A . K . Dental Clinic
Vital Dent
clinic&lab

Claudiu Tãtaru
laborator dentar

New York Dental

Shen Dent

Dentistry for life grup

SUMAR
Editorial
Protetică fixă

Asis. Univ. Dr. Daniel Bradu, Prof. Univ. Dr. Dumitru David
Colegiul de Tehnic` Dentar`, Facultatea de Medicin` Dentar` – U.M.F. „Carol Davila” – Bucure[ti
REABILITARE ESTETIC~ MINIM INVAZIV~ A ZONEI FRONTALE MAXILARE

Ortodon]ie

Prof. Univ. Dr. Drago[ Stanciu, Asist. Univ. Dr. Anca Temelcea, Asist. Univ. Dr. Radu Stanciu,
Dr. Ileana Simion
Catedra de Ortodon]ie [i Ortopedie Dento-Facial`, Facultatea de Medicin` Dentar`, U.M.F. „Carol
Davila” Bucure[ti
MODELUL SET – UP

Foto: Florin Novac
www.e+photo.ro

nr. 3  anul II  mai 2007

Implantologie oral`

Dr. Marius Steigmann, Dr. Iasmin Al-Latif, Conf. Dr. Emanuel Bratu

ASPECTE IMPORTANTE ÎN IMPLANTOLOGIA ESTETIC~

Terapie restaurativ` direct` estetic`

Dr. Ramon Garcia - Adamez Soto/Spania; Traducere: Dr. Andrea Czimmerman

IMITAREA NATURALULUI ÎN CAZUL RESTAUR~RILOR PE DIN}II FRONTALI

Implantologie oral`

Dr. Daniel Iorgulescu, Dr. Adrian Nistor,
Clinica de Chirurgie Oral` [i Maxilo-Facial`, Spitalul Clinic de Urgen]` Militar Central

UTILIZAREA {ABLOANELOR CHIRURGICALE – CRITERIU DE SUCCES ÎN TRATAMENTUL PRIN IMPLANTE

Cercetare fundamental`

As. Univ. Dr. Cosmin Sinescu , Conf. Dr. Meda Negru]iu , Prof. Gheorghe Dr`g`nescu , As. Univ. Dorin Dodenciu,
Prof. Dr. Mihai Romînu

ANALIZA FONETIC~ CANTITATIV~ A POZI}ION~RII PROTEZELOR PAR}IALE FIXE CU PARAMETRUL
FRACTAL HURST (Partea a II-aa)

sumar

Mici anun]uri

02

Revista de actualitate dentar`
ISSN -1
1842 -2
2054
e-mail: office@dentaltarget.ro
www.dentaltarget.ro
Tel. 0724 864 358
Consultan]i
Medicin` dentar`
As. Univ. Dr. Oana Cella Andrei
Prof. Dr. Mihaela P`una
Prof. Dr. Carmen Todea
As. Univ. Dr. Cosmin Sinescu
Conf. Dr. Meda Negru]iu
Prof. Dr. Mihai Rom\nu

Prof. Dr. Dorin Bratu
Prof. Dr. Angela Podariu
Conf. Dr. Emanuel Bratu
Conf. Dr. Marius Leretter
As. Univ. Radu Scurtu
As. Univ. Sergiu Antonie
Tehn. Dentar Alina Moldovan
Tehn. Dentar Bogdan Dobrin
Tehn. Dentar Liviu Fera
Tehn. Dentar Marius Hermeneanu
Interdisciplinaritate
Prof. Gheorghe Dr`g`nescu
Prof. Adrian Podoleanu
As. Univ. Dorin Dodeniciu
Conf. Lavinia Denisa Cuc
Conf. Anca Kigyosi

Prof. Nicolae Faur
{ef lucr`ri Mihai Hlu[cu
As. Univ. Radu Negru
Redactor [ef
Claudia L`z`rescu
Colaboratori redac]ionali
As. Univ. Dr. Oana Cella Andrei
As. Univ. Dr. Cosmin Sinescu
Dr. Angelica Iliu]`
Dr. Lumini]a M`nescu
Director publicitate – marketing
Alexandru Dobre
C`t`lina Zamfirescu
Director executiv
Sabina L`z`rescu
DTP
BEST IMAGE FACTORY

Editor
Autentic Magazin SRL
C.U.I. 18766885
J/40/9805/2006
Cont:RO 58BPOS71506327980RON01
Bancpost – Doroban]i
Publicitate, contact [i abonamente
Autentic Magazin SRL, Bucure[ti, Sector 1,
str. Hatmanul Arbore, Nr. 3-7, bl. A, sc. A,
ap. 36, Tel. 0724 864 358
Editura nu-[i asum` responsabilitatea
pentru corectitudinea [i exactitatea articolelor publicate, aceasta apar]inând în
totalitate autorilor.
Reproducerea articolelor se poate face
numai cu acordul scris al editurii.
Tipografie
RH PRINTING

Implant Professional System

Ro Dental
Market

all about implants

Crivãtu Labor
Estet Labor

SÃNÃTATE ªI
DEMNITATE
Salut`m adoptarea proiectului de Lege privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum [i
înfiin]area, organizarea [i func]ionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România de c`tre Camera
Deputa]ilor ca pe un semn de normalitate, chiar dac` unul destul de întârziat. Într-o perioad` în care oamenii
obi[nui]i ai acestei ]`ri apeleaz` la emisiuni televizate ca s` ob]in` fonduri pentru s`n`tatea lor sau a familiilor lor, neomi]ând aici nici copiii, este dificil s` vorbe[ti despre drepturi. Chiar dac` ele pe hârtie exist`, chiar
dac` noi to]i pl`tim taxe pentru ca aceste drepturi s` ne fie [i acordate, acest lucru nu este suficient pentru
a le aduce în realitatea omului de rând.
Dar ce se poate face în mod concret pentru ca transformarea din ideal în cotidian s` aib` loc? S-a dovedit
c` nu este de ajuns s` pl`tim pe al]ii [i s` ne a[tept`m din partea lor s` ne reprezinte, ci trebuie s` le
reamintim [i s` ne reamintim mai des decât o dat` pe mandat cum au ajuns ace[tia acolo [i mai ales de ce.
În acest sens înfiin]area asocia]iilor profesionale (de exemplu noul Ordin al Tehnicienilor Dentari) este un
pas necesar [i firesc, chiar dac` nu rezolv` în totalitate problemele. Se pare c` în organizarea social` actual` se ajunge în mod inevitabil la o delegare, deci este important` implicarea membrilor unei asocia]ii în
alegerea celor care s` le promoveze interesele`
Casele de asigur`ri sunt aprige în a strânge fonduri de la asigura]i, devin îns` foarte zgârcite când e vorba de
a acorda pacien]ilor [i medicilor dreptul la s`n`tate [i la o exercitare demn` a profesiei. Iat` unul dintre
motivele principale pentru care din p`cate exercitarea profesiei de medic [i a celei de tehnician dentar ajung
s` presupun` mai curând calit`]i neobi[nuite de marketing decât abilit`]i strict profesionale. Este mare
p`cat c` oameni de o cert` valoare profesional` care au ales s` lucreze în mediul medical sunt nevoi]i s` se
umileasc` în fa]a „st`pânului ban” în condi]iile în care statul face din s`n`tatea noastr` o marf` oarecare.
S-a ajuns deja în situa]ia în care mul]i dintre studen]ii no[tri nu v`d în aceast` nobil` profesie mai mult decât
o modalitate ca oricare alta de a câ[tiga bani. Munca trebuie pl`tit` întotdeauna în mod firesc iar medicul
nu trebuie for]at s` se gândeasc` mai întâi la mijloacele unui trai decent binemeritat [i s` piard` din vedere
c` scopul principal al actului medical este s`n`tatea pacientului. Iat` de ce pentru a reprezenta o profesie
este necesar mai întâi de toate un bun profesionist practicant.
Cu speran]a neobosit` c` ne va fi mai bine dac` asta vrem, doresc s` transmit tuturor colegilor mei s`n`tate
[i demnitate.

editorial

As. Univ. Dr. Oana Cella Andrei
Catedra de Protetic` Dentar` Mobil`, Facultatea de Medicin` Dentar`, U.M.F. „Carol Davila” - Bucure[ti

(pentru mai multe informa]ii accesa]i site-ul Camerei Deputa]ilor: www.cdep.ro/proiecte/2006/100/70/8/cd178_06.pdf, www.cdep.ro/comisii/sanatate/pdf/2007/pv030607.pdf)
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REABILITARE ESTETICÃ MINIM INVAZIVÃ A
ZONEI FRONTALE MAXILARE
Asis. Univ. Dr. Daniel Bradu, Prof. Univ. Dr. Dumitru David
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Valoarea estetic` a din]ilor frontali
maxilari este unanim acceptat` ca
primordial` în ierarhia atributelor
func]ionale ale acestei zone.
Refacerea [i/sau îmbun`t`]irea
esteticii zonei frontale maxilare
depinde în principal de materialele
[i tehnologia adoptat` de practician,
dar mai ales de gîndirea medical` [i
experien]a practic` a acestuia.
Atitudinea medicului atît în elaborarea diagnosticului cît [i în ducerea
la îndeplinire a planului de tratament trebuie s` fie c`l`uzit` de principiul ’’primo non nocere’’ principiu
de baz` al oric`rei activit`]i medicale.
Sunt de dorit interven]iile cît mai
reduse, cu sacrificiul minim de substan]` dur` dentar`, cu p`strarea
vitalit`]ii din]ilor.
Pacientul I.C. de 30 de ani avînd o
disfunc]ie estetic` a zonei frontale
maxilare generat` de anodon]ia lui
2.2 [i aspectul nanic, cu form` de
]`ru[ a lui 1.2 s-a prezentat în speran]a reabilit`rii estetice dentare.
S-a propus o reabilitare estetic`
minim invaziv` a zonei frontale
maxilare avînd ca etape:
1 - transformarea aspectului morfologic coronar a lui 2.3 în incisiv lateral 2.2 printr-o remodelare aditiv` a
marginii incizale [i a fe]ei vestibulare
cu materiale compozite (fig. 2).
2 - refacerea morfologic` a incisivului lateral superior drept maxilar
printr-o coroan` de acoperire integral ceramic`.
Odat` cu aceasta se ob]ine [i rezultatul final scontat: reabilitarea estetic` minim invaziv` a zonei frontale
maxilare, (fig. 3).

ABSTRACT
Dental materials, the technological methods used, but most of all the medical thinking are essential in the esthetic restoration of the frontal area.
KEY WORDS: esthetic value, rehabilitation, minimal invasion.

REZUMAT
Materialele dentare, tehnologia adoptat`, dar mai ales gândirea medical` a practicianului sunt
esen]iale în restaur`rile estetice ale zonei frontale.
CUVINTE CHEIE: valoare estetic`, reabilitare, minim invaziv.
Fig. 1 Pacientul
la prezentere:
cu 1.2 nanic [i
prezen]a mezializat`
a caninului în locul
lui 2.2
absent-anodon]ie.

CONCLUZII
Cazul prezentat putea beneficia de o rezolvare protetic` estetic` [i prin folosirea metodelor
clasice, respectiv, coroane de acoperire metalo-ceramice sau integral ceramice pe ambii din]i
cu probleme estetice :1.2 [i 2.3. Sacrificiul de substan]` dur` dentar` ar fi fost semnificativ
mai mare, durata tratamentului mai îndelungat` [i costul mult mai ridicat. Tehnica minim
invaziv` aleas` pe lînga sacrificial minim de substan]` dur` dentar` a sc`zut costul la
jum`tate [i a redus timpul refacerii caninului la o singur` [edin]` clinic` în condi]iile unei
satisfaceri estetice maxime a pacientului.

Fig. 2 Rezolvare minim invaziv` a aspectului coronar al
caninului transformat în incisiv lateral.

Fig. 3 Aspectul final al reabilit`rii estetice minim invazive
a zonei frontale maxilare.

MODELUL SET – UP
Prof. Univ. Dr. Drago[ Stanciu, Asist. Univ. Dr. Anca Temelcea, Asist. Univ. Dr. Radu Stanciu, Dr. Ileana Simion

Modelul set-up este indicat pentru confec]ionarea unor aparate ortodontice
denumite „positioner” (realizate din
materiale elastice asem`n`toare celor
folosite de sportivi pentru protec]ia
arcadelor dentare). Positionerele se
aplic`, de obicei la sfâr[itul terapiei
ortodontice active, pentru a finisa anumite pozi]ii dentare, cât [i pentru a
p`stra rezultatul terapeutic ob]inut.
Realizarea modelului de set-up se
poate face fie într-o etap`, fie în dou`
etape. În ambele cazuri este necesar`
duplicarea ini]ial` a modelului.
Duplicarea se poate face cu materiale
de dublat reversibile, pe baz` de
agar-agar, sau ireversibile, pe baz` de
siliconi sau poliuretani.

ortodontie

REALIZAREA MODELULUI SET-UP
ÎNTR-O SINGUR` ETAP~
Realizarea modelului set-up într-un singur timp se face prin turnarea amprentei
luate cu materialul de dublat într-un
ghips foarte dur. Turnarea corect` [i
respectarea timpului de priz` adecvat,
specificate de produc`tor pentru materialul folosit (pentru ghips, turnarea pe
m`su]a vibratoare), sunt esen]iale,
întrucât apari]ia oric`ror defecte de
turnare compromite acest model, la
care precizia este una dintre cerin]ele
principale.
Dup` demularea modelului se m`soar`
cu [ublerul distan]a între fa]a ocluzal`
sau muchia incizal` a fiec`rui dinte [i
soclul modelului [i se noteaz` cu
creionul pe coroana dentar` a dintelui
respectiv. Apoi se practic` dou`
sec]iuni verticale cu fier`str`ul distal de
ultimii din]i distali ce trebuie rearanja]i.
Cele dou` sec]iuni verticale sunt unite
apoi cu o sec]iune orizontal` apical` de
festonul gingival, cam la 10 mm de
aceasta.
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Fig. 1 Segmentele de din]i deja t`iate

Catedra de Ortodon]ie [i Ortopedie Dento-FFacial`, Facultatea de Medicin` Dentar`, U.M.F. „Carol Davila” Bucure[ti

ABSTRACT
Set-up cast is a plastic reconstruction cast. Almost all teeth are cut from the model, because they
are willing to be rearranged three-dimensional as precise as possible.
KEY WORDS: set-up cast, positioner

REZUMAT
Modelul set – up este un model de reconstituire plastic` la care aproape to]i din]ii sunt sec]iona]i
de pe soclul modelului în scopul de a-i pozi]iona tridimensional cât mai precis.
CUVINTE CHEIE: model set-up, repozi]ionare tridimensional`
Sec]ionarea la nivelul punctelor de contact este o opera]iune foarte delicat`, întrucât se încearc` separarea din]ilor f`r` a afecta dimensiunea lor mezio-distal`. Din aceast` cauz` separarea a doi din]i
vecini se face începând cu o sec]iune par]ial` vestibular`, ce se prelunge[te apoi ocluzal [i ulterior
oral, urmând ca separarea definitiv` s` se fac` prin fracturarea punctului de contact r`mas
nesec]ionat.
Separarea din]ilor se începe dinspre distal iar, odat` blocul dentar separat, partea sa apical` trebuie
prelucrat` asem`n`tor cu o r`d`cin` conic` de dinte monoradicular (trunchi de con cu baza mare la
nivelul coletului [i baza mica situat` apical). Aceasta este necesar` pentru a putea repozi]iona din]ii
prin rotire sau înclinare f`r` ca mi[carea s` fie împiedicat` de muchii.
Dup` prelucrarea unui bloc dentar, acesta este repus în pozi]ie corectat` pe restul modelului,
m`surând ca distan]a dintre fa]a ocluzal`, respectiv muchia incizal`, [i soclul modelului s` se
p`streze. În situa]ii speciale, anumi]i din]i pot fi plasa]i mai sus sau mai jos decât distan]a înregistrat`
ini]ial. Aceasta va însemna c` positionerul va determina ingresiunea / egresiunea acelor din]i. Fixarea
se face cu cear`, care va umple [i spa]iile r`mase dup` sub]ierea p`r]ii apicale a blocului dentar. Abia
dup` plasarea dintelui astfel prelucrat, se trece la sec]ionarea [i prelucrarea dintelui mai mezial.
Construirea acestui model „corectat” va permite ca positionerul confec]ionat pe el s` reproduc` micile
corecturi la nivelul arcadei. Positionerul fiind modelat dintr-un material elastic, se va mula pe arcadele
pacientului în situa]ia existent`, dar va exercita mici presiuni asupra din]ilor pentru a-I deplasa în
direc]ia în care pozi]ia a fost corectat` înainte de confec]ionarea positionerului.
Este important s` se re]in` c` aceste aparate nu pot deplasa din]ii pe distan]e mari [i nu pot efectua
în general mi[c`ri foarte ample (de exemplu, derot`ri de 30o)
Din aceast` cauz`, uneori este mai greu de apreciat cantitatea de mi[care dentar` încorporat` prin
metoda descris` anterior. O metod` mai precis` este cea în care modelul este turnat în dou` etape.
REALIZAREA MODELULUI SET-UP ÎN DOU~ ETAPE
Realizarea modelului set-up începe cu amprentarea modelului pentru duplicarea sa. Ast`zi exist` o
gam` larg` de sisteme de duplicat modele pe baz` de materiale siliconice [i fiecare tehnician îl va
folosi pe cel pe care-l cunoa[te mai bine. Se deosebesc în principal dou` tipuri de materiale:
reversibile (pe baz` de Agar-Agar) [i ireversibile (pe baz` de siliconi [i cauciucuri polieterice).
Pentru a respecta precizia la turnarea modelului, modelul set-up se va turna dintr-un material tip epoxi.
Avantajele materialului tip epoxi sunt urm`toarele:
- o dozare precis`,
- o bun` fluiditate a materialului,
- prelucrare u[oar` [i precis`,
- timp de priz` relativ scurt,
- fidelitate bun`.
Înainte de turnare, materialul trebuie omogenizat în tub. Dozarea activatorului trebuie s` fie foarte precis` pentru a se respecta propriet`]ile fizice ale materialului. Materialul astfel ob]inut se spatuleaz`

T~IEREA {I FINISAREA ARCADEI
DENTARE
Pentru modelul set-up se taie în form`
rectangular` din]ii a c`ror pozi]ie se
dore[te corectat`.

Fig. 4. Positionere montate pe modele de
set-up, pentru a se urm`ri adaptarea pe
din]i.

Fig. 2, 3 - Îndep`rtarea modelului de set-up din amprent`

Pentru a evita degradarea ocluzal` a materialului [i apari]ia unor mici fisuri în model în timpul
t`ierii [i [lefuirii, ca [i în momentul mont`rii modelului, acesta se pensuleaz` cu lac colorat.
În mod normal, aplicarea în strat neuniform ar duce la apari]ia inexactit`]ii, lucru ce nu se întâmpl` în
situa]ia folosirii materialului Epoxi-Die.
Zona de separare a din]ilor se marcheaz` pe model mai întâi vestibular [i apoi oral. Pentru o separare corect` se marcheaz` atât din]ii cât [i baza modelului. Pentru a nu leza punctul de contact
separarea se opre[te în imediata apropiere a acesteia (ultima por]iune se rupe). Unele por]iuni
unidentare, în special la arcada inferioar`, se separ` u[or , f`r` a fi nevoie de rupere, lucru important în vederea set-up-ului.
Pentru mi[carea de rota]ie a unui singur dinte trebuie ca por]iunea bazal` s` fie [lefuit` paralelipipedic. Acest lucru se întâmpl` mezial [i distal de dinte [i anume diagonal pe rota]ia planificat`.
Pentru a p`stra continuitatea bazei palatinale [i contactul cu mucoasa dup` repozi]ionarea din]ilor,
este nevoie de o baz` de material plastic. Întâi se umple baza palatinal` cu material baropolimerizabil care apoi se introduce în oala de polimerizare. Apoi acesta se fasoneaz`, se repozi]ioneaz` în
amprent` în a[a fel încât s` nu ia contact cu segmentele de din]i deja t`iate (fig. 1).
Segmentele dentare repozi]ionate, [lefuite conic, segmentele nemodificate (prin set-up) [i baza
palatinal` se repun în amprent`. Pentru a fi pozi]ionate corect, segmentele dentare se vaselineaz`
ocluzal. În aceast` faz` trebuie verificat dac` mi[c`rile din]ilor dorite pot fi realizate.
ETAPA FINAL~ DE REALIZARE A MODELULUI SET-U
UP
Dup` pozi]ionare se toarn` cear` fierbinte (nu prea fierbinte spre a nu ap`rea contrac]ii), astfel
încât segmentele s` fie acoperite cu un strat de aproximativ 2 mm. Înainte de înt`rirea complet`,
în masa de cear` se traseaz` reten]ii pentru soclul de gips. Dup` înt`rirea cerii [i gipsului, modelul
set-up poate fi îndep`rtat din amprent` (fig. 2, 3).
Positioner-ul se realizeaz` dintr-un material dur, transparent, dar [i cu propriet`]i elastice astfel
încât s` se poat` urm`rii adaptarea pe din]i (fig. 4).
La corectarea pozi]iilor dentare trebuie s` se ]in` seama c` rezultatul nu poate fi judecat la nivelul
unei singure arcade, ci c` trebuie s` se urm`reasc` modul în care din]ii se întâlnesc în ocluzie.
Cea mai indicat` metod` de montare a modelului set-up este cea în Gnathomat (Ivoclar), nefiind
nevoie de alte medii de transmitere a informa]iei ca în cazul articulatorului.
Gnathomatul folose[te, spre deosebire de articulator înregistr`rile pantografice (extraorale), înregistr`ri de o mare acuitate spre a fixa pozi]ia [i mi[c`rile mandibulei fa]` de maxilar.
Acesta va preveni situa]iile în care pozi]ia corectat` a unui dinte interfer` cu mi[c`rile ocluzale,
corectarea fiind supus` recidivei, iar dintele suferind un fenomen de „jiggling” (o mi[care de „dute vino”) ce poate fi nociv` pentru r`d`cina dintelui (producând resorb]ii radiculare aproape
totale).
Positionerul se poate realiza [i din materiale termoplastice, ce se aplic` pe model înc`lzite (cu sau
f`r` vacuum). Din aceast` cauz` ele nu pot fi confec]ionate direct pe modelul de set-up, întrucât
temperatura înalt` ar topi ceara [i ar produce deplas`ri ale blocurilor dentare, înainte ca positionerul s` fie conformat.

ortodontie

energic 30 secunde. Dup` o cur`]are [i
o uscare atent` a amprentei, se pensuleaz` cu pudr` adeziv`. Pe aceast`
cale se ob]ine fluiditatea optim` pentru
materialul epoxi. Pulberea în exces se
îndep`rteaz` cu jet de aer (r`mâne o
pelicul` mat` siliconic` pe fa]a intern`
a amprentei).
Urm`torul pas este foarte important pentru a nu ap`rea incluziuni de aer. Firma
produc`toare recomand` pensularea
amprentei. Este mai bine, îns`, s` se
lase materialul s` curg` u[or în
amprent`. În acela[i timp se poate fluidifica mai mult material Epoxi cu diluantul
din pachet. La sfâr[it se va umple
amprenta pân` la marcaj, turnând direct
din bolul de preparare. Timpul de prelucrare este de aproximativ 10 minute.
Dup` ce a fost umplut` amprenta, se
las` dou` ore s` fac` priz`. Înainte ca
arcada dentar` s` fie foliat` [i fasonat`,
mai este nevoie de o pauz` de o or`,
fiindc` sistemele Epoxi au un timp de
priz` foarte lung. Acesta difer`, evident,
în func]ie de cantitatea de material [i de
temperatur`. În general, cu cât este mai
pu]in material, cu atât priza e mai lent`.
Ca atare, dac` se toarn` un dinte timpul
de priz` este de trei ore, iar la o arcad`
timpul de priz` este de dou` ore.
Dup` cele trei ore, modelul este stabil
dimensional [i poate fi prelucrat.
Arcada poate fi foliat` imediat pentru
set-up-ul dorit (din]i separa]i sau grupe
de din]i) [i fasonat`.
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ASPECTE IMPORTANTE ÎN
IMPLANTOLOGIA ESTETICÃ

Implanturile dentare sunt ast`zi
solu]iile stomatologice din ce in ce
mai mult solicitate de c`tre pacien]i
[i adoptate de stomatologi pentru
ob]inerea unui rezultat terapeutic [i
estetic superior. Prezent`m în cele ce
urmeaz` câteva aspecte esen]iale în
realizarea cu succes a unui implant
endoosos.

Situa]ii
postextrac]ionale
Dup` extrac]ia unuia sau mai multor
din]i care nu mai pot fi p`stra]i din
considerente de natur` clinic` apare
situa]ia concret` în care medicul [i
pacientul urmeaz` s` decid` cu
privire la solu]ia protetic` adecvat`
pentru dintele/din]ii lips`. În luarea
acestei decizii factorul esen]ial este
reprezentat de stadiul de resorb]ie a
osului maxilar, precum [i de evaluarea p`rtilor moi.
În cazul lipsei înc`rc`rii fiziologice, se
înregistreaz` o resorb]ie osoas` maxilar` între 40 [i 60% pe parcursul
primilor trei ani, care continu` ulterior cu 0,25–0,5% pe an. O asemenea
afectare a osului alveolar nu conduce
doar la probleme de natur` estetic`,
ci [i func]ional`. În aceste cazuri o
rezolvare prin implant unic nu mai
este posibil` datorit` în`l]imii insuficiente a osului maxilar. Solu]ia
ideal` în situa]ii de acest gen, adaptat` din punct de vedere func]ional [i
estetic ar fi, introducerea a dou` sau
mai multe implanturi care ofer` o
stabilitate superioar` [i care prin
înc`rcare vor întrerupe cercul vicios
al resorb]iei osoase.
Dac` exist` îns` un os alveolar
corespunz`tor în locul de extrac]ie cu
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 Pozi]ionarea tridimensional` a implantului
 Diagnosticarea ]esuturilor moi
 Sus]inerea ]esuturilor moi în implantarea imediat`
 Reguli de natur` estetic` în domeniul protez`rii

ABSTRACT

Implant supported restorations for partially or fully edentulous patients have been a well-accepted
and predictable treatement modality. An important aspect in aesthetic implantology is the precise
diagnosis of the patient’s soft tissue and the corect evaluation of available bone. The purpose of this
article is to present some important guidelines for obtaining aesthetic results in imlpant dentistry.
KEY WORDS: dental implant, aesthetics, soft tissue, interproximal height of bone

REZUMAT

Supraprotezarea pe implanturi dentare pentru pacientii edentati total sau par]ial a devenit o modalitate de tratament bine acceptat` de c`tre ace[tia [i cu rezultate previzibile. Un aspect important
\n implantologia estetic` \l reprezint` diagnosticul precis al ]esuturilor moi ale pacientului precum [i
evaluarea corecta a osului disponibil. Scopul acestui articol este de a prezenta câteva aspecte
importante în ceea ce prive[te ob]inerea unor resultate estetice \n implantologie.
CUVINTE CHEIE: implant dentar, estetic`, ]esut moale, \n`l]imea osului interproximal
Imaginea 1 – Parodon]iul gros [i
plat
Imaginea 2 – Pozi]ionare
tridimensional` ideal` a
implantului în func]ie de limita
dintre cement [i smal].
Imaginea 3 – Pozi]ionare
tridimensional` ideal`
mezio-distal`,
vestibulo-palatinal`
a implantului.
Imaginea 4 – Pozi]ia
mezio-distal` a implantului
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Imaginea 5 – În cazul unei implant`ri imediate este necesar` sus]inerea ]esuturilor moi.
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Imaginea 6 – U[oara angula]ie a implantului palatinal conduce la modificarea coroanei protetice.

o în`l]ime [i o l`]ime nemodificat`,
este posibil ca fiecare dinte lips` s`
fie înlocuit cu un implant. Pentru prevenirea resorb]iei osului maxilar este
recomandabil` utilizarea unor
implanturi mai lungi [i mai late cu un
raport bun între coroan` [i r`d`cin`
care ofer` o stabilitate foarte buna.
Implantul imediat este recomandat
deoarece reduce num`rul de interven]ii necesare, fiind acceptat mai
bine de c`tre pacient.

Pozi]ionarea implantului
Pozi]ionarea tridimensional` a
implantului din punct de vedere
mezio-distal [i vestibulo-palatinal
(imaginile 1 - 4) este unul dintre cei
mai importan]i factori în etapa
chirurgical`. Elemente esen]iale în
aceast` pozi]ionare sunt distan]a
fa]` de din]ii al`tura]i precum [i limita dintre smal] [i cement (Margo gingivalis în retrac]ia gingival`).

Sus]inerea ]esutrilor moi
Pentru un rezultat estetic, dup`
implantarea imediat` este necesar`
sus]inerea ]esuturilor moi vestibulare (imaginea 5 [i 6) (Garber [i
Salama). În caz contrar, acest ]esut
moale ar fi distrus, ceea ce ar conduce la un compromis de natur`
estetic`.
Coroana provizorie: Sus]inerea
p`r]ilor moi se poate realiza prin aplicarea imediat` a unei coroane provizorii, aceasta fiind montat` pe
implant imediat dup` efectuarea
implantului. Aceast` coroan` provizorie trebuie scoas` din ocluzie, în caz
contrar fiind împiedicat` integrarea
osoas` a implantului ca urmare a
unor micro-mi[c`ri. În func]ie de axul
de aplicare a implantului este necesar` modificarea modalit`]ii de fixare
a coroanei protetice.
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Imaginea 7 – Rezultat final dintele 1.1 cu implant, dintele 2.1 cu fa]et`.
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Imaginea 8 – Adaptarea ]esuturilor moi la protezarea
metalo ceramic` dup` un an. Elemente protetice ale
biotipului, aplicate la realizarea coroanei.

Formatorul gingival: alt` posibilitate de sus]inere a ]esuturilor moi este de exemplu formatorul gingival din compozit fotopolimerizabil sau din material similar. La opt s`pt`mâni de
la interven]ia chirurgical` începe s` se regenereze papila interdentar` (Kohl [i Zander
1961). Sus]inerea provizorie reprezint` [i o stimulare permanent` inter-proximal`, ceea ce
conduce la un grad sporit de keratinizare (Stahl).

Estetica în implantarea tardiv`
De cele mai multe ori este posibil` realizarea unui implant imediat. Pot exista îns` [i infec]ii
acute care pun sub semnul întreb`rii efectuarea unui implant imediat si duc la amânarea
opera]iei.
Din punct de vedere estetic se pune întrebarea dac`, în cazul unei implant`ri tardive, se pot
ob]ine acelea[i rezultate de natur` estetic` la nivelul p`r]ilor moi. Pentru a r`spunde cu precizie la aceast` întrebare este necesar` o diagnosticare precis` a ]esuturilor moi. În literatura de specialitate au fost descrise dou` biotipuri de parodon]iu (]esut moale) (Ochsenbein).
Este vorba despre un parodon]iu gros [i despre unul sub]ire. În cazul parodon]iului sub]ire
nu exist` prea multe [anse de succes din punct de vedere estetic. În cazul acestui biotip,
modific`rile care survin în urma unei extrac]ii sunt de natur` extrem` [i anume: are loc o
resorb]ie puternic` a oaselor sub]iri de dedesubt urmate de deteriorarea ]esuturilor moi. În
cazul parodon]iului gros (imaginea 1), în urma extrac]iei, volumul modific`rilor este mult
mai redus. În asemenea situa]ie, efectuarea târzie a implantarii nu conduce la modific`ri
semnificative. Nu are loc o resorb]ie a oaselor pozi]ionate dedesubt, având în vedere faptul
c` acestea sunt mult mai groase [i mai stabile în compara]ie cu biotipul parodon]iului
sub]ire. În cazul parodon]iului gros, plat, punctele de contact sunt pozi]ionate în treimea
apical` a coroanei clinice (imaginea 8), iar în cazul parodon]iului sub]ire punctul de contact
se reg`se[te în treimea incizal`. Diagnosticarea biotipului parodon]iului prezint` utilitate
atât la protezarea final`, cât [i la cea provizorie.

Concluzii
În cazurile unor din]i lips`, implanturile dentare sunt considerate ast`zi o solu]ie de preferat celor mai multe alte sisteme de protezare. Implantologia dentar` cunoa[te ast`zi o
amploare deosebit` datorit` dezvolt`rii unor tehnologii performante [i a experien]ei
câ[tigate în timp. Scopul acestui artiolul a fost s` puncteze, pentru medicii stomatologi,
câteva din aspectele fizio-patologice [i fizionomice care trebuie luate în considera]ie la
adoptarea unei solu]ii terapeutice în acest domeniu, pentru ob]inerea unui rezultat
func]ional [i estetic.

Imitarea naturalului în cazul
restaurãrilor directe pe dinþii frontali
Dr. Ramon Garcia - Adamez Soto/Spania;
Traducere: Dr. Andrea Czimmerman

Abstract

The clinical cases shown will demonstrate that appropriate material selection, like a very
good working technique allow us to obtain true to life esthetic results even in very complex
cases. A smooth transition between restoration and the natural tooth structure it`s a crucial
characteristic. In the cases presented I will explain in detail the working procedure used to get
these results.
KEY WORDS: Nano-technology, Tetric® EvoCeram, appropriate selection of materials, working-technique, shade map of the tooth, translucency, opalescence, chroma, the transition
between tooth and restoration, polish, surface texture, hallo effect.

Fig. 1 – Situa]ia pre-operatorie

Fig. 2 – Straturile [i modul lor de aplicare, ar`tând diferitele tipuri de mase
®
de Tetric EvoCeram utilizate

terapie restaurativa directa estetica
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Rezumat

Cazurile clinice prezentate mai jos vor demonstra c` selectarea materialelor adecvate, ca [i
o tehnic` de aplicare în straturi bine pus` la punct permit ob]inerea unor rezultate de succes
sem`nând izbitor cu naturalul chiar [i în cazuri foarte complexe. O tranzi]ie lin` între restaurare [i structura dentar` natural` este o caracteristic` crucial`. În cazurile prezentate v` voi
furniza o descriere detaliat`a procedurii utilizate pentru a atinge aceste rezultate.
CUVINTE CHEIE: Nano-tehnologie, Tetric® EvoCeram, selectarea materialelor adecvate,
tehnic` de lucru, harta de culoare a dintelui, translucen]`, opalescen]`, cromatic`, tranzi]ie
restaurare – dinte, lustruire, textur` de suprafa]`, efect de halou.
Introducerea nano-tehnologiei în domeniul r`[inilor compozite a furnizat medicinei dentare o
serie de op]iuni interesante. Numeroase firme produc`toare ofer` curent materiale ale c`ror caracteristici fizice, biologice [i func]ionale sunt foarte asem`n`toare cu cele ale din]ilor naturali.
Posibilitatea de a lucra cu opacit`]i diferite, nuan]e coloristice [i efecte speciale pentru a reproduce dentina uman` [i structura smal]ului furnizeaz` dentistului capacitatea de a atinge rezultate estetice fantastice.
Unul dintre aceste compozite este Tetric® EvoCeram, care a fost lansat de firma IvoclarVivadent
la începutul lui 2005. În contrast cu predecesorul s`u Tetric® Ceram, noul compozit ofer` trei
avantaje decisive: se polizeaz` pân` la un lustru înalt mult mai u[or [i mai rapid, are o rezisten]`
la abrazie mai mare [i demonstreaz` o contrac]ie de polimerizare semnificativ mai mic`.
Cazurile clinice prezentate mai jos vor demonstra c` selectarea materialelor adecvate, ca [i o
tehnic` de aplicare în straturi bine pus` la punct permit ob]inerea unor rezultate de succes
sem`nând izbitor cu naturalul chiar [i în cazuri foarte complexe. O tranzi]ie lin` între resturare [i
structura dentar` natural` este o caracteristic` crucial`. În cazurile prezentate v` voi furniza o
descriere detaliat` a procedurii utilizate pentru a atinge aceste rezultate.

Cazul clinic 1
Aceast` pacient` de gen feminin a venit la mine cu trimitere, dup` efectuarea unui tratament
endodontic.
Dintele 1.1 suferise o fractur` [i aceasta afectase [i pulpa (Fig.1).
În acest caz, am fost pu[i fa]` în fa]` cu provocarea de a restaura un linie cu o linie de fractur`
distinct` ce str`b`tea treimea medie a dintelui. Tehnicile de restaurare conven]ionale ar fi determinat ob]inerea unei linii de demarcare net` între materialul de restaurare [i structura dentar`
natural`. Cum treimea gingival` coronar` demonstra o schimbare de nuan]` coloristic`, s-a
decis efectuarea umui tratament de albire endodontic înainte de fabricarea restaur`rii directe.
Unul dintre beneficiile ob]inute în urma utiliz`rii nuan]elor de Bleach în cazul lui Tetric® EvoCeram
este acela c` ele permit modificarea luminozit`]ii restaur`rii.

3c

Fig. 3 a-c – Diferi]ii pa[i de lucru din timpul finis`rii [i lustruirii

Fig. 4 – Rezultatul final dup` terminarea tratamentului

Fig. 5 [i 6 – Vedere din unghiuri diferite asupra liniei de tranzi]ie

Cazul clinic 2
Un b`iat de nou` ani s-a prezentat
cu o hipocalcifiere la nivelul 1.1.
Datorit` severit`]ii defectului
microabrazia nu a fost posibil`. În
acest tip de leziune un efect estetic optim este atins numai dac`
aceasta est complet îndep`rtat`
(Fig. 7).

Dup` tratamentul ariei de restaurat si determinarea caracteristicilor de culoare ale structurilor dintelui adiacent, încep s`-mi construiesc harta de culoare a dintelui. Materialele ar trebui aplicate
astfel încât s` nu apar` limite de demarca]ie clare. Aceasta ar facilita mascarea tranzi]iei dintre
straturile individuale de material (Fig. 8).
Denti[tii ar trebui s` fie con[tien]i de propriet`]ile optice [i gradientele de translucen]` [i
opalescen]` ale dintelui de restaurant. Un alt lucru important de cunoscut este legat de
propriet`]ile de fluorescen]` ale diferitelor materiale. Toate acestea sunt cruciale pentru aspectul
optic al restaur`rii în anumite condi]ii de iluminare. Tetric® EvoCeram este un material care are o fluorescen]` comparabil` cu cea a dintelui natural (Fig. 9 a pân` la c).
Când rezultatul final este studiat nu se poate observa nici o linie de delimitare între materialul de
restaurare [i structura dentar` natural`. Aceasta înseamn` c` am reu[it s` creem o tranzi]ie perfect` prin tehnica de stratificare descris`.
Un alt aspect critic este redarea tentei alb`strui între limita final` a stratului cromatic [i muchia
incizal`. Acest efect opalescent este atins cu ajutorul nuan]ei de incizal a Tetric® EvoCeram, care are
propriet`]i optice de opalescen]` de excep]ie.
În contrast cu cazul anterior, efectul de halou a fost încorporat în cazul de fa]` [i este vizibil în mod
clar de-a lungul bordului incizal (Fig. 10).

Fig. 7 – Cazul la prezentareF
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Fig. 8 – Harta coloristic` a dintelui [i modalitatea de aplicare a straturilor [i pozi]ia
diverselor mase de Tetric® EvoCeram
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Fig. 9 a-c – Prezentarea diver[ilor pa[i de lucru în acest caz
Crearea acestui efect influen]eaz` percep]ia asupra conturului extern al coroanei dentare [i dimensiunea final` a dintelui, întrucât înr`meaz` practic din punct de vedere optic dintele. Figura 10
arat` rezultatul final.
Noul compozit Tetric® EvoCeram este foarte convenabil de aplicat, se pierde perfect în mediul
natural înconjur`tor din cavitatea oral` [i permite adaptarea coloristic` precis`.
terapie restaurativa directa estetica

În acest tip de procedur` este de
maxim` importan]` s` fie luate în
considerare diferitele caracteristici
ale materialelor de restaurare utilizate, cu referire la luminozitate,
cromatic` [i translucen]`. Aten]ie
trebuie acordat` [i efectului de profunzime [i grosimii diferitelor straturi de r`[in` compozit`.
Dup` terminarea reconstituirii este
extreme de important s` finisa]i [i
s` lustrui]i restaurarea foarte
minun]ios la tura]ie redus`, f`r` a
exercita prea mult` presiune.
Numai în acest fel se poate ob]ine
un luciu final înalt, men]inând în
acela[i timp caracteristicile texturii
suprafefe]ei (Fig. 2 [i 3a).
Dup` finisarea restaur`rii, reconstituirea ar trebui analizat` din punct
de vedere al modului cum se
încadreaz` [i se pierde în mediul
înconjur`tor (Fig. 3b, 3c [i 4).
Figura 5 [i 6 furnizeaz` vederi din
unghiuri diferite asupra liniei de
tranzi]ie, asupra translucen]ei treimii
incizale precum [i asupra luminozit`]ii finale, care este perfect vizibil`
în imaginea alb-negru.
Dup` analiza minun]ioas` a cazului
a devenit clar faptul c`, poate, o
solu]ie mai bun` de restaurare ar fi
fost atins` dac` ar fi fost luat în calcul efectul de halou – o band` mai
opac` cu o cromatic` diferit` ce
încadreaz` muchia incizal` - care
este vizibil` la dintele adiacent.
Motivul pentru care men]ionez
acest lucru nu este acela c` pacientul s-ar fi sim]it mai bine cu acest
efect, ci pentru c` în mod constant
tind spre a-mi perfec]iona tehnica.
La distan]a normal` de vorbire
acest detaliu este greu de observat.
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Fig. 10 – Rezultatul final
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Eu [i
(in) competen]ele
mele
Motto:
„Între bine [i r`u e-o lupt` necurmat`
Cerul nu se îngrije[te de patimi omene[ti
Nu-i mul]umi, nu-l blestama
Amaru-]i [i bucuria, nu sunt problema sa”
„Rubaiate” – Omar Khayyam (1050 - 1123)

Dup` aderarea României la Uniunea
European` trecem, dup` p`rerea mea,
printr-o perioad` extrem de confuz` pe
toate planurile. Dar cel mai îngrijor`tor
lucru este apari]ia unei st`ri de spirit
care ne era str`in` oarecum, cu toate
c` face parte din profilul psihologic
balcanic: critica. Toat` lumea critic`
pe toat` lumea ar`tând de fapt c`
menirea noastr` este cu totul alta, c`
de fapt cele dou` componente
esen]iale – activitatea profesional` [i
via]a personal` – sunt împinse pe un
plan secundar. Politicieni, arti[ti dar [i
medici î[i trâmbi]eaz` prezen]a prin
critic` înver[unat`, uitând de fapt c` ei
trebuie s` fac` cu totul altceva:
politic`, art` [i s` vindece boli.
Aceast` stare de spirit general – critic`

UTILIZAREA ªABLOANELOR CHIRURGICALE
CRITERIU DE SUCCES ÎN
TRATAMENTUL PRIN IMPLANTE
Dr. Daniel Iorgulescu, Dr. Adrian Nistor,
Clinica de Chirurgie Oral` [i Maxilo-FFacial`, Spitalul Clinic de Urgen]` Militar Central

ABSTRACT
The use of surgical templates for the correct position of dental implants is obviously necessary for
obtaining the best result in the rehabilitation of both function and esthetics of the oral cavity.
Surgical templates help a lot in considering the number of implants and the axis of insertion, providing important information concerning the cervical level of the future restoration.
Hence it is very important that they are realized together with the prosthodont, when the implants are
inserted by an OMF or Oral surgeon, but also with dental technician who is actually producing the
restoration.
Today surgical templates are made in a large variety of models so that the practitioner
is really helped, having in common that they are easily made of cheap materials that can help the
doctor in a simple way, without intervening in the surgical act.
In this short review we will try to present a comparative study of different types of surgical templates
taking in account the facts presented before.
KEY WORDS: implant, surgical template, esthetic and functional restoration.

REZUMAT
Folosire [abloanelor chirurgicale pentru stabilirea amplasamentului de elec]ie al implantelor dentare
este strict necesar` pentru ob]inerea celui mai bun rezultat în restaurarea func]ionalit`]ii [i esteticii
cavit`]ii bucale.
{abloanele chirurgicale ajut` foarte mult atât în stabilirea num`rului de implante cât [i al axului de
inser]ie ale acestora , furnizând date foarte importante pentru stabilirea nivelului coletului din]ilor la
restaurarea protetic` .
Din acest motiv, este bine ca ele s` fie concepute în colaborare cu proteticianul, în cazul în care interven]ia chirurgical` este efectuat` de chirurgul B.M.F. sau chirurgul oral, dar [i cu tehnicianul dentar
care va realiza lucrarea protetic`.
În ziua de azi, exist` o gam` foarte diversificat` de tipuri de [abloane chirurgicale pentru ca practicianul s` fie realmente ajutat, ele fiind confec]ionate cât mai simplu [i din materiale ieftine, dar care
s` conduc` cât mai exact medicul [i care s` nu ridice obstacole în calea procedeului chirurgical.
În aceast` succint` trecere în revist` vom încerca o prezentare comparativ` a diferitelor tipuri, luând
în cosidera]ie criteriile expuse mai sus.
CUVINTE CHEIE: implant, [ablon chirurgical, restaurare estetic` [i func]ional`.

nu a ocolit nici arta dentar`. În cazul
nostru critica se adreseaz` în general
celor care se remarc` prin câte ceva,
celor care dobândesc o oarecare notorietate, celor care au o competen]`
mai ridicat` decât aceea care îi

implantologie orala

privesc, îi ascult`, nu îi în]eleg [i de
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aceea îi critic`. Dac` nu e[ti remarcat
de nimeni [i refuzi competi]ia vei face
parte din categoria celor care au dreptul s` critice f`r` explica]ii sau argumente logice.

INTRODUCERE
Implanturile dentare au patruns în practica stomatologic` clinic` [i [tiin]ific`, ca o metod` curent`
de restaurare a func]iilor cavit`]ii bucale.
Aceasta se datoreaz` atât îmbun`t`]irii tehnicilor chirurgicale care au devenit mult mai pu]in traumatice (practic se poate compara cu o extrac]ie dentar` mai laborioas`), cât [i perfec]ion`rii materialelor folosite.
La începuturile impantologiei, cu a[a numitele implanturi osteointegrate, se lua în considera]ie
numai volumul de os din zona vizat` ; acesta fiind singurul criteriu, rezultatele protetice nefiind la
nivelul a[tept`rilor, de multe ori având inclin`ri ale axelor viitorilor din]i care nu permiteau o construc]ie protetic` nici m`car acceptabil`. Rezultatele nu satisf`ceau nici func]ional [i nici estetic.
O dat` cu acumul`rile de experien]` s-a trecut treptat la a[a numita “INDICAREA PROTETIC` A LOCULUI DE AMPLASARE A IMPLANTELOR “, în a[a fel încât azi pozi]ionarea implantelor se face numai pe
baza datelor furnizate de viitoarea construc]ie protetic`.
Posibilitatea de a avea o relativ` independen]` , vis-à-vis de volumul osului se datore[te folosirii
materialelor de augmentare (biologice sau sintetice) precum [i a membranelor.

În Uniunea European` se pare c` în
medicina dentar` lucrurile stau cu
totul altfel. Viziunea clar` asupra
practicii de cabinet se bazeaz` pe alte
principii date de competen]e în
diferite domenii. La fel [i în munca din
laboratorul de tehnic` dentar` f`r` de

Foto 1

Foto 2

care activitatea dintr-un cabinet de
minim.
Observa]iile critice biunivoce între
cabinet [i laboratorul de tehnic` trebuie s` duc` la un singur rezultat:
îmbun`t`]irea calit`]ii actului medical
[i nu la crearea unei tensiuni psihologice.
Pentru evitarea acestor disfunc]ii „verbale” exist` o singur` solu]ie:
ob]inerea unei competen]e profesionale cât mai ridicate.
Sunt oare eu în m`sur` s`-l judec pe
un altul, doar pentru c` nu-mi place
privirea sa sau pentru c` sunt mai
competent?
{i pentru a încheia într-o not` ceva
mai optimist`, s` ne amintim vorbele
eternului român Mircea Eliade, cel
care a surprins ca nimeni altul, psihologia poporului c`ruia i-a apar]inut
cu sufletul [i gândul pân` nu demult:
„actul creator românesc e comparabil
cu strig`tul ciobanului din Miori]a
care-[i exalt` moartea în termeni
nup]iali. Miori]a e important` mai ales
pentru ce au v`zut în ea intelectualii
de un secol încoace......”.

Dr. Adrian Nistor

În concluzie, [abloanele chirurgicale utilizate pentru inserarea implanturilor, sunt absolut necesare pentru ob]inerea rezultatului dorit, mai ales în situa]iile în care colaboreaz` la efectuarea
restaur`rii un colectiv de medici cu diferite specialit`]i. Chiar [i în situa]ia în care lucrarea este
efectuat` de un singur medic, el are nevoie de acest [ablon deoarece pe durata tratamentului îi
pot lipsi anumite date pe care le poate reg`si foarte u[or cu ajutorul acestuia.
În literatura de specialitate au fost descrise un numar foarte mare [i foarte variat de asemenea
[abloane chirurgicale.
Prin prezentul articol, vom prezenta câteva modele având drept criteriu de baz`, u[urin]a de
folosire a lor în practica de zi cu zi în clinic` sau cabinetul stomatologic.
CARACTERISTICELE NECESARE ALE {ABLOANELOR CHIRURGICALE DE GHIDAJ PENTRU
INSERAREA IMPLANTELOR
Indiferent de tipul de [ablon folosit, de fiecare dat` va trebui s` se ia în considera]ie anumi]i
parametrii care se refer` în mod special la interven]ia chirurgical`, cum ar fi:
- neîmpiedicarea vizibilitî]ii în câmpul operator.
- nici un fel de obstacol în calea irig`rii , r`cirii osului în timpul interven]iei
- u[urin]a în manipulare
- exactitatea ghidajului far` existen]a de obstacole.
- lipsa absolut` a posibilit`]i de contact cu orice material str`in (în mod special un alt metal).
CONDI}II NECESARE PENTRU CONFEC}IONAREA UNOR ASTFEL DE {ABLOANE
Trebuie confec]ionate modele de studiu [i montate în articulator, transferând toate datele necesare (în`l]imea [i planul de ocluzie, curba Spee, etc.)
Se modeleaz` de c`tre tehnician în cear` viitoarea lucrare protetic` , l`sând spa]iile interdentare
libere în a[a fel încât, dup` realizarea lor din acrilat s` se poat` transfera în cabinet toate datele
pentru deplina reu[it` a viitoarei restaur`ri.
DIVERSIFICAREA {ABLOANELOR ÎN FUNC}IE DE TIPUL DE LUCRARE PROTEIC~ PRECONIZAT~
Este de la sine în]eles c` gradul de preten]iozitate al execu]iei [abloanelor difer` în func]ie de
planul protetic. Am putea încerca o clasificare a lor în :
1. lucr`ri mobile cu subdiviziuni în :
- lucr`ri mobile legate de implanturi prin O-ring (capse)
- proteze scheletate sprijinite pe implanturi prin intermediu barelor de legatur` între implanturi [i
c`l`re]i
2. lucr`ri fixe ( pun]i ) cu dou` subdiviziuni :
- ata[ate la implanturi prin în[urubare.
- ata[ate la implanturi prin cimentare.
În prima situa]ie, confec]ionarea [ablonului este mai pu]in preten]ioas` având în vedere c` prioritatea clinicianului este de a corecta [i defectele rezultate de edenta]ia total`, subtotal` sau
foarte întins` cu consecin]e [i în deficien]a reliefului crestelor alveolare [i al ]esuturilor moi ale
cavit`]ii bucale.
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Aceast` corectare se realizeaz` cu
ajutorul bazei protezei, sprijinul ei asigurându-se [i de c`tre crestele alveolare. În aceast` situa]ie, implantele
jucând în primul rând rolul de ancorare
a lucr`rii protetice.
Astfel reiese c` cerin]ele avute de la
[ablon sunt mult mai modeste, din]ii
find a[eza]i pe baza protezei [i ceea ce
ne intereseaz` în primul rând este ca
implanturile s` fie pozi]ionate cât mai
în centrul crestei alveolare [i în zonele
cu un volum osos satisf`c`tor. De obicei în aceste situa]ii sunt suficiente
dou` implanturi în zona caninilor atât la
maxilar cât [i la mandibul`, la care se
ata[eaz` o protez` simpl` acrilic` prin
intermediul a doua capse.
Tot în prima situa]ie, subdiviziunea a
doua, situa]ia este pu]in mai complicat`, deoarece, sunt necesare 3 – 4
implanturi pe respectivul maxilar,
legate între ele prin bare de legatur` pe
care se va sprijini o protez` scheletat`
prin intermediul unor c`l`re]i.
Nici în aceast` situa]ie, locurile de
amplasare ale implanturilor nu ridic`
preten]ii deosebite, ele fiind acoperite
de baza protezei pe care se monteaz`
din]ii artificiali.
Preten]iile avute de data acesta sunt
ceva mai mari datorit` nevoii absolute
de paralelism între implanturi.
Pentru lucr`rile protetice fixe,
preten]iile sunt mult mai mari. În aceste situa]ii parametrii care trebuiesc
lua]i în considerare sunt mult mai mul]i:
- locul de amplasare a implantului trebuie[te stabilit în centrul dintelui.
- trebuie pozi]ionat 2 – 3 mm sub
nivelul crestei alveolare în a[a fel încât
bontul protetic s` fie acoperit de
viitoarea coroan` [i s` nu creeze probleme estetice la colet.
- unghiul de inclinare al axului implantului este necesar s` fie stabilit cu
foarte mare precizie precum [i paralelismul între implanturi în cazul c` sunt
a[ezate mai multe. Aceasta în special
în cazul pun]ilor fixate prin în[urubare.
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La cele fixate prin cimentare este mai u[or datorit` conectoarelor care sunt disponibile cu diferite
unghiuri de înclinare 0 – 15 – 25 de grade, în func]ie de tipul implantului.
Din considerentele expuse mai sus reiese exigen]a necesar` în confec]ionarea [abloanelor pentru
rezolvarea cu succes a acestor cazuri.
Se impune o aten]ie sporit` în special pentru amplasarea din]ilor frontali.
În foarte multe cazuri se observ` o lips` de substan]` osoas` [i imposibilitatea de a amplasa implantul în pozi]ia dorit`; în acest caz se impune întreruperea procedurii chirurgicale, recurgerea la
folosirea unui material de augmentare, iar dac` defectul osos este mare se reintervine dup` un interval de timp variabil în func]ie de maxilar, vîrsta [i starea general` a pacientului.
{ABLOANE PENTRU DIAGNOSTICUL RADIOLOGIC
{abloanele chirurgicale se pot folosi [i pentru examenul radiologic pentru stabilirea înal]imii crestei
alveolare în care se vor insera implanturile.
Este bine cunoscut` deformarea pe care o produce ortopantomograful de aproximativ 25% . Pentru a
preîntâmpina aceast` problem` se pot încorpora în sablon mici sfere metalice a c`ror dimensiuni sunt
foarte bine cunoscute (fig.1) [i prin raportare s` stabilim destul de precis în`l]imea osului (fig. 2).
Dezavantajul acestui [ablon este c` nu poate fi folosit ca atare în scop chirurgical [i trebuie modificat.
O alt` modalitate este confec]ionarea [ablonului în care se încorporeaz` conuri de gutaperc` a c`ror
dimensiuni sunt bine cunoscute pentru stabilirea prin compara]ie atât a în`l]imii cât [i al ungiului de
introducere a implantului. Aceste gutiere pot fi folosite ca atare pentru interven]ia chirurgical` prin
simpla îndepartare a conurilor de gutaperc`.
MODELE DE GUTIERE
Modelul dup` care se comfec]ioneaz` [ablonul ]ine cont de preferin]a chirurgului (clinicianului) [i de
situa]iile clinice pe care suntem chema]i s` le rezolv`m. Ca regul` general` dac` mai exist` din]i pe
arcad`, [ablonul se va sprijinii pe ei.
Situa]ia se complic` în cazul edenta]iei totale în care [ablonul se sprijin` pe mucoas` [i atunci stabilitatea ei este precar`.
S` trecem în revist` câteva tipuri de [abloane :
{ABLON CU FEREASTR~ VESTIBULAR~ – sunt cele
mai simple construc]ii [i nu fac decât s` indice
pozi]ia de abordare în plan vestibulo-oral (fig. 3).
În aceast` situa]ie clinicianul are posibilitatea de a
alege liber locurile de implantare având drept criteriu ca distan]a între implanturi s` fie de cel pu]in
7 mm. În aceast` situa]ie nu este indicat nici axul
de înclinare al implantului [i nici gradul de scufun- Foto 5
dare în creasta alveolar`.

{ABLON CU DESCHIDERI VESTIBULARE – se confec]ioneaz` din acrilat de preferin]` transparent [i indic`
atât punctual de abordare cât [i localizarea implantului
pe creasta alveolar`. Este destul de precis, putând
furniza clinicianului o serie de date necesare în legatur`
cu lucrarea final`.
{ABLON CU DESCHIDERE PE FA}A OCLUZAL~ - este
foarte util în edenta]iile laterale [i terminale, indicând cu
precizie locul de implantare.
În edenta]iile frontale are dezavantajul c` nu conduce cu
exactitate frezele de trepanare a osului [i în felul acesta
suntem expu[i unui e[ec estetic.
{ABLON CU CILINDRI DE TITANIU ÎNCORPORA}I - sunt cele
mai exacte, cilindrii de titaniu ghidând freza de trepanare în
pozi]ia de abordare [i conducând [i înclinarea necesar`
pentru ob]inerea rezultatului dorit (fig. 4).
Având în vedere folosirea progresiv` a frezelor cu
diametru din ce în ce mai mare, se prevede posibilitatea
de retragere a cilindrilor (fig. 5).
CONCLUZII
Este evident` necesitatea folosirii [ablonului în procedura
chirurgical` a amplas`rii implanturilor dentare, pentru a
putea furniza de la început datele necesare cu privire la
conceptul final de restaurare protetic`.
Consider`m c` pentru restaurarea edenta]iilor cu succesul
scontat, în zona frontal` este necesar` folosirea
[abloanelor cu cilindrii de titaniu, iar pentru edenta]iile laterale [i terminale, [abloanele cu deschideri vestibulare.
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ANALIZA FONETICÃ CANTITATIVÃ A
POZIÞIONÃRII PROTEZELOR PARÞIALE FIXE CU
PARAMETRUL FRACTAL HURST (II)
As. Univ. Dr. Cosmin Sinescu1, Conf. Dr. Meda Negru]iu1, Prof. Gheorghe Dr`g`nescu2,
As. Univ. Dorin Dodenciu2, Prof. Dr. Mihai Romînu1
1. Catedra de Protetic` [i Materiale Dentare, Facultatea de Medicin` Dentar`, U.M.F. "Victor Babe[" Timi[oara
2. Universotatea Politehnic` Timi[oara

1
unde R reprezint` media dintre valorile cele mai
mari [i cele mai mici ale semnalului, D
reprezint` devia]ia standard a semnalului, [i N
este num`rul de discretiz`ri x1, x2, ..., xn.
Se va folosi [i dimensiunea fractal`, definit`
astfel:

=
Fig. 8 - Spectrograma \nregistr`rii \n paralel a acelora[i
sunete cu laringofonul [i cu microfonul.

scurte (analiza spectrelor de amplitudine în
func]ie de frecven]`-timp) [i analiza cepstru (a
curbei care delimiteaz` oscila]ia sonor`).
În cazul nostru, dac` consider`m importan]a
pozi]iei protezelor par]iale fixe, este important`
depistarea unui set de parametrii care sunt
destul de sensibili la modific`rile pozi]iei protezelor dentare.
Analizele noastre au fost efectuate pe sunetul
/s/ din cuvântul /Sisif/, deoarece acest sunet
se num`r` printre sunetele care înregistreaz`
alter`ri majore datorit` modific`rii pozi]iei protezelor dentare.
Consider`m x(t) varia]ia în func]ie de timp a presiunii sunetului corespunz`tor înregsitr`rilor
efectuate.
Frecven]a interfe]ei sunetului a fost ν0 = 44,1
kHz, cu o rezolu]ie de 16 bi]i.
Semnalul poate fi disctretizat conform formulei
xn = x(nT0), unde n = 0, 1, 2, N, T0 reprezentând perioada de discretizare [i N num`rul total
de frac]iuni discretizate.
Investigarea numeric` este posibil` dac`
frecven]a unei frac]iuni discretizate ν0 = 1/T0
respect` teorema discretiz`rii ν0 ≥ νmax, unde
νmax reprezint` frecven]a maxim` a semnalului.
Unul dintre parametrii cei mai sensibili este
exponentul fractal HURST. Acest parametru a
fost utilizat pentru a defini cantitativ o amprent`
fonetic` în domeniul identific`rii vocale.
Exponentul HURST al unui semnal este dat de
exponentul HURST al ecua]iei:

-

2

Vom calcula exponentul HURST din semnalul xn,
care con]ine sunetul /s/ pentru diferite angula]ii
ale protezelor dentare considerate (Θ).
De asemenea, voi calcula exponentul HURST
din semnalul diferen]iat în func]ie de timp. Este
cunoscut din analiza Fourier, c` diferen]ierea în
func]ie de timp a spectrului semnalului X(Θ),
unde Θ reprezint` frecven]a, va fi înmul]it` cu
2πνi, unde i =
. Rezult`, astfel, c` în semnalul diferen]iat, caracteristicile frecven]elor
mari ale semnalului vor fi amplificate [i, deci,
mult mai vizibile.
Am calculat [i exponentul HURST al semnalului
sunetului din func]ia de autocorela]ie a semnalului x(t), definit` astfel:

3
S-au calculat func]iile derivativ` [i de autocorela]ie într-o form` discret`. Rezultatele sunt
prezentate în tabelul 1.
Din datele prezentate în tabelul 1, se poate
observa c` valoarea exponentului HURST este
minim` în pozi]ia Θ = 0, fiind posibil a utiliza
acest parametru ca o m`sur` a pozi]ion`rii
corecte a protezelor dentare.
A fost stabilit` [i transformata wavlet continu` a
semnalului pentru toate angula]iile luate în considerare. Transformata wavlet a semnalului x(t)
este definit` de

4
unde *- reprezint` o conjugare complex`, iar
Ψ0* este o func]ie denumit` wavelet de baz` [i
reprezint` o func]ie de transfer.
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De[i ini]ial pentru lotul martor de
subiec]i normal denta]i a fost utilizat
un spectru foarte larg 50 – 15.000
Hz ce dep`[e[te limitele spectrului
conversa]ional, ulterior semnalul a
fost filtrat digital în domeniul 50 –
5000 Hz pentru laringofon [i respectiv 50 -15.000 Hz pentru microfon
(figura 8.).
P`strarea domeniului de frecven]e
foarte înalte (10.000 -15.000 Hz),
de[i au o contribu]ie nesemnificativ` la inteligibilitatea vorbirii, a fost
f`cut` din motiv c` se cunoa[te
tendin]a pacien]ilor edenta]i frontal
de a prezenta alterarea pronun]iei cu
apari]ia de [uier`turi.
Compara]ia semnalelor achizi]ionate a fost realizat` separat pentru
laringe [i microfon urm`rindu-se
principalii parametrii fizici ai semnalului, din care au fost eviden]iate
modific`rile spectrale produse de
protezare.
În final cea mai concludent` analiz`
spectral` a fost realizat` prin
medierea fonemei /s/ din toate
cuvintele test înainte [i dup` protezare apoi compararea rezultatelor
ob]inute cu cele ale lotului martor.
Analiza cantitativ` a modific`rilor
fonetice poate fi inclus` în domeniul
proces`rii digitale a fona]iei, având
similitudini
cu
recuno[terea
amprentei vocale. Cercet`rile din
ultimii ani s-au intensificat, astfel c`
putem vorbi în prezent de dou`
direc]ii în ceea ce prive[te acest
domeniu: verificarea fonetic` [i
identificarea vocal`. Ambele
metode
se
bazeaz`
pe
transform`rile Fourier (analiza spectrelor de amplitudine în func]ie de
frecven]`), transform`rile Fourier
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Am definit [i func]ia wavelet Paul de
ordin m dat` de

5
Datorit` faptului c` aceast` func]ie
wavelet ofer` o mai bun` localizare
temporal`, permi]ând o reprezentare
sensibil` a modific`rilor suferite de
sunet. Ordinul poate varia de la 4 la
40, în cazul nostru fiind ales m = 16.
Practic, transformata wavelet a fost
exprimat` într-o form` discret` ca
W(τk, νn), unde τk = 0, ..., τmax [i

Tabelul 1. Exponentul fractal HURST

6
unde S este definit de valorile absolute ⎪ W(τk, νn) ⎪ ale W(τk, νn) astfel:

7

νn = 0, ..., νmax. În figurile 6.48. –
6.52. a fost prezentat` reprezentarea
bidimensional` a transformatei
wavelet pentru Θ = 0; ± 30o; ±60o
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(figurile 9 – 13).
Din figurile 9. – 13. se poate observa
c` dispersia minim` (localizarea
maxim`) a W (∅; š) distribu]iei de-a
lungul timpului [i frecven]ei corespunde producerii sunetului la un Θ =
0, adic` pentru pozi]ia de protetic normal a protezei par]iale fixe.
Cu alte cuvinte rezult` c` transformata
wavelet furnizeaz` o modalitate sensibil` de a exprima pozi]ionarea corect`
a protezelor dentare. Rezultate similare pot fi ob]inute din transformata
wavelet pentru derivativa dx/dt sau
pentru func]ia de autocorela]ie Cxx.
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Tabelul 2. Parametrii investiga]i în func]ie de angula]ia pozi]ion`rii protezei par]iale fixe.

Fig. 9. Reprezentarea bidimensional` a valorii

Fig. 10. Reprezentarea bidimensional` a valorii

absolute pentru transformata wavelet la Θ = -60o

absolute pentru transformata wavelet la Θ = -30o

Fig. 11. Reprezentarea bidimensional` a valorii
absolute pentru transformata wavelet la Θ = 0o

Fig. 12. Reprezentarea bidimensional` a valorii

O problem` important` este definirea
unui set de parametrii care s` reflecte
cantitativ pozi]ionarea corect` a protezei dentare. Vom utiliza forma discretizat` a trasnformatei wavelet W(τk,
νn). În ideea de a evita dependen]a
W(τk, νn) de nivelul de înregistrare a
sunetului, vom utiliza o transformat`
normalizat`, înlocuind W(τk, νn) cu

absolute pentru transformata wavelet la Θ = +30o

Fig. 14. Dependen]a lui Dτν de Θ

Fig. 13. Reprezentarea bidimensional` a valorii
absolute pentru transformata wavelet la Θ = +60o

Ca atare putem defini valorile medii ale <τ>,
<ν> and <τν>astfel :

8

Din analiza valorilor din tabelul 2. se poate
observa c` Dτ , Dν , and Dτν, au valori minime
în pozi]ia corespunz`toare lui Θ = 0 (pozi]ia normal` protetic).
Cu alte cuvinte [i ace[ti parametrii pot fi utiliza]i
pentru cuantificarea pozi]ion`rii corecte a protezei par]iale fixe. Dependen]a lui Dτν de Θ
poate fi observat` în fig. 14.

9

10

Putem apoi introduce dispersiile:

11

12

13

ce pot fi utilizate [i ele ca parametrii cantitativi.
Trebuie specificat c` parametrii pot fi defini]i
într-o manier` similar` utilizând (7) în (13),
înlocuind valoarea modulului cu p`tratul acestuia. Parametrii (7) – (13) ai semnalelor pot fi
analiza]i în tabelul 2.

Preocup`rile în acest domeniu în literatura de specialitate sunt
direc]ionate în special pe investigare
[i evaluare. Majoritatea studiilor se
mul]umesc s` constate apari]ia unor
modific`ri ale traseelor fonetice
înregistrate f`r` a decela sau pune în
eviden]` m`rimi cuantificabile. De
aceea metoda de fa]` reprezint` o
contribu]ie major` în domeniu, pentru o analiz` complet` [i complex` a
func]iei fonetice la pacientul cu proteze par]iale fixe. Definirea [i cuantificarea parametrului fractal Hurst
pentru pozi]iile considerate [i analizate fonetic permit cuantificarea
modific`rilor fonetice pentru situa]ia
plas`rii axului protezelor par]iale fixe
în axul normal protetic considerat, la
300 [i 600 vestibular [i palatinal
fa]` de aceast` pozi]ie.
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Concluzii
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