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Revista „DENTAL TARGET” anticipeaz`
aroma s`rb`torilor de iarn` urându-vv` c`lduros
„Cr`ciun Fericit!”
[i un 2008 al realiz`rilor profesionale deosebite!

editorial

Noiembrie… lun` a anului arareori aleas` pentru începuturi… [i totu[i, în Cabinet Stomatologic [i
noiembrie 2006, revista „DENTAL TARGET” ap`rea în lumea stomatologiei Laborator de Tehnic` Dentar`.
E-mail: cellaandrei@yahoo.com
române[ti spre a sus]ine o idee devenit` deja un ideal: echipa medictehnician.
Ast`zi, în noiembrie 2007, în cel de al cincilea num`r al revistei dorim s` mul]umim tuturor cititorilor [i colaboratorilor no[tri, tuturor celor f`r` de care aceast` revist` nu ar fi existat [i s` le ur`m în numele colectivului
redac]ional „La Mul]i Ani!”.
Mai dorim de asemenea s` reînnoim convingerea c` spiritul de echip` este
esen]a profesiilor noastre, c` f`r` o colaborare bazat` pe respect reciproc
nu se pot ob]ine rezultate remarcabile, c` stomatologia nu este un „one
man's show” pentru c` profesiile medicale trebuie s` ]in` cont în primul
rând de interesul pacientului. În realizarea unei protez`ri de succes
medicul [i tehnicianul trebuie s` dea dovad` nu numai de cuno[tin]e de
specialitate, dar [i de flexibilitate, toleran]` [i disponibilitate. Ca în toate
profesiile medicale, caracterul condi]ioneaz` calitatea.
Unii dintre colegii no[tri î[i mai amintesc c` ini]ial clinica [i tehnica protez`rilor dentare erau realizate de una [i aceea[i persoan`, dentistul, astfel încât problemele de comunicare care apar ast`zi între cabinet [i laborator pe atunci nu existau. P`strând nota nostalgic` am s` redau, dintr-o carte de stomatologie atât de veche
încât coper]ile nu s-au mai p`strat [i care a apar]inut bunicului meu (în fotografia al`turat`), ca citat, prima fraz`
a c`r]ii: „Lipsa de din]i este o boal` care se vindec` prin protezele dentare. Preg`tirea protezelor este o ocupa]ie
de meserie, îns` ea numai atunci poate deveni factor de vindecare, dac` izvor`[te din indica]ii medicale.”
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MARCAREA PROTEZELOR MOBILE,
O NECESITATE
(PARTEA A II-A)

Prof. Dr. Mihaela P`una1, Asist. Univ. Dr. Oana-Cella Andrei2, Tehn. Dentar Bogdan Dobrin3
1,2
3

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

ABSTRACT
Due to the fact that many disputes emerged between complete and removable denture
patients and Romanian dentists, a simple and cheap method is suggested: the insertion in a
new or old denture of a high melting metal plate imprinted with the doctor’s code or with the
patient’s name (or personal number).
KEY WORDS: denture identification, removable denture, complete denture.
Fig. 1. Pe pl`cu]` se [tan]eaz` codul
de identificare.

Fig. 2. Amprenta codului respectiv în
acrilat autopolimerizabil.

REZUMAT
Având în vedere c` în multe cazuri au ap`rut litigii între pacien]ii purt`tori de proteze mobile
[i medicii români, este sugerat` o metod` simpl` [i ieftin` de identificare a protezelor:
includerea în proteza nou` sau veche a unei pl`cu]e de metal cu punct înalt de topire, marcat` fie cu codul de paraf` al medicului, fie cu numele sau codul numeric personal al pacientului.
CUVINTE CHEIE: identificare, proteze mobilizabile, proteze totale.

Luând în considerare necesitatea marc`rii protezelor par]iale [i totale pentru a le certifica
“paternitatea” sau apar]in`torul, am imaginat o metod` ieftin`, accesibil` tuturor laboratoarelor de tehnic` dentar` prin utilizarea unor materiale [i tehnici uzuale.
Pe o pl`cu]` metalic` se [tan]eaz` (de c`tre o firm` contra unei sume modice) codul de identificare care poate fi:
- codul de paraf` al medicului, dac` medicul vrea s` î[i identifice protezele pacien]ilor trata]i;
- primele 7 cifre din codul numeric personal (pentru ca pl`cu]a s` aib` dimensiuni rezonabile)
[i eventual ini]ialele pacientului, dac` se dore[te identificarea pacientului (în casele de
b`trâni).

proteticã fixã si mobilã

Pl`cu]ele sunt [tan]ate de o firm` specializat`. (www.medalioane.ro). Pe o pl`cu]` pot fi
inscrip]ionate la o distan]` convenabil` 8 coduri de paraf` (Fig. 1.), deci un laborator care
lucreaz` cu mai mul]i medici poate comanda o singur` pl`cu]`, care cost` 8 RON, pentru 8
medici.

6

Fig. 3. Macheta din cear` [i tija de
turnare.

În laboratorul de tehnic` dentar` codul [tan]at este amprentat cu acrilat autopolimerizabil
(Fig. 2.) pentru a-l transfera pe macheta din cear` a viitoarei pl`cu]e (Fig. 3.). Dintr-o bucat`
de cear` calibrat` de 0,6 mm grosime se taie mai multe machete de pl`cu]e de identificare
care pot fi inscrip]ionate cu diferite coduri. Ulterior acestor buc`]i de cear` care reprezint`
machetele pl`cu]elor de identificare li se adaug` tije de turnare din cear` de grosime 0,25
mm. Într-un ring de turnare se pot ambala mai multe pl`cu]e cu diferite coduri ceea ce face ca
metoda s` fie foarte economic`. Se ambaleaz` utilizând mas` de ambalat specific` metalului din care se toarn` pl`cu]ele. Pentru un pacient edentat bimaxilar se toarn` dou` pl`cu]e
cu acela[i cod.

Fig. 4. Pl`cu]ele dup` turnare [i
dezambalare.

Fig. 6 a.
Crearea canalului
lingual în
baza protezei.

Pl`cu]ele cu codul de identificare se toarn` dintr-un metal (de preferin]` cu punct înalt de
topire) omologat de Ministerul S`n`t`]ii în vederea utiliz`rii în tehnica dentar`. (Fig. 4., Fig. 5.
a [i b). Dup` turnare [i dezambalare se sec]ioneaz` tijele [i se prelucreaz` pl`cu]ele.
Aspectul final al pl`cu]ei poate fi mai lucios sau mai mat în func]ie de gradul de vizibilitate al
acesteia pe protez`.

Fig. 5 a. Pl`cu]` de identificare –
aspect lustruit.

Fig. 5 b. Pl`cu]` de identificare –
aspect mat.

În baza protezei, pe fa]a lingual` sau palatinal`, în dreptul ultimului molar, se frezeaz` un canal
în care se introduce pl`cu]a inscrip]ionat`. Aceast` pozi]ionare este justificat` [i estetic dar [i
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. 6 a [i b).

proteticã fixã si mobilã

Fig. 6 b.
Pl`cu]a de
identificare
este plasat`
[i probat` în
canalul lingual.
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Fig. 7 a. Acoperirea pl`cu]ei cu acrilat
transparent.

Fig. 8 a.
Pl`cu]a
inscrip]ionat`
introdus`
în baza
protezei
mandibulare.

Adâncimea canalului trebuie s` fie uniform` pe toat` lungimea acestuia [i marginile sale clar
t`iate pentru a se evita exfolierea acrilatului în timp.
Canalul trebuie s` fie suficient de adânc astfel încât s` acomodeze dimensiunea pl`cu]ei.
Acest lucru se verific` probând direct pl`cu]a în canal, dup` care acesta se umple peste
pl`cu]` cu r`[in` acrilic` autopolimerizabil` translucid` sau transparent`, care se prelucreaz` [i lustruie[te (Fig. 7 a, b [i c., Fig. 9 a).

proteticã fixã si mobilã

Fig. 7 b. Proteza maxilar` dup` prelucrarea [i lustruirea acrilatului transparent (detaliu).
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Fig. 7 c. Proteza maxilar` marcat` –
aspect final.

Fig. 8 b.
Proteza total`
mandibular`
cu pl`cu]a
de identificare –
aspect final.

Dac` proteza se realizeaz` cu arm`tur` turnat` în laborator [i dac` se apreciaz` la faza de
machet` c` spa]iul disponibil pentru pl`cu]a de identificare va fi foarte redus, macheta
pl`cu]ei se poate ata[a direct de macheta plasei de armare [i se pot turna împreun`.
Aplicarea agentului de mascare se va limita la plas` iar pl`cu]a se va lustrui.
Dac` se utilizeaz` un acrilat autopolimerizabil cu inser]ii care imit` vasculariza]ia gingival` se
recomand` ca acesta s` fie cernut pentru a elimina aceste inser]ii astfel încât codul
inscrip]ionat pe pl`cu]` s` fie cât mai vizibil.

La mandibul`, pl`cu]a de identificare se introduce în zona lingual`
distal` (Fig. 8 a [i b, Fig. 9 b). Canalul se realizeaz` dup` acelea[i
reguli ca [i la maxilar.

Fig. 9 a. Proteza maxilar` in situ.

Pl`cu]ele de identificare nu îngreuneaz` protezele deoarece greutatea lor este sub 1 gram. Metoda propus` este ieftin` [i facil` [i nu
modific` semnificativ costurile realiz`rii protezei. Aceast` metod`
se poate aplica în orice laborator de tehnic` dentar`. Pl`cu]ele de
identificare nu modific` aspectul estetic al pacientului deoarece nu
sunt vizibile la o distan]` normal` de conversa]ie.

Fig. 9 b. Proteza mandibular` in situ.

TOMOGRAFIA OPTIC COERENTÃ CA METODÃ
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ABSTRACT

b

Making metalo-ceramic fixed partial dentures can lead to aeric inclusions in the ceramic layers that
could initiate materials defects and lines of fracture in the esthetic parts of the dentures. The common
ivestigations methods of fixed partial dentures implies sectioning and metalographic microscopic analisys. These methods colud lead to damage of the small dimension material defects. Also these method
are limited to the dimensions of the cuting devices. The method used in this paper is the optical coherent tomography, a noninvasive method, wich permits the determinations of materials defects in the
ceramic layers depth. For this study 17 metalo-ceramic fixed partial dentures were used. For each
investigate areea 61 slices were obtain and a 3D reconstruction was perform from each stuck. As a conclusion the optical coherent tomography, as a noninvazive method, can be used as a control technique
in metalo-ceramic technology.
KEY WORDS: materials defects, fixed partial dentares, optical coherente tomography

REZUMAT

c

Realizarea protezelor par]iale fixe utilizând materiale ceramice (atât proteze metalo-ceramice cât [i
integral ceramice) poate duce la inserarea de incluziuni aerice ce pot genera defecte de material la
diferite grosimi ale materialului de placare ceramic. Metodele clasice de investigare a protezelor
dentare presupuneau sec]ionarea probelor [i analiza sec]iunilor la un microscop metalografic. Aceast`
metod` poate duce la deteriorarea defectelor mici ca dimensiune sau chiar la distrugerea lor, metoda
fiind astfel limitat` la capacitatea de sec]ionare a dispozitivului utilizat. Metoda utilizat` în acest studiu
este tomografia optic coerent`, metod` de investiga]ie neinvaziv` care permite determinarea
defectelor existente în grosimea maselor ceramice depuse pe infrastructura protezelor par]iale fixe.
Pentru acest studiu s-au utilizat 17 proteze par]iale fixe metalo-ceramice. Pentu fiecare investiga]ie
s-au realizat 61 de sliceuri la intervale de 66 microni fiecare. Ansamblul de sliceuri a fost utilizat la
generarea de structuri tridimensionale pentru a permite vizualizarea mai u[or a defectelor oservate. |n
concluzie, tomografia optic coerent` este o tehnic` neinvaziv` care permite decelarea defectelor structurale în protezele par]iale fixe metalo-ceramice, putând fi utilizat` ca tehnic` de control în tehnologia
metalo-ceramic`.
CUVINTE CHEIE: defecte de material, proteze par]iale fixe, tomografie, optic coerent`

1. Introducere
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Fig. 1. Defecte de material decelate într-o
coroan` metalo-ceramic` utilizând o tehnic`
invaziv` de îndep`rtare strat cu strat, printr-o
tehnic` de sec]ionare fin` cu un sistem abraziv.
a. defect major în masa ceramic`; b. detaliu cu
defectul identificat anterior (a); c. defect în
toat` masa ceramic` prelungit pân` la nivelul
capei metalice; d. defecte la interfa]a cap`
metalic`/mas` ceramic` precum [i exclusiv în
grosimea capei metalice.

Realizarea protezelor par]iale fixe utilizând materiale ceramice (atât proteze metalo-ceramice,
cât [i integral ceramice) poate duce la inserarea de incluziuni aerice ce pot genera defecte la
diferite grosimi ale materialului de placare ceramic. Aceste defecte de material pot conduce
la formarea de linii de fractur` a masei ceramice cu desprinderea acesteia de pe componenta metalic` în urma solicit`rilor masticatorii.
Metodele clasice de investigare a protezelor dentare presupuneau sec]ionarea probelor [i
analiza sec]iunilor la un microscop metalografic. Aceast` metod` poate duce la deteriorarea
defectelor mici ca dimensiune sau chiar la distrugerea lor, metoda fiind astfel limitat` la
capacitatea de sec]ionare a dispozitivului utilizat (Fig. 1.). Dincolo de aceste aspecte r`mâne
caracterul invaziv al metodei care nu permite reutilizarea protezelor dup` derularea procesului de investigare.

Fig. 2. Diferite sisteme de fixare a protezelor par]iale fixe metalo-ceramice utilizate în studiul de investiga]ie cu OCT
la 670 nm.
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Fig. 3. Protez` par]ial` fix` metaloceramic` maxilar` (M1Pm2Pm1); zona de
investiga]ie este zona de emergen]` proximal` între Pm2 [i Pm1. Se observ`
defecte de substan]` incorporate la diferite nivele în masa ceramic`. a. slice 12;
b. slice 13; c. slice 14; d. slice 15; e. slice 16; f. slice 17.

Ca urmare a acestor observa]ii se poate concluziona necesitatea
dezvolt`rii unei metode de investigare neinvaziv` care s` permit`
determinarea defectelor de matrial din probele analizate, metod`
care s` fie deopotriv` de o mare acurate]e [i simplu de aplicat în
practica uzual`.

2. Material [i metod`
Metoda utilizat` în acest studiu este tomografia optic coerent`,
metod` de investiga]ie neinvaziv` care permite determinarea
defectelor existente în grosimea maselor ceramice depuse pe
infrastructura protezelor par]iale fixe. Pentru acest studiu s-au utilizat 17 proteze par]iale fixe metalo-ceramice la nivelul c`rora
investiga]ia amintit` a decelat defecte structurale dispuse la
diferite nivele în masa ceramic`. Pentu fiecare investiga]ie s-au
realizat 61 de sliceuri la intervale de 66 microni fiecare. Sistemul
OCT utilizat în aceast` investiga]ie a fost cel de 670 nm. Fiecare
dintre protezele analizate au fost pozi]ionate la nivelul unui dispozitiv de men]inere fix` a probelor (holder), dispozitiv ce permite o
deplasare cuantificabil` a acestora în toate cele trei direc]ii ale
spa]iului printr-un sistem mecanic (fig. 2).
Activarea sistemului se face respectând o anumit` secven]` de
ini]iere a p`r]ilor componente ale sistemului de analiz` utilizând
tomografia optic coerent`.
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Fig. 4. Protez` par]ial` fix` metaloceramic` mandibular` (M3M2M1Pm2Pm1C); zona de investiga]ie este zona de emergen]` proximal` între M2 [i M1. Se observ`
defecte de substan]` incorporate la diferite nivele în masa ceramic`. a. slice 52; b. slice 53; c. slice 54; d. slice 55; e. slice 56; f. slice 57.

Softul dedicat sistemului de investigare permite setarea pa[ilor de
scanare. Pentru a nu ob]ine un interval foarte mare de achizi]ie s-a
considerat realizarea de sec]iuni la circa 66 microni distan]`.
Sistemul are o acurate]e mult mai mare permi]ând ob]inerea de
sec]iuni cu un pas de 1 micron. Dup` focalizarea zonei de interes
se ob]in circa 61 de imagini seriate (slice-uri de investiga]ie).
Rezultatele ob]inute au pus în eviden]` diferite zone de defecte în
masa de ceramic`, localizate variat (fig. 3-4.)

3. Rezultate
In urma investig`rilor protezelor par]iale fixe metalo-ceramice cu
tehnica tomografiei optic coerente s-au identificat diferite defecte
de material în masa ceramic` dispuse la diferite nivele, având volume [i forme diferite. Succesiunea slice-urilor bidimensionale, cu
toate c` ofer` enorm de multe informa]ii despre structura protezelor, necesit` un efort suplimentar pentru a aprecia imaginea de
ansamblu a defectelor dintr-o anumit` zon` investigat`. Astfel,
ansamblul de slice-uri ob]inute cu OCT-ul a fost utilizat la generarea
de structuri tridimensionale pentru a permite vizualizarea mai u[or
a defectelor observate (fig. 5, a-k.).
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4. Concluzii
In concluzie tomografia optic coerent` este o tehnic` neinvaziv`
care permite decelarea defectelor structurale în protezele par]iale
fixe metalo-ceramice, putând fi utilizat` ca tehnic` de control în
tehnologia metalo-ceramic`.
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Reconstruc]iile alb negru sunt mult mai relevante în compara]ie cu
sec]iunile bidimensionale prezentate anterior. Totu[i, identificarea
de ansamblu a structurii defectelor se poate realiza mult mai u[or
dac` se utilizeaz` recontsruc]iile tridimensionale color. Softurile
utilizate pentru acestea sunt de tip wavelet (fig. 5, l-u).
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Fig. 5. Reconstruc]ia
tridimensional` a
zonei de emergen]`
proximal` Pm1-Pm2
corespunz`toare protezei par]iale fixe
metalo-ceramice
considerate în figura 3.
Sec]iunile a-k sunt capturi
ale vizualiz`rii reconstruc]iei tridimensionale
în jurul axului de inser]ie al protezei considerate.
Capturi ale reconstruc]iei tridimensionale
utilizând softuri de tip wavelet pentru o
identificare mai bun`
a defectelor de material (l-u).

RECONSTITUIRI ALE DINÞILOR
TRATAÞI ENDODONTIC
Noi modalit`]i de lucru utilizâând pivo]i endodontici arma]i cu fibr` de sticl`
Dr. Daniel Edelhof, Andreas Rüben, DT Volker Weber, MDT, Aachen/Germania
Traducere Dr. Andrea Czimmerman din Reflect Magazine, nr. 3 /2005

ABSTRACT

Root canal posts offer the only mrans of creating a durable and strong core build-up if
inadequate coronal tooth structure is available. This is still the case in the era of adhesive
bonding. The following article illustrates new treatment techniques use the fibre “reinforced
composite post FRC Poster Plus®”. The permanent restoration was fabricated with the IPS e
“max” all-ceramic system.
KEYWORDS: endodontically treated teeths, composite posts reinforced with glass fibers,
adhesive cementation, core build-ups, all ceramic restorations, esthetic.

REZUMAT

Fig. 1 – Premolarul 14 tratat endodontic care
demonstreaz` un grad extrem de mare de distruc]ie coronar`.

Fig. 2 – Situa]ia dup` cimentarea adeziv` a doi
pivo]i endodontici din compozit armat cu fibre
de sticl` (FRC Postec Plus®) cu r`[ina indicat`
pentru reconstituiri de bonturi [i cimentarea
pivo]ilor endodontici (MultiCore Flow).

Pivo]ii endodontici ofer` singura modalitate de a crea reconstituiri de bont durabile [i rezistente când structurile coronare disponibile sunt inadecvate. Validitatea acestui fapt este confirmat` în epoca reconstituirilor adezive.
Acest articol ilustreaz` tehnici noi de tratament utilizând pivo]ii endodontici din compozit
armat cu fibr` de sticl` FRC Postec Plus®. Restaur`rile permanente au fost fabricate utilizând sistemul integral ceramic IPS e.max® .
CUVINTE CHEIE: din]i tratati endodontic, pivo]i din compozit armat cu fibre de sticl`, cimentare adeziv`, refaceri de bonturi, restaur`ri protetice integral ceramice, estetic`.
În ultimii ani comportamentul
biomecanic [i coroziunea
pivo]ilor endodontici au fost
subiect de dezbateri. Mai mult,
s-au schimbat a[tept`rile privitor la lucr`rile integral ceramice.
Ca o consecin]`, pivo]ii din compozit armat cu fibr` de sticl` au
câ[tigat popularitate. În contrast
cu pivo]ii metalici sau ceramici,
ace[ti pivo]i din compozit armat
cu fibr` de sticl` au propriet`]i
mecanice similare cu cele ale
dentinei naturale. Au [i avantajul c` pot fi îndep`rta]i dac`
acest lucru devine necesar.

FRC Postec Plus - Vizibili radiologic, invizibili când pacientul zâmbe[te.
Pivo]ii endodontici din compozit armat cu fibre de sticl` FRC Postec Plus sunt destina]i reconstituirii directe a bonturilor pe din]ii trata]i endodontic. Fibrele de sticl` în
combina]ie cu matricea de compozit asigur` transmisia luminii ca prin substan]a
dentar` natural`. De aceea, reconstituirea este virtual invizibil` în cavitatea oral` a
pacientului. Îns` radioopacitatea acestor pivo]i este comparabil` cu cea a pivo]ilor
metalici (510% Al). Consecutiv, ace[ti pivo]i sunt u[or de diferen]iat radiologic de
dentina natural`.

Procedura clinic`

Terapie restaurativã – ceramicã presatã

Pentru a determina cu acurate]e grosimea dentinei remanente, medicul ar trebui s` înceap` prin
a prepara circular coroana. A fost demonstrat faptul c` rezisten]a din]ilor reconstitui]i prin inserarea
unui pivot endodontic poate fi crescut` prin prepararea unei benzi de doi milimetri l`]ime
circumferen]ial în dentin` (designul ferrule din fig.4).
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Fig. 3 – Cu ajutorul unei matrici transparente a
fost fabricat` o reconstituire direct` de bont utilizând un compozit fluid cu dubla priz`
(MultiCore Flow).

Fig. 4 – Situa]ia clinic` dup` prepararea dintelui pentru o coroan` integral ceramic` (IPS e.max).

Fig. 5 – Cimentarea adeziv` (cu Excite DCS [i Variolink II)
a coroanei confec]ionat` din ceramic` integral` (capa
fabricat` din IPS e.max Press placat` cu pulberea
ceramic` IPS e.max Ceram). A fost prevenit` formarea
peliculei de inhibi]ie prin utilizarea unei bariere de oxigen
(Liquid Strip - gel cu glicerin`).

Fig. 7 – Coroan` jacket din compozit defect` pe 11 tratat
endodontic, care a fost ini]ial supus` unui tratament de
albire intern` (VivaStyle).
Fig. 6 – Restaurarea dup` câteva sapt`mâni de
utilizare clinic`.

Fig. 10 – Vedere dinspre labial a refacerii de bont dup`
preparare pentru o coroan` integral ceramic` (IPS e.max).

Dintele trebuie preg`tit pentru pivotul endodontic prin îndep`rtarea complet` a materialului de obtura]ie
în zona preparat` [i prin prelucrarea uniform` a canalului.
Lungimea prepara]iei trebuie s` fie cel pu]in egal` cu lungimea planificat` pentru coroana dentar`.
Pentru sigilare apical` minim patru milimetri de sigilant de canal trebuie mentinu]i pe canal.
Refacerile de bont pe baz` de pivo]i arma]i cu fibr` de sticl` cimenta]i prin tehnica adeziv` ofer` posibilitatea unei proceduri eficiente [i rapide (Fig.1 pân` la 6) cu economie de substan]` dentar`.
În jurul p`r]ii coronare a pivotului trebuie asigurat suficient spa]iu pentru a permite placarea complet` a
pivotului cu materialul de refacere de bont.
Compozitele moderne adezive pentru refaceri de bonturi sunt mai bine adecvate acestui scop decât
amalgamele sau cimenturile ionomer de sticl` datorit` propriet`]ilor lor mecanice [i optice superioare,
care sunt asem`n`toare celor ale dentinei naturale.

Fig. 8 – Pentru pivotul endodontic prefabricat din
compozit armat cu fibre de sticl` (FRC Postec
Plus) a fost fabricat un dispozitiv corono-radicular
individual confec]ionat din ceramic` integral` (IPS
e.max Press).
Cele dou` componente au fost cimentate între ele.
Fig. 12 Imagine a coroanei 11 (dintele din stânga) luat`
dinspre palatinal prin transiluminare. Transmiterea luminii
prin restaurarea confec]ionat` din IPS e.max Press placat` cu IPS e.max Ceram este foarte asem`n`toare cu
cea prin dintele natural.

Deoarece dispozitivele corono-radiculare (refacerile de bont prin metoda indirect`) nu permit prepararea
de reten]ii pe ele, mai mult` substan]` dentar` trebuie sacrificat` decât în refacerile directe (Fig. 7 pân`
la 12) spre deosebire de refacerile directe cu pivot din compozit armat cu fibre de sticl` cimentate adeziv.
Pentru a asigura transmitea eficient` a for]elor axiale, pe suprafa]a reconstituirii de bont trebuie creat` o
zon` de contact orizontal mai larg`. În acela[i timp ea va asigura o sigilare etan[`. Grosimea dentinei
reziduale trebuie s` fie de cel pu]in un milimetru pe toate fe]ele. Aceasta poate fi realizat` prin scurtarea
pere]ilor de dentin` dac` este necesar. Pentru a proteja dintele de for]ele de torsiune [i pentru a defini
pozi]ia bontului reconstituit, la intrarea în canal trebuie preg`tit` o cavitate auxiliar` (inlay de canal).

Concluzii
Fig. 9 – Vedere palatinal` a dispozitivului dup`
cimentarea adeziv` cu Variolink II [i Syntac.
Pivotul a fost fost redus la dimensiunea cerut`
numai dup` ce compozitul de cimentare s-a
polimerizat intra-oral

Materialele restaurative moderne împreun` cu procedurile de cimentare adeziv` au îmbun`t`]it considerabil tehnicile de refacere a din]ilor trata]i endodontic.
O pronun]are definitiv` asupra rezultatelor pe termen lung ale tehnicilor descrise poate fi furnizat` numai
în urma rezultatelor sigure ob]inute în urma studiilor clinice prospective care sunt în desf`[urare în diverse
centre.

Terapie restaurativã – ceramicã presatã

Fig. 11 – Situa]ia dup` inserarea adeziv` a coroanei integral ceramice fabricat` din IPS e.max Press [i IPS e.max
Ceram. Caracteristicile ei optice sunt exact adaptate.
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CIFRA ZERO ªI PRIMUL
IMPLANT ALOPLASTIC – AMINTIRI
ALE UNEI CIVILIZAÞII APUSE
Asist. Univ. Dr. Oana Cella Andrei

ABSTRACT
The maya civilisation performed detailed dental work including jade inlays and a variety of
dental modifications but also the first alloplastic implants known in history. The remaining
maya population keeps this habit of teeth decoration with a social role – it is associated with
elevated status.
KEYWORDS: maya, dentistry, inlays, implants.

REZUMAT
Civiliza]ia maya este una important` pentru istoria medicinii dentare; maya[ii au realizat
numeroase incrusta]ii din pietre pre]ioase precum [i primele implante endoosoase osteointegrate din cochilie de scoic`. Maya[ii î[i modificau forma din]ilor ca o imagine a statutului
social; acest obicei s-a p`strat pân` în zilele noastre.
CUVINTE CHEIE: maya[i, stomatologie, incrusta]ii, implante.
Fig. 1. Mexic – Peninsula Yucatan
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Fig. 2. Sistemul mayan de notare de la 0 la 10.
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Fig. 3. Hieroglif` maya – detaliu.
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Fig. 4. Inscrip]ie maya sculptat` în piatr`.

Indienii din emisfera vestic` au trecut în urm` cu 15.000. de ani dinspre Asia pe peticul de
p`mânt care exista unde ast`zi se afl` strâmtoarea Bering [i au migrat spre est în America de
Nord, Central` [i de Sud unde au dat na[tere unor na]iuni ce prezint` numeroase similitudini culturale: aztecii (centrul Mexicului), maya[ii (peninsula Yucatan, Guatemala [i Honduras) [i inca[ii
(Peru).
În ciuda faptului c` civiliza]ia maya a apus în urm` cu 1200 de ani popula]ia nu a disp`rut;
actualmente în Mexic, Nicaragua, Guatemala, Belize [i Honduras tr`iesc în jur de 6.000.000.
descenden]i maya[i care î[i p`streaz` limba, tradi]iile [i obiceiurile prehispanice. În Mexic (mai
exact în Statele Unite Mexicane) majoritatea popula]iei maya tr`ie[te în peninsula Yucatan unde
maya[ii anilor 2000, în jur de 1.200.000., ocup` provinciile Quintana Roo, Campeche, Yucatan,
Tabasco [i Chiapas (Fig. 1.).
Civiliza]ia maya a fost una dintre cele mai importante [i mai str`lucitoare din America în urm` cu
3000 de ani. Maya[ii au folosit scrierea hieroglific` (Fig. 3.,4); erau astronomi, arhitec]i [i
matematicieni impecabili; au inventat cifra zero (Fig. 2.) (357 AD fa]` de europeni abia în sec.
12) [i foloseau trei tipuri de calendare. În momentul în care conquistadorii spanioli au distrus
aceast` civiliza]ie ea era îns` deja în declin din cauza luptelor interne [i a epuiz`rii solului cultivat în special cu porumb. Maya[ii au cultivat porumbul ca pe o modalitate de subzisten]`. Întreaga lor civiliza]ie se bazeaz` pe cultura porumbului. Echivalentul Bibliei la maya[i, POPUL VUH
sus]ine c` primul om a fost f`cut din miezul moale al porumbului alb [i galben. În zilele noastre
majoritatea popula]iei maya continu` s` se ocupe cu agricultura (porumb, fasole neagr`) [i cu
cre[terea animalelor (vaci, porci). În plus, cei din Tabasco produc cacao pentru export iar cei de
pe coasta caraibean` pescuiesc sau lucreaz` în turism. Conquistadorii spanioli au distrus
aproape complet manuscrisele maya[e [i iat` de ce ast`zi se cunoa[te mult mai pu]in despre
aceast` mare civiliza]ie decât se [tie
despre culturi mult mai vechi ca
mesopotamienii [i egiptenii.
Maya[ii î[i planificau via]a dup` soare:
astfel, la echinoc]iul de prim`var` din
martie plantau porumbul iar la
echinoc]iul de toamn` din septembrie îl
culegeau. Pentru a ilustra mi[carea
ciclic` solar` maya[ii au construit structuri complexe folosind no]iuni avansate
de geometrie [i astronomie. Piramida
KUKULCAN (El Castillo) de la CHICHENITZA (Fig. 5.) este una dintre construc]iile
cele mai elocvente pentru ilustrarea
cuno[tin]elor vechilor maya[i. Piramida
are 365 de trepte (una pentru fiecare zi),
18 terase [i 52 de panouri [i este de fapt
un calendar solar.
Fig. 5. Piramida Kukulcan de la Chichen-Itza.

La baza sc`rilor se afl`
capetele sculptate în piatr`
ale zeului-[arpe (Fig. 6.). În
zilele echinoc]iilor de
prim`var` si toamn`, martie [i septembrie, se poate
observa fenomenul luminos " mi[carea [arpelui",
creat de umbrele l`sate de
soare pe trepte. În timpul
echinoc]iului razele solare
Fig. 6. Capul [arpelui cu pene.
formeaz` pe piramid`
[apte triunghiuri isoscele
care alc`tuiesc corpul [arpelui [i coboar` pe toat` lungimea piramidei
pentru a se întâlni perfect cu capul din piatr` al [arpelui aflat la baza
sc`rilor. Incinta este perfect „sonorizat`”: sunetele scoase în vârful
piramidei, chiar în [oapt`, pot fi auzite de jos.
Maya[ii turnau aur, argint [i bronz [i sculptau bijuterii din jad,
hematit, onix, turcoaz [i alte pietre semipre]ioase. De[i excelau în
lucrul în piatr` [i metal, „stomatologia” pe care o practicau maya[ii
nu avea un scop restaurativ sau terapeutic [i nu se practica pentru a
men]ine sau îmbun`t`]i sau a men]ine s`n`tatea oral`. Maya[ii [i-au
dezvoltat abilitatea de a lucra pe din]i pentru a împlini scopuri rituale
sau religioase, iar unii investigatori sus]in c` ornarea propriei persoane era principala motiva]ie. Se [tie c` maya[ii aveau ceremonii
religioase elaborate în cadrul c`rora înnegrirea din]ilor [i scarificarea
fe]ei sau a torsului aveau un rol important. Putem deci presupune c`
mutilarea [i ornamentarea din]ilor serveau unui scop cultic.
Maya[ii erau pricepu]i în plasarea unor incrusta]ii din pietre semipre]ioase frumos sculptate în cavit`]i preparate în frontalii superiori
[i inferiori [i uneori [i în premolari (Fig. 7.). Aceste incrusta]ii erau
f`cute dintr-o varietate de minerale, incluzând jadeit (un silicat înrudit [i asem`n`tor ca aspect cu jadul oriental), pirite feroase, hematit
(pe care îl numeau „piatra sângelui”), turcoaz, cuar], serpentin`
(care în combina]ie cu dolomit, magnezit sau calcit arat` aproape la
fel cu jadul), precum [i cinabru, din care se extrage mercurul.
Nu exist` nici o îndoial` c` aceste cavit`]i erau preparate pe din]i
vitali. Un tub rotund [i dur asem`n`tor ca form` unui pai de b`ut,
f`cut ini]ial din jad [i mai apoi din cupru, era învârtit între mâini sau
cu o frânghie [i cu ajutorul unei pulberi de cuar] amestecate cu ap`
(pe post de material abraziv) t`ia o gaur` perfect rotund` în smal] [i
dentin`. Radiografiile actuale ale acestor din]i au ar`tat c` indiferent
dac` în urma prepara]iei era afectat` pulpa incrusta]ia era pus`
oricum; nervul murea [i
astfel ap`rea în timp un
abces periapical.
Piatra era incrustat` în
dinte atât de exact încât
multe incrusta]ii au r`mas
pe loc pentru mii de ani
(Fig. 8.). Pentru a suplimenta reten]ia dat` de
fric]iune spa]iul dintre
Fig. 7. Decora]ii dentare din perioada clasic`:
inlay [i cavitate era sigilat
obtura]ii, incrusta]ii [i frezaje ale marginii
cu un ciment.
incizale

Fig. 8. Inlay mayan din jad pe un dinte anterior
(cca 900 AD).

Fig. 9. Din]i superiori [i inferiori freza]i pentru a
se potrivi ca din]ii unui fer`str`u.

Fig. 10. Distribu]ia diferen]iat` a decora]iunilor
dentare confirm` rolul social al acestora.
Mutilarea dentar` se practica numai la persoane a c`ror vârst` era peste 15 ani.
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Fig. 11. Imagine a zei]ei Ixchel în codicele de la
Dresda: medicin` [i magie, ap` [i lun`.
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Fig. 12. Curcubeul zei]ei Ixchel apare în Xcaret „pour les connaisseurs”…

Examinarea spectrografic` modern` a
r`m`[i]elor acestui ciment arat` c` era
f`cut dintr-o varietate de minerale, în principal fosfat de calciu. Alte reziduuri g`site
în cimenturi sunt particulele de silicon, dar
nu se [tie dac` siliconul era amestecat în
ciment pentru a forma un adeziv mai puternic sau f`cea parte din abrazivul utilizat
la crearea cavit`]ii.
Maya[ii î[i obturau [i î[i decorau din]ii
într-o varietate de feluri. Probabil
fiecare design avea o semnifica]ie tri- Fig. 13. Isabel la situl arheologic de la Coba.
bal` sau religioas` particular` din
moment ce au fost identificate mai
mult de 50 de feluri diferite. Marginea incizal` a anumitor din]i putea prezenta uneori o t`ietur`,
alteori dou` sau putea fi t`iat` în puncte (Fig. 9, 10.); marginea distal` putea fi t`iat` l`sând
marginea mezial` intact`, etc. Diego de Landa, fanaticul episcop care a ordonat arderea tuturor
documentelor scrise maya[e în pia]a public` din Mani pe motiv c` erau scrieri p`gâne, a p`strat
note am`nun]ite despre cultura acestui popor [i culmea e c` lui trebuie s`-i fim pân` la urm`
recunosc`tori pentru ceea ce [tim despre practicile maya, inclusiv despre obturarea din]ilor.
Despre maya[ii din peninsula Yucatan Diego de Landa spunea: „au obiceiul s`-[i lase din]ii s`
fie zim]a]i ca cei ai unui fer`str`u. O fac din vanitate. O fac femeile b`trâne folosind anumite
pietre [i ap`”. Din punct de vedere religios se poate face o asociere între aceste femei [i zei]a
Ixchel. (Dealtfel [i în zilele noastre majoritatea stomatologilor sunt femei!!), reprezentat` ca
imagine a unei femei în vârst` purtând pe cap un [arpe: Zei]a Lunii, so]ia Soarelui, asociat` cu
punctele cardinale, apele [i curcubeul fertilitatea [i recolta, sexualitatea, na[terea, s`n`tatea [i
moartea, st`pâna ]es`turilor [i a broderiilor care erau asociate cu magia.
Exist` dovezi serioase c` maya[ii practicau implantarea unor materiale aloplastice (anorganice)
la persoane vii. În Honduras a fost g`sit în jurul anului 1931 un fragment de mandibul`
apar]inând unei femei de origine maya în vârst` de aproximativ 20 de ani, fragment care a fost
studiat de implantologi [i care prezenta trei din]i sculpta]i din scoic` [i plasa]i în timpul vie]ii
pacientului în alveolele a trei incisivi inferiori extra[i; pe radiografii se vede formarea ]esutului
osos compact în jurul a dou` dintre aceste implante, os care din punct de vedere radiologic este
similar cu cel format în jurul implantelor lam` folosite la acea dat` de implantologii care au f`cut
studiul în 1970) (Prof. Amadeo Bobbio). Iat` astfel civiliza]ia maya revendicându-[i primele
implante endoosoase aloplastice descoperite pân` acum [i datate în jurul anului 600 AD (cu
1400 de ani în urm`) [i odat` cu ele dovada primului succes al implantologiei endoosoase.
Obiceiul de a-[i decora din]ii frontali persist` [i ast`zi la popula]ia din peninsul`. Orice persoan`,
femeie sau b`rbat, care are o slujb` cât de cât decent` î[i afirm` statutul prin a-[i îmbr`ca din]ii
frontali. De obicei este vorba de diferite tipuri de coroane gen Belkin (semifizionomic` fenestrat`), cu ram` din metal auriu sau argintiu în func]ie de „posibilit`]i”. Tot în func]ie de venituri
variaz` [i num`rul de coroane. În peninsula Yucatan salariul unei cameriste într-un hotel de 5
stele este echivalentul a [ase dolari americani pe zi, a[a c` de cele mai multe ori nu exist` liber
la fiecare sfâr[it de s`pt`mân` [i nici din]i „decora]i”. Ace[tia încep de obicei de la [efii de sal`
de la restaurant… Un post de [ofer la o agen]ie care se ocup` cu excursii pentru turi[ti înseamn`
cel pu]in o coroan` argintie semifizionomic` pe un incisiv central, iar unul de ghid autorizat
ajunge deja la patru coroane aurii!
La aproape 1200 de ani de la
pr`bu[irea civiliza]iei maya pare un
vis s` fii condus printre ruinele
ora[elor ascunse în selva peninsulei
Yucatan de c`tre un ghid autorizat
îmbr`cat în uniform` oficial` dar cu
un facies tipic maya … [i cu frontalii
superiori „decora]i”! (Fig. 13.)
Mândru de civiliza]ia str`mo[ilor s`i
maya, Isabel ne-a vorbit [i despre
tehnicile lor de decorare a din]ilor [i
a fost sursa de inspira]ie a acestui
material (Fig. 14.).
Fig. 14. Cele peste 50 de posibilit`]i de decorare a din]ilor
descoperite pân` ast`zi la popula]ia maya.
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ABSTRACT

Fig. 1. Aspectul cavit`]ii de clasa I realizat` la
nivelul molarului mandibular extras. Se observ`
(prin transparen]`) termistorul inserat în cavitatea pulpar`. Pentru a permite ob]inerea unei
temperaturi de ansamblu [i nu o temperatur`
punctiform` s-a inserat în camera pulpar` o
past` termoconduc`toare.

The purpose of this in vitro study was to measure the pulp chamber temperature increase induced during composite resin polymerization with various visible light-curing units. A class I cavity was prepared
in an extracted molar tooth, leaving a dentin layer 1 mm thick between pulp chamber and proximal cavity wall. A 2 mm composite resin layer was applied to the proximal box and light cured with the selected curing units, halogen units, LED and plasma units. Light curing took place for 20 seconds for halogen and LED units and 6 seconds for plasma unit. Measurement of pulp chamber temperature changes
(starting with 37 +/- 0,1 0C). during polymerization was performed with a thermistor inserted in the
pulp chamber. Mean values were calculated from 100 measurements with each light – curing unit.
Using the manufacturers’ recommended times of photo activation, the halogen LCU produced a higher
temperature increase than did the LED and plasma LCU. The lowest temperature increase was depicted in plasma LCU.
KEY WORDS: pulp chamber temperature, light curing units, thermistor

REZUMAT

Scopul acestui studiu realizat in vitro a fost acela de a m`sura cre[terea temperaturii în camera pulpar`
datorat` opolimeriz`rii cu diferite l`mpi de fotopolimerizare a r`[inilor compozite. O cavitate de clasa I
a fost preparat` într-un molar extras, men]inând un strat de 1 mm grosime de dentin` pân` la camera
pulpar`. Un strat de 2 mm din aceea[i r`[in` compozit` a fost aplicat în cavitatea preparat` [i
fotopolimerizat` timp de 20 secunde cu lampa de fotopolimerizare cu halogen [i LED, respectiv 6
secunde cu lampa de polimerizare cu plasm`. M`surarea modific`rilor de temperatur` de la nivelul
camerei pulpare (începând cu 37 +/- 0,1 0C) a fost realizat` cu ajutorul unui termistor. Conform datelor
recomandate de produc`tor, lampa cu halogen a generat cea mai mare temperatur` la nivelul camerei
pulpare în timp ce lampa cu plasm` a generat varia]ia cea mai mic` de temperatur` la acela[i nivel.
CUVINTE CHEIE: temperatura în camera pulpar`, sisteme de fotopolimerizare, termistor
Fig. 2. Inserarea unui al doilea termistor în
grosimea RDC pentru identificarea varia]iilor de
temperatur` de la acest nivel în timpul [i dup`
fotopolimerizare.

Cercetare fundamentalã

Fig. 4. Reprezentarea grafic` a varia]iei temperaturii la nivelul camerei pulpare pân` la atingerea
temperaturii maxime. Varia]ia de temperatur` în
camera pulpar` pentru a – lampa plasm` ; bbluphase; c- smartlite ; d – degulux.
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1. Introducere
Motivele pentru care r`[inile
diacrilice compozite au devenit
atât de r`spândite în practica
stomatologic` sunt reprezentate
[i de estetica acestora, prepararea conservativ` a cavit`]ilor
dentare, conductivitate termic`
sc`zut` precum [i de adeziunea
la ]esuturile dure dentare,
rezultând o bun` reten]ie la acestea. In studiul de fa]` sunt f`cute
considera]ii asupra r`[inilor
diacrilice compozite fotopolimerizabile.
Fotopolimerizarea este poli- Fig. 3. Schema bancului utilizat în investigarea temperaturii intrapulpare [i
merizarea ini]iat` prin aportul la nivelul obtura]iei de compozit.
extern de radia]ie electromagnetic`, prin iradiere cu radia]ii UV sau vizibile (coerente sau incoerente). Din punct de vedere al radia]iei
emise, fotopolimerizarea materialelor compozite se poate face cu radia]ie incoerent` (spectru UV [i vizibil), radia]ie coerent` (laser), lampa cu generator de plasm` [i lumina polarizat` [1].
Scopul acestui studiu este acela de a investiga influen]a pe care o are asupra camerei pulpare energia
generat` de diferite tipuri de l`mpi de fotopolimerizare precum [i timpul de fotopolimerizare în sine.

2. Material [i metod`
Fig. 5. Reprezentarea grafic` a varia]iei temperaturii la nivelul RDC. Varia]ia de temperatur` în
camera pulpar` pentru a – lampa plasm` ; bbluphase; c- smartlite ; d – degulux.

A fost utilizat un molar mandibular extras în care s-a preparat o cavitate de clasa I. Pentru toate sistemele
de fotopolimerizare s-a recurs la obturarea cavit`]ii cu acela[i material compozit. Nu s-a utilizat gravajul
acid [i adezivi în ideea posibilit`]ii îndep`rt`rii materialului de obtura]ie. Pentru a utiliza aceea[i cantitate
de material compozit, pe marginea cavit`]ii de clasa I s-a realizat un semn ce corespunde unei grosimi
maxime de 2 mm de compozit, nivel ce a fost respectat pentru toate probele realizate.

Pentru fotopolimerizare s-au utilizat lampi de fotopolimerizare cu halogen
(halogen Degulux™ DEGUSSA DENTAL), cu LED (LED Bluphase, Vivadent
[i LED Miniled, DeTray) [i cu plasm` (Appolo Plasma curing unit). Timpul
de fotopolimerizare considerat a fost de 20 de secunde pentru sistemele
cu halogen [i LED, respectiv 6 secunde pentru lampa cu plasm`.
Pentru ob]inerea datelor referitoare la varia]iile de temperatur` s-a utilizat
un termistor ce a fost inserat în centrul camerei pulpare, dup` umplerea
acesteia cu o past` termoconduc`toare, spre deosebire de studiile din literatura de specialitate în domeniul vizat, unde s-au utilizat termocuple
(care detecteaz` temperatura punctiform). Pozi]ionarea termistorului
central în camera pulpar` ([i nu în contact cu plan[eul cavit`]ii
preparate) a fost verificat` radiografic. Astfel datele despre temperatur`
ob]inute cu acest sistem reprezint` o medie a varia]iilor de temperatur`
de la nivelul camerei pulpare [i nu o valoare punctiform`, unitar`, neconcludent` pentru ansamblul pulpar (fig. 1).
Un al doilea termistor a fost inserat în grosimea materialului de obtura]ie
pentru a observa comparativ varia]ia de temperatur` [i în masa acestuia,
dup` finalizarea fotopolimeriz`rii (fig. 2).
Pentru a simula circula]ia sanguin` în forma]iunea dentar` in vivo, cu
efecte termostatice de r`cire pentru organul pulpar, s-a imersat molarul
investigat într-un recipient cu ap` men]inut` constant la temperatura de
36 0C, conform datelor din literatura de specialitate (fig. 3).
Modificarea rezisten]ei electrice cu temperatura a fost înregistrat` la
interval de 1 secund` cu un sistem computerizat format dintr-un PC (laptop) [i dou` multimetre digitale tip Profesional Digital Multimeter UNI-T
UT70B. Pentru transformarea rezisten]ei în unit`]i de temperatur` am
folosit un soft specializat de conversie KTY Rechner (fig.3.). Inregistrarea
datelor a fost efectuat` pân` la atingerea unei temperaturi stabile.

3. Rezultate
Datele au fost prelucrate statistic utilizând testele 1-way ANOVA , respectiv Tukey-Kramer post hoc pentru compara]ii pereche [i au generat
urm`toarele rezultate: valorile maxime ale temeperaturii ob]inute la
nivelul camerei pulpare au fost atinse în cazul l`mpii de fotopolimerizare
cu halogen (halogen Degulux™ DEGUSSA DENTAL); rezultate intermediare au înregistrat l`mpile de fotopolimerizare cu LED (LED Bluphase,
Vivadent [i LED Miniled, DeTray); cele mai bune rezultate (valorile de temperatur` cele mai coborâte la nivelul camerei pulpare) au fost ob]inute în
cazul l`mpii de fotopolimerizare cu plasm` (Appolo Plasma curing unit)
(fig. 4.).

4. Concluzii
Valorile medii ale varia]iei de temperatur` înregistrate s-au cifrat la 4,2
0C pentru lampa de fotopolimerizare cu halogen, 3,00C pentru LED [i
1,20C pentru plasm`. Ca urmare varia]iile de temperatur` minime s-au
înregistrat în cadrul utiliz`rii fotopolimeriz`rii cu plasm`, varia]ii medii au
fost ob]inute în cazul fotopolimeriz`rii cu LED [i varia]iile cele mai mari sau ob]inut în cazul utiliz`rii lampilor de fotopolimerizare cu halogen. Un alt
factor important în evaluarea varia]iei temperaturii pulpare s-a dovedit a
fi capacitatea caloric` a materialului compozit utilizat pentru obtura]ie.
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