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Începând cu cea de-a doua jum`tate a secolului al XIX-lea are loc [i în Principatele Române începutul revolu]iei
industriale, care eviden]iaz` trecerea de la sistemul manufacturier la sistemul de fabric` al produc]iei economice.
Un secol [i jum`tate mai târziu, efectele întârziate ale acesteia încearc` s` se insinueze treptat [i în medicin` [i
implicit în medicina dentar`, de asemenea ca ecou a ceea ce se petrece pe plan mondial. Asist`m la o „revolu]ie
industrial`” a medicinii dentare? 
Deja se instaleaz` uniformiz`ri în concep]ia popula]iei, induse desigur de mass-media. Din nefericire majoritatea
pacien]ilor vor din]i albi ca hârtia, indiferent c` sunt naturali sau artificiali; este grav c` preocuparea nu mai este
a avea din]i s`n`to[i, ci albi deoarece una nu o implic` automat [i pe cealalt`. Dac` structurile aparatului dento-
maxilar ar permite o standardizare ca form` [i dimensiuni cu câteva posibilit`]i de la XS la XXL, cu siguran]` c` în
scurt timp din]ii [i-ar pierde caracterul de individualitate [i nu ar mai fi un semn distinctiv al personalit`]ii
fiec`ruia. Dar cine are nevoie de personalitate într-o lume în care scopul principal al mass-mediei nu este infor-
marea ci manipularea, deci uniformizarea împotriva individualit`]ii?
Pacien]ii sunt îns` ata[a]i de forma [i dimensiunile din]ilor naturali [i î[i doresc în 99% din cazuri restaur`ri pro-
tetice care s` se apropie cât mai mult de din]ii pe care i-au pierdut. Nu întotdeauna îi [i ob]in; uneori pentru c`
situa]ia clinic` nu permite, dar din p`cate cel mai des din cauza presiunii permanente la care este supus medicul
[i pe care o transmite mai departe tehnicianului. Medicul are mai mul]i pacien]i în sala de a[teptare [i program`ri
care de obicei sunt stabilite în cel mai fericit caz din or` în or`. Decalajul pe care îl creeaz` un pacient se trans-
mite mai departe întregului program cu stresul aferent. Tehnicianul are o mas` plin` de lucr`ri care trebuie termi-
nate în cel mai bun caz pân` mâine, dar de obicei pân` ieri. Când credea c` s-a a[ezat la lucru sun` telefonul [i
trebuie s` ia o culoare. Noaptea nu e niciodat` destul de lung`. Tehnicienii nu sunt niciodat` odihni]i. Tot ce nu
e ceramic` nu merit` efortul [i ori se refuz` (mai cinstit) ori iese prost, de exemplu protezele par]iale [i totale care
sunt un co[mar pentru medic [i tehnician: etape clinice care implic` timp de lucru mult, migal`, [edin]e supli-
mentare. În protetic` fu[ereala se vede la final orice ai face. O obtura]ie prost realizat` poate s` r`mân` un secret
numai al t`u, o protez` îns` nu. 
Pe plan mondial scad pre]urile în stomatologie, iar în România ele nu au fost niciodat` mari. Se încearc`
înlocuirea laboratorului pentru a scurta timpul de lucru [i a sc`dea costurile. Nimeni nu-[i imagineaz` desigur
(sau mai [tii??) c` un [tift prefabricat n`cl`it de compozit sau glassionomer poate înlocui în mod cinstit o recon-
stituire corono-radicular` corect`. Dar e mai rapid [i mai u[or [i în loc s` lu`m amprent` pentru pivot lu`m direct
pentru coroana de metalo-ceramic` mult dorit`! Iar peste 2-3 ani când pacientul nu va mai suporta mirosul sau
se va trezi cu coroana în m`m`lig` [i cu o groap` neagr` în loc de dinte, noi nu vom fi acolo s` vedem pentru c`
– inevitabil - se va duce în alt` parte! 
Presiunea lui „mai mult” ne sufoc` logica clinic`. „Mai bine” nu î[i mai g`se[te locul. Triste]ea acestei situa]ii se
rezum` la o întrebare simpl`: dragi colegi medici [i tehnicieni, cunoa[te]i un medic [i un tehnician în care ave]i
încredere pentru a le fi pacient? 

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

MEDICINA DENTARÃ -
O INDUSTRIE?

Implant Professional System
all about implants

Shen Dent
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MIJLOACE DE ÎNVÃÞÃMÂNT NOI, 
APLICATE PENTRU PREGÃTIREA 
VIITORILOR MEDICI DENTIªTI 
As. Univ. Dr. Alina Marina Dan
Student Dana Elena Dumitrache

Profesiunea de medic dentist, reprezint` pentru mine o adevarat` pasiune, pe care m-am gân-
dit c] ar fi bine s` o imp`rt`[esc [i altora mai tineri decît mine, tot a[a cum al]ii mi-au cultivat-
o cu d`ruire în vremea studen]iei mele [i m-au cl`dit profesional, dup` modelul copacului
marelui arhitect Antoni Gaudi invocat în motto .
În ultimii trei ani am avut oportunitatea [i bucuria s`  realizez acest lucru,”ad`ugând muguri noi
la frunzele copacului”, în cadrul Facult`]ii de Medicin` Dentar` a Universit`]ii „Titu Maiorescu”
din Bucure[ti, în calitate de Asistent universitar la Catedra de Protetic` Dentar`, sub îndru-
marea unui adev`rat maestru al acestei discipline, domnul Prof. Univ. Dr. Emilian Hutu.
În cele ce urmeaz` a[ dori s` v` fac cunoscut` o nou` metod` de înva]`mânt, aplicat`
studen]ilor no[tri, metod` ce subliniaz` [i dezvolt` latura formativ` a înv`]`mântului medical
din cadrul facult`]ii noastre [i în acela[i timp se constituie într-o prestare de servicii medicale
stomatologice pentru pacien]ii defavoriza]i, cu venituri sociale extrem de mici.
Ini]iativa acestei metode apar]ine domnului decan, Profesorul Univ. Dr. Dan Sl`vescu, care a
ini]iat o colaborare cu Prim`ria Sectorului 2, reprezentat` de domnul primar Neculai On]anu,
colaborare prin care studen]ii efectueaz` gratuit tratamente preprotetice, proprotetice [i prote-
tice propriu-zise cu ajutorul protezelor mobile (par]iale [i totale).
Facultatea noastr` realizeaz` astfel dou` deziderate majore: unul pentru formarea profesional`
a studentului prin contactul nemijlocit cu pacien]ii asista]i social [i cel`lalt, de ordin umanitar,
prin rezolv`rile protetice oferite acestei categorii defavorizate a societ`]ii noastre. Astfel, stu-
den]ii nu doar se preg`tesc pentru a deveni medici denti[ti, ci exercit`  latura umanitar` pro-
fund` a profesiunii noastre, atît de frumos enun]at` de Jur`mântul lui Hippocrat.
Dac` pentru studen]ii din anul IV, prezen]a asista]ilor sociali la stagiile de preg`tire practic`
reprezint` un prim contact cu pacientul, pentru cei din anii V [i mai ales din anul terminal VI,
reprezint` un adev`rat test de practic`, prin intermediul c`ruia ace[tia se confrunt` direct cu
toate aspectele viitoarei profesii, deoarece ace[ti pacien]i au un nivel sc`zut al vie]ii sociale,
sunt în general de vârsta a-IIa, dar mai ales de vârsta a-III-a, prezentând afec]iuni generale aso-
ciate precum: diabet, HTA, glaucom, boli psihice, afec]iuni cardiace, hepatice, etc. Fiec`rui
pacient i se întocme[te de c`tre student, sub supravegherea cadrului didactic, o fi[` de obser-
va]ie [i tratament, dup` o examinare atent` [i o anamnez` riguroas`. De asemenea i se aduce
la cuno[tin]` regulamentul de ordine interioar`, este informat asupra duratei [i planului de
tratament [i i se cere consim]`mântul scris pentru tratamentul ce urmeaz` a-i fi aplicat.
În cadrul orelor de lucr`ri practice pe care le îndrum la clinica de protetic`, studen]ii  fiec`rei
grupe au realizat în medie 30 de proteze acrilice dentare par]iale [i totale pe semestru, iar stu-
den]ii din anul terminal, viitori absolven]i, au solu]ionat numeroase cazuri extrem de dificile,
prin protez`ri mixte complexe. 
Consider acest mijloc de înv`]are „ direct pe pacient” ca fiind o metod` extrem de util` [i atrac-
tiv` în aceea[i m`sur` pentru studen]i în pregatirea clinico–practic`. Eficien]a acestei metode
const` în faptul c` ofer` studentului o bun` preg`tire profesional` [i, în acela[i timp, o viziune
de ansamblu asupra complexit`]ii viitoarei sale profesii, în]elegând înc` din anii studen]iei, c`
trebuie s` trateze pacientul [i nu dintele [i remarcând unicitatea fiec`rui caz în parte.
Invocând mottoul lui Gaudi înaintea titlului, am dorit s` subliniez, în afara evolu]iei noastre pro-
fesionale [i similitudinea între munca noastr` [i cea a unui arhitect, care cl`de[te pornind de
la „copacul drept”, de la trunchiul acestuia, ad`ugând apoi „ramurile, r`murelele [i frunzele”:
tot asfel [i noi cl`dim [i restaur`m fizionomii [i func]ii pe un „trunchi”(pacientul), dar care difer`
atât de mult de la un copac la altul. Tocmai în asta const` frumuse]ea meseriei noastre, în diver-
sitatea, unicitatea [i complexitatea cazurilor abordate.” Lumea este frumoas` pentru c` e dife-
rit`” spune un proverb atât de bine.
A[tept`m ca [i al]i colegi din cadrul altor Facult`]i de Medicin` Dentar`, s` ne împ`rt`[easc`
din experien]a [i ini]iativele lor privind activit`]ile studen]ilor, precum [i a unor mijloace noi [i
originale de înv`]`mânt stomatologic practic.

Facultatea de Medicin` Dentar` a Universit`]ii „Titu Maiorescu” din Bucure[ti

Motto: „ Vre]i s` [ti]i ce mi-a servit
drept model?
Un copac stând drept; el î[i poart`
ramurile,
care î[i poart` r`murelele, 
care la rându-le î[i poart` frunzele”
(Antoni Gaudi )
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CONSIDERAÞII  CLINICE  PRIVIND
IMPLANTELE  POSTEXTRACÞIONALE  IMEDIATE
Asist. univ. dr. Alina Marina Dan1, Asist. univ. dr. D`nu] Chiru2, 
{ef Lucr`ri dr. Adrian Mihail Nistor3

1,2Facultatea de Medicin` Dentar` - U.T.M. Bucure[ti, Catedra de Protetic` Dentar` Fix` 
3 Chirurgie O.M.F. - Spitalul Clinic de Urgen]` Militar Central “Carol Davila”

SSUUMMMMAARRYY
The study approach a few  essential clinical considerations from the speciality literature about
immediate postectractional implants.
To subscribe  the aspect of the socket after the extraction and the importance of its structural
integrity as well as the clasification of surgical sites for implants placement. To hold the indi-
cations and the contraindications (relatives and absolutes) of immediate postectractional
implants, the possible options for the treatment of soft tissues, the importance of respecting
specifical and general criterions for ideal implants placement and respecting the post surgical
protocol as well as the expecting time for prosthetic loading.
Several statistic report results from experimental studies and two representatives clinical
cases ilustrate  upper discussed .
The conclusions resume the benefits of this type of implants, specifying the continuous evolu-
tion and developing of materials, methods, implant design,  surgical technics and clinical pro-
tocols, thus subject remains still open for the research.
KEYWORDS:  socket after the extraction, indications and contraindications of imediate postex-
tractional implants, prosthetic loading, criterions for ideal implant placement, benefits of this
type of implants.

RREEZZUUMMAATT
Lucrarea abordeaz` cîteva considera]ii clinice esen]iale culese din literatura de specialitate,
referitoare la implantele postextrac]ionale imediate.
Dintre acestea am eviden]iat aspectul alveolei postextrac]ionale [i importan]a inegrit`]ii struc-
turale a acesteia, precum [i clasificarea situsurilor pentru inserarea implantelor. De re]inut
indica]iile [i contraindica]iile (relative [i absolute) ale implantelor postextrac]ionale imediate,
alternativele posibile \n tratamentul ]esuturilor moi, importan]a respect`rii criteriilor specifice
[i generale pentru pozi]ionarea ideal` a implantelor [i a respect`rii riguroase a protocolului
post-operator, precum [i a timpului de a[teptare pentru înc`rcarea protetic`.
Câteva date statistice rezultate din studii experimentale în domeniu, precum [i dou` cazuri
clinice reprezentative ilustreaz` cele mai sus men]ionate.
Concluziile rezum` avantajele acestui tip de implante, precizând evolu]ia [i perfec]ionarea
continu` a materialelor, metodelor,designului implantelor, tehnicilor chirurgicale si proto-
coalelor clinice, asfel încât r`mâne un subiect înc` deschis cercet`rii.
CUVINTE  CHEIE: alveola postextrac]ional`, indica]ii [i contraindica]ii ale implantelor postex-
trac]ionale imediate, \nc`rcarea protetic`, criterii pentru pozi]ionarea ideal` a implantelor,
avantajele acestui tip de implant.

Fig. 2: Preparat histologic (Dr. Paolo Trisi) se
eviden]iaz` osteointegrarea unui implant la
interfa]a cu osul

Fig. 1: Alveola imediat dup` extrac]ie: prezen]a
sânger`rii [i formarea cheagului

Fig. 3: Implant cilindric inserat (stânga) [i conic
(dreapta) \n raport cu canalul mandibular

Fig.4: incisiv lateral superior fracturat, se
opteaz` pentru inserarea unui implant postex-
trac]ional imediat

Extrac]ia dentar` comport` o rezorb]ie important` a crestei osoase, fenomen evident la 6 luni
dup` extrac]ie [i care se accentueaz` [i evolueaz` în anii urm`tori.
Cu scopul ob]inerii celor mai bune rezultate, Wilson [i Weber au elaborat o clasificare a
situsurilor pentru inserarea implantelor, utilizând drept criteriu de referin]` rela]ia între
momentul extrac]iei dintelui, momentul inser`rii implantului [i starea osului:
1. situs imediat (extrac]ia dintelui, inserarea implantului [i regenerarea osoas` sânt efectuate
în aceea[i [edin]`);
2. situs recent (inserarea implantului [i terapia regenerativ` osoas` sânt efectuate la 30-60
de zile dup` extrac]ie);
3. situs tardiv (în aceea[i [edin]` cu extrac]ia se aplic` o procedur` regenerativ` [i implantul
se inser` dup` vindecarea osoas` – când situsul postextrac]ional nu permite ob]inerea unei
bune stabilit`]i primare, pentru un rezultat optim atât func]ional cât [i estetic);
4. situs matur (implantul este inserat dup` mult timp de la extrac]ie, în zone cu creste osoase
atrofiate în edenta]ii vechi, fiind necesar` augmentarea crestei [i inserarea implantului dup`
vindecare).
Implantele postextrac]ionale imediate, se inser` în aceea[i [edin]` cu extrac]ia si fructific`
tendin]a de vindecare [i regenerare osoas` natural` a organismului. Inserarea imediat` pos-
textrac]ional` a implantului, permite modificarea favorabil` a vindec`rii spontane a alveolei,



Fig.8: vedere vestibular` a restaur`rii protetice definitive,
festonul gingival cu conservarea papilei

Fig.6: pin pentru realizarea paralelismului, axa de inser]ie
a fost modificat` optim corono-apical/ vestibulo-palati-
nal, orientare palatinal` fa]` de alveola anatomic`

Fig.7: Rx. postopera-
tor, implant cu diam.
4 mm, lungime 11.5
mm, cu respectarea
distantei interproxi-
male fa]` de din]ii
adiacen]iFig.3: 

Fig.5: incisivul a fost extras cu conservarea integrit`]ii
pere]ilor alveolari

S-a remarcat osteointegrarea complet` chiar [i
in absen]a unor procedee regenerative , compa-
rabil` cu cea a osului matur, când distan]a ori-
zontal` între peretele alveolei [i implant este
inferioar` a 1,5 mm.

Indica]ii :
• Situa]ii cu valoare estetic` deosebit`, cu
integritatea ]esuturilor moi [i o presupus`
integritate (par]ial` sau total`) a ]esuturilor
dure;
• Necesitatea sau dorin]a de a reduce num`rul
[edin]elor chirurgicale [i durata întregului trata-
ment.

Contraindica]iile absolute:
• Imposibilitatea ob]inerii unei bune stabilit`]i
primare a implantului, datorit` distrugerii
extinse a pere]ilor alveolei (pierderea a mai mult
de o treime din procesul alveolar) – în acest caz
se impune reconstruc]ia osoas`, cu scopul
ob]inerii dup` vindecare a unei situa]ii favora-
bile implant`rii;
• Prezen]a unor leziuni endodontice eviden]iate
radiologic sau / [i prezen]a unor infec]ii acute
endodontice [i parodontale -  în acest caz
implantarea este efectuat` dup` o perioad` de
timp de la extrac]ie, iar regenerarea osoas` se
poate efectua anterior sau simultan cu
pozi]ionarea implantului;

• Defecte gingivale cu  distruc]ii extinse ale
suportului parodontal - în acest caz este indicat`
extrac]ia dintelui, urmat` de o perioad` de vin-
decare (45 de zile) pân` la implantare, regene-
rarea osoas` poate fi anterioar` sau simultan`
inser`rii implantului asociat` cu procedee de
reconstruc]ie a ]esuturilor moi (înainte, în timpul
sau dup` inserarea implantului);
• Imposibilitatea efectu`rii unei extrac]ii atrau-
matice, datorit` situa]iei anatomice care impun o
osteotomie - în acest caz este indicat` refacerea
osoas` simultan` sau succesiv` extrac]iei, sau
odat` cu inserarea implantului, care se va efec-
tua la 30–60 de zile de la extrac]ie;
• Situa]ii în care pozi]ia dintelui sau morfologia
alveolei reziduale creeaz` un situs nefavorabil
inser`rii implantului - în acest caz este indicat`,
de asemenea regenerarea osoas` simultan sau
succesiv extrac]iei, sau în aceea[i [edin]` cu
inserarea implantului, la 30-60 de zile de la
extrac]ie.

Contraindica]ii relative
Situa]iile în care nu exist` spa]iu suficient între
baza alveolei [i form]iunile anatomice de veci-
n`tate (canalul mandibular [i sinusul maxilar):
• Când alveola are o adâncime suficient` pen-
tru inserarea implantului se poate ob]ine o sta-
bilitate primar` optim` f`r` adâncirea alveolei,

reducând dimensiunea cavit`]ii ce
trebuie umplut` cu os. Practic, se
efectueaz` în aceea[i [edin]`:
extrac]ia dintelui, inserarea
implantului [i regenerarea osoas`.
Dup` extrac]ia dentar` este nece-
sar` îndep`rtarea eventualelor
reziduuri din alveol`(resturi de
ligament sau ]esut de granula]ie)
cu ajutorul chiuretelor de dimensi-
uni mici. Este important` inserarea
implantului în direc]ie pe cât posi-
bil axial`, respectând criteriile
specifice pentru prepararea
situsului chirurgical (finalizate cu
pozi]ionarea ideal` a implantului
în func]ie de regiunea anatomic`),
precum [i criteriile generale pentru
pozi]ionarea optim` a implantului:
• profunzimea situsului pe 3-5
mm în direc]ie apical`
• executarea unei osteotomii ast-
fel încât gâtul implantului s` fie sit-
uat la 3mm de marginea ]esu-
turilor moi, în zonele cu valoare
estetic` deosebit`
• alegerea unui implant cu
diametru corespunz`tor elementu-
lui dentar extras [i profil conic,
respectând distan]a de 1,5 mm
intre implant [i dintele natural [i
de 3 mm între dou` implante
• plasarea marginii vestibulare a
implantului într-o pozi]ie mai palati-
nal` (lingual`) comparativ cu a din-
telui extras, ob]inând asfel grosimea
necesar` restaur`rii protetice, f`r`
supracontururi vestibulare.
De obicei, pentru a proteja alveola
postextrac]ional` [i  pentru a dirija
regenerarea osoas`, se aplic` peri-
implantar, la nivelul p`r]ii supe-
rioare a implantului, o membran`
de titan nerezorbabil`. Prin studii
efectuate pe animale, în procesele
de vindecare alveolar` post-
extrac]ional`, în jurul unui implant
introdus imediat se ob]ine o
osteointegrare a implantului însu[i,
indiferent dac` alveola a fost sau nu
acoperit` cu membran`, ipotezele
fiind confirmate de studii histolo-
gice si histomorfometrice.10
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dar cu rectificarea pere]ilor alveolari [i prin
inserarea unui implant cu profil conic.
• Când adâncimea alveolei este insuficient`
in vecin`tatea sinusului maxilar, este posi-
bil` o în`l]are simultan` a podelei sinusale a
acestuia pe cale crestal`, urmat` de inser]ia
unui implant conic, ce permite ob]inerea
unei stabilit`]i primare optime, f`r` a fi nece-
sar` o distan]` de 3 – 5 mm de la apex, dis-
tan]` indispensabil` pentru implantele cilin-
drice.
• Când adâncimea alveolei este insuficient`
[i situat` în apropierea canalului mandibu-
lar, este necesar` reconstruc]ia osoas` ante-
rior [i simultan cu inserarea implantului
Nu vom descrie aspectele comune inser`rii
propriu-zise a implantului care ]in de tehnica
chirurgical`, ci vom eviden]ia câteva aspecte
[i principii caracteristice pentru implantul
postextrac]ional imediat.
Au fost publicate numeroase studii clinice
asupra implantelor postextrac]ionale imedi-
ate [i toate au raportat rezultate pozitive.
Studiile pe termen lung arat` o marj` de
supravie]uire la 5 ani de 89% (dup`
G.Corrente [i R.Abundo).
Când situa]ia clinic` este favorabil`, este
recomandat` aceast` variant` de tratament
implantar [i de c`tre Misch, Scortecci [i
Benner în special pentru zona frontal` maxi-
lar`, atunci când o lucrare fix`
conven]ional`(punte) nu satisface cerin]ele
pacientului, men]ionând c` aceast` tehnic`
poate fi extrem de simpl` sau în egal`
m`sur` complicat`, necesitând deseori
asocierea grefelor de os, ]esuturi moi [i trata-
mente ortodontice. Condi]ia esen]ial`  la
extrac]ia dintelui este c` aceasta trebuie
f`cut` cu aten]ie, astfel încât s` p`streze
volumul ini]ial al osului [i conservarea
integrit`]ii ]esuturilor moi.  Por]iunea apical`
a implantului trebuie ancorat` ferm in osul
dens palatinal sau lingual [i s` aib` o
lungime [i o grosime superioare r`d`cinii
extrase. De men]ionat c` în cazul defectelor
cu o distan]` mai mic` de 1,5-2mm între
implant [i os, regenerarea [i osteointegrarea
se ob]in prin simpla prezen]` a cheagului
sangvin interpus. În literatura de specialitate
diver[i autori au enun]at clasificarea
defectelor osoase ca fiind: defecte
intraosoase circumferen]iale sau între pere]i,

dehiscen]e [i fenestra]ii sau defecte combi-
nate (cu componente supra sau extracrestale
orizontale).
Alternativele posibile în tratamentul ]esu-
turilor moi pentru a permite inserarea unui
implant postextrac]ional imediat sânt:
• lambouri cu repozi]ionare coronar`
• grefe gingivale
• acoperirea alveolei prin intermediul cola-
genului
• m`rirea gingival` spontan` in situ
E important de amintit posibilitatea utiliz`rii
pe implantul inserat imediat ,a unui [urub de
vindecare, care permite sus]inerea [i mode-
larea ]esuturilor gingivale, astfel încât s`
ob]inem in final o restaurare protetic` la cel
mai înalt nivel estetic.

Caz clinic I
În urm`toarele 3-6 luni de la inserarea
implantelor postextrac]ionale imediate este
necesar` aplicarea unei proteze provizorii in
sectoarele de interes estetic ale arcadei. Este
preferabil`, acolo unde este posibil, o pro-
tez` provizorie fix` în loc de cea mobil`, care
permite, în afara confortului sporit pentru
pacient, s` se reduc` la minim riscul
microdeplas`rilor fric]ionale asupra ]esu-
turilor care acoper` capul implantului [i
eventual s` se produc` un modelaj gingival
cu sus]inerea papilelor. Cel de-al doilea timp
chirurgical [i reconstruc]ia protetic` nu difer`
de cea prev`zut` pentru implantele inserate
in osul matur. Înaintea restaur`rii protetice
definitive, timp de 4-6 luni pân` la maturarea
]esuturilor [i stabilitatea profilului gingival, va
fi men]inut` restaurarea protetic` provizorie.

Protocolul postoperator
(dup` G.Corrente [i R.Abundo) cuprinde:
• terapie antibiotic`: amoxicilin` 1g per os
de 3 ori/zi, sau amoxicilin` cu acid clavulan-
ic 1 g per os de 2 ori/ zi timp de 6 zile, sau
roxitromicin` 300 mg per os o dat` pe zi 6
zile la pacien]ii alergici la peniciline sau cu
sc`zut` complian]` pentru administr`ri mul-
tiple cotidiene;
• terapie antiinflamatorie [i antidolorific`:
nimesulide 100 mg per os de 2 ori pe  zi 3
zile, sau dexketoprofen trometamol 25 mg de
3 ori pe zi 3 zile, la pacien]ii cu gastrit` sau
ulcer;

Fig. 10: incisiv lateral superior stânga cu linie
de fractur` vertical`, care necesit` extrac]ie

Fig. 9: vedere palatinal`

Fig. 11: incisivul a fost extras, implantul inserat
[i montat un [urub de vindecare pentru
sus]inerea marginii gingivale [i a papilei

Fig.12: vindecare dup` 20 de zile, ]esuturile
moi au fost perfect sus]inute de [urubul de 
vindecare 11
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plas`ri superioare  a 100 microni la interfa]a os
– implant. 
Recent, diferi]i clinicieni au raportat rezultate
pozitive ale înc`rc`rii imediate chiar [i pentru
elemente singulare. Chaushu [i colaboratorii au
raportat o rat` de succes de 82,4[ la implantele
postextrac]ionale imediate înc`rcate anticipat,
iar Kan [i colab. chiar o rat` de 100[pe un lot
de pacien]i urm`ri]i timp de un an, dar  este
indispensabil` efectuarea unei evalu`ri atente
[i complete pre – [i intra- operatorie înainte de
înc`rcarea protetic` imediat` / anticipat`.
Condi]iile necesare unei înc`rc`ri protetice ime-
diate sunt:
• raport de pârghie favorabil între coroana [i
r`d`cina implantar`
• suprafa]` de contact extins` între implant [i
alveol`
• excelent` stabilitate primar`
• posibilitatea scoaterii din ocluzie a coroanei,
atât în rela]ie centric`, cât [i în mi[c`rile excur-
sive.

Caz clinic II
În concluzie, putem afirma c` implantele inser-
ate imediat postextrac]ional prezint` o serie de
avantaje precum : scurtarea timpilor de lucru [i
reducerea num`rului de [edin]e pentru pacient
[i a duratei tratamentului în ansamblu ,
rezolvarea unor exigen]e estetice deosebite
folosind poten]ialul biologic uman. Pân` nu
demult, succesul terapiei implantare era limitat
de lipsa metodelor biocompatibile si pre-
dictibile pentru regenerarea osoas` [i a ]esu-
turilor moi. Progresele [tiin]ifice  esen]iale din
ultimul deceniu în domeniul vindec`rii r`nilor,
au generat conceptele de regenerare tisular`
gradat` [i terapie de modulare biologic`.
Pozi]ionarea implantelor cu suprafe]e modifi-
cate favorizeaz` vindecarea [i permite inte-

grarea [i restaurarea mai rapid` în zone
anatomice dificile. Evolu]ia rapid` a descoperir-
ilor [tiin]ifice în acest domeniu precum [i
apari]ia unor noi protocoale chirurgicale din ce
în ce mai perfec]ionate, fac din acest subiect
unul înc` deschis cercet`rii [i supus variet`]ii
cazuistice.

Bibliografie selectiva:
- G. Corrente, R. Abundo – Impianti post-estrat-
tivi immediati e rialzo del seno mascellare per
via crestale, Milano 2003
- G. Scortecci, C. Misch, K. Benner – Implants
and restorative dentistry, London 2001
- Carl E. Misch – Dental Implant Prosthetics,
Mosby USA 2005

• dezinfectare local` cu clorhexi-
din` în solu]ie nonalcoolic` 0,2%
(sau 0,12%) dou` cl`tiri dup`
mesele principale sau pulverizat` cu
spray la nivelul situsului chirurgical;
• aplica]ii locale cu ghia]` in
vecin`tatea ariei implantare, f`r`
presiune;
• interzicerea b`uturilor sau
mânc`rurilor calde timp de 2 zile;
• interzicerea mastica]iei pe zona
corespunz`toare situsului chirurgi-
cal pân` la scoaterea firelor de
sutur`(dup` 10 – 16 zile în func]ie
de distruc]ia tisular` existent`);
• interzicerea manevrelor de
igien` oral` pân` la scoaterea
firelor în zona implantului;

Timpii de a[teptare pentru
înc`rcarea protetic` sunt:
La  mandibul`:
• 3 luni pentru implantele care
sigileaz` complet alveola;
• 4/5 luni pentru proceduri
reduse de regenerare cu os
autolog sau cu gol minim l`sat s`
se regenereze spontan;
• 6 luni pentru proceduri de
regenerare extinse cu os autolog
sau/[i biomateriale.
La  maxilar:
• 4 luni pentru implantele care
sigileaz` complet alveola;
• 5 luni pentru proceduri reduse
de regenerare cu os autolog sau cu
gol minim l`sat s` se regenereze
spontan;
• 6 luni pentru proceduri de
regenerare extinse cu os autolog
sau/[i biomateriale;
Urm`rirea scrupuloas` a proto-
colului diagnostic [i opera]ional,
reprezint` cel mai bun mod pentru
a reduce la minim apari]ia compli-
ca]iilor(lipsa osteointegr`rii,
infec]iile periimplantare [i dehis-
cen]a ]esuturilor moi). Studii
experimentale au demonstrat
ob]inerea osteointegr`rii [i dup`
înc`rcare protetic` imediat`, cu
condi]ia s` nu existe microde-

Fig.13: vindecare dup` 6 luni, conservarea ]esuturilor moi
\n timpul fazei de osteointegrare, e posibil` restaurarea
protetic`

Fig.14: coroana provizorie cimentat` pe bontul implantar
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Fig.15: control clinic dup` 5 ani de la aplicarea coroanei
definitive metalo-ceramice









MARCAREA PROTEZELOR MOBILE,
O NECESITATE
(PARTEA I)
Prof. Dr. Mihaela P`una1, Asist. Univ. Dr. Oana-Cella Andrei2, Tehn. Dentar Bogdan Dobrin3

1,2 Catedra de Protetic` Dentar` Mobil`, Facultatea de Medicin` Dentar` U.M.F. “Carol Davila” -Bucure[ti
3 Laborator “Dentistry for life grup”

AABBSSTTRRAACCTT
A big amount of population has removable or complete dentures. Denture identification has
many reasons: humanitarian, medical, legal and forensic. The suggested methods are differ-
ent from simply ones - as a high melting metal plate inserted in a denture imprinted with the
individual's Social Security number or with the patient’s name - to sophisticated methods as
micro transponders registered in the national data base.
KEYWORDS:  denture identification, removable denture, complete denture.

RREEZZUUMMAATT
Un procent însemnat al popula]iei este purt`tor de proteze par]iale [i totale. Identificarea pro-
tezelor este necesar` din motive umanitare, medicale, legale [i medico-legale. Metodele de
marcare pot fi diferite, de la cele simple - introducerea în protez` a unei pl`cu]e din metal cu
punct înalt de topire care con]ine datele dorite (num`rul de Securitate Social`, numele
pacientului), pân` la metode moderne – introducerea unui microcip ale c`rui date sunt
înscrise într-un sistem na]ional de stocare a datelor.
CUVINTE  CHEIE: identificare, proteze mobilizabile, proteze totale. 

Fig. 1: Cutie individual` utilizat` pentru igienizarea [i
p`strarea protezelor mobile

Fig. 2: Dup` mic[orare pl`cu]a de identificare este
plasat` în canalul lingual. 

Marcarea protezelor în vederea identific`rii are o mare importan]` în contextul în care un pro-
cent însemnat al popula]iei este purt`tor de proteze par]iale [i totale. Având în vedere c`
exist` o tendin]` general` de cre[tere a num`rului de edenta]i prin m`rirea duratei vie]ii se
estimeaz` c` num`rul proteza]ilor va deveni semnificativ mai mare atât în ]`rile cu economie
dezvoltat` cât [i în alte zone. 
Identificarea protezelor este de importan]` maxim` în casele de b`trâni unde protezele pot fi
încurcate, mai ales în timpul igieniz`rii lor, de c`tre personalul medical. Chiar în ]`ri cu tradi]ie
în ceea ce prive[te asisten]a persoanelor în vârst` cum este Suedia, cercet`rile au ar`tat c`
numai o parte a protezelor pacien]ilor asista]i sunt marcate. Un studiu efectuat de Stenberg [i
Borrman în 1998 în casele de b`trâni din Goteborg releva un procent de numai 35% de pro-
teze totale cu marcaj de identificare1.
Evident, exist` [i metode extrem de simple [i ieftine de a rezolva problema prin utilizarea unor
cutii speciale pe care se pot trece datele de identificare ale pacien]ilor (Fig. 1.)
În Statele Unite, unde num`rul purt`torilor de proteze totale a fost [i este mare, în anii ’60 nu
exista o metod` standard pentru identificarea protezelor. S-a pus problema posibilit`]ii ca un
individ edentat s` fie implicat într-un accident grav (accident de avion sau ma[in`, incendiu)
în care s` fie desfigurat [i proteza sa marcat` s` constituie o variant` de identificare.16
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O metod` propus` a fost aceea de a imprima num`rul de asigurare (Social Security
Number) pe  o structur` de metal cu punct înalt de topire care poate fi inserat` în proteza
total`, par]ial` sau provizorie (Jerman A. C. & Miller C. D., 1968, Jerman A. C. 19702).
Structura de metal ar avea [i un alt avantaj deoarece fiind radioopac` ar permite
localizarea radiologic` a unei proteze  de mici dimensiuni (de ex: par]ial` integral acril-
ic` – “flutura[”) aspirat` sau înghi]it` accidental (Jerman A. C. & Miller C. D., 19682,
Hashmi S &colab. 20043).
În acest context în 1982 Asocia]ia Dentar` American` (ADA) a ini]iat opera]iunea Ident
care a promovat aplicarea unor metode de identificare a pacien]ilor la toate protezele
mobile noi. Aceast` ini]iativ` avea obiective atât de ordin juridic cât [i umanitar [i era de
dorit s` fie utilizat` de to]i denti[tii. Ca mijloc frecvent de identificare a fost folosit
Num`rul de Securitate Social` - Social Security Number (SSN) al pacientului, dar au fost
[i voci care s` sus]in` c` ar fi preferabil s` fie folosit numele pacientului. Sarcina identi-
fic`rii revenea laboratorului de tehnic` dentar`, care trebuia s` introduc` în structura
protezei o pl`cu]` cu datele respective4.
În vederea identific`rii au fost sugerate multe tehnici. Toolson and Taylor5 au descris o
tehnic` simpl` de identificare care este executat` dup` terminarea prelucr`rii protezei
finite dar înainte de lustruirea ei, care const` în tip`rirea pe o folie de plastic retractabil`
(contractabil`) a datelor de identificare (nume, SSN, etc.). Din folia de plastic se decu-
peaz` cu foarfeca  por]iunea cu datele, l`sând o margine mic` de jur-împrejurul  literelor
[i/sau cifrelor. Bucata de plastic este contractat` (mic[orat`) prin introducerea într-un
cuptor de preînc`lzire la 300o F 30 de secunde, sau pân` când se ob]ine contrac]ia
(mic[orarea) dorit`. În baza protezei se taie un canal pe fa]a lingual` în dreptul ultimului
molar, unde se introduce pl`cu]a inscrip]ionat`. Aceast` pozi]ionare este justificat` prin
faptul c` în caz de incendiu (foc), limba tinde s` se aplice ferm pe aceast` por]iune a
protezei protejând-o chiar dup` ce amprentele digitale au fost distruse. (Fig. 2) Canalul
se închide peste pl`cu]` cu r`[in` acrilic` autopolimerizabil` sau fotopolimerizabil`
transparent`, care se prelucreaz` [i se lustruie[te.
În comer] exist` kituri cu materiale de identificare a protezelor prin metode simple. Un
astfel de kit, care poate fi folosit la aproximativ 40 de proteze, con]ine un metru de band`
metalic` (din care se decupeaz` fragmentele necesare) [i  un creion de marcaj (Fig. 3).
Metodele de identificare, considerate un serviciu f`cut atât pacientului cât [i
comunit`]ii, au devenit cu timpul mai sofisticate.
Sistemul DentIdent6, utilizat in Australia reprezint` un sistem modern “f`r` risc” cu un kit
ini]ial care con]ine un cititor de microcipuri [i 20 de microcipuri care pot fi înregistrate în
baza na]ional` de date. Sistemul DentIdent are numeroase avantaje:
• identificare u[oar` a protezelor pierdute [i g`site 
• ideal pentru aziluri [i spitale, publice sau private 
• baz` de date sigur` pentru înregistrarea pacien]ilor 
• utilizabil în strategia de dispensarizare 
• utilizabil în identific`rile post-mortem 
• poate fi aplicat în timpul sau dup` confec]ionarea protezei
• link rapid cu website-ul bazei na]ionale de date. 
Microcipul este introdus în structura protezei înainte de injectarea acrilatului bazei fiind
lipit într-un [an] creat sub primul molar (Fig. 4). Dup` inserarea microcipului acesta este
scanat pentru a-i reverifica func]ionalitatea. Înainte de inserarea protezei datele de pe
microcip sunt transmise în site-ul bazei na]ionale de date. La protezele vechi se reco-
mand` introducerea microcipului în por]iunea lingual` a protezei în func]ie de spa]iul
disponibil.

Fig. 4: Microcipul fixat în primul molar de pe protez`

Fig. 3: Kit de identificare 

Fig 5: Localizarea ID 100 Micro Transponder în baza
protezei totale
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ID 100 Micro Transponder este un alt sistem de
identificarea protezei prin mijloace electronice, cu
un transponder miniatural (Fig. 5) de m`rimea unui
vârf de creion, care  poate fi montat chiar sub
suprafa]a protezei. Transponderul (Fig. 6) este
încapsulat în sticl` special pentru a func]iona în
mediu cu umiditate foarte mare. Datele sunt culese
cu ajutorul unui cititor (Fig. 7). 

Având în vedere c` în multe cazuri au ap`rut litigii
între pacien]ii purt`tori de proteze mobile [i medicii
români, neexistând nici o dovad` c` proteza incrim-
inat` este realizat` de un anumit dentist, vom
prezenta în partea a 2-a a articolului o metod`
simpl` de identificarea protezelor.
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Fig. 6 Transpoderul

Fig. 7: Cititorul (LID 570 Pocket Reader)









PUNTEA CU EXTENSIE DISTALÃ 
CU BONT DE STICLÃ

{ef de Lucr`ri Dr. Mihail C`lin Son

ABSTRACT
The cantilever bridge is a favourite subject in prosthodontics allover the world. This article pro-
pose a new method of making it, both from the materials and technics point of view.
KEYWORDS:  cantilever bridge,  glass abutment.

REZUMAT
Puntea cu extensie distal` este un subiect frecvent dezb`tut de proteticieni oriunde în lume.
Acest articol propune o variant` nou` de realizare a extensiei distale, atât ca tehnic` de lucru
cât [i ca materiale.
CUVINTE  CHEIE: extensie distal`, bont de sticl`.

Catedra de Reabilitare Oral`, Universitatea „Vasile Goldi[” - Arad

Puntea cu extensie este caracterizat` de situ-
area elementelor de agregare de o singur`
parte a corpului de punte; astfel, acesta nu are
la ambele extremit`]i elemente de agregare.
Concep]ia mecanicist` în protetica dentar`
reprezentat` de [coala lui CHOMPRE, BÉLIARD
[i al]i autori, exprimat` prin calcule [i formule
matematico-fizice, a îndep`rtat posibilitatea
admiterii pun]ilor cu extensie. Dar observa]iile
f`cute de-a lungul anilor de o alt` serie de
practicieni au eviden]iat capacitatea de suport
a din]ilor stâlpi, mai mare decât cea rezultat`
din calcule matematice. Acestea au favorizat
aplicabilitatea pun]ilor cu extensie în func]ie de
caracteristicile morfoclinice ale câmpului pro-
tetic.
Hot`rârea de a se executa o punte cu extensie
depinde de mai mul]i factori, printre care [i de
câmpul protetic existent. Câmpul protetic este
constituit din mai multe elemente cu structur`
[i fiziologie variabil`. Morfologia [i fiziologia
câmpului protetic variaz` foarte mult de la bol-
nav la bolnav, dar variaz` [i la acela[i bolnav în
diferitele perioade ale vie]ii, în func]ie de
vârst`, de st`rile fiziologice [i patologice gen-
erale, de momentul edenta]iei [i de
complica]iile acesteia.
În protetica dentar` se urm`re[te ca toate con-
struc]iile protetice s` se sprijine [i pe din]ii
restan]i, dovedindu-se c` ei sunt în m`sur` s`
suporte sarcini mult mai mari dac` bineîn]eles
acestea sunt controlate [i dirijate corect. Exist`
o unitate morfologic` [i func]ional` dento-par-
odontal` care are capacitatea de amortizare
sau de reducere a unor presiuni exagerate, pre-
cum [i de adaptare la noile situa]ii de solicitare
pe care le exercit` proteza.

Puntea cu extensie cu bont de sticl`
Sprijinul lucr`rilor protetice cu extensie a pre-
ocupat demult pe cei care se ocup` de cerc-
etare; pân` la descoperirea sistemului de
piloni de sticl` ZX-27 au fost încercate multe

alte materiale. Exist` îns` argumente care
demonstreaz` de ce celelalte materiale nu au
f`cut fa]` cerin]elor.
În cazul metalelor bontul turnat trebuie prelu-
crat, polizat; în urma acestor manopere metalul
pierde din exactitate astfel încât nu mai satis-
face a[tept`rile în ceea ce prive[te precizia,
astfel încât bontul nu se va sprijini exact [i cu
toat` suprafa]a pe creasta edentat`.
Cu materialele plastice situa]ia este
asem`n`toare, deoarece [i prelucrarea lor
creeaz` probleme de exactitate. Mai mult,
materialele plastice sunt poroase, ceea ce per-
mite [i favorizeaz` depunerile alimentare care
duc la inflama]ia gingiei. Materialele plastice
din comer] nu sunt nici suficient de dure, nici
suficient de elastice [i nici nu fac bine fa]`
expansiunilor termice.
Contrac]ia materialelor ceramice [i a ceramicii
sticloase dup` adaptarea pe creast` duce de
asemenea la inexactit`]i.
Nici sticla obi[nuit` nu îndepline[te
a[tept`rile.
Denumirea sistemului de pilon de sticl` a fost
aleas` de c`tre fabricant pentru a reflecta
esen]a nout`]ii: ZX27 a fost botezat dup` un
nou sistem planetar, descoperit recent de
astronomi [i care contrazice toate cuno[tin]ele
actuale ale acestora. Direc]ia for]elor care
men]in acest sistem planetar, efectul traseelor
energetice este de a[a natur` încât dup` legile
fizicii acest sistem planetar ar fi trebuit demult
s` se desfac`; [i totu[i se întâmpl` contrariul.
În viziunea global` a proteticii actuale este greu
de încadrat efectul [i ac]iunea pilonului de
sticl`, dar e posibil ca aceste cuno[tin]e s` fie
înc` par]iale [i limitate.
Sticla utilizat` în stomatologie trebuie s` core-
spund` în acelea[i timp mai multor cerin]e:
topire, prelucrabilitate, duritate, rezisten]`
chimic`. În rândul sticlelor obi[nuite nu prea se
g`se[te sticl` care s` corespund` tuturor aces-

Fig. 2. Situa]ie ini]ial`. Aspectul arcadei
mandibulare scurtate.

Fig. 1. Situa]ie ini]ial`. Aspect în ocluzie.

Fig. 3. Aspectul bontului de sticl` (corp de
punte: contact cu mucoasa în [a).

Fig. 4. Adaptarea bontului de sticl` pe modelul
de lucru.

Fig. 5. Aspectul lucr`rii pe model.
nctor ancorat pe inele;22
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Fig. 9. Aspect dup` cimentare.

Fig. 8. Aspect în timpul ciment`rii.Fig. 7. Aspect anterior ciment`rii.Fig. 6. Adaptarea bontului de sticl` cu lucrarea
definitiv`.

Fig. 10. Aspectul filmului de ciment din interi-
orul ultimului element de agregare. 

Fig. 11. Aspect final al lucr`rii cimentate.

Fig. 12. Aspect final în ocluzie.

tor cerin]e, cea mai mare problem` fiind cu rezis-
ten]a chimic`, cu punctul de topire [i cu prelucra-
bilitatea. Sticla obi[nuit` nu se poate prelucra în
condi]ii de laborator de tehnic` dentar`.
În ceea ce prive[te rezisten]a chimic` a sticlei
obi[nuite, saliva vine în contact cu sticla [i dup`
un timp intr` în reac]ie chimic` cu ea. În urma
acestui proces unele materiale toxice din sticl`
ajung în saliv`, de exemplu Pb, Ba. Aceste mate-
riale au efecte nedorite asupra organismului
uman.
Condi]ii îndeplinite de sticla ce va fi utilizat`:
- prelucrabilitate;
- rezisten]` mecanic` pentru a face fa]` la soli-

cit`rile la care este supus`;
- stabilitate chimic`. 
Sticla ZX27
Caracteristici  importante:
- Temperatura de topire: 1560 - 1600 °C;
- Duritate la compresie: 120 - 150 MPa/ kp/mm2; 
- Solubilitate în acizi: clasa 1. hidrolitic`;
- Solubilitate în baze: clasa 2. hidrolitic`.
Prelucrabilitatea
Un aspect important de urm`rit este alegerea
materialului component al sticlei, precum [i sim-
plitatea tehnologiei de utilizare. Aplicarea [i prelu-
crarea pilonului de sticl` în lucrarea protetic` fix`
trebuie s` fie executabile în laboratorul de tehnic`
dentar` în condi]ii obi[nuite, f`r` o investi]ie
suplimentar` mare [i în scurt timp. Din acest
punct de vedere sticla ZX27 este potrivit`. Are un
punct de topire suficient de jos, iar suprafa]a care
se va sprijini pe gingie este u[or de realizat dup` o
prealabil` înc`lzire a sticlei.
Rezisten]a  mecanic`
Sticla folosit` ca bont de sprijin pentru lucr`rile
protetice fixe este supus` în timpul mastica]iei
unor for]e mari de compresie [i forfecare. Sticla
ZX27 detensionat` suport` aceste solicit`ri.
Coeficientul de elasticitate este în intervalul 500-
800 MPa, iar rezisten]a la compresie este mare
fa]` de materialele plastice comerciale: 120-150
Kp/mm2. Este un slab conduc`tor termic [i elec-
tric, deci nu trebuie s` ne îngrijoreze c` în cavi-
tatea bucal` va crea un efect galvanic.
Stabilitatea  chimic`
Stabilitatea chimic` a sticlei ZX27 este accep-
tabil`, testele in vivo [i in vitro dovedind c` struc-
turile confec]ionate din sticla ZX27 pot fi folosite în
stomatologie. Pe lâng` componentele principale
sticla ZX27 mai con]ine [i Zn [i Mg, dar nu con]ine
Ba [i Pb toxice care se reg`sesc de obicei în com-
ponen]a sticlelor obi[nuite. Datorit` cantit`]ii
sc`zute de Na coroziunea nu determin` o cre[tere
considerabil` a pH-ului local în apropierea gingiei.

Fazele  clinico-ttehnice  de  execu]ie  a  pun]ii
dentare  cu  extensie  pe  bont  de  sticl`:
- consultarea pacientului [i stabilirea indica]iilor

tratamentului prin pun]i (Fig. 1., 2.);
- preg`tirea câmpului protetic, [lefuirea din]ilor [i

prepararea bonturilor;
- amprentarea câmpului protetic;
- turnarea modelelor [i fixarea lor în articulator;
- realizarea bontului de sticl` (Fig. 3.);
- modelarea machetei elementelor de agregare [i

a corpului de punte;
- confec]ionarea tiparului pentru realizarea

scheletului metalic;
- turnarea metalului în tipar;
- dezambalarea [i prelucrarea piesei protetice;
- proba metalului;
- realizarea componentei fizionomice 

(Fig. 4., 5., 6.);
- proba pun]ii în cavitatea bucal` [i individu-

alizarea reliefului ocluzal;
- finisarea [i lustruirea pun]ii;
- fixarea bontului de sticl` în interiorul ultimei

coroane prin cimentare (Fig. 7., 8., 9., 10.);
- fixarea pun]ii prin cimentare pe din]ii stâlpi 
(Fig. 11, 12).
Realizarea bontului de sticl`
Dup` ob]inerea modelului de lucru se trece la
realizarea bontului de sticl`.
Se ia un pilon de sticl` ZX27 [i se înc`lze[te baza
(cu flac`r` oxigaz) pân` când atinge punctul de
topire. În acest moment se apas` cap`tul topit al
pilonului pe modelul de lucru (pe mijlocul crestei)
aceasta adaptându-se perfect pe model, astfel
contactul viitorului bont (corp de punte) cu creas-
ta fiind în form` de [a. Se ]ine batonul de sticl` în
pozi]ie pân` la r`cirea sticlei. 
Modelul de gips nu are nevoie de nici un fel de izo-
lare, fiindc` sticla, în timpul aplic`rii pe model (în
stare topit`), nu se lipe[te de model, iar suprafa]a
sticlei r`mâne lucioas` atât în stare topit`, cât [i
dup` solidificare, neavând nevoie de lustruirea
ulterioar` a fe]ei mucozale a bontului de sticl`
care vine în contact direct cu mucoasa. 
Dup` r`cire se îndep`rteaz` pilonul de pe model
[i se taie cu un disc diamantat pentru a core-
spunde cu în`l]imea celorlalte bonturi. Dup`
scurtare cap`tul ocluzal se [lefuie[te cu piatr`
diamantat` pân` ce va cap`t` forma unui bont
protetic.
Ultima faz` de lucru este repunerea bontului de
sticl` pe model în pozi]ia ini]ial` [i fixarea acestu-
ia cu cear`. Se deretentivizeaz` modelul cu cear`
pentru a crea spa]iul necesar ciment`rii, apoi se
realizeaz` modelul duplicat.
Fixarea  lucr`rii  protetice  cuprinde  dou`  etape:
- Cimentarea bontului de sticl` în lucrarea 

protetic`;
- Cimentarea lucr`rii protetice pe din]ii stâlpi. 23
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SUPRAPROTEZA TOTALÃ 
CU MAGNEÞI
1Asist.  Univ.  Dr.  Oana  -  Cella  Andrei,  Prof.  Dr.  Mihaela  Rodica  P`una  
2Tehn.  Dent.  Bogdan  Dobrin  
1UMF - Clinica de Protetic` Dentar` Mobil`, Facultatea de Medicin` Dentar` , „Carol Davila” Bucure[ti
2Laborator Dentistry for life grup

AABBSSTTRRAACCTT
The problem of restricted vertical space is common for all overdentures. The space between
the occlusion plane and the mucosa is the vertical space and its dimensions determine the
maximal dimension of the prosthetic restorations. Overdentures that lay over the frontal teeth
have a fracture risk and an esthetic problem. The errors in the appreciation of the available
space are frequent and difficult to correct. The retention, the vertical space and support are
key factors in the treatment’s success. Keeping the anterior teeth raises an esthetic problem –
the over-contouring of the alveolar bone. On the other hand, reducing the base would affect its
resistance.  Even reducing the base, the lip will appear a little more over contoured and the
patient will expose the superior incisors more than usually. Sometimes it can be reduced a bit
from the incisal margin of the superior teeth. Patients should be very well informed about the
limits and expectations of the prosthodontic treatment. When the pacient has emotional
stress problems we should begin the treatment when we will have his full comprehension and
cooperation.
KEYWORDS: Overdenture, vertical space, retention, support, esthetics.

RREEZZUUMMAATT
Problema spa]iului vertical redus apare la toate supraprotezele. Dimensiunea acestui spa]iu
situat între planul de ocluzie [i mucoas` determin` dimensiunea maxim` a restaur`rii prote-
tice. Toate supraprotezele care au ca din]i stâlpi din]i frontali prezint` atât un risc de fractur`
cât [i probleme de estetic`. Men]inerea, spa]iul vertical [i sprijinul sunt factori cheie în succe-
sul tratamentului. P`strarea din]ilor anteriori sub supraproteze creeaz` o problem` estetic`
din cauza supracontur`rii osului alveolar. Reducerea bazei în dreptul acestor din]i îi afecteaz`
rezisten]a. Oricât de mult am reduce baza, totu[i buza va ap`rea u[or bombat` iar din]ii se vor
vedea pu]in mai mult. Uneori se poate reduce pu]in din marginea incizal`. Pacien]ii trebuie
informa]i înc` de la început despre a[tept`rile [i limitele acestui tratament protetic. Dac`
pacientul este stresat sau traverseaz` o perioad` mai dificil`, tratamentul nu va fi început
pân` în momentul în care nu vom fi siguri de acordul [i colaborarea sa depline.
CUVINTE  CHEIE: supraprotez`, spa]iu vertical, men]inere, sprijin, estetic`.

Fig. 2.   Selectarea din]ilor stâlpi, extrac]ia
din]ilor irecuperabili, tratamentul endodontic [i
prepara]ia pentru dispozitivul corono-radicular.

Fig. 3. Amprenta pentru dispozitivul corono-
radicular (tehnica de sp`lare cu silicon chitos [i
fluid).

Fig. 4.  Macheta dispozitivului pe modelul
func]ional. Calibrarea keeperului la perimetrul
radicular.

Fig.1.  Sistemul magnetic este format din mag-
netul (stânga) care se va fixa în baza protezei [i
keeper-ul (dreapta) care se va supraturna
odat` cu dispozitivul corono-radicular

Ideea folosirii magne]ilor pentru a men]ine [i stabiliza protezele îi preocup` constant pe pro-
teticieni de aproape 50 de ani, înregistrând progrese constante în ceea ce prive[te calit`]ile
aliajelor în special datorit` preocup`rii cercet`torilor japonezi [i americani. Dezavantajele,
care constau în principal în corodarea magnetului în contact cu mediul bucal, colorarea
zonelor învecinate [i pierderea calit`]ilor magnetice, au fost înl`turate prin învelirea (încapsu-
larea) magne]ilor într-un strat foarte sub]ire de r`[in` sintetic` sau de metal necorosiv (crom,
titan). S-au f`cut studii clinice care au demonstrat c` nu exist` nici un efect negativ al câm-
pului magnetic asupra structurilor învecinate.
Utilizarea relativ redus` a sistemelor de ancoraj magnetic în practica de zi cu zi a cabinetului
stomatologic se datoreaz` în principal lipsei de cunoa[tere [i familiarizare a practicienilor,
de[i trebuie totu[i men]iona]i [i al]i factori cum sunt absen]a magne]ilor de pe pia]a
româneasc` o lung` perioad` de timp, cre[terea costului protezei precum [i adresabilitatea
sc`zut` cauzat` de mentalitatea de a extrage ultimii din]i în edenta]ia subtotal`.
Considerând c` este necesar s` încerc`m s` oferim pacien]ilor o alternativ` la extrac]ia ultim-
ilor din]i precum [i o cale de mijloc între proteza total` simpl` [i protezarea pe implante, vom
prezenta în continuare modalitatea de utilizare a magne]ilor în încercarea de a-i convinge pe
colegii no[tri practicieni atât de simplitatea cât [i de avantajele metodei.
Magne]ii se pot folosi pe una sau mai multe r`d`cini restante [i chiar în combina]ie cu alte
tipuri de sisteme speciale. De asemenea se pot pozi]iona pe r`d`cini a c`ror implantare s-a
redus atât de mult încât nu mai permite utilizarea nici unui alt sistem de men]inere, atâta timp



pozitiv atât pacien]ilor care nu doresc s`-[i extrag` ultimii din]i cât [i celor care au probleme cu sta-
bilitatea protezelor.
• Avantaje tehnice: nu necesit` neap`rat izoparalelometru, tehnici [i instrumente speciale ci doar
respectarea câtorva reguli de pozi]ionare. Pozi]ionarea poate fi f`cut` [i la un paralelograf simplu;
dac` nici acesta nu este disponibil, se poate realiza [i manual, cu un grad de aproximare, dac`
supraproteza nu mai are [i alte sisteme speciale cu a c`ror ax` de inser]ie s` interfere. Este cel mai
durabil sistem special iar c`ptu[irile sunt u[or de realizat. Are un design neretentiv, deci este u[or
de igienizat. Spre deosebire de sistemele fric]ionabile, keeper-ii magne]ilor se pot supraturna în
orice laborator care are la dispozi]ie masa de ambalat corespunz`toare aliajului seminobil sau nobil
respectiv. Fixarea magnetului în supraprotez` se face cu acrilat autopolimerizabil în cabinet.
Finisarea bazei protezei dup` aplicare se poate face atât în cabinet cât [i în laborator. 
• Avantaje financiare: pre]ul de cost relativ accesibil, fiind mai mare decât al unui sistem tip caps`
dar mult inferior aplic`rii unui implant.
• Avantaje pe termen lung: magnetul nu se defecteaz` în timp, nu necesit` activ`ri [i nici repara]ii.
Timp de aproximativ 10 ani intensitatea magnetic` nu descre[te esen]ial.
• Avantaje fizionomice: fiind de dimensiuni mai mici, magne]ii sunt desigur [i mai pu]in vizibili.
Dac` din]ii restan]i sunt canini sau incisivi superiori, magnetul poate fi vizibil în aceea[i m`sur` ca
[i l`ca[ul metalic al capsei. De asemenea, folosirea frontalilor superiori ca din]i stâlpi pentru
supraproteze ridic` probleme estetice: transparen]a aliajului metalic prin versantul sub]iat al

cât nu exist` patologie apical`
sau periodontal` care s`
impun` extrac]ia dintelui. În
orice caz magne]ii se pot folosi
cu succes ori de câte ori deci-
dem c` putem p`stra r`d`cini
dentare sub proteze par]iale
sau totale, în special dac` este
vorba de proteze mandibulare,
de pacien]i care pot avea prob-
leme cu integrarea biologic` a
protezelor, de pacien]i afla]i la
prima protezare mobilizabil`,
de un câmp protetic dificil cu
creste alveolare atrofiate sau cu
tuberozit`]i absente, de antag-
oni[ti din]i naturali sau proteze
fixe [i în general de acea serie
de situa]ii clinice pe care în lit-
eratur` le numim „nefavorabile
protez`rii” [i pe care din neferi-
cire le întâlnim atât de frecvent
în cotidian. În afara timpului
(destul de scurt) petrecut de
practician pentru a se familiar-
iza cu utilizarea magne]ilor,
ace[tia nu au practic nici o con-
traindica]ie. 
În sprijinul celor prezentate
anterior, vom face o trecere în
revist` a avantajelor protez`rii
pe magne]i, dup` cum
urmeaz`:
• Avantaje func]ionale: magne-
tul permite p`strarea unor
r`d`cini dentare cu o
implantare mai redus` decât
cea necesar` pentru sistemele
de men]inere fric]ionabile [i de
aceea ofer` protezei posibili-
tatea unui sprijin mixt,
men]inând active c`ile aferente
ale transmisiei proprioceptive [i
asigurând astfel presiuni
ocluzale mai mari [i o eficien]`
masticatorie sporit` cu con-
secin]e favorabile asupra mus-
culaturii, tractului digestiv [i in
extenso asupra întregului
organism.
• Avantaje psihologice:
folosirea magne]ilor r`spunde

Fig. 5. Aspectul dispozitivului cimentat pe dintele stâlp 33.
Pe 32 a fost turnat un dispozitiv corono-radicular de pro-
tec]ie care nu are rol în men]inere din acela[i metal semi-
nobil.

Fig. 6.   Mimarea pozi]iei magnetului pe modelul de lucru.

Fig. 7.   Se realizeaz` protezele, se aplic` în cavitatea
bucal` [i se fac [edin]ele de retu[.

Fig. 8.   Aspectul supraprotezei pe fa]a mucozal`. Se
observ` crearea unui spa]iu pentru magnet deasupra
keeper-ului.32

p
ro

te
ti

c
ã

 f
ix

ã
 s

i 
m

o
b

il
ã



33

p
ro

te
ti

c
ã

 f
ix

ã
 s

i 
m

o
b

il
ã

supraprotezei, proeminarea buzei superioare sau vestibularizarea exagerat` a din]ilor artifi-
ciali indiferent de sistemul de men]inere utilizat [i frecvent chiar în absen]a acestuia.
Magne]ii se pot folosi atât pentru men]inerea protezei totale cât [i a celei par]iale, în general
scheletate dar [i acrilice atâta vreme cât exist` din]i restan]i s`n`to[i din punct de vedere par-
odontal [i endodontic. În general magne]ii se folosesc în situa]ii clinice cu pu]ini din]i restan]i,
ideal repartiza]i bilateral, ideal canini sau premolari pentru a se asigura condi]ii optime de
echilibru al protezei, dar la fel de bine se pot folosi [i pe o singur` r`d`cin`. În general nu se
folosesc mai mult de 4 magne]i la o protez`.
Magnetul propriu-zis este fixat în fa]a mucozal` a supraprotezei; în dreptul s`u, pe dintele
stâlp, se fixeaz` o pl`cu]` metalic` realizat` dintr-un aliaj magnetizabil. Este important ca
cele dou` suprafe]e s` coincid` perfect pentru a realiza men]inerea garantat` de fabricant. 
Spre deosebire de majoritatea sistemelor de men]inere fric]ionabile, magne]ii sunt autolimi-
tan]i. For]a de atrac]ie magnetic` începe s` se manifeste la o distan]` de aproximativ 3mm
între magnetul situat în protez` [i keeper-ul de pe dintele stâlp (Fig.1.).
R`d`cina pe care se va aplica magnetul se obtureaz` corect endodontic. Bontul s`u coronar
are de obicei o în`l]ime destul de redus`, situa]ie în care keeper-ul va fi fixat prin supraturn-
are într-un dispozitiv corono-radicular pentru a nu se decimenta (Fig.2., 3.). Acest dispozitiv
are [i rol de protec]ie a r`d`cinii, fiind cunoscut faptul c` r`d`cinile r`mase descoperite sub
proteze se pierd relativ repede prin carie [i/sau parodontopatie. Dintele stâlp nu trebuie s`
aib` o suprafa]` radicular` mai mic` decât cea a magnetului utilizat. Se vor alege magne]i de
dimensiuni propor]ionale cu suprafe]ele de sec]iune radiculare ale din]ilor stâlpi.
Pe modelul de lucru se realizeaz` macheta dispozitivului corono-radicular în care se
inclaveaz` keeper-ul prefabricat (Fig. 4.). Dispozitivul corono-radicular se toarn` dintr-un aliaj
magnetizabil (nobil sau seminobil) cu punct de topire mai mic decât al keeper-ului propriu-zis
livrat de fabricant [i va avea împreun` cu acesta o grosime de 1,2-1,5 mm, ceea ce face ca
per total magnetul s` ajung` la sub 3 mm. În situa]ia unui spa]iu vertical deosebit de restric-
tiv, se poate profita [i de spa]iul existent în interiorul perimetrului radicular, în camera pulpar`
coronar`. Aceast` dimensiune redus` recomand` sistemele de magne]i spre a fi folosite în
situa]ii clinice cu spa]iu vertical foarte redus, acestea fiind practic cele mai mici sisteme de
men]inere dintre cele extracoronare.
Dup` amprent`, turnare, prob` [i adaptare keeper-ul se cimenteaz` definitiv pe r`d`cina
dentar` respectiv` (Fig. 5.) [i în continuare se trece la realizarea protezei dup` metoda cla-
sic` cunoscut`. Suprafa]a dispozitivului corono-radicular trebuie s` fie orizontal` [i perfect
neted` pentru a se asigura un contact intim cu magnetul. Pentru a u[ura pozi]ionarea ulte-
rioar` a magnetului unii fabrican]i ofer` o pastil` de dimensiuni pu]in mai mari decât acesta
care se poate pozi]iona pe modelul de lucru deasupra keeper-ului (Fig. 6.). Se realizeaz` pro-
tezele, se aplic` în cavitatea bucal` [i se fac [edin]ele de retu[ (Fig. 7.).
Dup` o perioad` de purtare a supraprotezei pe fa]a mucozal` a acesteia, deasupra keeper-
ului, se frezeaz` un spa]iu pentru magnet (Fig. 8.). Magnetul trebuie s` încap` în acest spa]iu
astfel încât atunci când pacientul închide în RC pozi]ia protezelor pe câmp s` fie identic` celei
anterioare (f`r` magnet). De asemenea pozi]ia magnetului trebuie s` fie astfel încât suprafa]a
sa s` o acopere perfect pe cea a keeper-ului; în cazul în care cele dou` suprafe]e nu coincid,
for]a de atrac]ie scade în mod firesc. Corectitudinea acestei pozi]ion`ri se verific` obligatoriu
prin depistarea eventualelor zone de suprapresiune cu ajutorul unui silicon fluid (Fig. 9.).
Dup` ce se ob]ine pozi]ia corect` a magnetului pe fa]a mucozal` a protezei se realizeaz` un
orificiu care va permite refluarea acrilatului autopolimerizabil (Fig. 10.).   
Se pozi]ioneaz`  magnetul pe keeper având grij` ca cele dou` suprafe]e s` coincid` (Fig. 11.).
Se prepar` acrilatul autopolimerizabil [i se aplic` în protez` în dreptul dintelui stâlp dup` care
proteza se aplic` pe câmpul protetic iar pacientul închide în IM (Fig. 12.). Dup` priza acrilatului,
au loc prelucrarea [i lustruirea zonei respective (Fig. 13, 14.). 
În situa]ia în care realiz`m o supraprotez` cu magne]i care are ca din]i stâlpi din]i frontali este
important s` avertiz`m pacientul înc` înainte de a începe tratamentul asupra problemelor de

Fig. 10.   Aspectul orificiului realizat lingual.

Fig. 11. Pozi]ionarea magnetului pe keeper.

Fig. 12.  Refluarea acrilatului autopolimerizabil
prin orificiul realizat lingual.

Fig. 9.   Verificarea spa]iului pentru magnet cu
silicon fluid.



ordin estetic ce apar inevitabil.
Este de asemenea important ca
medicul s` evalueze amploarea
acestor probleme pentru a
hot`rî dac` pozi]ionarea unui
magnet este cea mai bun`
solu]ie pentru cazul clinic
respectiv. Din]ii frontali superi-
ori nu sunt de obicei potrivi]i dar
desigur alegerea depinde
esen]ial [i de pozi]ia liniei surâ-
sului pacientului respectiv. 
Indiferent de aplicarea mag-
ne]ilor sau a oric`rui tip de sis-
tem special, p`strarea r`d`cinii
sau r`d`cinilor restante în-
seamn` c` oricât de sub]ire ar fi
versantul supraprotezei tot se
creeaz` un supracontur al zonei
respective, care va face ca buza
s` apar` bombat` (Fig. 15.).
Pentru a mic[ora acest efect se
va sub]ia la minim versantul în
dreptul din]ilor restan]i, ceea ce
determin` un inevitabil risc de
fractur` (Fig. 16.). Atitudinea
terapeutic` indicat` este luarea
unei decizii argumentate [i
prezentarea acesteia pacientu-
lui pe în]elesul s`u spre a-i
ob]ine acordul informat, astfel
încât la final s` nu existe
nemul]umiri nejustificate. Dac`
medicul observ` c` pacientul
este stresat sau este într-o stare
emo]ional` proast` luarea unei
decizii [i începerea tratamentu-
lui trebuie amânate. Beneficiul
aplic`rii chiar [i a unui singur
magnet [i în mod deosebit la
proteza mandibular` este îns`
enorm, pacientul devenind
sigur c` proteza sa nu se mai
mi[c` involuntar. Aceast` nou`
stabilitate a protezei îi creeaz`
pacientului o stare de confort [i
relaxare (Fig. 17).

Fig. 15.  Aspect final. U[oar` bombare a buzei pe partea
stâng`, acolo unde exist` din]i restan]i.

Fig. 16.  Aspectul versantului sub]iat la minim (trans-
paren]` [i fragilitate).

Fig. 17.  Aspect final. Stabilitatea protezelor 
d` pacientei confort [i siguran]`.

Fig. 13. Aspectul protezei dup` aplicarea magnetului, pre-
lucrare [i lustruire.

Fig. 14.  Aspect final al supraprotezei.

Sistemul de ancoraj magnetic permite u[oare deplas`ri ale protezei supraiacente f`r` a solicita
nefiziologic dintele stâlp, ceea ce îl face s` ac]ioneze ca un ruptor de for]e. Având în vedere c` în
edenta]ii subtotale proteza se sprijin` predominant muco-osos, este foarte probabil c` va exista
un grad de mi[care al acesteia. Magnetul readuce proteza în pozi]ie corect` dup` deplas`ri de
pân` la 3mm. 
Sistemul magnetic de ancorare a protezelor mobile [i mobilizabile este o alternativ` demn` de
luat în considerare la sistemele mecanice bazate pe fric]iune (tip caps`, bar`); faptul c`
magne]ii sunt atât de pu]in folosi]i se datoreaz` cel mai frecvent necunoa[terii lor.
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Ne priveste pe noi, pe toti tehnicienii dentari din Romania

Ma adresez voua, tuturor tehnicienilor dentari, in numele Comitetului
de Initiativa pentru infiintarea  Ordinul Tehnicienilor Dentari din
Romania (O.T.D.R.), indiferent de forma de activitate: angajat sau pro-
prietar de laborator, indiferent daca sunteti sau nu membri ai
Asociatiei Nationale  a Tehnicienilor Dentari (A.N.T.D.) sau ai altor aso-
ciatii profesionale.

Legea 96/2007 referitoare la infiintarea si functionarea O.T.D.R., este
unicul cadru legal de organizare a profesiei de tehnician dentar in
Romania.

Fac acest anunt in urma a numeroase semnale de la colegii din tara
care au facut confuzia intre A.N.T.D. si O.T.D.R.. Foarte multi colegi au
crezut ca la Sovata au ales presedintele OTDR. Nu, gresit! La Sovata
a fost  ales presedintele A.N.T.D. 
Singura legatura intre A.N.T.D. si O.T.D.R. etste obligatia A.N.T.D. de
a desemna zece dintre membrii sai care sa faca parte din Comisia
Electorala Centrala de Initiativa, conform art. 48 legea 96/2007. Cititi
textul legii si luati legatura cu Comitetul de Initiativa pentru infiintarea
O.T.D.R., care a facut toate demersurile necesare la Ministerul
Sanatatii.

De constientizarea importantei infiintarii ordinului, precum si de nivelul
de intelegere si implicare in infiintarea O.T.D.R. depind raspunsurile la
intrebarile pe care vi le puneti in mod frecvent. Indiferenta noastra si
lipsa de informare corecta pot duce la haos si la “prabusirea profesiei”
sau la asimilarea profesiei de catre alta profesie, asa cum a fost pana
acum. 

De infiintarea O.T.D.R. si de oamenii pe care-i alegem sa duca la
indeplinire doleantele noastre, depinde ce o sa fim si ce statut vom
avea.
Pentru orice fel de informatii adresati-va  persoanei de contact a
Comitetului de Initiativa pentru infiintarea O.T.D.R.: 
Alina Moldovan
0216102568 sau 0723313017



Laborator Marius Hermeneanu angajeaz`
tehnicieni dentari; Tel.: 021 316 4448

����

Ofer spre \nchiriere laborator complet echipat.

Tel.: 0745.011.537

����

Vital Dent clinic&lab angajeaz` medic [i
tehnician.

Tel.: 021 334 7088, 
0723 549721, E-mail: 

nicolae.golumbeanu@yahoo.com
www.vital-dent.ro

����

Vând sistem Belle-Glass complet echipat,
pre] convenabil.

Tel.: 0722.315.001
����

Laborator dentar, angajez tehnician dentar
cu experien]`, ambi]ios, perfec]ionist, cu

abilit`]i de lider.
Tel.: 0722.334.844

����

Medic primar dentist cu experien]`, doresc
colaborare part-time.
Tel.: 0745.055.818

����

Zahn Art Med angajeaz` 
tehnicieni dentari
Tel.: 021 311 9119, 

0788 370 406
����

Laborator dentar din Bra[ov, angajez tehnicieni
dentari. Se asigur  ̀salariu motivant [i cazare.

Tel,: 0722.320.675 
����

Dentimar angajeaz` tehnicieni dentari. 
Tel.: 021 210 9974

����

Laborator dentar, solicit colaborare cu 
cabinete situate \n zona Drumul Taberei.

Tel.: 0723.139.308; 021.413.50.03
����

Chris Tehnodent angajeaz` tehnicieni 
dentari. 

Tel.: 0722 372 478
����

DORIOT DENT angajeaz` reprezentant
vânz`ri pt. Bucure[ti
Tel: 0257 254 638, 

0722 275 562, 
����

Vând Grand Cherokee, 2004, 3960cmc,
pe benzin`

Tel: 0724 290 171

NUME_________________________________
PRENUME_________________FIRMA_______________
Str,_______________________________Nr,_______
Bl,_______Sc,_______Apt_______Sector__________
LOCALITATEA___________________JUDET____________
TEL./FAX__________________E-MAIL_________________
Medic           Tehnician      

Doresc s` primesc revista Dental Target. Prezenta constituie consim]`mântul meu expres [i
neechivoc privind prelucrarea datelor cu caracter personal cuprinse în acest talon. Cunosc c`
am dreptul de a solicita rectificarea, actualizarea sau [tergerea datelor mele, precum [i celelalte
drepturi oferite de lege.

Semn`tura______________________________
Cf. Legii 677/2001, SC Autentic Magazin SRL este operator \nregistrat la ANSPCDP 
sub nr. 3355/2006.

Revist`  dustribuit`  gratuit
medicilor  [i  tehnicienilor  dentari

de  SC  Autentic  Magazin  SRL
Tiraj  6.000  ex.

TTaalloonn Trimite]i talonul la adresa: 
C.P. 76, O.P. 63

Bucure[ti
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