
terminal`, Editura Cerma Bucure[ti, 2007,
ISBN 978-973-7667-88-5.

Fig. 22. Aspectul estetic al din]ilor artificiali din
acrilat [i por]elan de pe capse.

Fig. 23. L`ca[e prev`zute cu reten]ii pentru compozit
fotopolimerizabil.

Fig. 24. Mascarea l`ca[elor cu opacifiant.

Fig. 25. Din]ii de deasupra capsei realiza]i din com-
pozit fotopolimerizabil.

Fig. 26. Aspectul estetic al restaur`rii. Fig. 27. Restaurarea maxilarului inferior – aspect
intraoral.

Fig. 28. Aspectul estetic al din]ilor artificiali de pe
capse din compozit fotopolimerizabil.
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Procesarea [i optimimizarea semnalelor acustice 
\n medicina dentar`
Aspecte ale st`rii de normal fonetic (I)

REZUMAT
Realizarea de investiga]ii fonetice presupune caracterizarea în detaliu a st`rii de normal fonetic. Investiga]iile fonetice au fost real-
izate cu un sistem fonetic original care a permis obtinerea de rezultate cantitative în timp real. Semnalele ob]inute au fost prelu-
crate cu softuri dedicate în vederea caracteriz`rii st`rii de normal fonetic. 
CUVINTE CHEIE: Investiga]ii fonetice, rezultate cantitative, aplica]ii în medicina dentar`

ABSTRACT
The phonetic investigations implies the detail characterization of the normal phonetic status. The phonetic investigations were
developed by using an original phonetic assemblay which allows to obtain quantitative results in real time. The obtained signals
were analized with dedicated softwares. 
KEYWORDS: Phonetic Investigations, Quantitative Results, Applications In Dentistry

Tehnica analizei fonetice, 
stadiul actual al 
cuno[tin]elor în domeniu
Este important de semnalat c` în literatura
de specialitate majoritatea studiilor real-
izate utilizând metoda fonetic` au avut ca
]int` subiec]ii edenta]i total. Cercet`rile
care au investigat tulbur`rile fonetice la
edenta]ii par]ial sau la cei rezolva]i cu pro-
teze par]iale fixe sunt extrem de reduse.
Acest lucru se bazeaz`, probabil, pe faptul
c` pacientul prezint` ceea ce numim

capacitate de adaptare [i acest lucru
„rezolv`” problemele legate de func]ia
fonetic`. 
Pentru adep]ii acestei concep]ii putem
spune c` ideea este dep`[it`, odat` cu
definirea „amprentei” fonetice a subiectu-
lui de c`tre speciali[tii în domeniu. Dac`
pân` acum era mai pu]in important`
aceast` func]ie a SS, ast`zi, adic` mai
precis în momentele preg`titoare ale re-
volu]iei tehnologice de mâine, amprenta
vocal` devine cel pu]in la fel de important`

ca [i amprenta dentar`. Drept consecin]`,
refacerea integrit`]ii arcadelor dentare nu
se va mai rezuma exclusiv la func]iile de
mastica]ie [i estetice, fiind necesar`
îndeplinirea [i a caracteristicii fonetice
individuale. 
Un moment propice pentru studiul istoriei
investig`rii fona]iei este acum mai bine de
o sut` de ani, în timpul lui Alexander
Melville Bell care a dezvoltat reprezentarea
vizual` a cuvântului vorbit. Aceast`
vizualizare a furnizat mult mai mult` infor-
ma]ie despre un cuvânt decât este capabil
un dic]ionar de pronun]are. Sistemul de
analiz` fonetic` dezvoltat de Bell este alfa-
betul fonetic de ast`zi [i a fost denumit de
c`tre autorul s`u „visible speech”.
Modalitatea autorului de a coda varietatea
enorm` de posibilit`]i de pronun]are a
unui cuvânt este dat` de simboluri scrise
manual [i reprezint` un set de instrumente
fonetice independent de limba vorbit`. În
perioada anilor 1940, la început, Potter,
Kopp [i Green, angaja]i ai laboratoarelor
Bell din Murray Hill, New Jersey, au început
s` lucreze la un proiect de dezvoltare a
reprezent`rii vizuale a cuvântului vorbit uti-
lizând un spectrograf. Aceast` ma[in`, de
altfel, un analizor automatic al undelor
sonore, producea o înregistrare vizual` a
vorbirii, ]inând cont de frecven]`, intensi-
tate [i timp. Cercet`rile au avansat în
perioada celui de-al doilea r`zboi mondial,
când cercet`torii în domeniu pretindeauFig. 1.1. Tractul fonetic, prezentare general`.
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c` sunt capabili s` identifice vocile trans-
mise prin unde radio ale inamicilor cu aju-
torul spectrogramelor produse de spectro-
graf. Al doilea r`zboi mondial s-a terminat
înainte ca tehnica s` fie func]ionalizat`. În
1947, Potter, Kopp [i Green public`
cercet`rile lor într-o carte intitulat` dup`
ideea mentorului lor, „Visible Speech”.
Activitatea lor este dedicat` unui studiu
am`nun]it asupra spectrogramelor fonet-
ice dezvoltate pentru a permite inter-
pretarea vizual` a tiparelor fonetice.
Diferen]a între lucrarea celor trei autori [i a
mentorului lor a fost de intrument: în loc de
stilou, cei trei au utilizat un spectrograf.
Cercet`rile în acest domeniu scad dramat-
ic pân` în perioada de început a anilor
1960. În acea perioad` Departametul de
poli]ie din New York primea numeroase
apeluri telefonice legate de amenin]`ri cu
bombe asupra linilor aeriene. Ca urmare,
oamenii legii au cerut ajutor laboratoarelor
Bell pentru identificarea persoanelor care

se ascundeau în spatele acestor tele-
foane. Sarcina de a dezvolta o metod`
de identificare a vocii vorbitorului a c`zut
în seama lui Lawrence G. Kersta. Metoda
acestuia, func]ionalizat` în doi ani, a
avut o rat` de succes de 99,65%. Din
1966 poli]ia din statul Michigan a
început s` foloseasc` în practica zilnic`
metoda de identificare fonetic`, în încer-
carea de a rezolva cazurile în
desf`[urare. Primele dovezi bazate pe
identificarea vocal` au fost realizate în
cadrul unui proces în 1967. În domeniul
analizei fonetice un rol important îl are
ansamblul cavit`]ilor care alc`tuiesc
ceea ce poart` numele de tract fonetic.
Vizualizarea lui are rolul de a putea expli-
ca modularea sunetelor de la producere
pân` la recep]ionare în afara cavit`]ii
bucale. Tractul fonetic este alc`tuit din
urm`toarele componente: cavitatea
nazal`, nazofaringe, orofaringe, laringo-
faringe [i cavitate bucal` (fig.1.1. ).

Modalit`]ile de investigare fonetic` sunt
reprezentate de fotografii, palatografii sta-
tice, electropalatografii, înregistr`ri aerod-
inamice, electroglotografii, laringoscopie
cu fibr` optic`, electromiografii, articulo-
grafii electromagnetice [i ultrasunete.
Astfel, pentru a detecta pozi]ionarea limbii
în diferite momente ale vorbirii s-a utilizat
palatometrul (The University of Victoria,
Speech Technology Research, Ltd., The
Russian Academy of Sciences,  Kay
Elemetrics Corp.). Acesta presupune
realizarea unui pseudo-palat în cadrul
c`ruia sunt monta]i circa 96 de senzori de
mi[care ce sunt ulterior analiza]i concomi-
tent (fig. 1.2.).

Pe baza informa]iilor ob]inute s-a al`tuit o
baz` de date cu acces interna]ional care
permite pozi]ionarea corect` a limbii în
momentul articul`rii diferitelor sunete
cercetate.
Pentru o aprofundare a stabilirii tridimen-
sionale a pozi]iei limbii, s-a dezvoltat un
dispozitiv prezentat în figura 1.4., cu aju-
torul c`ruia s-a reu[it generarea tridimen-
sional` a modul`rii fiec`rei pozi]ii linguale
în momentul articul`rii diverselor sunete
de interes. 
În figura 1.5. am redat pozi]ia spa]ial` a
limbii pentru câteva vocale. Pe lâng` acest
tip de investiga]ie s-a utilizat mult 
cercetarea cu ajutorul ultrasunetelor a 
limbii (ecografie), a marginilor limbii [i
investiga]ii bidimensionale cu tehnica
rezonan]ei magnetice.

Fig.1.2. Palatometrul [i modalitatea de utilizare în cavitatea bucal`.

Fig. 1.3. Înregistrarea fonetic`, pozi]ionarea lingual` [i spectrograma sunetului /a/.

Fig. 1.4. Sistemul HATS (Head And Transducers
Support).
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În ceea ce prive[te zona corzilor vocale, aceasta este mult mai dificil
de analizat. 
Modalit`]ile de investigare sunt date de metode auditive (teste acus-
tice), metode vizuale (laringoscopia direct`, laringoscopia cu laser,
laringoscopia stroboscopic`, fotografierea cu vitez` m`rit`), corela]ii
ale mi[c`rii corzilor vocale (fotoglotografie, transiluminare, elec-
troglotografie, ultrasunete - pentru care avem ecoglotografie, moni-
torizare Doppler) [i tehnici de extragere acustice dedicate.
Tehnica analizei fonetice în medicina dentar`
Un aspect important al acestui capitol este faptul c` preocup`rile
speciali[tilor în domeniu sunt foarte rar distribuite c`tre pacientul
edentat par]ial, majoritatea studiilor interesând edentatul total, pen-
tru stabilirea rela]iilor intermaxilare sau a pozi]ion`rii din]ilor în
culoarul neutral cu ajutorul tehnicilor fonetice. 
Motoyoshi M, Hama Y, Sugi E, Takahashi K, Kamijo K, Namura S rea-
lizeaz` un model numeric al fe]ei umane [i implementeaz` forma
acestui model pe baza analizei fonetice a modific`rilor ap`rute în
momentul pronun]`rii a cinci vocale caracteristice limbii japoneze. 
Bahat O prezint` dezideratele unor proteze par]iale fixe agregate
implantar, un aspect important acordându-l [i func]iei fonetice. Din
p`cate nu sunt discutate modalit`]ile de ob]inere a acestor dezide-
rate, articolul limitându-se la o descriere de tip informativ.
Lima Verde MA, Morgano SM, Hashem A remarc` modific`rile acus-
tice care pot ap`rea consecutiv modific`rii pozi]ion`rii unor implante
[i indirect, a protezelor par]iale fixe destinate acestora. Accentul arti-
colului este direc]ionat pe partea de realizare tehnologic`, f`r` a mai
discuta implica]iile [i eventual solu]iile de rezolvare a func]iei fonetice.
Saunders TR [i Oliver NA descriu un dispozitiv de corectare a fona]iei
consecutiv inser]iei în cavitatea bucal` a unei proteze cu spijin pur
implantar.
Bigenzahn W, Fischman L, Mayrhofer-Krammel U descriu o terapie
miofunc]ional` destinat` pacien]ilor cu disfunc]ie orofacial`. Nu
sunt luate în considerare tratamentele protetice fixe.
Thornton LJ dezvolt` conceptul conform c`ruia un ghidaj canin core-
spunz`tor unui tipar ocluzal este solu]ia optim` [i pentru restabilirea
func]iei fonetice. 
Studiile echipei Peraire M, Salsench J, Torrent J, Nogueras J, Samso J
au investigat mi[c`rile efectuate de mandibul` în momentul fona]iei.
Subiec]ii, în num`r de 71, au avut vârste cuprinse între 24 [i 35 de
ani. Concluzia studiului a fost c` mi[c`rile mandibulare sunt carac-
teristice pentru fiecare persoan` în parte în cazul pronun]iei aceluia[i
sunet, f`r` a men]iona o evaluare cantitativ` a acestei caracteristici.
Tobey EA, Lincks J, al`turi de al]i cercet`tori pasiona]i de modific`rile
acustice suferite de pacien]ii sec]iilor de chirurgie maxilo-facial`,
descriu modific`rile fonetice ap`rute consecutiv interven]iilor chirur-
gicale la diferite nivele. Studiul este de tip informativ, f`r` definirea
unor parametri cantitativi care s` cuantifice modific`rile ap`rute.
Graser GN, Myers ML, Iranpour B descriu o tehnic` de restaurare cu
proteze par]iale fixe cu sprijin pur implantar care nu este distan]at`
fa]` de ]esuturile moi, asigurând astfel inclusiv o func]ionalitate
fonetic` superioar`. Din p`cate, studiul a r`mas f`r` feed-back.

(continuare \n num`rul viitor)

Fig. 1.5. Pozi]ia tridimensional` a limbii în momentul articul`rii vocalelor /i/(a),
/a/(b) [i /u/(c).
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