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Examinare și diagnostic
La examenul clinic general al cavităţii
orale a pacientei am observat multiple
leziuni carioase și o ușoară gingivită în
zona anterioară mandibulară:
- Leziuni carioase Clasa I afectau dinţii:
17,14,24,25,27 și 47
- Leziuni carioase Clasa a II a la nivelul
dinţilor 15 și 26
- Dintele 35 fusese tratat endodontic iar
creasta marginală distală prezenta semne
de fractură
După trecerea în revistă a situaţiei actuale
a pacientei am documentat toţi dinţii ce
necesitau tratament, am făcut fotografii
ale situaţiei clincie. Au fost documentate
fotografic următoarele:
1. Faţa din normă frontală,
2. Zâmbetul actual,
3. Fotografiile intraorale ale arcadelor
dentare maxilară și mandibulară cu
ajutorul unui retractor de părţi moi,
4. Pentru a evidenţia anumite caracteris-
tici, arcada maxilară cu ajutorul unui con-
trastor negru și a unui retractor de părţi moi.
5. Cu retractorul de părţi moi pe poziţie –
fotografii din normă laterală stânga și
dreapta (Fig. 1 - 4).
Odată achiziţia de imagini efectuată, foto-
grafiile sunt încărcate în computer pentru
a iniţia procesul de analiză a zâmbetului,
proces ce utilizează un program de
prezentare keynote.

Introducere 
Manal, în vârstă de 35 de ani, este mama a trei copii. M-a vizitat la clinică
pentru un examen general de rutină al stării sănătăţii ei orale. M-a
întrebat despreposibilităţile dea-i reabilita zâmbetul în sensul îmbunătăţirii
aspectului estetic al acestuia.
Pacienţii noi care se adresează clinicii noastre trec prin următorul
protocol:
1. Consultaţia iniţială cu pacientul într-un ambient confortabil, de ex. nu
cu pacientul așezat pe scaunul stomatologic. Scopul este acela de a
culege cât mai multe informaţii de la pacient, istoricul medical și
stomatologic și să evaluăm așteptările lor estetice.
2. Examinarea clinică efectuată cu pacientul așezat în scaunul stomato-
logic, folosind oglindă și sondă, radiografia digitală și camera intra-orală.
3. Completarea fișei pacientului marcând dinţii care necesită tratatment.
4. Documentarea fotografică cu un aparat DSLR, documentare necesară
analizei zâmbetului.
5. Amprentare și înregistrări ale relaţiei intermaxilare de ocluzie.
6. Discutarea stării actuale și a opţiunilor de tratament.

Smile esthetics
Smile makeover using crown lengthening combined with pressed and
layered veneers

Estetica zâmbetului
Reabilitarea zâmbetului utilizând alungirea coronară combinată cu faţete din
ceramică presată

Dr. Rami Chayah DMD, Saida-Lebanon
Traducere de ana Ruxandra Giredariu – student anul IV, Facultatea de Medicină Dentară – UMF Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca, România

Abstract
Presentation programs such as Keynote facilitate the smile analyses process and assist the dentist/dental
technician team in visualizing the esthetic, functional and biological characteristics of the clinical case being treated.
The Smile Analysis process helps the team to transfer the findings of their evaluation into the esthetic design of the
restorations. The smile analysis protocol includes an evaluation of the shape, size and position of the teeth as well
as an assessment of the asymmetry of the gingival contours.
Key Words: smile makeover, pink esthetic, white esthetic, veneers, crown-lengthening, treatment plan, smile design,
pressing, layering, adhesive cementation
Rezumat
Programele de prezentări așa cum este Keynote facilitează procesul de analiză a zâmbetului și asistă echipa medic
dentist / tehnician dentar să vizualizeze caracteristicile estetice, funcţionale și biologice ale cazului clinic în lucru.
Procesul analizei zâmbetului ajută echipa să transfere rezultatele evaluării lor în designul estetic al restaurărilor.
Protocolul include o analiză a formei, mărimii și poziţiei dinţilor, precum și o evaluare a asimetriei conturului gingival.
Cuvinte cheie: reabilitarea zâmbetului, estetică roz, estetică albă, faţete, alungire coronară, plan de tratament, smile
design, presare, stratificare, cimentare adezivă
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Acest pas a fost urmat de evaluarea formei și dimensi-
unii dinţilor și de examinarea simetriei dreapta-stânga a
hemiarcadelor dentare.

Evaluarea esteticii albe și roz
Analiza ţesutului gingival (estetica roz): armonie
suboptimă

1. La nivelul hemiarcadei maxilare stângi înălţimea
relativă a contururilor gingivale ale incisivului central și
lateral, precum și la nivelul caninului nu urmează relaţia
“sus/jos/sus”.

2. Poziţia zenitului gingival la nivelul hemiarcadei drepte
era asimetric raportat la nivelul zenitului gingival al
hemiarcadei stângi (Fig.6).

Analiza zâmbetului pas cu pas:
Programele de prezentări așa cum este Keynote
facilitează procesul de analiză a zâmbetului și asistă
echipa medic dentist / tehnician dentar să vizualizeze
caracteristicile estetice, funcţionale și biologice ale cazu-
lui clinic în lucru. Procesul analizei zâmbetului ajută
echipa să transfere rezultatele evaluării lor în designul
estetic al restaurărilor.
Protocolul include o analiză a formei, mărimii și poziţiei
dinţilor, precum și o evaluare a asimetriei conturului gingival.
Primul pas în protocolul de remodelare estetică implică
trasarea liniilor verticală și orizontală pentru a
determina simetria feţei (Fig. 5).
S-a observat deplasarea liniei inter-incisive și înclinarea
curbei incizale. Discrepanţa dintre linia mediană a feţei și
linia inter/ incisivă era de 2,2 mm. Apoi am examinat
ţesuturile gingivale ale pacientei prin parodontometrie,
precum și înălţimea și simetria bilaterală a zenitului
gingival, cu precădere pe zona frontală.
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Pentru a obţine rezultatele dorite este esenţial să
împărtășești cu tehnicianul dentar o filozofie și obiective
comune. Aceasta necesită ca tehnicianul dentar să poată
citi și interpreta corect	 	 evaluarea digitală a analizei
zâmbetului efectuată și să se bazeze pe talentele sale
când crează restaurările pentru crearea noului zâmbet.
Fotografia digitală dentară a simplificat vizulizarea
discrepanţelor estetice ale zâmbetului și transmiterea
nuanţelor către echipă. Pentru acest caz clinic prezentat
aici l-am recrutat pe Fouad Hourani, un ceramist certifi-
cat din Dubai, care să efectueze etapele de laborator
pentru noi. Pe modelele de gips turnate în clinică am
marcat cu creionul pe acestea ceea ce am observat la
analiza zâmbetului. Am marcat noua poziţie a zenitului
gingival și cât material trebuie adiţionat pe fiecare dinte.
Laboratorul nostru partener din Dubai a primit aceste
modele împreună cu fișierele Keynote, planul de trata-
ment detaliat cu explicaţii înregistrate vocal și fotografiile
și materialele video ale cazului clinic. Pe baza informaţiilor
furnizate, acesta a creat un wax-up în care a transferat
dimensiunile și proporţiile noilor dinţi (Fig. 9).

Analiza dentară (esteica albă): Proporţiile dinţilor 
discrepante
1. Discrepanţa raportului lungime per lăţime al dinţilor 11
și 12		de 90%, respectiv 79% (Fig. 7).
2. Axele dinţilor de pe hemiarcada dreaptă erau înclinate
către dreapta și arătau asimetrici comparativ cu dinţii
contralaterali.
Pe baza rezultatelor analizei zâmbetului, pe dinţii existenţi
am suprapus noi contururi care să corecteze proporţiile
incisivilor centrali și să îmbunătăţească poziţia zenitului
gingival (Fig. 8).

Planul de tratament
Pe baza evaluării clinice și digitale a esteticii zâmbetului
pacientei am decis să împărţim planul de tratament în
trei etape: faza operativă (tratamentul cariilor), faza
chirurgicală (alungirea coronară) și faza restaurativă
(fabricarea faţetelor).

a. Întrucât devierea liniei mediane interincisive faţă de
mediana feţei era de sub 4 mm (2,2 mm) am decis să
lăsăm linia mediană interdentară nealterată. Totuși,
pentru a corecta ușoara înclinare a liniei mediane, am
îndepărtat unghiul mezio incizal ușor suprapus peste
omolog deoarece acest dinte era mai lat decât vecinul.

b. Am transmis tehnicianului dentar informaţia legată de
planul ocluzal al pacientei spre a-i permite acestuia să
implementeze eficient corecţia și pentru a obţine o
adaptare optimă.

c. Deoarece se dorea ca incisivii centrali să fie
proporţionali, am planificat să îi aliniem simetric la un
raport ideal de 80%.

d. Pentru a obţine zâmbetul dorit, estetica albă și roz a
celor două hemiarcade maxilare trebuiau să arate
identic. Pentru a obţine acest rezultat, a fost necesară
alungirea coronară și fabricarea a 10 faţete pentru
arcada maxilară.

Tratament:
1. Etapa terapeutică / pregătitoare a inclus:
a. igienizare orală incluzând detartraj și polișare,
b. asanarea tuturor leziunilor carioase și inserarea unei
coroane pe 35,
c. program complet de tratament de albire dentară,
incluzând albire în cabinet și acasă.

Odată cu terminarea fazelor terapeutice și chirurgicale,
va începe faza estetică. Am discutat cu laboratorul
concluziile și deciziile luate pe baza analizei zâmbetului
pacientei. Conversaţia noastră s-a bazat pe datele digi-
tale achiziţionate în Keynote, pe fotografiile și materiale
video înregistrate. Tehnicianul dentar a utilizat toate
aceste informaţii pentru a crea un wax-up analog.

Comunicarea cu laboratorul dentar
Aspectul cel mai important al unei reabilitări orale este să
faci echipă cu un tehnician dentar experimentat și cu
aptitudini profesionale, care să transfere planul de
tratament digital și clinic în realitate.
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Modelajul diagnostic a funcţionat ca un ghid nepreţuit
în etapele ulterioare chirurgicale și restaurative.
După ce am primit modelajul diagnostic în ceară de la
tehnician, următorul pas important pe care l-am făcut
a fost să verificăm precizia smile designului. În acest
scop trebuia să testăm clinic.
Pe baza wax-up-ului am creat o cheie siliconică.
Aceasta ne-a permis să creăm un mock-up direct în
cavitatea orală a pacientei. Mock-up-ul ne-a permis să
confirmăm cu pacienta		estetica propusă și rezultatele
funcţionale și să efectuăm ajustările necesare.
Evaluarea mock-up-ului a inclus documentare foto și
video pentru a verifica estetica și ocluzia dinamică
(Fig. 10 -12).
Cu pacienta împreună am vizionat și discutat foto-
grafiile și materialul video pe ecranul calculatorului.
Pacienta a fost mulţumită de reabilitarea propusă.
I-am permis pacientei să plece acasă cu mock-up-ul
in situ și să îl testeze pentru două săptămâni. Acest
fapt i-a permis pacientei să evalueze în mediul ei
familiar, în detaliu, impactul estetic al reabilitării orale
și să ceară părerea persoanelor în care avea cea mai
mare încredere. Peste două săptămâni, la următoarea
ședinţă, designul a fost confirmat și am putut începe
implementarea reabilitării orale.

Etapa chirurgicală
După ce pacienta și-a dat consimţământul pe mock-
up, am fixat o ședinţă în vederea alungirii coronare.
Întâi, pe modelul de lucru curent, am marcat rezul-
tatele modifcărilor determinate de analiza zâmbetului,
după care am creat un duplicat al modelului de wax-
up (Fig.13). Ulterior am comparat dimensiunile celor
două modele spre a ne asigura că nu există diferenţe
majore între cele două. Am termoformat o folie
termoplastică de 0,5 mm grosime pentru a obţine un
ghid chirurgical. Alungirea coronară este mult mai
precisă când este efectuată cu ajutorul unui ghid
chirurgical. Am efectuat o gingivectomie cu alveolo
plastie. Pentru a preveni posibilitatea oricărei infectări
și pentru a accelera procesul de vindecare am suturat
lamboul cu VICRYL 4.0 (Fig.14).
După o fază de vindecare de trei luni, timp în care
gingia s-a vindecat și stabilizat complet astfel încât
orice recesiune gingivală să fie exclusă.
Odată cu încheierea fazei de vindecare, am început
etapa restaurativă.

Etapa restaurativă
Pregătirea
Prepararea dinţilor s-a efectuat conform principiilor
stomatologiei minim invazive pentru a prezerva cât
mai mult smalţ sănătos posibil. Cantitatea de ţesut
dentar redus este determinată de dimensiunea finală
a faţetelor, dimensiune care a fost stabilită prin inter-
mediul modelajului diagnostic în ceară.
Preparaţia s-a făcut prin mock-up. În medie spaţiul
necesar a variat între 0,3-0,9 mm (Fig.15-16).
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Când preparaţi prin mock-up, îndepărtaţi exact atât
smalţ cât este necesar pentru a crea loc pentru faţetă
(Fig.17).
Am luat o amprentă de precizie într-un timp cu
polivinil siloxan. Amprenta și informaţia asupra nuanţei
coloristice finale au fost transmise tehnicianului den-
tar pentru a-l asista în fabricare faţetelor pentru care
a utilizat ceramică presată pe bază de disilicat de litiu.

Etapa de laborator: Fabricarea restaurărilor de 
laborator
Pașii de lucru:
1. Verificarea acurateţii modelului master pentru a
evita apariţia erorilor,
2. Presarea, arderea și finalizarea faţetelor ceramice
(capelor),
3. Încărcarea capelor cu mase ceramice de faţetare,
4. Verificarea finală.

Verificarea acurateţii modelului master pentru a 
preveni apariţia erorilor:
Odată ce ceramistul a verificat acurateţea modelului
master, a început să reducă și să finalizeze bonturile
individuale pentru a preveni lipsa acurateţei adaptării
marginale. Orice lipsă de acurateţe apărută în acest
stadiu va avea un efect asupra acurateţii restaurărilor
finale.

Presarea, arderea și finalizarea faţetelor:
În această etapă, cheile de silicon create pe baza
modelajului diagnostic în ceară, s-au dovedit instru-
mentale în modelarea restuarărilor al căror volum și
contururi erau identice cu cele ale mock-up-ului /
provizoriilor purtate de către pacientă.

Este esenţial să selectezi pastila adecvată de presat
și masele ceramice adecvate pentru a obţine restaurări
naturale ca aspect fizionomic. Utlizarea de materiale
coordonate ideal între ele (IPS e.max Press și
IPS e.max Ceram) vă asistă în obţinerea luminozităţii
și opacităţii necesare în vederea obţinerii unui rezultat
optim.
Primul pas a fost acela de a selcta nuanţa coloristică
a pastilei. Am selectat nuanţa MO 0 (medium opacity
zero) ca nuanţă de bază pentru confecţionarea cape-
lor faţetelor, luând în calcul următoarele aspecte:
nuanţa coloristică vizată, opacitatea, modificările de
culoare ale bonturilor și adâncimea preparaţiilor.
S-au utilizat o combinaţie de ceruri moi și dure pentru
a reproduce restaurările în cel mai mic detaliu.
Acesta previne apariţia deformărilor în zonele
închiderilor marginale subţiri în timpul montării tijelor
și al turnării masei de ambalat, crescând astfel pre-
cizia restaurărilor. Ringurile de masă de ambalat au
fost preâncălzite și pastilele de IPS e.max Press au
fost presate. După încheierea presării și a răcirii,
restaurările au fost dezambalate folosind perle de
polish, iar stratul de reacţie a fost îndepărtat. Apoi, a
fost verificată acurateţea adaptării capelor pe model.

Încărcarea capelor cu ceramică de faţetare
Când utilizaţi tehnica de stratificare, se ard masele
ceramice IPS e.max Ceram pe capele de IPS e.max
Press. Înainte de aplicarea maselor ceramice,
suprafeţele externe ale restaurărilor sunt curăţate cu
oxid de aluminiu tip 100 la 1-2 bari presiune. Înainte
de arderea de wash suprafeţele sunt din nou curăţate
cu abur. Tehnica de încărcare în straturi necesită
aplicarea ţintită a maselor opace și de luminozitate.
În acest scop, a fost desenat un plan schematic de
aranjare și amplasare a maselor ceramice și de
Impulse (Fig. 18).
Gama versatilă de mase ceramice IPS e.max Ceram
oferă posibilităţi numeroase de a atinge resultate
naturale.
În special în zona incizală trebuiesc utilizate straturi
de Enamel, mase ceramice opace și pigmenţi interni.
Procedurile de ardere pentru etapele individuale ale
procesului de stratificare au fost efectuate conform
instrucţiunilor producătorului (Fig. 19).
Odată ce au fost amplasate masele de smalţ, a fost
verificat luciul. Pentru a adapta caracteristicile de
luciu ale suprafaţei, acestea au fost fin reglate prin
aplicarea manuală a efectelor de suprafaţă și de
textură. Caracterizarea finală și efectele de glazură au
fost aplicate utilizând materialele de glazură și
pigmenţi din gama IPS Ivocolor conform parametrilor
de ardere recomandaţi de producător.

Verificarea finală în laborator
Pasul final efectuat în laborator a fost acela de a veri-
fica efectele optice. Acestea au fost verificate în
diverse condiţii de iluminare, iar caracteristicile
restaurărilor au fost comparate cu cele ale dinţilor
naturali pe care trebuiau să îi mimeze.
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