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Profesia medical` este prin excelen]`

una în care este nevoie de încredere:

între medic [i pacient, între colegi [i

colaboratori (medici, tehnicieni, asis-

tente).   

Modalitatea în care se desf`[oar` proce-

sul de înv`]are condi]ioneaz` succesul

profesional ulterior. Înv`]atul „pe din -

afar`”, cerin]a principal` a metodei de

predare din facult`]ile de profil medical,

este aparent comod` pentru cadrele

didactice dar nu [i util` pentru studen]i

care încearc` s` reproduc` informa]ii

concluzive f`r` a în]elege totdeauna lo -

gica intrinsec` ce le-a impus. Cadrele

didactice sunt f`r` îndoial` cele care în

urma acumul`rii unei vaste experien]e,

informa]ii [i competen]e în domeniu

reu[esc s` sintetizeze aceste informa]ii

precum [i s` aib` o privire de ansamblu

asupra fiziologiei [i patologiei, atât de

clar` încât de la un moment dat se poate

chema „fler” sau „instinct profesional”.

{i totu[i a transmite aceste informa]ii

într-o form` concluziv` precum [i a cere

reproducerea lor cu exactitate exclude

[ansa studentului [i ulterior a medicului

debutant de a trece prin etapele care au

condus la aceste concluzii [i de a-[i

în]elege deci pas cu pas profesia.

L`sând la o parte faptul c` nu toat`

lumea poate s` „înve]e pe dinafar`”, se

pune întrebarea dac` este acesta într-

adev`r singurul criteriu de a diferen]ia un

student bun de unul slab? 

Cantitatea enorm` de informa]ie

disponibil` în domeniul medical în zilele

noastre este o provocare profesional`

pentru fiecare din noi. Dar se pune oare

problema s` oferim studen]ilor toat`

aceast` informa]ie în timpul facult`]ii?

Se spune c`, spre deosebire de alte pro-

fesii, un medic înva]` toat` via]a [i

medicii cu experien]` [tiu c` este

adev`rat. Sistemul de credite EMC pen-

tru reînnoirea autoriza]iei de liber` prac-

tic` existent în toat` lumea civilizat` este

o dovad` în plus c` informarea continu`

pe tot parcursul vie]ii profesionale [i c`

medicii beneficiaz` de colaborarea cu

cadrele didactice [i dup` ce nu mai sunt

studen]i. Atunci de ce ar fi oare necesar

s` consider`m c` pentru colegii no[tri

mai tineri procesul de înv`]`mânt ia

sfâr[it odat` cu absolvirea?

Un student care încearc` s` acumuleze

informa]ii de un grad sporit de dificultate

f`r` a avea timp s` le sedimenteze poate

s` ia o not` de 10 la un examen dar cu

siguran]` nu va r`mâne cu impresia c`

st`pâne[te materia respectiv` [i nici nu

ar fi corect s` o aib`. De asemenea el nu

va re]ine aceste informa]ii pe termen

lung, deci nu îi vor fi de un real folos în

viitor. În domeniul medical deci [i sto -

matologic tot ce se înva]` va fi aplicat pe

pacient [i o coresponden]` mai bun`

între teorie [i practic` nu poate fi decât

benefic` pentru colegii mai tineri, care

pot fi îndruma]i s` progreseze în etape

f`r` a se crea o senza]ie de inferioritate,

în condi]iile în care nu contest` nimeni

eviden]a în ceea ce prive[te experien]a [i

competen]a celor mai avansa]i. 

Existen]a unei probleme de încredere

între studen]i [i cadrele didactice ar

putea s` îi împiedice pe medicii tineri sa

apeleze la sfatul [i experien]a unor con-

fra]i în momentul în care se simt nesiguri

cu privire la rezolvarea unui anumit caz,

ceea ce creeaz` o situa]ie din care

pacientul nu are nimic de câ[tigat chiar

dac` nu este neap`rat la curent. Se pune

deci problema care este de fapt misi-

unea universit`]ii?
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Motto1: „You must become the change you want to see in the world” (Gandhi).
Motto2: „Dac` oamenii ar înv`]a s` mearg` [i s` vorbeasc` a[a cum sunt înv`]a]i s`
scrie [i s` citeasc`, toat` lumea ar [chiop`ta [i s-ar bâlbâi.” (Mark Twain).
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DENTAL TARGET, revista de medicin`
dentar  ̀ce apare de 4 ori pe an, îna -
intea manifes t`rilor expozi]ionale este
distribuit  ̀ gratuit, prin po[t ,̀ într-un
tiraj de 6000 de exemplare, 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  ̀atât
medicilor denti[ti cât [i tehnicienilor
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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Substan]e chimice cu caracter dezinfectant \n medicina dentar` 
(halogenii, alcoolii, fenolii) -partea I
Ruxandra St`nescu1, Mihai Burliba[a1, Augustin Mihai1, Ion Popovici1, Laura Iosif2

1Catedra de Implantologie Oral`, Facultatea de Medicin` Dentar`, U.M.F. Carol Davila, Bucure[ti;
2Catedra de Protetic` Mobil`, Facultatea de Medicin` Dentar`, U.M.F. Carol Davila, Bucure[ti

Dup` cum foarte bine se [tie, într-o spe-
cialitate medical` cu o morbiditate atât de
mare, cum este cea a bolilor stomatolog-
ice, este obligatoriu ca re]eaua de asis-
ten]` de medicin` dentar` s` se preocupe
de luarea unor m`suri concrete de profilax-
ie. Dar, prin profilaxie nu ne referim doar la
prevenirea afec]iunilor aparatului dento-
maxilar, ci [i la prevenirea unor infec]ii sau
a unor maladii infecto-contagioase cu
r`spândire în mas`, care pot ap`rea la
nivelul cabinetului de specialitate sau a
laboratorului de tehnic` dentar`.
În general, profilaxia la nivelul medicinei
dentare, înseamn` prevenire,  prevenire
atât a afec]iunilor de medicin` dentar`,
cum ar fi boala carioas`, boala parodon-
tal`, edenta]iile, anomaliile dento-maxi-
lare, dar [i prevenirea unor agresiuni de
natur` infec]ioas`, care pot ap`rea la
nivelul cabinetului de medicin` dentar`.
Aceasta [i datorit` faptului, c` medicina
dentar` este o specialitate, în care profe-
sionistul, dar [i cabinetul unde acesta î[i
desf`[oar` activitatea, sunt incriminate
adeseori în apari]ia unor infec]ii sau a unor
maladii infecto-contagioase cu r`spândire
în mas`. 
Al`turi de agen]ii infec]io[i clasici, cu care
ne confrunt`m [i în prezent, mai ales în
ultimele patru decenii, mai mul]i agen]i
patogeni: virusurile hepatitelor B, C [i D
(HBV, HCV  [i HDV), virusul
imunodeficien]ei umane dobândite (HIV),
Mycobacterium tuberculosis, precum [i pri-
onii (produc maladia Creutzfeld-Jacobs),
implic` din ce în ce mai mult aceast` spe-
cialitate, în transmiterea unor boli specifice
ale acestui secol XXI.
Protec]ia fa]` de bacterii, fungi [i sporii

acestora (organe de propagare [i rezis-
ten]`), virusuri, ricketsii [i prioni, în medici-
na dentar`, vizeaz` mai multe substraturi.
Dintre acestea amintim:
- aerul (mediul), apa, pavimentul [i pere]ii

cabinetului;
- instrumentarul [i materialele accesorii;
- echipa medical`: medicul, asistenta de

cabinet [i tehnicianul dentar;
- pacientul.
Elaborarea a numeroase instruc]iuni [i
recomand`ri de c`tre organisme [i
autorit`]i  na]ionale [i interna]ionale,
reprezint` consecin]e ale investiga]iilor
serologice, care au stabilit o inciden]` cres-
cut` cu HBV [i HCV la profesioni[tii [i stu-
den]ii acestei specialit`]i, ca [i existen]a
unor accidente larg mediatizate, în care
profesioni[ti HIV pozitiv au infectat
pacien]ii lor. 
De asemenea, s-a stabilit c` unele per-
soane, din diverse specialit`]i ale medi-
cinei dentare, s-au infectat profesional de
la pacien]ii purt`tori a HBV [i HIV.
În general, pentru prevenirea unor astfel de
îmboln`viri în rândul personalului de medi-
cin` dentar`, dar [i a pacien]ilor, se reco-
mand` reapectarea unor m`suri extrem de
riguroase de igien` asepsie [i antisepsie,
m`suri care recomand` utilizarea pentru
decontaminare, dezinfec]ie [i chiar ster-
ilizare a unor substan]e chimice specifice
cu caracter dezinfectant. 
Astfel, în acest referat structurat în 2 p`r]i,
vom încerca o abordare cât mai concis` a
problematicii substan]elor dezinfectante
cele mai utilizate în medicina dentar`. De
fapt, un produs cu caracter dezinfectant
existent pe pia]` nu are în compozi]ie doar
o substan]`, ci este compus dintr-un

ansamblu de substan]e. Substan]a de
baz` are de obicei caracterul dezinfectant
cel mai pronun]at, restul substan]elor fiind
reprezentate de obicei de coloran]i, sub-
stan]e stabilizante, inhibitori de coroziune,
etc.
Substan]ele chimice cu caracter dezinfec-
tant, pe care le vom aborda în acest referat
sunt urm`toarele: halogenii [i compu[ii
halogena]i, alcoolii, fenolul [i deriva]ii s`i,
aldehidele antimicrobiene, peroxizii,
s`rurile cuaternare de amoniu, compu[ii
biguanidici.

Halogenii [i compu[ii halogena]i
Clorul [7782-50-57] [i deriva]ii s`i
(hipoclori]ii, dioxidul de clor) sunt printre
cele mai vechi produse cu poten]ial dezin-
fectant utilizate în practica medical` [i pen-
tru uzul casnic. Sunt substan]e ieftine, efi-
ciente, ceea ce face ca utilizarea lor s` se
fac` pe o scar` foarte larg`. Se folosesc
mai ales pentru tratarea apei potabile, a
apei din piscine, în locuin]e, etc.
Clorul are cea mai puternic` ac]iune
antimicrobian` dintre to]i halogenii. Florul
este prea reactiv [i nu poate fi utilizat ca
dezinfectant. Clorul, ca atare, este folosit [i
în industrie; se mai folose[te [i sub form`
de hipoclori]i (în special sub form` de
hipoclorit de sodiu) în practica medical`.
Clorul reac]ioneaz` cu apa [i formeaz`
acidul hipocloros [i acidul clorhidric.
Disocierea acidului hipocloros depinde 
de pH. Acidul neionizat este prezent în can-
titate mai mare în solu]ie acid`, de[i în
solu]iile foarte acide, reac]ia cu apa este
reversibil` [i clorul este eliberat.
În solu]iile alcaline, ionul hipoclorit OCl- se
elibereaz` pe m`sur` ce  cre[te pH-ul.

REZUMAT
În toate specialit`]ile medicale, inclusiv în medicina dentar`, respectarea strict` a regulilor de igien`, asepsie, antisepsie a c`p`tat
caracter de lege. Unul din principalele obiective în respectarea acestor instruc]iuni, o reprezint` utilizarea substan]elor chimice cu car-
acter dezinfectant. Astfel, în acest referat vom încerca s` realiz`m o trecere în revist` cât mai succint` a principalelor substan]e
«active» dezinfectante, utilizate nu doar în medicina dentar`, ci [i în alte specialit`]i medico-chirurgicale. 
CUVINTE CHEIE Medicin` dentar`, substan]e dezinfectante, igien`, asepsie, antisepsie
ABSTRACT
There is a law of hygiene, asepsis and antisepsis in all medical specialties, including dentistry. One of the most important aims for
observing these rules is the usage of the chemical disinfectant substances. That is why, in this paper we try to survey the main  “active”
disinfectant substances used in dentistry and in all the other medical-surgical specialties.
KEY WORDS: dentistry, disinfectants, hygiene, asepsis.



Acesta este important, deoarece acidul
hipocloros neionizat, este responsabil de
ac]iunea antimicrobian` a clorului în ap`.
De aceea, compu[ii cu clor sunt mai activi
în mediu acid sau neutru.
Cei mai utiliza]i hipoclori]i sunt cei de sodiu
[7681-52-9] [i de calciu [7778-54-3]; au
un spectru larg antimicrobian (bacterii,
fungi, protozoare, virusuri) la doar câteva
p`r]i per milion. Cea mai mare concentra]ie
de hipoclorit este necesar` pentru inacti-
varea virusului hepatitei A (HAV). Chiar [i o
concentra]ie de 5000 ppm (p`r]i per mil-
ion), nu este eficient` împotriva retro-
virusurilor [i a chisturilor de protozoare tip
Acanthomoeba castelanii. De asemenea,
hipoclori]ii au [i o oarecare activitate spori-
cid`, totodat` activitatea lor antimicro-
bian` este diminuat` în prezen]a amoniac-
ului, a compu[ilor organici (sulfuri, nitri]i),

compu[i ai fierului [i ai magneziului.
Solu]iile de clor sunt instabile la lumin`,
c`ldur` [i în mediu acid. Ad`ugarea de
mici cantit`]i de brom, cre[te activitatea
clorului. Bromul nu este la fel de activ ca [i
clorul, de[i a fost propus ca dezinfectant
pentru piscine.
Caracteristici ale hipoclori]ilor de sodiu [i
de calciu:
- ac]iune bun` în condi]ii de presp`lare

împotriva virusurilor, bacteriilor, fungilor,
sporilor [i micobacteriilor; prezint` un
spectru larg de ac]iune; prezint` ac]iune
asupra prionilor;

- sunt inactiva]i rapid de materii organice;
eficacitatea lor este redus` de sânge, lichid
bucal (whole-saliva), vom`, urin` etc.;

- presp`larea este obligatorie, dubleaz`
munca [i dubleaz` riscul r`spândirii cont-
amin`rii;

- sunt instabili, î[i pierd rapid activitatea
antimicrobian` la temperatura camerei
sau în contact cu metalele;

- utilizatorul nu poate fi sigur pe ac]iunea
produsului;

- este puternic coroziv pe metale; albe[te
materialele textile [i covoarele;

- în urma aplic`rii pe urin` sau alte dejec]ii
umane se elibereaz` clor;

- este utilizat cu succes pentru deconta -
minarea [i dezinfec]ia instrumentarului de
medicin` dentar` (aten]ie la coroziune);

- în protetica dentar` este utilizat pentru
decontaminare [i dezinfec]ia amprentelor.
Necesit` echipament de protec]ie.

N-Cloraminele
Sunt deriva]i ai aminelor, în care una sau
dou` valen]e ale azotului, sunt ocupate de
clor. Când clorul se combin` în ap` cu
amoniacul, se produce monocloramin`,
NH2Cl [10599-90-3]. Se elibereaz` lent

acidul hipocloros, de asemenea, este
necesar` o concentra]ie mai mare [i o
perioad` mai lung`, pentru a se manifesta
ac]iunea germicid`. Cloraminele organice,
se formeaz` când acidul hipocloros
reac]ioneaz` cu o amin`, o amid`, o imin`
sau o imid`. Sub form`  de pulbere, clo-
ramina T este stabil` [i se poate p`stra [i
conserva. Cloramina T [i N-clor-p-toluen-
sulf-amida sodic` [127-65-1] au fost mult
utilizate în Primul R`zboi Mondial pentru
tratamentul pl`gilor infectate, precum [i în
scop igienic, pentru cur`]area echipamen-
tului cu care se servea hrana, dar ac]iunea
este mai sc`zut` în compara]ie cu
hipoclori]ii de Na sau de Ca. Ordonan]a de
Pasteurizare a laptelui din anul  1985 [i
Codul pentru Restaurante din anul 1948,
ambele din cadrul Serviciului de S`n`tate
Public` din SUA, au permis folosirea clo-
raminei T.
Când sângele este împr`[tiat pe paviment,
se utilizeaz` de regul` granule pentru a
limita zona contaminat` [i pentru a pro-
duce o cantitate mai mare de clor.
În medicina dentar`, cloramina T este uti-
lizat` pentru dezinfec]ia instrumentarului [i
a pavimentelor.
1,3-diclor-5,5 dimentilhidantoina [118-
52-5] este folosit` în produsele sanitare de
cur`]ire ca [i component antibacterian. La
un pH cuprins între   5,8-7, acest compus
are o activitate antimicrobian` similar` cu
cea a hipocloritului de sodiu, dar este mai
pu]in eficient` în mediu alcalin.
Caracteristicile N-cloraminelor:
- este disponibil, în general sub form` de

granule sau de tablete;



- este bun pentru absorb]ia dejec]iilor;
- este u[or de p`strat [i de transportat;
- prezint` o ac]iune bun` în condi]ii de

presp`lare pe virusuri, bacterii, fungi, spori,
micobacterii, nu este activ pe prioni;

- are un spectru larg de activitate;
- este rapid inactivat de materiile organice

[i prezint` o eficacitate foarte redus` pe
sânge, lichid bucal (whole-saliva), vom`,
urin` etc.

- necesit` presp`lare ini]ial`, dubleaz`
munca [i cre[te riscul contamin`rii;

- este instabil, î[i pierde rapid  ac]iunea la
temperatura camerei sau în contact cu
metalele;

- este puternic coroziv pe metale, albe[te
materialele textile [i covoarele;

- în medicina dentar` se utilizeaz` pentru
dezinfec]ia instrumentarului [i a  pavi-
mentului ;

- se elibereaz` clor la aplicarea pe sânge,
saliv`, vom`, etc

- se utilizeaz` doar în mediu aerisit.

Iodul [i compu[ii pe baz` de iod 
(iodofori)
Iodul este utilizat în primul rând ca antisep-
tic. În timpul R`zboiului Civil American,

medicii l-au folosit pentru tratarea r`nilor
de lupt`. Iodul, ca element chimic nu este
foarte solubil în ap`, dar se dizolv` când se
adaug` iodur` de sodiu rezultând I3

- (I2 + I-

= I3
-). Se poate folosi  [i ca solu]ie apoas`,

dar de obicei se utilizeaz` sub form` de
tinctur` 2% în alcool 70%. Testele efectu-
ate pe spori [i bacterii au ar`tat c` ionul tri-
iodat are un efect neglijabil [i c` ionul diio-
dat are o ac]iune antimicrobian` mult mai
intens`.
Chimic, iodul este activ, de[i nu are acela[i
poten]ial antibacterian ca [i clorul; tinctura
2-7% este folosit` ca antiseptic, reduce
cantitatea de bacterii de pe suprafa]a pielii
în propor]ie de 97-100%, ceea ce demon-
streaz` c` iodul este superior compu[ilor
organomercurici [i antisepticelor pe baz`
de s`ruri cuaternare de amoniu.
Ca [i clorul, iodul este un agent oxidant [i

are un spectru larg de activitate (ac]iune
limitat` pe virusuri [i spori). Activitatea sa
este diminuat` de proteine [i alte materiale
organice, dar mai pu]in decât clorul, în
mare parte datorit` reactivit`]ii sale
reduse. Necesit` obligatoriu presp`lare,
este mai activ la un pH sc`zut [i la temper-
aturi crescute, dar nu este  la fel de activ ca
[i clorul. Iodul nu reac]ioneaz` cu amoniac-
ul [i aminele, deci nu produce iodine care
ar fi analoage cloraminelor. Iodul este
prezent într-o varia]ie mare de concentra]ii,
într-o gam` extrem de crescut` de pro-
duse.
Tinctura de iod [i solu]ia apoas` nu se mai
utilizeaz` a[a de mult, pentru c` produc
p`tarea tegumentelor [i a confec]iilor [i
pentru c` au o toxicitate destul de crescut`.
Aceste probleme s-au rezolvat par]ial, prin
producerea de iodofori.

Tabel 1. Ac]iunea  bactericid` [i virulicid` a alcoolului



Iodoforii  sunt produ[i de reac]ie chimic` a iodului cu agen]i surfac-
tan]i sau polimeri, produ[ii rezulta]i p`streaz` propriet`]ile germi-
cide, dar nu mai apar efectele nedorite anterior men]ionate. Sunt
solubili în ap`, nu p`teaz`, sunt mai pu]in iritan]i pentru tegumente
[i ]esuturi, sunt neiritan]i pentru ochi [i mucoase, nu produc
senza]ie de arsur`, când sunt aplica]i în plag`. De aceea, iodoforii
tind s` înlocuiasc` tinctura de iod.
Compusul cel mai reprezentativ pentru aceast` clas` a iodoforilor
este polivinilpirolidina (Povidone-Iod), sub forma unui surfactant
neionic sau a unui detergent cationic. Povidone-Iod este o pulbere
maron, solubil` în ap`, având în compozi]ie 10% iod. Cantitatea de
iod liber, responsabil` de activitatea antimicrobian`, este redus` în
solu]iile concentrate, [i mai mare în cele diluate. Pentru utilizarea ei
ca antiseptic, Povidone-Iod este diluat` în ap` sau în alcool pân` la
o concentra]ie a iodului de 1%; pentru folosirea în chirurgie se
adaug` detergen]i. De[i au un spectru larg de ac]iune la nivelul
tegumentelor, ac]iunea iodoforilor nu este la fel de persistent` ca a
altor antiseptice. Iodoforii mai sunt utiliza]i pentru dezinfec]ia ter-
mometrelor folosite la pacien]ii cu TBC, a echipamentelor de spi-
tale, iar în medicina dentar` sunt utiliza]i pentru dezinfec]ia
suprafe]elor [i a amprentelor.

Alcoolii
Din aceast` clas`, extrem de importan]i sunt considera]i etanolul
[64-17-5] [i 2-propanolul [67-63-9]. În seriile alifatice de alcooli cu
catene liniare, poten]ialul antimicrobian al acestor substan]e cre[te
cu greutatea molecular` [i depinde de microorganismul de testat.
Pentru Staphylococcus aureus, activitatea anti mi cro bian` maxim`,
a fost înregistrat` la utilizarea amil-alcoolului  C5H12O [71-41-0];

pentru Salmonella typhosa, alcoolul octilic C8H18O [111-87-5];

pentru Myco bacterium tuberculosis [i Trycophyton gypseum cetil-
alcoolul C16H34O, [36653-82-4], iar pentru Mycoplasma 

gallisepticum [i M. pneumoniae alcooli cu 16-19 atomi de carbon.
Ordinea activit`]ii bactericide este: alcoolii primari prezint` activi-
tate bactericid` mai mare decât alcoolii secundari, iar ace[tia din
urm` prezint` activitate mai mare decât alcoolii ter]iari. Alcoolii sunt
bactericizi, virulicizi, fungicizi, dar nu ac]ioneaz` la nivelul sporilor.
Metanolul are o activitate antimicrobian` redus` sau chiar nul`;
etanolul, 2-propanolul [i n-propanolul [71-23-8] prezint` o ac]iune
crescut` împotriva germenilor gram pozitivi [i gram negativi, pre-
cum [i a virusurilor lipofile. De[i n-propanolul este cel mai activ, nu
se prea utilizeaz`, datorit` costului crescut [i al mirosului extrem de
p`trunz`tor. Etanolul [i 2-propanolul prezint` acti vit`]i similare [i
acelea[i propriet`]i fizice, dar etanolul este mai pu]in toxic; 2-
propanolul are avantajul c` este disponibil, el neintrând sub inci-
den]a regulilor restrictive, deci este mai des utilizat.

Tabel 2. Intensitatea ac]iunii antimicrobiene la deriva]ii de fenol (coeficient de
fenol la 370C – o m`sur` a activit`]ii antimicrobiene raportat` la fenol)



Etanolul nu are ac]iune antimicrobian` la o concentra]ie mai mic`
de 20% în solu]ie apoas`, este mai eficient când se folose[te la
80-95% din volum [i 70-92% din greutate. Se pare c` alcoolii
ac]ioneaz` prin denaturarea proteinelor, care nu este atât de
rapid` în absen]a apei. Etanolul se utilizeaz` la concentra]ie de
70% (este eficient [i mai ieftin).
2-propanolul este mai eficient pe Staphilococcus aureus [i E. coli
decât etanolul, dar nu [i împotriva M. Tuberculosis prezent în sputa
uscat`; se folose[te în solu]ia apoas` de  60-70%, de[i unele
studii arat` c` ar fi mai eficient la o concentra]ie de 99%. Cele mai
multe rezultate indic` faptul, c` apa este necesar` pentru mani-
festarea ac]iunii germicide a alcoolilor.
Etanolul [i 2-propanolul sunt utilizate ca antiseptice tegumentare
(pentru mâinile chirurgilor [i a medicilor denti[ti, pentru preg`tirea
preoperatorie a pielii), pentru c` se evapor` f`r` reziduuri [i
ac]ioneaz` rapid.
Sp`larea mâinilor cu etanol 70% timp de 1 minut, are un efect ger-
micid echivalent cu 6-7 minute de frecare cu periu]ele speciale.
Ac]iunea germicid` a 2-propanolului 70%, este similar` sau chiar
superioar`, în compara]ie cu etanolul. 
Alcoolii degreseaz` [i au tendin]a de a usca [i aspri tegumentele,
de aceea se recomand` folosirea unui emolient. Mai nou, se uti-
lizeaz` alcooli spum`. Se aplic` o cantitate mic` de alcool pe tegu-
mente, se maseaz` pân` acestea se usuc`, ceea ce permite
gr`similor naturale s` se redepoziteze. Totodat`, etanolul [i 2-
propanolul se folosesc pentru dezinfec]ia termometrelor [i pentru
prevenirea deterior`rii cosmeticelor.
În medicina dentar`, alcoolii sunt utiliza]i nu numai pentru dezin-
fec]ia tegumentelor, ci în combina]ie cu al]i dezinfectan]i
(formaldehida foarte rar, fenoli, clorhexidin`, hipoclorit de sodiu,
iod) pentru dezinfec]ia instrumentarului, a amprentelor [i a
diferitelor piese protetice, dar [i a aparatelor ortodontice, a pro-
tezelor chirurgicale, precum [i a suprafe]elor..
Caractere generale ale alcoolilor:
- Prezint` o activitate rezo nabil` în teste de laborator;
- nu ac]ioneaz` pe spori [i pe prioni;
- ra]ia alcool–ap` determinat`;
- au o maxim` eficien]` la o  dilu]ie alcool-ap` 7:3;
- necesit` presp`lare [i sunt inactiva]i de materiile organice

(sânge, lichid bucal, whole-saliva, vom`, etc);
- sunt foarte scumpi (referire la produsele pe baz` de alcooli);
- usuc` [i irit` tegumentele;
- nu au ac]iune pe suprafe]e împotriva HIV;
- ac]iunea lor scade rapid, dac` propor]ia este gre[it`;
- dubleaz` munca [i cre[te riscul contamin`rii;
- sunt foarte inflamabili [i pun probleme foarte serioase la depo -

zitare. 
|n tabelul 1 este prezentat` ac]iunea bactericid` [i virulicid` a
etanolului.

Fenolul [i deriva]ii s`i
Ca substan]e dezinfectante [i antiseptice, fenolii prezint` doar
interes istoric, se investigheaz` doar în microbiologia analitic`
(coeficientul de fenol [i metodele de dilu]ie). Deriva]ii de fenol au
fost studia]i mai mult decât orice tip de substan]` dezinfectant`: se
utilizeaz` ca antiseptice sau ca ingredien]i activi în s`punuri [i
lo]iuni germicide. S-au studiat în mod special efectele structurii
deriva]ilor de fenol asupra poten]ialului antimicrobian.
În seria monoalchilfenolilor, ac]iunea împotriva celor mai comune
microorganisme (Salmonella thyphosa, Staphylococcus aureus,
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Mycobacterium tuberculosis, Candida albi-
cans), cre[te cu greutatea molecular`,
pân` la n-amilfenoli; mai departe ac]iunea
germicid` cre[te pentru unele microorgan-
isme [i scade pentru altele (de exemplu: n-
heptilfenolul este extrem de eficient împotri-
va Staphylococcus aureus, dar aproape
ineficient împotriva Salmonella typosa –
tabel 2). Activitatea crescut` antimicro-
bian`, se pare c` este cauzat` de m`rirea
activit`]ii, odat` cu cre[terea masei molec-
ulare [i de abilitatea de a se orienta la
nivelul unei interfa]e. Cre[terea în contin-
uare a  masei moleculare, determin` o
reducere a activit`]ii antimicrobiene,
datorat` sc`derii solubilit`]ii în ap`.
Substituen]ii „alchil” ai catenelor drepte,
cresc activitatea antimicrobian`, ca [i sub-
stituirea cu un halogen. Introducerea unor
grupe alifatice sau aromatice în nucleul aro-
matic al fenolilor halogena]i, cre[te activi-
tatea antimicrobian` pân` la o anumit`
limit`, în func]ie de num`rul atomilor de
carbon ad`uga]i. Activitatea antimicro-
bian` este crescut`, când grup`rile alchil
sunt în pozi]ia orto, sau când halogenul este
în pozi]ia para. Substituirea cu grup`rile
nitro, cre[te activitatea antimicrobian`,
probabil pentru c` se întrerupe fosforilarea
oxidativ`. Este de men]ionat faptul, c`
poten]area activit`]ii antimicrobiene, se
înso]e[te de o sc`dere a toxicit`]ii (obser-
vat` la [oareci).
Cei mai utiliza]i dezinfectan]i din aceast`
categorie a deriva]ilor de fenol, sunt o-fenil-
fenolul C12H10O [90-43-7], o-benzil-p-

clor-fenol C13H11ClO [120-32-1], p-ter]-

amilfenol C11H16O [80-46-6] . Prezint`

acelea[i caracteristici generale: spectru de
activitate pe bacili gram pozitivi [i gram neg-
ativi, fungi, Mycobacterium tuberculosis,
protozoare, virusuri lipofile [i intermediare,
prezint` toleran]` asupra materialului
organic, asem`nare în ceea ce prive[te
reziduurile [i biodegrabilitatea.
Fenolii sunt considera]i dezinfectan]i slabi
sau intermediari, nu ac]ioneaz` pe spori [i
nu se utilizeaz`, când este necesar` ster-
ilizarea. Se folosesc sub form` de solu]ii
apoase sau solu]ii apoase cu alcool. Nivelul
de 400-1300 ppm în solu]iile apoase este
cel mai folosit. O-benzil-p-clorfenol [i p-ter]-
amilfenol sunt utiliza]i ca dezinfectan]i în for-
mul` lichid` concentrat` Lysol, cu miros de
pin: 4,5 o-benzil-p-clor-fenol; 1,5% alcool
izopropilic; 16,5% s`pun, 5% ulei de pin,
0,7% EDTA tetrasodic. Dilu]ia standard cu
ap` este de 1/100, dar se folosesc [i solu]ii
mai diluate. Uleiul de pin se utilizeaz` atât
pentru miros, cât [i datorit` popriet`]ilor
antibacteriene, de[i nu distruge

Staphylococcus aureus.
Orto-fenil-fenolul în etanol prezint̀  o puter-
nic  ̀ ac]iune antimicrobian  ̀ pentru
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus
aureus, Salmonella choleraesuis, Mycobacterium
tuberculosis [i poliovirus; este un ingredient activ
împotriva mucegaiurilor [i a fungilor. Este utilizat în
medicina dentar̀ , pentru decontaminarea instru-
mentarului [i a amprentelor.
P-clor-m-xylenol (PCMX, 4-cloro-3,5-dimetil-
fenol), [88-04-0] se folose[te în realizarea
s`punurilor antibacteriene pentru rolul s`u de pro-
tec]ie, [i datorit̀  toxicit̀ ]ii reduse. De exemplu,
este utilizat în s`punurile non-chirurgicale, în
s`punurile lichide, [i în deodorante.
Dispersiile fenolice încorporate în s`punuri, de[i
sunt sensibile la apa dur̀  (ap  ̀cu s r̀uri minerale,
ce împiedic  ̀formarea spumei chiar la 400 ppm),
î[i men]in propriet̀ ]ile germicide. Activitatea
optim  ̀ se ob]ine, când se utilizeaz̀  sulfona]i
alcalini, ca agen]i de solubilizare. 
De[i resorcinolul C6H6O [108-46-3], este o sub-

stan]̀  bactericid  ̀ slab ,̀ cu un substituient de
alchil la nucleu, se formeaz̀  n-hexil-resorcinolul
C13H12O [136-77-6], cu un coeficient de fenol

de 45, deci un adev̀ rat antiseptic.
Caracteristicile generale ale fenolilor sintetici
- prezint̀  o foarte bun  ̀ac]iune peMycobacterium

tuberculosis, ac]iune limitat̀  pe virusuri [i spori;
nu ac]ioneaz̀  asupra prionilor;

- necesit̀  presp l̀are;
- sunt incompatibili cu detergen]ii cationici;
- trebuie evitat contactul prelungit cu tegumentele,

nu se folosesc pe suprafe]e care pot veni în -con-
tact cu tegumentele sau cu mucoasele;

- pot fi absorbi]i de cauciuc sau plastic;
- în mediu aerisit, produc o dezinfec]ie de nivel

sc z̀ut;
- trebuiesc luate precau]ii în alegerea detergentu-

lui utilizat pentru presp l̀are;
- în medicina dentar  ̀ sunt utiliza]i pentru

dezinfec]ia instrumentarului, a amprentelor [i a
pieselor protetice, dar [i a aparatelor ortodontice
[i a protezelor chirurgical. 
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Platforma Switching [i men]inerea osului peri-implantar:
mod` sau avantaj real?
Dr. Salvatore Belcastro, Dr. Leonardo Palazzo, Dr. Fulvio Floridi, Dr. Mario Guerra

Introducere
Men]inerea osului peri- implantar reprezint`
de mult timp un subiect interesant al dezba-
terilor de specialitate, din momentul în care
a fost insurmontabil legat de prognosticul
reabilit`rilor protetice ale  suportului
implantar. Resorb]ia osoas` crestal` poate
da chiar si în cazurile foare simple o
pr`bu[ire a ]esuturilor moi ce va influen]a
ulterior din punct de vedere estetic reconsti-
tuirile implanto- protetice.
În cadrul factorilor ce au un oarecare grad
de influen]` în resorb]iile osoase peri-
implantare sunt men]ionate în literatura de
specialitate: micro si macro- morfologia
implantului la nivelul colului, caracteristicile
conexiunii protetice si a[a-zis ” platform
switching”.
Resorb]ia osoas` peri- implantar`
fiziologic`
Resorb]ia osoas` peri- implantar` fiziolog-
ic` este considerat` o consecin]` normal`
a expunerii osului alveolar ambientului
cavit`]ii orale [i bacteriilor; se manifest`
dup` a doua faz` chirurgical` (dac` se
folose[te tehnica în 2 faze chirurgicale) sau
imediat în cazul in care se folose[te tehnica
chirurgical` în faz` unic`. În cadrul remod-
el`rii osoase crestale se d` acum foarte
mult` importan]` factorilor biologici lega]i
de expunerea implanturilor mediului septic
al cavit`]ii bucale.
Conexiunea protetic` reprezint` o zon` de
importan]` crucial` în cadrul reabilit`rilor
protetice ale suportului implantar, putând fi
considerat` ca un ” locus minoris resistenti-
ae” atât din punct de vedere mecanic cât [i

din punct de vedere biologic [i estetic.
Conexiunea conometric` prezint` f`r`
îndoial` avantaje mecanice (comparând cu
conexiunile ce se în[urubeaz`; în esen]`
acestea având un mare risc de fractur`),
asigurând lucr`rilor protetice o mai mare
garan]ie în timp. Alte aspecte mecanice
legate de conexiunea protetic`, din punct
de vedere biologic,  fac referire la relieful
implantului la nivelul colului, prin care se
men]ine înal]imea osului crestal. Lipsa sig-
iliului marginal, specific conexiunilor cu
[urub, asociat cu micro- deplas`ri implant-
bont [i cu transmiterea sarcinii maxime la
nivel crestal, ar putea fi principalii respons-
abili pentru resorb]iile osoase crestale atun-
ci când se folosesc sisteme cu conexiune
bont-implant tip [urub. Din contr`, sigiliul
marginal optim îl au conexiunile conomet-
rice la care lipsesc microdeplas`rile bont-
implant pentru c` formeaz`, virtual, o pies`

unic`, iar transmiterea sarcinilor se face în
toat` geometria implantului. Aceste avanta-
je, asociate, ar putea fi explica]ia pentru o
men]inere perfect` a osului crestal la sis-
temele implantare cu conexiune conomet-
ric` (fig. 1, 2).
Studiile lui Ericsson [3], pe câini, folosind
implanturi cu conexiune in[urubat`, evi-
den]iaz` prezen]a unui infiltrat inflamator în
jurul conexiunii protetice ce se consider` a fi
factorul responsabil pentru resorb]ia
osoas` de 1mm ap`rut`, care în mod nor-
mal ar fi trebuit eviden]iat` dup` aproxima-
tiv 1 an de înc`rcare func]ional`. Foarte
interesant este [i studiul lui Tenenbaum [4],
efectuat tot pe câini, folosind, spre deose-
bire de precedentul, sisteme implantare cu
conexiune conometric`: în acest studiu se
eviden]iaz` absen]a infiltratului inflamator
în ]esuturile moi peri-implantare.
Absen]a microdeplas`rilor la nivelul bont-

ABSTRACT
The conceps inovative treatments implanto-prothetics involve the use of methods that is maintained while the height of bone around
the implants. That influence of alveolar bone resorbtions have repercussions: mechanical, physiological and aesthetic. Among them,
it stated: implant morphology, the prothetic connection of implant and the so-called concept of " platform switching." It demonstrates
the advantages of irrefutable connection prosthetic type conometric compared with screw connections.
KEY WORDS: platform switching, bone remodelling, conometric connection 
REZUMAT
Conceptele inovatoare de tratament implanto- protetic presupun utilizarea unor metode prin care este men]inut` în timp în`l]imea
osului peri-implantar. Factorii care influen]eaz` resorb]iile osoase au repercursiuni: mecanice, fiziologice [i estetice. Dintre acestia, se
men]ioneaz`: morfologia implanturilor, caracteristicile conexiunii implant-bont [i a[a-numitul concept ” platform switching”. Se
demonstreaz` avantajele incontestabile ale conexiunii protetice de tip conometric comparativ cu cele tip [urub.
CUVINTE CHEIE: platform switching, remodelare osoas`, conexiune conometric`

Articol preluat din Exacone™ News- martie 2008
Traducere: Dr. Ruxandra Dinu]

Fig.3-6 – S`n`tatea [i estetica
]esuturilor peri- implantare cu
Sistemul Exacone™

Fig.1,2 – Men]inere perfect` a în`l]mii osului crestal (conexiune cono-
metric`  Exacone™)
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implant asociat` cu o drastic` reducere a
microinfiltra]iei la nivelul aceleia[i conexiu-
ni, asa cum arata studiile lui Weng si ale
altor autori [5,6,7,8], demonstreaz`
men]inerea osului peri-implantar în timp
aproape la acelasi nivel cu  nivelul osului
crestal la momentul inser`rii implantului.

Absen]a infiltratului inflamator peri- implan-
tar determin` pe de alt` parte un înalt grad
de s`n`tate al ]esuturilor moi peri-
implantare cu un impact semnificativ
asupra esteticii gingivale a lucr`rilor protet-
ice cu suport implantar (fig. 3-6).
Dintre factorii cu importan]` major` în
remodelarea osului crestal, în lumina
cuno[tin]elor actuale, cei mai importan]i
sunt factorii reprezenta]i de pasajul bacter-
ian din interiorul implantului prin intermedi-
ul conexiunii protetice (bont- implant), ce
au ca [i consecin]` infiltrat inflamator cron-
ic peri-implantar [i microdeplasarea bontu-

lui în raport cu implantul. Unicul sistem
capabil s` elimine ambii factori negativi
cita]i este reprezentat de conexiunea cono-
metric`: numai conometria permite elim-
inarea majorit`]ii infiltra]iilor la nivelul bont-
implant [i anularea microdeplas`rilor,
transformând virtual complexul implant-
bont într-o piesa unic`.
În ultimii ani se vorbe[te tot mai frecvent
despre un concept, nou pentru unii, ce com-
pleteaz` cuno[tin]ele mai mult sau mai
pu]in relative despre posibilit`]ile de
men]inere ale osului peri- implantar, con-
ceptul de platform switching.
Platform switching
Platform switching const` în utilizarea unui
bont cu diametrul mai mic pozi]ionat pe un
implant cu diametrul mai mare (fig. 7).

Astfel se va ob]ine o treapt` între por]iunea
cea mai coronar` a implantului [i partea
ini]ial` a bontului protetic. Dup` Lazzara
[9], cu platform switching se reduce
diametrul conexiunii protetice concentrând
infiltratul inflamator deasupra platformei
implantului, nu lateral, reducând astfel
remodel`rile ulterioare ale osului peri-
implantar. 
Avantajele acestei solu]ii sunt atât
func]ionale, prin men]inerea în`l]imii osului
crestal, cât si estetice prin men]inerea
nivelului ]esutului moale peri-implantar
[10]. Volumul transmucos redus al bontului

protetic atrage dup` sine aug-
mentarea unui volum semnificativ
de ]esut moale peri- implantar ce
are un efect de barier` împotriva
penetr`rii bacteriene [i migr`rii
apicale a epiteliului sulcular, ce ar
conduce la resorb]ie osoas`.
Pentru ob]inerea beneficiilor
maxime ale platform switching,
este esen]ial ca ”switch”-ul, ceea

ce înseamn` c` diametrul bontului la nivel
cervical s` fie mai mic decât diametrul
implantului la acela[i nivel - platforma
implantului, s` fie ob]inut din primul
moment al pozi]ion`rii bontului, chiar dac`
implanturile sunt pozi]ionate endocrestal.
În realitate conceptul platform switching nu
e complet nou pentru c` majoritatea sis-
temelor cu conexiune conometric` l-au
adoptat înc` de la început. Geometria tipic`
a conexiunii conometrice ce nu permite
acoperirea perfect` între partea superioar`
a implantului si baza bontului protetic
reprezint` cel mai simplu exemplu de plat-
form switching. În acest caz, utilizarea
tehnicii chirurgicale intr-o singura faz`,
folosind gingiva- former conometric, 

permite aplicarea ”switch”- ului înc` de la
momentul inser`rii implantului.

Implantul Exacone™ [i
men]inerea osului peri-implanter
Implantul Exacone™ prezint` caracteristici
specifice ce \l fac potrivit pentru o
men]inere optim` a în`l]imii osului peri-
implantar.
Conexiunea conometric` face ca microinfil-
tratul s` fie extrem de redus, pân` la valori
de câ]iva microni (fig. 8). Conceptul de
platform switching se reg`se[te în acest tip
de conexiune protetic` (fig. 9).

Fig.7 - Platform switching Fig.8 – Microinfiltra]ie redus` la nivelul
conexiunii Exacone™

Fig.9 - Platform switching în sistemul
implantar Exacone™

Fig.11 – Situa]ia radiologic` ini]ial` Fig.12 – Extrac]ia atraumatic` a canin-
ului temporar

Fig.13 – Prepararea situsului implantar
f`r` lambou 

Fig.14 – Inserarea implantului (3,3 mm
diamentru si 12 mm lungime)

Fig.15 – Implant inserat Fig.16 – Lucrarea provizorie, nefunc-
tional` 

Fig.17 – Cimentarea extraoral` a
lucr`rii definitive

Fig.18 – Preluarea lucr`rii definitive

Fig.10 – Situa]ia clinic` ini]ial`: prezen]a caninului
temporar superior stânga 
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Studiile clinice f`cute în ultimii ani  demon-
streaz` o mare supravie]uire în timp a
implanturilor [i în acela[i timp men]inerea
\n`l]imii osului crestal peri-implantar.
Pentru exemplificare, este prezentat un caz
de reabilitare implanto- protetic` a unei
edentatii la nivelul caninului superior din
partea stâng`.
Pacient tân`r cu agenezie de 23 se prezint`
pe arcada cu corespondentul din denti]ia
temporar` (fig. 10). La radiografie (fig. 11)
se observa o bun` men]inere a nivelului
osos. Se extrage atraumatic dintele tempo-
rar (fig. 12), se prepar` alveola chirurgical
folosind tehnica f`r` lambou (fig. 13) [i se
insera un implant Exacone™ cu lungime de
12 mm [i diametru de 3 mm (fig. 14, 15),
urmând a fi aplicat` imediat o coroan`
provizorie de policarbonat (fig. 16), în
absen]a totala a vreunui contact atât în
intercuspidare maxim` cât [i în lateralitate
(înc`rcare imediata nefunc ]ional`).
Dup` 3 luni se decide realizarea coroanei
definitive, metalo- ceramice (fig. 17-20).

Posibilitatea de cimentare extraoral` reduce
riscul ca surplusul materialului de cimentare
s` irite ]esutul peri- implantar si are avanta-
jul de a da posibilitatea controlarii conexiunii
conomentrice.
Controlul clinic si radiologic la 3 ani dup`
cimentare demonstreaz` o perfect` conser-
vare a ]esuturilor moi peri- implantare, a
papilelor si a nivelului osos. (fig. 21, 22)
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Fig.19 – Lucrarea definitiv`
cimentat`

Fig.20 – Radiografia de control
dup` cimentare

Fig.21 – Situa]ia clinic ini]ial`

Fig.22 – Controlul clinic [i radiologic dup` 3 ani
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IPS e.max
Dou` cazuri clinice
Dr. Alexander Stiefenhofer, Tehn. Harald Kerschbaumer
Traducere Dr. Andrea Czimmernan din “Ivoclar Vivadent Report”

C a z u l  1  
pacient în vârst` de 46 ani: coroane unidentare
maxilare confec]ionate din ceramic` pe baz` de
disilicat  de litiu
Situa]ia preoperatorie
Dup` 13 ani de la inserare, coroanele solo de pe
21 [i 22 trebuiesc înlocuite datorit` neajunsurilor
estetice. Din]ii 21 [i 22 sunt devitali [i au fost
reconstitui]i prin inserarea de pivo]i endodontici
metalici [i refacerea de bonturi. Urm`toarele
aspecte au fost observate cu prec`dere: margin-
ile coroanelor erau situate supragingival cu
expunerea cementului radicular modificat de
culoare, iar culoarea celor dou` coroane era gri
per ansamblu comparativ cu nuan]a din]ilor natu -
rali contralaterali (Fig.1).
Rebordul gingival al din]ilor 21 [i 22 era simetric
cu cel al din]ilor 11 [i 21. Statusul endodontic [i
periodontal nu oferea nici un motiv de îngrijorare
(Fig. 2).
Plan de tratament
Înainte de restaurarea din]ilor stâlp 21 [i 22 a fost
necesar` întâi îndep`rtarea pivo]ilor endodontici
metalici. Din]ii prepara]i trebuiau s` fie restaura]i
cu pivo]i estetici [i material de refacere de bonturi
estetic. Pentru reconstituirea protetic` a p`r]ii
coronare s-a ales utilizarea IPS e.max CAD MO
pentru confec]ionarea capei [i acoperirea aces-
teia s-a f`cut cu masa ceramic` IPS e.max Ceram.

IPS e.max CAD MO este indicat pentru fabricarea
de coroane unidentare în zona frontal` [i lateral`.
Întrucât materialul pentru schelet IPS e.max CAD
are o opacitate similar` cu cea a masei ceramice
IPS e.max Ceram Deep Dentin, grosimea capei
poate fi dimensionat` mai generos pentru a
atinge rezisten]a maxim`.
Faza pre-protetic`
Dup` îndep`rtarea coroanelor vechi, a materialu-
lui de reconstituire de bont [i a pivo]ilor metalici,
a fost revizuit` prepara]ia [i s-a amprentat cu un
elastomer, inserându-se apoi pivo]i noi [i recon-
stituindu-se bonturile.
Dispozitivele corono-radiculare au fost con -
fec]ionate extra-oral utilizând compozitul
fotopolimerizabil Tetric EvoCeram aplicat în stra-
turi succesive [i fotopolimerizat [i pivo]ii
endodontici din compozit armat cu fibr` de sticl`
FRC Postec pe modele sec]ionate confec]ionate
din gips extradur.
Dup` aplicarea firului de evic]iune gingival` [i
uscarea câmpului operator, au fost inserate dis-
pozitivele.
Pentru tehnica ciment`rii adezive a fost utilizat
compozitul de cimentare cu priz` chimic`
Multilink, iar restaur`rile au fost condi]ionate cu
Multilink Primer. Ulterior, excesul de ciment a fost
îndep`rtat imediat, înainte de polimerizarea
materialului, cu ajutorul unor pelete de burete [i
al unor pensule. La sfâr[it bonturile au fost
preparate pentru a primi noile coroane. Limita
prepara]iei era situat` intrasulcular (Fig 3).
Coroanele provizorii r`[inice au fost f`cute direct
pe pacient din Systemp. c&b plus. Dup`
preg`tirea wax-up-ului au fost confec]ionate
coroanele provizorii utilizând o folie de polietilen`
conformat` prin vid. Coroanele au fost cimentate
provizoriu cu ajutorul cimentului de cimentare
provizorie f`r` eugenol Systemp.cem (Fig.4).
Dup` 4 s`pt`mâni, dup` ce s-a produs vinde-
carea [i inflama]ia gingival` s-a remis, a fost ver-
ificat` loca]ia limitelor prepara]iei [i rela]ia para-
lel` a acestora cu marginea gingiei [i s-a luat o
amprent` a din]ilor stâlp. Pentru a vizualiza per-
fect limitele prepara]iei acestea au fost expuse
prin utilizarea tehnicii dublului fir impregnat cu
subtan]` astringent`. Nu a fost necesar` inter-
ven]ia cu bisturiul electric pentru a extinde [an]ul.
Fabricarea restaur`rii
Forma capei trebuie s` fie anatomic`. Este
important ca ceramica de placare a capei s` nu
reprezinte mai mult de 50% din grosimea
restaur`rii pentru a evita sl`birea rezisten]ei 

globale a coroanei. Capele coroanelor au fost
confec]ionate în laborator din blocuri de cera -
mic` de sticl` pe baz` de disilicat de litiu 
(IPS e.max CAD MO), utilizând sistemul InLab de
la Sirona (Fig 5). 
Dup` verificarea adapt`rii, capele sunt arse într-
un cuptor de ardere. Uitlizarea pl`cii de ardere de
nitrit de silicon [i a pastei de ardere IPS Object Fix
sunt de o importan]` crucial` (Fig 6).
Numai în acest fel poate fi atins profilul stipulat de
temperatur` de ardere [i astfel, certitudinea
ob]inerii culorii [i opacit`]ii perfecte. Fig 7 arat`
coroanele scoase din cuptor dup` ardere. Sunt
disponibile programe diferite de ardere în func]ie
de tipul de cuptor pe care îl utiliza]i.
Înainte de placarea cu mase ceramice IPS e.max
Ceram, capele sunt cur`]ate cu jet de abur sau în
b`i]a cu ultrasunete (Fig 8). Capele confec]ionate
din blocuri de IPS e.max CAD nu trebuiesc sa -
blate cu oxid de aluminiu.
Înainte de placarea capei cu cantit`]i generoase
de mas` de Dentin` [i Incizal, un strat fin de
sp`lare (wash) trebuie aplicat cu oricare dintre
masele de ceramic` de placare [i ars (Fig.9).

ABSTRACT: The following two clinical cases were treated with all-ceramic crown and bridge restorations. The first case involved a single tooth
restoration with IPS e.max CAD/IPS e.max Ceram crowns. The second case was restored with an inlay/crown- retained bridge made of IPS
e.max ZirCAD/IPS e.max ZirPress.
KEY WORDS: shoulder preparation technique, isolation techniques, post and core build-up, fibre reinforced composite posts, impression
techniques, adhesive cementation, modern technologies, all-ceramic system, pressed ceramic, zirconium oxide.
REZUMAT: Urm`toarele dou` cazuri clinice au fost solu]ionate prin inserarea unor coroane [i pun]i integral ceramice.
Primul caz a implicat o restaurare prin coroane unidentare confec]ionate din IPS e.max CAD/IPS e.max Ceram. Cel de-al doilea caz a fost
solu]ionat prin confec]ionarea unei pun]i reten]ionate distal printr-un inlay, iar mezial printr-o coroan`, puntea fiind confec]ionat` din IPS
e.max ZirCAD/IPS e.max ZirPress.
CUVINTE CHEIE: tehnici de [lefuire cu prag, tehnici de izolare, reconstituiri corono-radiculare, pivo]i endodontici din compozit armat cu fibr`
de sticl`, tehnici de amprentare, cimentare adeziv`, tehnologii moderne, sistem integral ceramic, ceramic` presat`, oxid de zirconiu.

Fig 2 Imagine radiologic` a
din]ilor 21 [i 22 în situa]ia
ini]ial`

Fig 3 Din]ii stâlp 21 [i 22 recon-
stitui]i [i cu prepara]iile ref`cute
pentru a primi coroane integral
ceramice

Fig 4 Coroanele provizorii r`[inice
pe 21 [i 22 dup` 4 s`pt`mâni
de tratament

Fig 5 Capele din IPS e.max CAD
MO

Fig 6 Aplicarea pastei de ardere
IPS Object Fix

Fig 7 Capele dup` ardere Fig 8 Cur`]area capei cu jet de
abur

Fig 9 Aplicarea pastei de wash Fig 10 Prima ardere cu mas` de
Deep Dentin [i efecte

Fig 1 Situa]ie preoperatorie: coroane
de înveli[ vechi de 13 ani pe din]ii 21
[i 22. Cementul radicular este expus
prin recesiune gingival`. Coroanele
ceramice apar gri în ansamblu com-
parativ cu din]ii naturali 11 [i 21.

Tehn. Harald 
Kerschbaumer

Dr. Alexander 
Stiefenhofer
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Ulterior, restaurarea se placheaz` cu mas`
ceramic` în mod obi[nuit (Fig 10 [i 11).
Restaurarea nu trebuie sablat` cu oxid de alu-
miniu înainte de cimentare. Interiorul restaur`rilor
este tratat cu IPS Ceramic Etching Gel timp de 20
sec. Acest gravaj cu acid fluorhidric trebuie f`cut
atât în cazul unei ciment`ri adezive, cât [i în cazul
unei ciment`ri conven]ionale.
Figura 11 arat` coroanele pe model dup` a doua
ardere cu mas` de Incizal [i Transparent dinspre
labial (foto A) [i dinspre palatinal (foto B).
Cimentare
Rezisten]a coroanelor confec]ionate din IPS
e.max CAD/IPS e.max Ceram permite cimentarea
acestora cu cimenturi conven]ionale pe bonturi
preparate retentiv. Aceste coroane au fost cimen-
tate utilizând cimentul ionomer de sticl`
Vivaglass CEM PL. Coroanele din IPS e.max CAD
placate cu IPS e.max Ceram se pierd în mod na -
tural în mediul înconjur`tor (Fig 12). 
La 12 luni de la cimentare se observ` aceea[i ca -
litate a aspectului estetic al lucr`rilor [i
men]inerea nealterat` a pozi]iei ]esuturilor moi
(Fig 13) datorit` calit`]ilor profund biocompatibile
ale materialelor restaurative [i tehnicilor utilizate.

C a z u l  2
pacient în vârst` de 44 ani: punte pe zona late -
ral` cu schelet din oxid de zirconiu
Situa]ia preoperatorie
Dup` încheierea cu succes a tratamentului paro-
dontal, bre[a edentat` cuprins` între 15 [i 17 tre-
buia închis`. Ambii din]i stâlp, 15 [i 17, erau
vitali. Dintele 15 avea o coroan` de acoperire, iar
17 prezenta o restaurare mezio-ocluzal` (Fig 14).
Plan de tratament
Spa]iul dintre 15 [i 17 va fi închis cu o punte com-
binat` reten]ionat` printr-o coroan` [i printr-o
incrusta]ie, cu scheletul confec]ionat din oxid de
zirconiu pe care se va presa ceramic` de
acoperire, iar în anumite zone ceramica va fi pla-
cat` cu pensula. Din punct de vedere tehnic
calea cea mai u[oar` [i mai bun` în acest caz a
fost s` se preseze IPS e.max ZirPress pe scheletul
de oxid de zirconiu. Pe de o parte aceasta permite

proba în cear` a reliefului ocluzal complex [i
ajustarea complex` înainte de presare. Pe alt`
parte, fabricarea inlay-ului de pe 17 este mult
mai u[oar` prin presare decât prin construc]ie cu
pensula. A fost utilizat` pastila de ceramic`
translucid` LT pentru a asigura adaptarea ideal`
a restaur`rii la structura dentar` remanent`.
Prepararea [i fabricarea restaur`rii
Din]ii stâlp 15 [i 17 au fost prepara]i astfel: cu un
chamfer pronun]at pentru a primi o coroan` pe
15, iar pe 17 cu un prag proximal pentru un inlay
(Fig 15). În zona ocluzal` avem 1,5 mm spa]iu
pentru schelet [i ceramica de acoperire. Dup`
inserarea firului de retrac]ie gingival`, luarea unei
amprente elastice, înregistrarea dimensiunii verti-
cale de ocluzie a mandibulei în intercuspidare
maxim` [i transferul informa]iilor cu ajutorul arcu-
lui facial, modelele din gips extradur au fost mon-
tate într-un articulator semiajustabil pentru fabri-
carea pun]ii reten]ionate printr-un inlay [i o
coroan`.
Scheletul a fost ob]inut prin frezarea unui bloc de
oxid de zirconiu IPS e.max ZirCAD în sistemul
InLab de la Sirona. Dup` sinterizare scheletul din
oxid de zirconiu a fost probat pe modelul master.
Odat` ce scheletul a fost terminat, pe suprafa]a
lui s-a aplicat ZirLiner în nuan]a potrivit` (Fig 16).
S-a folosit o mas` ceramic` presabil` translucid`
pentru a presa um`rul de ceramic` al dintelui 15
[i pere]ii laterali ai inlay-ului de pe 17.
Wax-up [i preg`tirea pentru presare
Pentru wax-up trebuie folosit` o cear` de modelat
care arde complet f`r` a l`sa reziduuri. Modelajul
din]ilor trebuie s` fie complet anatomic. O canti-
tate mic` de cear` incizal` este aplicat` numai
pe zonele linguale [i vestibulare (Fig 17).
Dac`, pe zona lateral`, corpul de punte este
voluminos, este recomandabil s` aplica]i o tij`
de turnare în form` de inel (Fig 18) pentru o
reproducere fidel` a corpului de punte modelat
(Fig 19).

Cimentare
Dup` îndep`rtarea tijelor de presare [i adaptarea
perfect` a restaur`rii pe modelul master, spa]iul
r`mas pentru placare în zona incizal` este redus
(Fig 20).
Pentru completarea formei anatomice, spa]iul
liber din por]iune incizal` a fost placat liber cu
pensula utilizând masa ceramic` IPS e.max
Ceram (Fig 21).
La final restaurarea a fost individualizat` utilizând
IPS e.max Ceram Shade [i mase de Essence [i
glazurat` (Fig 22).
Vederea bazal` (Fig 22) arat` scheletul din oxid
de zirconiu IPS e.max ZirCAD alb opac în mijlocul
restaur`rii, care a fost complet acoperit cu ceram-
ica presat` IPS e.max ZirPress de la ocluzal pân`
pe prag. Ceramica de fa]etare IPS e.max ZirPress
este compatibil` cu tehnica adeziv`.
O punte reten]ionat` prin incrusta]ii, sau o punte
combinat` ca aceasta de aici trebuie cimentat`
adeziv pentru a ob]ine reten]ia necesar` clinic [i
rezisten]a întregii construc]ii. Întrucât scheletul
din oxid de zirconiu are o transluciditate limitat`,
trebuie utilizat un ciment cu priz` chimic` sau un
compozit de cimentare cu dublu mecanism de
polimerizare pentru a asigura polimerizarea com-
plet` a acestuia.
În cazul de fa]` prepara]iile au fost izolate prin
metode electrochirurgicale, aplicarea de sulfat de
fier [i plasarea de fire de evic]iune gingival`
(Ultrapack, Ultradent). Nu a fost posibil s` se uti-
lizeze un câmp de dig` pentru a ob]ine un câmp
perfect uscat.
Lucrarea a fost cimentat` în condi]ii stringente de
control al umidit`]ii. Firele de evic]iune gingival`

au trebuit l`sate pe loc cât mai mult posibil în tim-
pul ciment`rii pentru a evita umectarea câmpului
operator de c`tre fluidul [an]ului gingival, precum
[i pentru a proteja [an]ul de penetrarea sistemu-
lui adeziv [i a materialul compozit de cimentare în
acesta. În cazul de fa]` s-a utilizat compozitul de
cimentare cu priz` chimic` Multilink pentru a
lucra prin tehnica adeziv`. Înainte de cimentare
lucrarea a fost tratat` cu acid fluorhidric 5% 
(IPS Ceramic Etching Gel) în zona unde era mate-
rialul ceramic gravabil acid IPS e.max ZirPress [i
ulterior silanizat cu Monobond-S. Excesul de
ciment a fost îndep`rtat imediat cu pelete din
burete [i a]` interdentar` înainte de
polimerizarea materialului.
În figura 23 este prezentat` lucrarea in situ din-
spre ocluzal [i vestibular. Puntea cimentat` se
îmbin` perfect în mediul oral, iar ]esuturile moi
înconjur`toare par vii.

Concluzii
Sistemul IPS e.max ofer` acum materiale cera -
mice pentru fabricarea de restaur`ri unidentare
(coroane, coroane par]iale, fa]ete) [i pun]i de 3
pân` la maximum 4 elemente prin tehnicile de
presare sau de frezare CAD/CAM.
Tehnicienii dentari utilizeaz` o singur` mas`
ceramic` de placare pe materiale diferite din care
pot fi confec]ionate scheletele, acoperind astfel
toate indica]iile în ceramici integrale. Tehnicienii
dentari vor aprecia beneficiul de a mânui o sin-
gur` mas` ceramic` de placare ce le va permite
s` fabrice restaur`ri cu rezultate previzibile [i s`
fie mai eficien]i.

Fig 15 Prepararea din]ilor stâlp pentru
a putea primi puntea combinat`.
Chamfer circular pe 15, cavitate pentru
inlay cu prag proximal [i pere]i u[or
divergen]i pe 17

Fig 16 Scheletul din oxid de zico-
niu cu ZirLiner ars

Fig 17 Wax-up al restaur`rii

Fig 19 Reproducerea complet` [i
cu acurate]e a detaliilor

Fig 20 Adaptarea perfect` a
restaur`rii dup` presare pe mo -
delul master

Fig 21 Ajustarea ariilor incizale Fig 22 Puntea combinat` la final

Fig 11 Coroanele confec]ionate din IPS
e.max CAD/IPS e.max Ceram la final
pe model. A: vedere vestibular`, B:
vedere palatinal`

Fig 12 Coroanele in situ la o
s`pt`mân` dup` cimentarea
definitiv` cu Vivaglass CEM PL

Fig 13 La 12 luni de la cimentarea
definitiv`. Între timp defectele
cuneiforme au fost restaurate.

Fig 14 Ortopantomogram` dup` ter-
minarea tratamentului parodontal.
Bre[a edentat` dintre 15 [i 17 ce tre-
buie închis`

23 Puntea dup` cimentare. A: vedere dinspre ocluzal, B: vedere din-
spre vestibular.

Fig 18 Ata[area tijelor de presare
(observa]i tija circular` de la
nivelul corpului de punte)
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Situa]ia ini]ial`
Pacientul a avut un accident de biciclet`
când avea 8 ani. Dintele 21 (ADA: 9) a fost
subluxat [i r`d`cina a fost fracturat`. A
avut loc [i o devitalizare a dintelui 11
(ADA: 8) [i 21, la momentul respectiv exe-
cutându-se tratamentele endodontice
corespunz`toare. De curând, dintele 21 a
devenit dureros iar pacientul a fost consul-
tat de dentistul s`u generalist, acesta
trimi]ându-l la mine în vederea trat`rii
durerii [i rezolv`rii problemei de estetic` a
incisivului central superior. Pacientul este
acum în varsta de 20 de ani, având o stare
general` de s`n`tate bun` [i nefiind sub
vreun tratament medical. Fumeaz` între 5
[i 10 ]ig`ri pe zi. Colo]atia gri-maronie a
din]ilor 11 [i 21 este vizibil` clar (Fig.1)
Radiografia arat` fractura orizontal` a din-
telui 21, care va fi extras, [i radiotrans-
paren]a periapical`.

Procedura
Dupa discu]ia cu pacientul, am decis s`
proced`m la o albire intern` a dintelui 11
[i la inserarea unui implant [i a unei
coroane în locul dintelui 21, în loc de
punte pe din]ii 11 [i 22. Acest plan de
tratament a fost ales în principal din con-
siderente de p`strare a ]esutului dentar
(Fig.2). Dintele 21 a fost extras f`r` lam-
bou bucal, pentru a pastra cat de mult os
bucal a fost posibil (Fig. 3).
Radiografia f`cut` la cinci s`pt`mani
dup` extrac]ie arat` alveola dintelui 21. A
fost reluat tratamentul endodontic al din-
telui 11. Se observ` cavitatea intracoro-
nar`. Aceasta va servi drept rezervor pen-
tru albirea intern` (perborat de sodiu [i
H2O2 la 30%) (Fig. 4)

La [ase s`pt`mani de la extrac]ia dintelui
21, vindecarea excelent` a ]esutului
moale ne permite s` trecem la faza chirur-

gical` a tratamentului, care const` în
inserarea unui implant în pozi]ia 21 (Fig.
5). Tabela de ”factor de risc estetic” (1*)
ne permite s` anticip`m problemele care
vor ap`rea în timpul tratamentului.
Este vizibil` pierderea de volum bucal din-
spre ocluzal (Fig. 6).
Alveola dintelui 21 sub lambou mucope-
riostal. Este vizibil` o pierdere u[oar` de
os palatal. Aceasta pierdere se datoreaza
osteotomiei ap`rute în timpul extrac]iei
dintelui 21 (Fig. 7).
Dup` executarea sitului implantar este
inserat cu aten]ie un implant Straumann®

Standard Plus (Ø4.1 mm, 12 mm,
SLActive) (Fig. 8)
Dup` confirmarea existen]ei stabilit`]ii pri-
mare este verificat` pozi]ia gâtului implan-
tului (Fig. 9)
Pentru reconstruc]ia osoas` a fost folosit
Staumann® BoneCeramic 400-700 μm
amestecat cu fragmente de os autogen.

ABSTRACT: The replacement of teeth in high esthetic areas involves a thorough pre-operative analysis and a careful treatment plan-
ning. Using the Straumann SLActive implants, the Straumann BoneCeramic for the bone reconstruction and the Straumann SynOcta
abutments can lead to achieving of the maximum scores according to the new esthetic evaluation parameters presented by Prof. Uls
Belser at the ITI World Symposium 2007 in New York.
KEY WORDS: esthetic zone, Straumann implant, SLActive, bone reconstruction, SynOcta, molding of the gum, evaluation, esthetic
parameters

REZUMAT: Înlocuirea din]ilor în zonele cu cerin]e de estetic` ridicate presupune o analiz` temeinic` preoperatorie, precum [i o plan-
ificare atent` a tratamentului aplicat. Folosirea implanturilor Straumann SLActive, a materialelor sintetice pentru reconstruc]ie osoas`
Straumann BoneCeramic, precum [i a bonturilor protetice Straumann SynOcta ofer` ob]inerea punctajelor maxime conform celor mai
noi criterii de evaluare estetic` prezentate de c`tre Prof. Uls Belser la simpozionul ITI World 2007 New York.
CUVINTE-CHEIE: zon` estetic`, implant Straumann, SLActive, reconstruc]ie osoas`, SynOcta, modelarea gingiei, evaluare, parametri
estetici 
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Înlocuirea unui incisiv central superior, pentru ob]inerea unei estetici deosebite
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Straumann® BoneCeramic este un fosfat
de calciu bifazic compus din hidroxiapatit`
[i β-fosfat tricalcic [i combin` avantajele
ambelor componente. Avantajele pro-
dusului sunt puritatea (datorat` originii
sintetice) [i resorb]ia optimizat`,
permi]ând stabilizarea osului nou format [i
substituirea materialului cu os (Fig. 10).
Pentru stabilizarea reconstruc]iei osoase a
fost folosit` o membran` de colagen dublu
strat resorbabil` (Fig. 11).
S-a executat sutura f`r` tensiune. A fost
folosita tehnic` ‘submerged’, acoperindu-
se gâtul implantului [i c`p`celul de
închidere (Fig. 12).
Radiografia arat` implantul în pozi]ia 21,
precum [i reconstruc]ia osoas` (Fig. 13).
La opt s`pt`mâni de la inserare, conturul
bucal este restabilit, iar implantul este

gata pentru a primi o coroan` tem-
porar` care are scopul remodel`rii
gingiei (Fig. 14).
Într-o coroan` provizorie cu
prindere cu [urub a fost încorporat
un bont Straumann® synOcta®.
Pentru modelarea gingiei, coroana
temporar` este aleas` în mod
deliberat de dimensiuni mai mari
la nivel bucal. Rezultatul este o
ischemie temporar` a gingiei, car-
acterizat` prin culoarea alba. În
acest stadiu al diagnozei este evi-
dent c` dintele 11 este prea
îngust, comparativ cu spa]iul

disponibil (Fig. 15).
Statusul final ar`tând adaptarea
coroanei la ]esutul moale încon-

jurator, la 15 s`pt`mâni dup` implantare.
Partea mezial` a dintelui 11 a fost umplut`
cu compozit (Fig. 16). 
Radiografia arat` adaptarea bun` a
coroanei la gâtul implantului. Este de
asemenea vizibil` fâ[ia medial` de com-
pozit pe dintele 11 (Fig. 17).

Status final (dup` 15 s`pt`mâni)
Scorul ”pink esthetic” este 8,5. Scorul
”white esthetics” este 8. Astfel, rezultatul
final poate fi caracterizat ca “foarte bun”
(Fig. 18).
Tabela de evaluare pentru rezultatele
implant`rii separ` rezultatele clinice în doi
factori: pe de o parte este vorba de implant
[i de ]esutul moale (scorul “pink esthet-
ic”), pe de cealalt` parte este vorba de

s u p r a s t r u c t u r ` ,
adic` despre
coroana îns`[i
(scorul “white
esthetics”). Num`rul
din parantez` este
scorul maxim posibil
pentru fiecare ele-

ment în parte. Un total de 10 puncte ar
constitui un rezultat excelent, în timp ce 6
puncte ar însemna un rezultat acceptabil.
Aceste criterii noi de evaluare au fost
prezentate la ITI World Symposium 2007
la New York de c`tre Prof. Urs Belser [i sunt
pe punctul de a fi publicate (4*).

Bibliografia
(1*): Martin W, Morton D, Buser D: Analiza

pre-opera]ional` [i planul de trata-
ment în implantologia dentar` estet-
ic`. Din: ITI Treatment Guide, Vol. I,
Quintessenz Publishing Co. Ltd.,
2007

2*: Implanturi Straumann® Standard
Plus, Regular Neck

3*: Implanturi Straumann® Standard
Plus, Narrow Neck

(4*): Belser U, Gruetter L, Schmid B,
Weber HP, Buser D: Implantarea tim-
purie a unui singur dinte în zona
estetic`: Un studiu comparat pe 45
pacien]i cu un follow-up de 2-4 ani.
Partea II: Evaluarea rezultatelor
folosind parametri estetici obiectivi
(PES/WES). (Date nepublicate)

Tab. 1: Evaluarea factorilor de risc în estetica siturilor cu edenta]ii

Tab. 2: Tabele de evaluare ale rezultatului implantarii
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Aspecte tehnologice în depunerea electroforetic` a aluminei pentru
realizarea coroanelor integral ceramice utilizând sistemul Wol - Ceram
Daniela Pop1, Mihai Romînu1, Cosmin Sinescu1, Meda Lavinia Negru]iu1, Claudiu Haiduc1, Roxana Romînu1, Adelina Stoia1, 
Nicolae Viruzab1, Felicia Mitroi 2, Cristina Groza3

1Facultatea de Medicin` Dentar`, Disciplina de Propedeutic` [i Materiale Dentare - 1UMF „Victor Babe[” Timi[oara,
2Student`, Facultatea de Medicin` Dentar` - UMF „Victor Babe[” Timi[oara
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INTRODUCERE
Fiecare sistem integral ceramic este elaborat
pe re]ete proprii, are o anumit` structur` [i
anumite propriet`]i. Ca urmare, piesele pro-
tetice realizate cu un anumit sistem se vor
comporta diferit din punct de vedere clinic.
Totu[i, trebuie remarcat faptul c` între anu-
mite sisteme integral ceramice exist` [i
asem`n`ri. Sistemele integral ceramice pot

fi grupate în cinci categorii: sisteme integral
ceramice dure, sisteme vitroceramice,  pe
baz` de feldspast, inserturile ceramice uti-
lizate în tehnicile hibride, tijele de transfixare
[i implanturile dentare. M. Rovault în 1936
arde ceramic` pe folie de platin` laminat`,
iar Gatzka în 1940 arde ceramic` în vid.

O’Brien în 1984 pune la punct ceramica
magnezic`, iar în 1985 M. Sadoun a con-
ceput o nou` compozi]ie pentru ceramic`
(85% alumin`) [i totodat`, un nou procedeu
de realizare a restaur`rilor integral ceramice
(In Ceram). Între 1980 [i 1990 apari]ia unor
noi mase ceramice ( ceramicile sticloase [i
ceramicile aluminoase) cu parametri
mecanici din ce în ce mai buni, a permis dez-
voltarea [i sporirea interesului pentru sis-
temele integral ceramice. În 1987 se real-
izeaz` pentru tehnica CAD/CAM Cerec lin-
gourile ceramice Cerec Vita Mark I [i Dicor
MGC.(1)
Utilizarea sistemului Wol Ceram, pus la
punct de Stephan Wolz (2), permite
realizarea pe baza unor procedee automati-
zate, a unor restaur`ri protetice unidentare
sau proteze par]iale fixe utilizând exclusiv
ceramicile In-Ceram alumina® si In-Ceram
zirconia® ale firmei Vita, sub form` de sus-
pensie. Principiul sistemului const` în
depunera suspensiei prin electroforez`,
direct pe modelul de lucru respectiv pe bon-
tul mobilizabil. 
MATERIAL {I METOD~
Pentru realizarea coroanelor de înveli[ inte-
gral ceramic s-a utilizat sistemul Wol-Ceram
compus dintr-o incint` de electrodepunere a
aluminei pe modelul de lucru, o incint` de
infiltrare a capei ob]inute anterior cu sticl`, [i
cuptor de ardere a ceramicii. Alumina este
indicat` în cele mai multe cazuri deoarece
electroforeza îi confer` calit`]i mecanice
comparabile cu ale ceramicii pe baz` de zir-
coniu. Alumina devine deci utilizabil` pentru
realizarea coroanelor de înveli[ integral

ceramic dar [i în realizarea protezelor
par]iale fixe cu trei elemente. Utilizarea elec-
troforezei pentru depunerea suspensiei per-
mite cresterea densit`tii ceramicii, ceea ce
conduce la o mai mic` proportie a sticlei în
momentul infiltr`rii. Rezisten]a final` este
crescut` cu 30% fa]` de materialul ob]inut
dintr-o depunere manual` a suspensiei.
Electroforeza este o tehnic` bazat` pe prin-
cipiul punerii in miscare diferen]iat` a partic-
ulelor înc`rcate electric [i, în consecin]`,
confruntat` cu problemele de difuziune [i
dispersie. Particule înc`rcate sunt plasate
într-un câmp electric creat de o tensiune
continu`. Aceste particule se deplaseaz`
spre polul de semn opus cu o vitez`
propor]ional` acestei înc`rc`ri (fig.1.).
Pentru realizarea unei proteze unidentare
integral ceramice s-a considerat o situa]ie
clinic` în care s-a preparat corespunz`tor
bontul dentar.
Se amprenteaz` bontul preparat dup` reg-
ulile obi[nuite ale protezelor metalo-ceram-
ice, iar în continuare se toarn` din gips de
clasa a IV-a pentru relizarea modelului de

ABSTRACT: The Wol-Ceram Technology is a  computer controlled coating process on an electophoretic basis.Full-ceramic
crowns,bridges and abutments are made from established high performance ceramics,alumina/zirconia and alloys.
The basic principle of electrophoresis is based on the migration of charged particles in an electrical field,which particles are dispersed
and colloidally dissolved in a fluid.Electrophoresis  is specified  as the process with the most homogeneous structural conditions.
In dentistry we can obtain a perfect marginal fit as well as a considerably higher mechanical characteristics  in comparison with other
processes using the same material.The material precipitation takes place directly on the master model so that the transmission errors
by scanning ,duplicating and milling are omitted.The original stump is  coated within less than 30 sec by the electrophoresis process.
Wol–Ceram  offers quality and a combination of aesthetic,full-ceramic, bio-compatibility and performance ratio. 
KEY WORDS: electrophoresis, alumina, zirconia
REZUMAT: Scopul acestei lucr`ri este prezentarea etapelor tehnologice de realizare a coroanelor de înveli[ integral ceramic.
Pentru realizarea coroanelor de înveli[ integral ceramic s-a utilizat sistemul Wol-Ceram compus dintr-o incint` de electrodepunere a
aluminei pe modelul de lucru, o incint` de infiltrare a capei ob]inute anterior cu sticl`, [i cuptor de ardere a ceramicii.
Utilizând sistemul Wol-Ceram s-au ob]inut coroane integral ceramice pe suport de alumin` cu adaptare marginal` [i estetic`  bun`. 
Sistemul Wol – Ceram permite realizarea unor coroane de înveli[ integral ceramice cu infrastructur` de alumin`, ce au adaptare [i
închidere marginal` superioar`, precum [i rezultate estetice deosebite. Sistemul poate fi utilizat [i pentru depunerea electroforetic` a
dioxidului de zirconiu. În ambele cazuri, este posibil` [i ob]inerea de proteze par]iale fixe cu maximum doi intermediari.
CUVINTE CHEIE: electroforez`, alumina, zirconia

Fig.2 Aplicarea spacer-ului

Fig.1 Schema de principiu a depunerii prin electro-
forez` a particulelor \nc`rcate electric



lucru cu bonturi mobilizabile.
Bontul mobilizabil al dintelui cu
prepara]ie se preg`te[te în ved-
erea depunerii suspensiei de
alumin` astfel: se dereten-
tivizeaz` bontul apical de limita
prepara]iei cu freze de gips.
Se fixeaz` bontul mobilizabil în
suport [i se izoleaz` în totalitate.
În continuare se aplic` spacer-ul

la 1mm de limita cervical` a
prepara]iei, cu ajutorul unei spatule electrice. Nu se aplic` spacer la
nivelul fe]ei ocluzale la nivelul din]ilor laterali iar la nivelul din]ilor
frontali se aplic` pe fa]a vestibular`, proximal iar oral se traseaz`
doar o linie sub]ire. (fig. 2) Cu o pensul` se aplic` pulbere de oxid de
aluminiu pe toate suprafe]ele bontului. Cu un creion se marcheaz`
limitele prepara]iei. (fig 3). 
Se traseaz` o linie cu lac conduc`tor pe baz` de argint, de la marginea
limitei prepara]iei pân` la nivelul adaptorului. Acest lac pe baz` de
argint permite închiderea circuitului electric la nivelul suprafe]ei de
depunere a suspensiei [i indic` adâncimea de imersie. Bontul
preparat se fixeaz` la nivelul adaptorului sistemului într-un ax potrivit
derul̀ rii opera]iunilor la cadrul superior mobil al aparatului. Este deplasat
secven]ial, pentru a efectua automatizat toate etapele ce duc la ob]inerea
capei de alumin  ̀înainte de arderea [i de infiltrarea sa (fig. 4).
La finalul primei etape, modelul unitar este plasat într-o incint` unde
este citit de c`tre un scanner care determin` forma [i lungimea sa.
Aceste informa]ii vor stabili, pentru bontul mobilizabil, adancimea scu-
fund`rii în suspensie, date ce vor permite prelucrarea sa dup`
ob]inerea masei ceramice, realizate prin depunere electroforetic`.
Suspensia se realizeaz` diferit pentru tipul de materiale utilizate. În
cazul aluminei se amestec` 190gr pulbere cu 5ml de lichid de mixare,

respectiv cinci pic`turi de aditiv ( alumin`), iar în cazul prepar`rii pen-
tru zirconia se amestec` 200 gr. pudr` zirconia cu 5ml fluid de mixare
[i 16 pic`turi de aditiv (alumin`), iar în cazul prepar`rii pentru zirconia
se amestec` 200 gr. pudr` zirconia cu 5ml fluid de mixare [i 16 pic`turi
de aditiv. Mixarea se realizeaz` automat timp de trei ore (Fig 5).
Suspensia r`mas` se p`streaz` la rece.
Bontul mobilizabil este apoi acoperit de un film electrolitic prin scufun-
dare [i uscare, apoi este imersat în suspensia de alumin` pentru
depunerea de ceramic` prin electroforez`: în 25 de secunde se ob]ine
o grosime de 0,5±0,1 mm, ce corespunde grosimii normale a unei
cape. Dup` realizarea capei aceasta se prelucreaz` cu ajutorul unei
gume, sec]ionându-se apical de limita trasat`, [i se usuc` cu aer cald
[i se îndep`rtez` cu aten]ie de pe model (fig. 6). Se sinterizeaz` capa
timp de 60min la 11400C pentru alumin`, [i la 1170oC pentru zirco-
nia. Dup` sinterizarea capei se amestec` [i se infiltraz` masa de stic`
pe cap`, [i se introduce în cuptor timp de 60 min la 11200C pentru
alumin` [i 11400C pentru zirconia (fig. 7). Se prelucreaz` capa
ob]inut`, se sableaz` [i în continuare se aplic` ceramic` Vita VM7®
sau o ceramic` cu coeficient de dilatare termic` cuprins între 7,2 si 7,8.
(fig. 8)

Fig.3 Trasarea limitelor prepara]iei.

Fig.4 Realizarea capei de alumin`.

Fig.5 Mixarea suspensiei de alumin`



DISCU}II
Sistemul Wol-Ceram permite realizarea
unor cape pe bonturi preparate dup` reg-
ulile obi[nuite ale protezei metalo-ceram-
ice. Utilizând sistemul Wol-Ceram s-au
ob]inut coroane integral ceramice pe
suport de alumin` cu adaptare marginal`
[i estetic`  bun`. Fixarea cu ciment oxifos-
fat pare a fi compatibil` cu aceast`
tehnic`. Tehnica de lucru este destul de
facil`, sistemul fiind nou nu exist` deocam-
dat` studii comparative privind longevi-
tatea restaur`rilor.

CONCLUZII
Sistemul Wol-Ceram permite realizarea de
coroane de înveli[ integral ceramice, proteze
par]iale fixe cu trei elemente [i stîlpi implan-
tari. Protezele unidentare realizate cu sis-
temul Wlo-Ceram prezint` o închidere mar-
ginal` bun`, precum [i rezultate estetice
deosebite. Este posibil` [i ob]inerea de pro-
teze par]iale fixe cu maximum doi intermedi-
ari. Wol–Ceram nu necesit` bonturi cu

prepara]ii speciale. Se poate realiza [i fixarea
cu ciment oxifosfat de zinc. Este disponibil în
toate nuan]el Vita. Scanarea este realizat` cu
laser [i este extrem de precis`.
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Fig.6 Uscarea capei înainte de îndep`rtarea de pe model

Fig.8 Sablarea capelor dup` infiltrarea cu sticl`. 

Fig.7 Infiltrarea cu sticl` [i sinterizarea capei
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Modificarea rapoartelor ocluzale \n zona frontal` 
utilizând metode protetice

REZUMAT 
Acest articol prezint` cazul unei paciente în vârst` de 54 de ani care s-a prezentat în cabinet într-o situa]ie de edenta]ie par]ial` întins`
par]ial protezat`. Motivele prezent`rii au fost atât de ordin func]ional cât [i fizionomic. Ocluzia invers` frontal` a fost transformat` într-
o ocluzie cap la cap favorizând atât pozi]ionarea barei linguale [i ob]inerea unui aspect estetic superior cât [i o transmitere mai bun`
a for]elor asupra din]ilor stâlpi.
CUVINTE CHEIE: protez` fix`/mobilizabil`, ocluzie invers` frontal`, ocluzie cap la cap, estetic`, func]ionalitate.

ABSTRACT
This article presents a case of a 54 years old female patient, partially edentulous, complaining of both esthetic and functional prob-
lems. The anterior cross bite occlusion was transformed using prosthetic methods in edge to edge occlusion in order to obtain space
for the lingual bar, a better esthetic appearance and a more favorable transmission of the occlusal loads to the roots.     
KEYWORDS: fixed/removable partial denture, anterior cross bite occlusion, edge to edge occlusion, esthetics, function.

- prezentare de caz -

Fig. 1. Aspectul ini]ial al buzelor [i al
[an]ului labio-mentonier în repaus. Pacienta
reu[e[te s` mascheze defectul fizionomic
printr-o coborâre a mandibulei.

Fig. 2. Aspect ini]ial în fona]ie [i zâmbet.
Incisivii superiori prezint` fa]ete de uzur`
vestibulare.

Fig. 3. Angrenajul invers din zona frontal`
este o cauz` a retrac]iei parodontale
(ocluzie traumatogen`). Este imposibil`
plasarea unei bare linguale într-o astfel de
situa]ie clinic`.

Fig. 5. Aspect facial ini]ial din norm`
frontal`.

Fig. 6. Aspect facial ini]ial din profil – treapta
buzelor inversat` - clasa a III-a Angle.

Fig. 13. A fost luat` o amprent` în ocluzie
pentru realizarea protez`rii provizorii. Ulterior
s-au [lefuit pe rând restul frontalilor [i s-au
confec]ionat coroane provizorii.

Fig. 14. Protezarea provizorie reprezint` atât
un test de func]ionalitate cât [i de estetic`.
S-a reu[it ob]inerea unei ocluzii cap la cap.
Pacienta a fost foarte încântat` de rezultatul
ob]inut în aceast` etap`.

Fig. 15. S-a început restaurarea protetic`
definitiv` cu maxilarul superior. [lefuirea a
fost urmat` de o amprent` func]ional` iar pe
modelul func]ional s-a confec]ionat [ablonul
de ocluzie. 

Fig. 16. Cu ajutorul lucr`rilor provizorii DVO
este p`strat [i transmis din faz` în faz`
lucr`rilor definitive. 

Fig. 4. Din cauza angrenajului invers, pe
marginea incizal` a frontalilor inferiori
smal]ul este sub]ire [i nu prezint` fa]ete de
uzur` în concordan]` cu vârsta pacientei.

Fig. 7. Radiografia panoramic` ini]ial`. 16, 35 [i 45
irecuperabili au fost extra[i. Având în vedere sta-
tusul parodontal (dpdv al implant`rii [i mobilit`]ii)
al molarilor 17, 26 [i 46 s-a hot`rât ca ace[tia s`
nu fie inclu[i în planul de tratament ca din]i stâlpi
principali ai protezelor. Aspectul sinusului maxilar.

Fig. 8. Modelele de studiu [i diagnostic au
fost montate într-un ocluzor de unic`
folosin]` pentru a fi p`strate ca surs` de
informa]ii pân` la finalul tratamentului [i
minim doi ani dup` aceea ca document
împreun` cu fotografiile.

Fig. 9. Aspectul ini]ial al ocluziei: cadranele I
– IV. 17 [i 26 nu au fost inclu[i în proiectul
protezei din cauza prognosticului mult mai
rezervat fa]` de al  celorlal]i din]i stâlpi.

Fig. 10. Aspectul ini]ial al ocluziei: cadranele
II – III. S-a stabilit de comun acord cu
pacienta realizarea a dou` (supra)proteze
scheletate men]inute cu sisteme speciale.

Fig. 11. Având în vedere ocluzia invers` frontal`
precum [i gradul de supraocluzie s-a stabilit c`
[lefuirea pentru protezarea provizorie trebuie s` se
fac` în aceea[i [edin]` atât la maxilar cât [i la
mandibul` pentru a se reu[i o compensare uni-
form` a angula]iei incisivilor superiori [i inferiori.

Fig. 12. [lefuirea pentru protezarea provi-
zorie a fost realizat` seriat, începând cu inci-
sivii superiori [i incisivii inferiori plus 43,
pentru putea p`stra DVO. Aspectul [lefuirii [i
al gradului de compensare ini]ial` a
angula]iei. 
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Fig. 17. Montarea în ocluzor cu DVO
p`strat` cu ajutorul protez`rii provizorii
seriate.

Fig. 27. Modelul func]ional a fost foliat,
preg`tit [i introdus într-un conformator
special pentru a fi duplicat.

Fig. 28. Aspectul siliconului utilizat
pentru duplicare.

Fig. 34. Aspectul ocluziei cap la cap în
zona frontal`.

Fig. 35. Aspectul restaur`rii maxilarului
superior din norm` frontal`.

Fig. 36. Proteza scheletat` superioar`
aplicat` pe câmpul protetic. 

Fig. 41. Componenta metalic` prelu-
crat` [i sablat` se trimite în cabinet
pentru prob`. 

Fig. 42. Se verific` adaptarea pe bonturi uti-
lizând un silicon fluid. Dup` prob` pe metal
se aplic` ceramica [i se trimite în cabinet
pentru proba de ocluzie [i culoare.

Fig. 43. Aspectul spa]iului vertical disponibil
pentru magnet între 46 [i planul de ocluzie
al din]ilor artificiali superiori. Aspectul
spa]iului vertical disponibil pentru dintele
artificial situat deasupra capsei inferioare.

Fig. 44. Componenta fix`: aspect dup`
arderea de glazurare [i dup` lustruirea final`
a pragurilor. Este important de subliniat faptul
c` sistemele speciale NU se lustruiesc nicio-
dat` deoarece î[i pierd fric]iunea.

Fig. 18. În axa de inser]ie-dezinser]ie sta-
bilit` la paralelograf de medic de comun
acord cu tehnicianul se realizeaz` frezajele
palatinale pentru pragurile duble [i inter-
lock-urile componentei fixe a restaur`rii.

Fig. 19. Dup` terminarea frezajelor în
aceea[i ax` se pozi]ioneaz` sistemele spe-
ciale de men]inere (caps` sagital` [i caps`
cu bra]) utilizând pensa special`. Ulterior
macheta se ambaleaz` [i se toarn`.

Fig. 20. Dup` prelucrarea preliminar`
componenta metalic` se a[eaz` pe
modelul func]ional situat pe m`su]a
paralelografului în aceea[i pozi]ie. 

Fig. 21. Cu ajutorul cheii de transfer
solidarizat` cu acrilat autopolimerizabil
metalul se transfer` pe baza de frezat
în aceea[i ax` de inser]ie-dezinser]ie.

Fig. 22. Dup` frezarea pragurilor se
adaug` ceramic` [i se face proba în
cavitatea bucal` pentru ocluzie [i
glazurare. 

Fig. 23. Dup` arderea de glazurare din cauza
depunerilor de oxizi pragurile mai necesit`
înc` o lustruire deci nu se recomand` a se
modifica din nou nuan]a dup` ce a fost deja
luat` amprenta pentru schelet.

Fig. 24. Lustruirea final` a pragurilor la para-
lelograf utilizând uleiuri volatile, freze [i
pufuri. Modific`rile dimensionale sunt desi -
gur minime, îns` proteza scheletat` este un
tratament care implic` o deosebit` precizie.

Fig. 25. Amprenta func]ional` pentru
schelet a fost luat` utilizând silicon de
adi]ie mediu în lingur` individual`
adaptat`.

Fig. 26. Modelul func]ional a fost
ob]inut în urma îndiguirii [i cofr`rii
amprentei pentru a reda perfect
func]ionalizarea marginilor.

Fig. 29. Modelul duplicat ob]inut din mas`
de ambalat specific` metalului din care se
va turna scheletul metalic este durificat cu
un spray special de suprafa]` pentru a nu fi
deteriorat la machetare.

Fig. 30. Macheta scheletului va fi
ambalat` [i turnat`. Dup` prelucrare
scheletul va fi trimis la prob` în cabi-
net. 

Fig. 31. Pe scheletul metalic s-au aplicat
agen]i de mascare (alb pentru din]ii artifi-
ciali situa]i deasupra capsei [i roz pentru
[ei) în scopul de a ob]ine o protez` cât mai
estetic`.

Fig. 32. Dup` proba în cavitatea
bucal` macheta a fost definitivat` [i
ambalat`, ob]inându-se astfel proteza
scheletat` superioar`

Fig. 37. Pe 17 [i 26 au fost confec]ionate
dou` dispozitive magnetice. Magne]ii au fost
pozi]iona]i de c`tre tehnician cu ajutorul para-
lelografului paralel cu planul de ocluzie dat de
din]ii artificiali ai protezei scheletate pentru a
ob]ine o eficien]` maxim` a men]inerii.

Fig. 38. P`strarea lui 17 [i 26 ca din]i stâlpi
secundari ofer` avantajele supliment`rii
sprijinului dento-parodontal al supraprotezei
[i a men]inerii; pierderea eventual` a aces-
tor din]i nu implic` [i pierderea protezei care
se poate u[or c`ptu[i postextrac]ional.

Fig. 39. Din]ii stâlpi inferiori au fost [lefui]i în
vederea realiz`rii componentei fixe. Pe mo -
delul func]ional a fost confec]ionat un
[ablon de ocluzie cu ajutorul c`ruia a fost
transferat` DVO.

Fig. 40. Pe macheta componentei fixe au fost
realizate frezajele [i au fost ata[ate capsele
sagitale. Este important ca acestea s` fie
pozi]ionate pe mijlocul crestei edentate astfel
încât s` menajeze spa]iul pentru dintele artifi-
cial [i s` solicite uniform [i echilibrat din]ii
stâlpi. 

Fig. 33. Aspectul final al restaur`rii pro-
tetice a maxilarului superior din norm`
ocluzal`.
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Fig. 69. Pe suprafa]a vestibular` a protezei
s-a creat un orificiu pentru refluarea acrilatu-
lui autopolimerizabil cu care se va fixa mag-
netul în protez`.

Fig. 70. Magnetul se fixeaz` întotdeauna sub
presiune ocluzal`. Acrilatul autopolimerizabil
reflueaz` prin orificiul creat.

Fig. 71. Aspectul magnetului fixat în protez`
înainte de finisarea acrilatului în plus.

Fig. 72. La final se verific` adaptarea pro-
tezei pe câmpul protetic care trebuie s` fie
aceea[i de dinaintea fix`rii magnetului.

Fig. 65. Aspectul angrenajului fix-mobil [i al
adapt`rii atât la praguri, cât [i la jonc]iunea
dintre cele dou` componente.

Fig. 66. Magne]ii s-au aplicat în proteze
dup` o perioad` de purtare relativ scurt` a
acestora deoarece nu au fost necesare
retu[uri. Aspectul magnetului inferior în
ocluzie.

Fig. 67. Magnetul se aplic` pe suprafa]a dis-
pozitivului respectând cu stricte]e supra-
punerea pe keeper.

Fig. 68. Spa]iul disponibil pentru magnet în
protez` se verific` utilizând un silicon.

Fig. 61. Ob]inerea unui efect estetic superior
prin utilizarea de agen]i de opacifiere.

Fig. 62. Proba machetei în cavitatea bucal`. Fig. 63. Macheta protezei inferioare
preg`tit` pentru ambalare.

Fig. 64. Proteza scheletat` inferioar` 
finisat`.

Fig. 57. Valurile de ocluzie se monteaz`
direct pe scheletul metalic; s-au utilizat va -
luri de ocluzie prefabricate care sunt mai
avantajoase dpdv al consisten]ei uniforme [i
al durit`]ii mai reduse.

Fig. 58. Înregistrarea DVO s-a realizat cu aju-
torul valurilor de cear` iar pentru acurate]ea
înregistr`rii s-a mai folosit past` ZOE;
repozi]ionarea modelelor în laborator se face
astfel cu mare exactitate.

Fig. 59. Montarea în ocluzor în vederea
ob]inerii machetei. 

Fig. 60. Aspectul adapt`rii perfecte a com-
ponentei mobilizabile la cea fix` dup` scur -
gerea cerii valurilor.

Fig. 53. Modelul func]ional s-a foliat [i 
s-a duplicat utilizând Agar-Agar [i un alt tip
de conformator (special pentru duplicare cu
s`ruri alginice).

Fig. 54. Pe modelul duplicat cu suprafa]a
înt`rit` se realizeaz` macheta scheletului
inferior care se preg`te[te pentru ambalare.

Fig. 55. Proba scheletului în cavitatea
bucal` s-a f`cut utilizând un silicon fluid. La
prob` s-au efectuat presiuni digitale uni-
forme numai deasupra l`ca[elor metalice
ale matricilor. 

Fig. 56. S-a verificat adaptarea pe praguri
precum [i pozi]ia centrat` a ambelor capse
în l`ca[e. De asemenea se verific` eficaci-
tatea folierii barei în dreptul parodon]iului
marginal.

Fig. 49. Magnetul se cimenteaz` pe 46.
Componenta fix` se pozi]ioneaz` pe câmpul
protetic care este amprentat în vederea
ob]inerii lingurii individuale.

Fig. 50. Amprenta pentru lingur` individual`
cu silicon chitos. Componenta fix` a r`mas
în silicon.

Fig. 51. Lingura individual` este prev`zut`
cu stopuri ocluzale pentru a asigura o
repozi]ionare corect` [i întotdeauna aceea[i
a acesteia pe câmpul protetic (inclusiv în
timpul amprent`rii).

Fig. 52. Amprenta func]ional` (luat` dup`
proba [i adaptarea lingurii) este îndiguit` [i
cofrat` pentru a p`stra func]ionalizarea mar-
ginilor. În cape se fixeaz` cu acrilat
autopolimerizabil pinuri îndoite pentru a
împiedica rota]ia bonturilor.

Fig. 45. Macheta magnetului pozi]ionat cu
suprafa]a ocluzal` paralel` cu planul de
ocluzie determinat de din]ii artificiali ai pro-
tezei superioare antagoniste.

Fig. 46. Aliajul din care se supratoarn` mag-
netul este un aliaj seminobil care are punc-
tul de topire mai mic decât al magnetului
pentru a nu îl distruge la turnare. 

Fig. 47. Magnetul se probeaz` în cavitatea
bucal` utilizând un silicon de consisten]`
fluid`. Confec]ionarea magnetului nu inter-
fer` cu fazele de lucru ale protezei schele-
tate inferioare.

Fig. 48. Aspectul angrenajului cap la cap al
componentelor fixe ale restaur`rilor.
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CONCLUZII
Modificarea prin mijloace protetice a rapoartelor ocluzale în zona frontal`
este o provocare atât pentru pacient cât [i pentru echipa medic-tehni-
cian. Decizia terapeutic` de a realiza un astfel de demers a fost luat` în
cadrul unor coordonate clinice bine determinate [i specifice cazului
respectiv: 
1.vârsta pacientei excludea posibilitatea tratamentului ortodontic;
2.prezen]a sinusului maxilar imediat sub mucoasa maxilar` excludea
posibilitatea tratamentului prin implante;
3.realizarea protezei scheletate superioare impunea [lefuirea frontalilor
superiori [i acoperirea lor cu coroane a c`ror component` fizionomic` nu
ar fi rezistat dpdv mecanic în condi]iile unei ocluzii inverse traumatogene;
4.nu exista spa]iu pentru plasarea unei bare linguale simple, iar plasarea
unei bare linguale duble ar fi fost imposibil` în condi]iile p`str`rii ocluziei
inverse; utilizarea unei bare vestibulare este o solu]ie inestetic` [i sufi-
cient de disconfortabil`;
5.pacienta dorea o rezolvare atât func]ional` [i durabil` cât mai ales
estetic` a situa]iei sale clinice, fiind nemul]umit` de aspectul ini]ial.

Fig. 73. Pozi]ionarea magne]ilor pe 17 [i 26
paralel cu planul de ocluzie.

Fig. 74. Verificarea pozi]iei magne]ilor [i a
spa]iului disponibil pentru ei în protez`.

Fig. 77. Aspect final al restaur`rii protetice în
ocluzie. 

Fig. 78. Aspect final al supraprotezei schele-
tate cu capse [i magne]i la maxilarul inferior.

Fig. 79. Aspect final al supraprotezei schele-
tate cu capse [i magne]i la maxilarul superi-
or.

Fig. 80. Aspect facial final din norm`
frontal`. Aspectul final al buzelor [i al
[an]ului labio-mentonier în repaus. 

Fig. 81. Aspect facial final din profil – profilul
este modificat, treapta buzelor în linie
dreapt`.

Fig. 82. Aspect ini]ial în fona]ie [i zâmbet.
Fizionomia pacientei este mult îmbun`t`]it`.
Pacienta este încântat` de rezultatul estetic
[i func]ional ob]inut.

Fig. 75. Practicarea  câte unui orificiu
pentru refluarea acrilatului în fiecare [a
a protezei. Acest orificiu nu va fi vizibil
dup` îndep`rtarea plusului [i finisarea
acrilatului refluat.

Fig. 76. Fixarea magne]ilor în protez`
se face cu acrilat autopolimerizabil de
aceea[i culoare [i de la aceea[i firm`
cu cel termopolimerizabil care s-a uti-
lizat la ob]inerea scheletului.
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În cazurile unor resorb]ii accentuate ale crestei
alveolare este necesar` protezarea fix` cu
intermediari care s` ascund` resob]ia.
Yamamura O, Ryumon K, Noda T, Mimura S,
Tanigawa T, Sasaki E, Marui Y, Fujii T dezvolt`
un studiu pe marginea modului în care forma
intermediarilor ar afecta func]ia fonetic` a
pacientului aflat în aceast` situa]ie.
Marino G, Chessa G descriu în 1989
amprenta func]ional` fonetic`, în timp ce
Marino G recomanda, cu un an în urm`,
plasarea din]ilor frontali fix în pozi]ia în care
ace[tia au crescut.
Niedermeier W, Kick W, Moser M studiaz` cal-
itatea protezelor dentare din punct de vedere
fonetic, parametrul luat în considerare fiind
doar frecven]a.
Kanayama N g`se[te o rela]ie între
modific`rile fonetice ale pacien]ilor proteza]i
[i modalit`]ile de montare a din]ilor artificiali
din zona posterioar`.
Ishigami H, Oota Y, Takagawa K, Oka S,
Fujimoto A, Kurachi M, Yamada S, Kuroki H au
alc`tuit echipa care a investigat modific`rile
fonetice ap`rute în cazul protez`rii din]ilor
frontali. Din nou nu sunt specificate metode
cantitative. Nakano H, Takagi M, Shimooka S

g`sesc modific`ri în mecanismul de
pronun]are datorit` pierderii precoce a din]ilor
temporari. Ritchie GM, Ariffin YT alc`tuiesc
sonogramele corespunz`toare pozi]iilor
diferite a frontalilor superiori, remarcând
apari]ia unor modific`ri clare pe spectrele
ob]inute.
Murray CG trece în revist` câteva criterii de
pozi]ionare a frontalilor superiori, în conformi-
tate cu principiile fonetice. 
Shimonaga T, Yamashina T, Nagasawa T,
Tsuru H discut` problematica rezolv`rii eden-
ta]iei de incisiv central superior (2.1) din
punct de vedere estetic [i fonetic.Vizualizarea
modific`rilor suferite de tractul fonetic în
întregime de-a lungul procesului vorbirii este,
practic, primul pas în analiza fonetic`.
Ultimele studii efectuate în domeniu au real-
izat analiza tractului fonetic utilizând rezo-
nan]a magnetic` nuclear` sau computer-
tomograful. Aceste tehnici duc la
recontsruc]ia întregului tract fonetic [i la
vizualuzarea tridimensional` a modific`rilor
acestuia în fiecare moment al vorbirii (fig.
1.6.).

2.1. Introducere
Luând în considerare studiile existente la ora

actual` în literatura de specialitate precum [i
experien]a clinic` a medicilor denti[ti, am
încercat s` aprofund`m studiul modific`rilor
fonetice ap`rute ca urmare a inser`rii unei
lucr`ri protetice fixe în cavitatea bucal`. De
men]ionat c` studiile consultate în domeniu
nu prezint` nici o metod` cantitativ`, toate
concluzionând cu ideea unor modific`ri
ap`rute ca urmare a tratamentelor protetice
efectuate, f`r` a cuantifica gradul de modifi-
care, modalitatea sau a da o formul` de
rezolvare sau de minimizare a efectelor
ap`rute.
Teoria acustic` a procesului de vorbire se
refer` la sursa sunetului [i la modul s`u de pro-
ducere. Este recunoscut` ca surs` a sunetului
expira]ia cu mici comprim`ri [i rarefieri locale
ale mediului de formare a sunetului, pe
culoarul vocal în care sunt implicate: vibra]ia
glotic`, palatul moale, lueta, rugile palatine,
proces alveolar (creasta rezidual`) anterior,
obstacolul dentar, limba, buzele, mandibula.
Se creeaz` astfel o camer` de rezonan]` care
este legat` de viteza de decomprimare,
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Procesarea [i optimimizarea semnalelor acustice 
\n medicina dentar`
Aspecte ale st`rii de normal fonetic (II)

REZUMAT
Realizarea de investiga]ii fonetice presupune caracterizarea în detaliu a st`rii de normal fonetic. Investiga]iile fonetice au fost realizate
cu un sistem fonetic original care a permis obtinerea de rezultate cantitative în timp real. Semnalele ob]inute au fost prelucrate cu sof-
turi 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 devel-
oped by using an original phonetic assemblay which allows to obtain quantitative results in real time. The obtained signals were anal-
ized with dedicated softwares. 
KEYWORDS: Phonetic Investigations, Quantitative Results, Applications In Dentistry

Fig. 1.6. Aspectul tridimensional al
tractului fonetic pentru sexul masculin
(a) [i feminin (b), în cazul pronun]`rii
unor sunete investigate.

Fig. 2.1. Microfonul profesional  tip
Shure SM 58 utilizat.

Fig. 2.2. Sensibilitatea maximă a
microfonului.

Fig. 2.3. Spectrul acoperit de micro-
fonul utilizat.



42

c
e

r
c

e
t

a
r

e
 f

u
n

d
a

m
e

n
t

a
l`

respectiv de rezisten]a la deformare, fapte ce
determin` viteza sunetului. 
Dintre toate aceste componente, cea dentar`
poate fi afectat` de medicii denti[ti, dar aces-
te modific`ri survin atât la nivelul arcadei max-
ilare cât [i la nivelul arcadei mandibulare, în
zon` frontal`, lateral` [i/sau intercalat`.
Conform studiilor lui A. Hamed, D. Basu [i K.
Das, s-au realizat simul`ri numerice
interesând traversarea aerului prin cavitatea
bucal`, cu accentuarea importan]ei majore a
zonelor dentare maxilare frontale. Zonele pos-
terioare inluen]eaz` nesemnificativ fona]ia
pacientului.
Ca atare s-au luat în studiu pacien]i cu edenta]ii
frontale pentru a ob]ine date cât mai relevante,
urmând ca în continuarea studiului, dup`
definirea metodei s` se poat` extinde
investiga]iile la zonele laterale.

2.2. Stabilirea no]iunii de normal în
fonetic` utilizând metoda
înregistr`rilor simple 
Pentru analizarea modific`rilor fona]iei la
subiec]i cu arcade integre, f`r` lucr`ri protet-
ice [i pe cât s-a putut f`r` obtura]ii, a fost con-
ceput un dispozitiv digital de achizi]ie a
sunetelor, care au fost preluate cu ajutorul
unui microfon profesional. Dup` vizualizarea

traseelor ob]inute pentru diferite foneme stan-
dard cu ajutorul calculatorului a fost analizat
spectrul de frecven]` [i s-au mediat spectre
pentru definirea no]iunii de „normal fonetic”.
2.2.1. Materiale utilizate
Datorit` pre]urilor foarte ridicate a sistemelor
profesionale de analiz` [i prelucrare spectral`
a sunetelor a fost conceput [i realizat un sis-
tem analog ca func]ionalitate, dar la un pre]
mult redus.Principalele p`r]i componente ale
sistemului de achizi]ie a sunetelor sunt: micro-
fon dinamic profesional, cabluri de inter-
conectare între dispozitivele componente [i
sistemul de calcul, placa de achizi]ie digital` a
sunetelor, calculator [i programe dedicate
pentru prelucrarea sunetelor.
1. Microfonul utilizat a fost de tip Shure SM 58
care este un microfon unidirec]ional (cardioid)
cu bobin` mobil`, specializat pentru înreg-
istr`ri vocale (figura 2.1.).
El con]ine un sistem intern de reducere a zgo-
motului (filtru) adaptat vocii umane. Conform
specifica]iilor constructive microfonul a fost
plasat la o distan]` de 15 cm de buze,
dep`[irea a 20 cm duce la reducerea nivelului
literei s. Sensibilitatea maxim` a microfonului
este în zona anterioar` perpendicular, fapt ilus-
trat în figura 2.2.
O caracteristic` foarte important` pentru o

bun` înregistrare a semnalului sonor este car-
acteristica de frecven]` a microfonului ce poate
capta sunete cu frecven]a cuprins` între 50 –
15.000 Hz, ceea ce acoper` satisf`c`tor întreg
spectru vocal uman [i eventualele sunete pro-
duse de tulbur`ri de fona]ie (figura 2.3.).
Din analiza caracteristicilor de frecven]` se
observ` c` microfonul prezint` o sc`dere a
sensibilit`]ii de -10 dB în domeniul de
frecven]e 50 -100 Hz [i o cre[tere de 5 dB
între 3.000 – 10.000 Hz, iar de la 10.000 -
15.000 Hz o sc`dere de – 10 dB, fapt de care
trebuie ]inut seama la proiectarea sistemului
de amplificare ce trebuie s` prezinte sisteme
de corec]ie complementare. Sensibilitatea
microfonului la 1000 Hz este de -55 dBV/Pa,
nivelul maxim al semnalului electric fiind de
1,85 mV, ceea ce impune m`suri deosebite
privind ecranarea [i amplificarea datorit`
nivelului electric foarte redus. Deoarece bobi-
na mobil` a microfonului are o impedan]`
dedus` se utilizeaz` un transformator ridic`tor
de tensiune care are o impedan]` de ie[ire de
150 Ω (figura 2.4.). 
Pentru a putea transporta un semnal electric
foarte redus cablul dintre microfon [i sistemul
de amplificare (aproximativ 3 m) este dublu
ecranat cu impedan]a de 150 Ω identic` cu
cea a microfonului.

Fig. 2.4. Schema electric` a micro-
fonului. 

Fig. 2.5. Schema bancului acustic uti-
lizat.

Fig. 2.6. Placa de sunet utilizat`. Fig. 2.7. Analiz` spectral` cu Sound
Forge 6 (exemplificare).

Fig. 2.8. Cazul nr. 7., C.O., sex feminin,
Tg. Jiu, 20 ani, înregistrarea acustic`.

Fig. 2.9. Cazul nr. 7., C.O., sex feminin,
Tg. Jiu, 20 ani, spectrul fonetic.

Fig. 2.10. Cazul nr. 7., C.O., sex femi-
nin, Tg. Jiu, 20 ani, sonograma.

Fig. 2.12. Cazul nr. 19., M.N., sex femi-
nin, Oradea, 20 ani, spectrul fonetic.

Fig. 2.13. Cazul nr. 19., M.N., sex femi-
nin, Oradea, 20 ani, sonograma.

Fig. 2.14. Cazul nr. 32., O.O., sex masculin,
Bra[ov, 20 ani, înregistrarea acustic .̀

Fig. 2.15. Cazul nr. 32., O.O., sex mas-
culin, Bra[ov, 20 ani, spectrul fonetic.

Fig. 2.11. Cazul nr. 19., M.N., sex feminin,
Oradea, 20 ani, înregistrarea acustic`.
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2. Cablurile de leg`tur` dintre diversele
componente ale lan]ului acustic, micro-
foane, calculator trebuie s` fie foarte bine
ecranate pentru a preveni contaminarea
semnalului cu parazi]i electrici. Este indi-
cat` evitarea mi[c`rii cablurilor în timpul
achizi]iei de semnal deoarece se pot
induce artefacte produse de fenomene
piezoelectrice dintre miez [i conductori. Ele
trebuie s` treac` cât mai departe de calcu-
lator [i monitor, care sunt surse de sem-
nale de radiofrecven]`, de aceea micro-
foanele [i sistemul de amplificare au fost
plasate pe o mas` la aproximativ 2 m de
calculator.
3. Placa de achizi]ie digital` a sunetului
este una dintre cele mai importante com-
ponente ale lan]ului acustic, de calit`]ile ei
depinzând acurate]ea prelucr`rii digitale a
semnalului. Ea are rolul de a transforma
informa]ia acustic` analogic` în sistem
binar prelucrat ulterior de calculator. În
figura 2.5. este reprezentat schematic ban-
cul acustic utilizat.
Principalii parametrii care influen]eaz` cal-
itatea unei pl`ci de sunet din punct de
vedere al achizi]iei de semnal dintr-o surs`
extern` sunt: banda de frecven]e redate,
frecven]a de e[antionare a semnalului,
modul de lucru pe 8-16-24 bit, raportul
semnal-zgomot, separarea între canale. De
aceea a fost utilizat` o plac` semiprofe-
sional` tip Sound Blaster Audigy 2 (figura
2.6.).
Principalii parametrii tehnici ai pl`cii de
sunet sunt enumera]i mai jos:
• 24-bit/192kHz redare
• 24-bit / 96 kHz înregistrare
• 106dB raport semnal zgomot 
• certificare Dolby® Digital EX, Windows

Media™ Audio 9 suport
• 96dB separare între intr`ri
• nivel semnal intrare AUX 0,5-1 V 
• banda de frecven]e redate este cuprins`
între 20 – 22.000 Hz
Nu a fost posibil` utilizarea direct` a intr`rii
de microfon a pl`cii de sunet deoarece
aceasta este de tip mono [i adaptat` doar
pentru microfoane cu electret de aceea a
fost utilizat` intrarea de semnal AUX ce
permite un nivel mare a semnalului de
intrare.
4. Calculatorul utilizat a fost de tip Pentium
4 cu urm`torii parametrii:
• procesor Pentium 4 la 2 GHz
• memorie DDR 256 Mb
• unitate optic` CD-RW
• placa video GeForce 440
• monitor 17”
5. Prelucrarea [i analiza spectral` a
sunetelor achizi]ionate a fost realizat` cu
ajutorul unui soft de prelucrare a sunetelor
Sound Forge 6, în variant` demonstrativ`
(figura 2.7.). 
Caracteristicile softului utilizat:
o Poate achizi]iona fi[iere audio în format
multiplu pân` la dimensiuni de 4 Gb (noi
am ales WAV) ;
o Rata de achizi]ie (frecven]a de
e[antionare reglabil` între 2 [i 192 KHz –
noi am utilizat 44 KHz) ;
o Teorema care spune c` frecven]a de
e[antionare trebuie s` fie cel pu]in dubl`
fa]` de frecven]a semnalului (noi am uti-
lizat 44 KHz) ;
o Achizi]ia se poate realiza pe 8, 16, 24
sau 32 de bi]i (noi am utilizat 24) ;
o Am utilizat analiza spectral` a semnalului
în ansamblu sau pe sunete;
o Softul permite vizualizarea [i decuparea

semnalului sonor în func]ie de
sunetele caracteristice
urm`rite(ce, ci, ge, gi, me, pe, te,
se).
2.2.2. Metod` de lucru
Înregistr`rile au fost realizate
într-o înc`pere izolat` fonic (veri-
ficarea ei s-a efectuat prin
realizarea unui traseu linear în
absen]a unor zgomote provocate
sau de fond).
Microfonul a fost pozi]ionat în

fa]a subiectului la 15 cm, distan]a fiind
men]inut` constant pentru to]i
subiec]ii/pacien]ii. Subiec]ii/pacien]ii au
pronun]at normal sunetele, cifrele [i cuvin-
tele plasate pe o list` în fa]a lui:
- me, pe, te, de, se, si, so;
- Mississippi;
-  a num`rat de la 10 la 20, respective de la
60 la 75.
Pentru analiza spectrelor ob]inute pentru
pacien]i au fost urm`rite modific`rile
ap`rute la pronun]ia fonemei (s) din cuvin-
tele de mai sus.
2.2.3. Înregistr`rile fonetice 
Au fost înregistra]i peste 150 de subiec]i
având arcade dentare integre, pe cât posi-
bil neavând obtura]ii, în propor]ie egal`
vis-a-vis de sex, având vârste cuprinse
între 10 [i 35 ani. Au fost înregistra]i [i
câ]iva subiec]i din str`in`tate, dar datorit`
complexit`]ii studiului, aceste înregistr`ri
nu au fost analizate, ele urmând s` fac`
subiectul unor cercet`ri viitoare.
Din considerente de spa]iu vom prezenta
doar câteva din cazurile analizate, pentru
fiecare în parte fiind realizat` o înregistrare
fonetic`, o sonogram` [i un spectru fone -
tic.
Analiza datelor a condus la ob]inerea unor
spectre mediate pentru b`rba]i, femei [i
copii. Pe baza acestor spectre mediate s-
au definit no]iunile de normal fonetic, fa]`
de care s-au f`cut analizele ulterioare. 
Men]ion`m c` spectrele mediate ob]inute
de investiga]iile noastre se suprapun pe
rezultatele din literatura de specialitate,
asigurându-ne astfel de veridicitatea
datelor [i calitatea utiliz`rii metodei fonet-
ice (figurile 2.8. – 2.28.).

(continuare \n num`rul viitor)

Fig. 2.16. Cazul nr. 32., O.O., sex mas-
culin, Bra[ov, 20 ani, sonograma.

Fig. 2.17. Cazul nr. 47., R.C., sex femi-
nin, Tulcea, 20 ani, înregistrare acustic`.

Fig. 2.18. Cazul nr. 47., R.C., sex femi-
nin, Tulcea, 20 ani, spectrul fonetic.

Fig. 2.19. Cazul nr. 47., R.C., sex femi-
nin, Tulcea, 20 ani, sonogram`.

Fig. 2.20. Cazul nr. 51., L.D., sex feminin,
B`ile[ti, 20 ani, înregistrare acustic`.

Fig. 2.21. Cazul nr. 51., L.D., sex femi-
nin, B`ile[ti, 20 ani, spectrul fonetic.

Fig. 2.22. Cazul nr. 51., L.D., sex femi-
nin, B`ile[ti, 20 ani, sonograma.
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Supraprotezare mandibular` pe patru implante

Pacientul este edentat total bimaxilar.
La arcada superioar` prezint` o protez`
total` veche instabil` care nu a fost
rebazat` niciodat`. La arcada inferioar`
prezint` patru implante cilindrice pe care a
fost confec]ionat` o bar` Dolder în[uru-
bat` (Fig. 1 - 14.).

Pentru ob]inerea unui plan de ocluzie
corect [i func]ional am stabilit împreun`
cu medicul dentist s` realiz`m întâi pro-
tezarea mandibulei, f`r` s` ]inem cont de
proteza superioar` existent`. Problema

cea mai dificil de rezolvat protetic o
reprezint` în acest caz nivelul [i axul
implantului din dreptul caninului 33, mai
ridicat [i înclinat spre vestibular  din cauza
conturului crestei.
Aceast` situa]ie condi]ioneaz` pozi]i -
onarea din]ilor artificiali ai protezei totale

inferioare, care s-a realizat printr-un artifi-
ciu de montare (Fig. 15.). La realizarea
machetelor au fost utilizate exclusiv com-
ponente prefabricate, f`r` a fi necesar`
duplicarea modelului. 

Utilizarea componentelor prefabricate are
avantajul ob]inerii unei lucr`ri protetice la
fel de exacte ca [i în cazul utiliz`rii modelu-
lui duplicat, cu condi]ia ca, dup` amba -
larea [i realizarea tiparului componentei
metalice, tratamentul termic al tiparului s`
se fac` obligatoriu de la 0 oC pentru a nu
avea nici un defect de turnare.  

Pe cele patru implante s-a realizat o bar`
Dolder în[urubat` (TCLA). În amprent` s-a
turnat modelul din gips de clasa a IV-a [i 
s-a confec]ionat masca gingival` în jurul

REZUMAT
Pacientul prezint` o edenta]ie total` mandibular` neprotezat` [i un num`r de patru implante inserate în zona canin-premolar. Pe
aceste implanturi s-a realizat o bar` Dolder în[urubat` (mezostructura) iar deasupra barei s-a realizat o suprastructur` în care au fost
fixate matricile [i care a fost inclus` în proteza total` inferioar`. 
CUVINTE-CHEIE: supraprotez` pe implante, masc` gingival`, bar` Dolder.

ABSTRACT
This article presents a pacient with an totally edentulous mandibular jaw and four implants inserted in the canin-premolar area. 
On this implants the author confectioned a Dolder bar (mezostructure). On the top of the bar was realised an overstructure which was
included in the inferior complete denture.
KEYWORDS: prosthetics on implants, gingival mask, Dolder bar.
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fiec`rui implant (Fig. 1 - 4). S-au fixat cilin-
drii din plastic peste fiecare implant ana-
log [i component` TCLA, iar între cilindri 
s-au pozi]ionat segmentele de bar`
Dolder. S-a ad`ugat cear` pe cilindrii din
plastic [i  fiecare cilindru a fost frezat pen-
tru paralelism (Fig. 5 - 6). 
Au fost aplicate tijele de turnare [i
macheta a fost ambalat` respectând cu

stricte]e cantitatea de pulbere [i lichid
recomandat` de produc`torul de mas` de
ambalat (Fig. 7). Metalul folosit pentru
turnarea barei este obligatoriu Cr-Co.
Dup` turnare, bara a fost dezambalat`,
sablat` [i adaptat` pe modelul de lucru.
Un aspect important în designul acestui tip
de bar` îl reprezint` spa]iile de cur`]ire
existente între cilindrii de leg`tur` [i bara
propriu-zis`. 

Dup` dezambalare interiorul barei a fost
sablat cu perle de sticl`. Înainte de tri -
miterea lucr`rii la prob` în cabinet tot
ansamblul a fost bine cur`]at cu jet de
abur [i cu aer comprimat. Important` este
cur`]area la nivelul filetului [uruburilor,
deoarece orice impuritate poate afecta
pasul dintre spire. În cazul în care filetul
[urubului a fost afectat, obligatoriu trebuie

s` se comande un alt [urub. Bara se lus-
truie[te în baia electrolitic` timp de 8-10
minute. Dup` lustru, pe modelul de lucru
se modific` pasivitatea barei pe toate cele
patru componente intermediare. Apoi bara
este trimis` în cabinet pentru prob` (Fig.
8, 9, 10). 
În cabinet se face proba componentei
metalice. La prob` se verific` pasivitatea
barei, spa]iile de cur`]ire [i pozi]ionarea
acesteia [i de asemenea se înregistreaz`

ocluzia (Fig. 12 - 16). Dup` prob` pe câm-
pul protetic sunt repuse capele de vinde-
care (Fig. 11).
Lucrarea se întoarce la laborator pentru
realizarea scheletului metalic [i ulterior a
supraprotezei totale. Macheta scheletului
metalic (suprastructura) a fost realizat`
u[or [i rapid din componente prefabricate
f`r` model duplicat.

Componentele prefabricate au fost soli-
darizate cu pattern resin (Fig. 17 - 21).
Dup` realizarea machetei suprastructurii
pe toat` suprafa]a acesteia se aplic`
cristale pentru reten]ia r`[inii [i apoi se
pozi]ioneaz` tijele de turnare de grosime
3-3,5 mm (Fig. 22 - 24). 
Scheletul metalic a fost turnat, dezambal-
at [i aplicat pe bara metalic`. Este impor-
tant ca fric]iunea dintre bar` [i schelet s`
fie una medie, pentru ca la finalul lucr`rii
pacientul s` poat` scoate [i repune cu
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u[urin]` proteza în cavitatea
bucal`. Dup` verificarea acestei
fric]iuni scheletul este lustruit elec-
trolitic în interior (Fig. 25 - 28). 
Proba scheletului metalic în cavi-
tatea bucal` se face f`r` matrici.
La aceast` prob` se recomand` ca
medicul s` fac` o nou` deter-
minare ocluzal`, cu material spe-
cial pentru înregistrarea ocluziei
(silicon-bite) sau cu silicon chitos.
Aceast` determinare suplimentar`
va economisi timpul întregii echipe
pacient – medic - tehnician
deoarece, proba machetei va dura
foarte pu]in.
Urm`toarea etap` de laborator
este montarea din]ilor în cear`.
Deoarece nu am ]inut cont de pro-
teza superioar` care a fost schim-
bat` ulterior montarea a fost relativ
u[oar` [i rapid`, cu excep]ia zonei
din dreptul caninului 33 unde din
cauza nivelului crestei [i a axului
implantului [i pentru a nu vestibu-
lariza prea mult dintele artificial
scheletul metalic a fost sec]ionat
la nivel ocluzal în dreptul acestui
implant. S-a ob]inut astfel atât un
efect estetic maxim dorit de
pacient precum [i o func]ionali-
tatea foarte bun` a celor dou` pro-
teze (Fig. 33). 
În zona frontal` din]ii au fost indi-
vidualiza]i în plan vertical [i orizon-
tal (Fig. 29 - 31).  Deasupra pro-
tezei a fost realizat` o cheie de si -
licon (Fig. 32). Pe scheletul meta -
lic s-a  aplicat opac de culoare
alb` [i roz (Fig. 33 - 35) pentru
ob]inerea unui efect estetic superi-
or. Ansamblul a fost deretentivizat
înainte de turnarea r`[inii (Fig. 36)
care a fost apoi polimerizat`. Dup`
polimerizarea r`[inii acrilice pro-
teza a fost prelucrat` [i lustruit` iar
la final s-au fixat matricile (de
culoare galben` - fric]iune medie)
în interiorul scheletului metalic
(Fig. 37 - 38). 
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Vând aparatur` laborator complet`, linie 
ceramic` cuptor Pindex.

Tel.: 0727.287.367
��

|nchiriez laborator complet utilat.
Tel.: 0727.287.367

��
Vând castomat Jelenko. 

Tel.: 021/210.99.74, 0748.221.904
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��

Cabinet de medicin` alternativ` 
Gabriel Dutchevici - Jiko -   Maestru REIKI

Maestru Arte Martiale
www.jiko.ro         





creo




creo



