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DENTAL TARGET, revista de medicin`
dentar` ce apare de 4 ori pe an, înaintea manifest`rilor expozi]ionale este
distribuit` gratuit, prin po[t`, într-un
tiraj de 6000 de exemplare, cabinetelor stomatologice [i laboratoarelor de tehnic` dentar`, fiind la
ora actual` revista de specialitate cu
cel mai mare tiraj din România.
De asemenea, revista este prezent` [i
disponibil` în cadrul tuturor manifest`rilor expozi]ionale de profil.
Revista DENTAL TARGET ofer` o privire
de ansamblu asupra medicinei
dentare fiind prima revist` româneasc` de specialitate adresat` atât
medicilor denti[ti cât [i tehnicienilor
dentari. Având în vedere leg`tura
indestructibil` care exist` între diferi]ii
factori implica]i în tratamentul stomatologic (medicul, tehnicianul, asistenta [i nu în ultimul rand pacientul)
revista î[i propune o integrare ambi]ioas` a informa]iilor de interes pentru
to]i ace[tia facilitând în acest fel [i
schimbul de opinii.
În revist` pute]i citi articole [i studii de
specialitate, prezent`ri de materiale [i
tehnologii de ultim` or`, prezent`ri de
firme, interviuri [i reportaje de la
diverse evenimente, programul t#rgurilor [i expozi]iilor, al diferitelor cursuri
de perfec]ionare precum [i anun]uri
de interes pentru medici denti[ti,
tehnicieni dentari [i asistente, incluzând [i o burs` a locurilor de munca.
De asemenea beneficiaz` de spa]iu
în revist` furnizorii de materiale [i
aparatur`, dar [i cabinetele împreun`
cu laboratoarele. Pentru viitor, revista
[i-a propus editarea sa într-o limb` de
circula]ie interna]ional` precum [i
introducerea într-o baz` de date interna]ional` de prestigiu.

Ob]inerea consim]`mântului informat
– o pierdere de timp?
Medicul trebuie s` înve]e s` comunice cu
pacientul pe în]elesul acestuia astfel încât
s` îl implice s` ia decizii [i s` fie responsabil
fa]` de ceea ce a hot`rât. Este recomandabil` contrasemnarea consim]`mântului
informat de c`tre un martor. R`spunderea
medicului înceteaz` atunci când pacientul
nu respect` recomandarea medical`.
Documentarea fiec`rui caz clinic se realizeaz` prin fi[a pacientului completat` la
fiecare [edin]` [i p`strat` pe termen lung,
radiografii, modele de studiu [i diagnostic
ale situa]iei ini]iale [i fotografii. De[i pot fi
considerate o pierdere de timp, în situa]ia
unei acuza]ii de malpraxis importan]a lor
este dovedit` pe deplin.
Asigurarea de r`spundere civil` profesional` este obligatorie. Ceea ce nu
înseamn` nicidecum c` rezolv` toate
problemele legate de un eventual proces
de malpraxis. Asigurarea este un contract
care func]ioneaz` în anumite condi]ii.
Poli]a în sine este mare [i colorat`.
Documentul care precizeaz` care sunt
aceste condi]ii este considerat „auxiliar”,
are un scris mic [i multe pagini. Chiar dac`
ele nu se pot schimba, este util s` citim
condi]iile poli]ei fie [i numai pentru a afla
când suntem asigura]i [i când nu suntem.
Aceste documente sunt publicate pe siteul companiei de asigur`ri respective [i
orice pacient le poate citi – în locul sau
poate chiar în dauna noastr`!
Citind acest formular de condi]ii generale
al uneia dintre firmele de asigur`ri
spicuim:
• tehnicienii dentari nu sunt men]iona]i în
acest document ca [i apar]inând personalului medical – [i totu[i încheie asigurare. Are aceasta vreo acoperire?
• asigurarea înceteaz` automat la suspendarea sau retragerea autoriza]iei de

Dr. Oana-Cella Andrei este Asistent Universitar
la Facultatea de Medicin` Dentar` a U.M.F.
“Carol Davila” - Bucure[ti din 1998 [i
Doctor în Medicin` Dentar` din 2005.
Î[i desf`[oar` practica privat` în propriul cabinet
stomatologic [i laborator de tehnic` dentar`.
E-mail: cellaandrei@yahoo.com

liber` practic` – a[a c` ave]i grij` s` fi]i la
zi cu plata taxelor la Colegiu!
• dac` asigurarea a fost contractat` pe
numele unei persoane de una dintre institu]iile la care lucreaz`, ea nu este valabil`
pentru celelalte locuri de munc` ale persoanei.
• pentru pacien]i cet`]eni SUA, Australia
sau Canada medicii români nu sunt asigura]i – câ]i dintre noi nu au pacien]i din
str`in`tate?
• probarea acoperirii prin asigurare [i deci
a includerii r`spunderii în poli]a de asigurare revine asiguratului. Ob]inerea consim]`mântului informat [i documentarea
cazului clinic mai pot fi considerate o
pierdere de timp?
Profesionalismul personalului medical
este primul mijloc de evitare a litigiilor.
Prevenirea gre[elilor [i erorilor medicale se
realizeaz` prin preg`tirea continu` pe profile [i specialit`]i. În ziua de ast`zi îns`
pacien]ii sunt mult mai aten]i la serviciile
medicale [i pentru a evita nepl`cerile produse de pacien]ii procesomani personalul
medical trebuie s` devin` mai con[tient [i
mai precaut în ceea ce prive[te asumarea
responsabilit`]ii fa]` de actul medical.
În încheiere, s`rb`torind cel de-al 10-lea
num`r, Revista Dental Target ureaz` tuturor cititorilor [i colaboratorilor o prim`var`
minunat` [i un an 2009 bogat în satisfac]ii
profesionale!

editorial

În lumea „plin` de urm`ri” a profesiilor
medicale avem de-a face cu oameni.
Diversitatea de caractere, mentalit`]i [i
psihic precum [i condi]iile economicosociale fac ca exercitarea acestor profesii
s` se complice [i mai mult.
Medicina este - înc` - o profesie respectat`, dar medicul zilelor noastre este din ce
în ce mai expus. Un motiv poate fi [i massmedia prin „publicitatea” discriminativ`,
tenden]ioas` f`cut` aproape în mod
exclusiv situa]iilor negative. Un altul este
cu siguran]` remunerarea serviciilor medicale. În zilele noastre medicina este
condi]ionat`: de venituri, de carte de
munc`, de plata unor contribu]ii. F`r` a
minimaliza importan]a acestora, trebuie
evitat` dezumanizarea profesiei. Personalul medical trebuie s` insiste pentru
crearea unei legisla]ii clare dar nuan]ate;
absen]a acesteia d`uneaz` percep]iei
asupra întregii profesii.
Pacientul din zilele noastre prive[te din ce
în ce mai mult tratamentul medical ca pe
orice serviciu pl`tit [i este din ce în ce mai
mult înclinat s` cear` socoteal` de la
medic ca de la croitor. Preten]iile exagerate [i procesomania sunt o realitate cu
care nu numai medicul, ci [i întreaga
echip` medical` se confrunt` progresiv.
Acest tip de atitudine poate fi contracarat`
prin responsabilizarea pacientului în ceea
ce prive[te actul medical, documentarea
riguroas` a fiec`rui caz clinic în parte precum [i prin asigurarea obligatorie de
r`spundere civil` profesional`.
Responsabilizarea pacientului în ceea ce
prive[te actul medical se realizeaz` prin
ob]inerea consim]`mântului informat care
este obligatoriu înainte de începerea
oric`rui tratament. Pacientul trebuie implicat activ în decizia terapeutic`.
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Implant post extrac]ional imediat,
protezat cu o coroan` cimentat` extraoral
Dr. Marco Buscia, Pesaro, Italia
Articol preluat din Exacone News nr. 9/ 2008
Traducere: Dr. Ruxandra Dinu]
ABSTRACT:
The Exacone™ procedure offers the possibility to use only one- stage surgical procedure, immediately after extraction.
Cementation crown is extraoral.
KEYWORDS:
Single-tooth edentulism, one-stage surgical procedure, one crown, extraoral cement crown.
REZUMAT:
Sistemul Exacone™ ofer` posibilitatea elimin`rii unui timp chirurgical, folosind tehnica \n faz` unic`, post-extractional.
Cimentarea coroanei se face extraoral.
CUVINTE CHEIE:
Edenta]ie unidentar`, post- extractiv imediat, faz` unic`, coroan` unidentar`, coroan` cimentat` extraoral.

implantologie oral`

Supunem discu]iei noastre un pacient de sex masculin, în vârsta
de 35 de ani, cu 36 fracturat irecuperabil.
Am decis extrac]ia dintelui [i o cur`]are complet` a alveolei,
încercând s` ob]inem cea mai bun` calitate posibil` de os cortical (fig. 1-3). Am inserat apoi un implant Exacone™ de diametru
mare (4,8x10 mm) pentru a reduce distan]a dintre suprafa]a
implantului [i os (fig. 4,5), pozi]ionând oricum [i un gingiva former
de tip mare, cu în`l]imea de 3 mm (tehnica: faz` chirurgical`
unic`, fig. 6-8).
Tehnica chirurgical` în faz` unic`, care este câteodat` posibil`,
permite o pierdere osoas` minim` [i eviden]iaz` uneori o cre[tere
osoas` intern` la nivelul colului, ca în cazul descris (fig. 9-11 imagine radiologic` la: 2 s`pt`mâni, 2 luni [i, respectiv, 6 luni
dup` interven]ia chirugical`).
Având în vedere calitatea osoas` observat` în timpul interven]iei
chirurgicale, am preferat s` a[tept`m 6 luni înainte de protezarea
implantului. Dup` acest timp am amprentat (fig. 12-14), am
preparat bontul în laborator [i am verificat apoi congruen]a în cavitatea bucal` (fig. 12-14), (fig. 15-21).

8

Dup` ce s-au f`cut probele ocluzale [i estetice am cimentat
coroana pe bont în exteriorul cavita]ii bucale, astfel încât s` se
poat` îndep`rta perfect excesul de ciment (fig. 22-25); Apoi, prin
percu]ie, se fixeaz` dublul dispozitiv (fig. 26-28).
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REALIZAREA CORECT~ A MEN}INERII PROTEZEI
SCHELETATE CU SISTEME SPECIALE
As. Univ. Dr. Oana-Cella Andrei, Facultatea de Medicin` Dentar`, Univ. “Carol Davila” Bucure[ti, Catedra de Protetic` Dentar` Mobil`;
Prof. Dr. Mihaela P`una, Facultatea de Medicin` Dentar`, Univ. “Carol Davila” Bucure[ti, Catedra de Protetic` Dentar` Mobil`;
Teh. Dent. Bogdan Dobrin, Laborator privat.

protetic` mobil`

ABSTRACT: The attachments replace the retentive arm of the clasp for esthetic reasons. The prosthetic treatment must be a long-term
success and for that the dentist should include the milling in the project of the removable partial denture. The milling completes the
attachment helping it to realize all the functions of the clasps, not only the primary retention of the denture. Most of the removable partial dentures with attachments are lost because they have no millings.
KEYWORDS: Removable partial denture, attachments, milling, esthetics, function.
REZUMAT: Sistemele speciale prefabricate înlocuiesc bra]ul retentiv inestetic al cro[etului turnat. Pentru a asigura succesul pe termen
lung al tratamentului protetic, medicul dentist trebuie s` includ` în proiectul protezei frezaje care s` completeze sistemul prefabricat
astfel încât acesta s` îndeplineasc` nu numai func]ia de men]inere, ci [i celelalte func]ii ale cro[etelor. E[ecurile în tratamentul cu
protez` scheletat` cu sisteme speciale sunt cauzate cel mai frecvent de absen]a acestor elemente.
CUVINTE-CHEIE: Protez` schelatat`, sisteme speciale, frezaje, estetic`, func]ionalitate.
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Sistemele speciale sunt dispozitive de ancoraj al protezelor superioare din punct de
vedere estetic cro[etelor turnate.
Componenta cro[etului turnat considerat`
inestetic` este bra]ul activ, care cu cât este
mai pu]in voluminos cu atât devine mai ineficient în a asigura men]inerea protezei. Iat`
de ce pentru a asigura o men]inere în acela[i
timp estetic` [i eficient` se apeleaz` la sisteme speciale. Din punct de vedere
func]ional sistemele speciale trebuie s`
îndeplineasc` acelea[i func]ii ca [i cro[etele
pentru a asigura durabilitatea tratamentului
protetic prin protec]ia din]ilor stâlpi fa]` de
for]ele masticatorii transmise nociv.
Sistemul special propriu-zis (prefabricat)
trebuie considerat ca fiind numai echivalentul bra]ului retentiv al cro[etului. Pentru a
asigura celelalte func]ii (reciprocitatea,
încercuirea, sprijinul dento-parodontal, etc.)
sistemul de prindere prefabricat trebuie
completat cu frezaje executate la paralelograf în axa de inser]ie a protezei alc`tuind
sistemul special de men]inere, sprijin [i stabilizare. Mijloacele auxiliare de men]inere,
sprijin [i stabilizare amelioreaz` fiabilitatea
sistemelor speciale.
Frezajele sunt dispozitive complementare de
extrem` precizie executate în laborator cu
ajutorul paralelografului (Fig. 1, 2.). F`r`
aceste frezaje sistemul special prefabricat
func]ioneaz` defectuos. E[ecurile frecvente
ale protezei scheletate cu sisteme speciale
precum [i mobilizarea prematur` a din]ilor
stâlpi sunt cauzate într-o m`sur` covâr[itoare de uzura prematur` sau fractura
acestor sisteme de prindere utilizate gre[it [i
de absen]a frezajelor din proiectul protezei.
Pentru sistemele speciale cu componente
din plastic care se schimb` periodic fabricantul garanteaz` o durat` de utilizare în
general de un an. F`r` frezaje aceste componente se uzeaz` mult mai rapid iar for]ele

nocive sunt transmise integral din]ilor stâlpi
[i restan]i mobilizându-i. Frezajele asigur` o
rigidizare a pozi]iei scheletului în timpul mastica]iei [i, prin opunerea la ac]iunea for]elor
orizontale [i de torsiune, protejeaz` componenta de plastic a sistemului de prindere
permi]ându-i astfel s` î[i exercite rolul principal de men]inere. Aceste dispozitive complementare pot fi l`ca[e, frezaje în form` de
canelur`, bra]e opozante [i pinteni, coronari
sau corono-cingulari.
Frezajele au un rol deosebit de important în
men]inere [i stabilizare. Pot fi de diferite
forme (paralelipiped, cilindru). Se prefer`
formele rotunjite pentru c` sunt mai u[or de
realizat (turnate). Frezajele au efect stabilizator, de sus]inere [i de men]inere prin
fric]iune. Num`rul lor influen]eaz` mai mult
eficacitatea decât conicitatea la care sunt
realizate. Men]inerea pe care o fac este
direct propor]ional` cu în`l]imea [i invers
propor]ional` cu conicitatea. Forma lor este
dat` de dou` condi]ii contrare: pentru a
avea o adaptare ocluzal` perfect` este
necesar` o u[oar` conicitate de aproximativ
6 grade, dar pentru a asigura men]inerea
este preferabil s` fie cilindrice. Pentru a
rezolva acest antagonism li se d` o „dubl`
geometrie”: la cap`tul ocluzal o conicitate
de aproximativ 6 grade iar în rest o form`
cilindric`. Aceste frezaje se comport` din
punct de vedere biodinamic extrem de rigid,
compensând rezilien]a sistemului de
prindere. Pentru a evita fractura lor este deci
necesar s` aib` o dimensiune corespunz`toare. Diametrul trebuie s` fie de
minim 2 mm. În`l]imea lor trebuie s` fie de 3
ori mai mare decât l`]imea pentru a avea
efect de men]inere, ceea ce impune o
în`l]ime de 6 mm. Dac` nu se poate ob]ine
o în`l]ime de 6 mm este necesar s` realiz`m
mai multe frezaje. Pentru a proteja din]ii
restan]i de suprasolicit`ri ace[tia se solidarizeaz`.

Calit`]ile mecanice remarcabile ale aliajelor
nepre]ioase permit ca gradul de uzur` s` fie
extrem de redus în situa]ia în care se utilizeaz` un aliaj de NiCr pentru partea fix` [i
un CoCr pentru partea mobilizabil` chiar
dup` 10 ani. În cadrul tratamentelor prin
protezare compozit` aceste frezaje asigur`
în mare m`sur` echilibrul protezei scheletate par]iale, motiv pentru care se numesc
frezaje principale. În cazul edenta]iei terminale aceste frezaje sunt situate în pozi]ie
mezial` cel pu]in pe elementele fixe care
m`rginesc bre[a. Aceast` localizare prezint`
pe de o parte avantajul de a elibera fa]a distal` a dintelui stâlp principal pentru a putea
ata[a un sistem special [i pe de alt` parte
de a îi prelungi for]a [i de a îi oferi o elasticitate lejer`. Forma global` a frezajelor principale, pe sec]iune orizontal`, evoc` litera
omega, form` care este necesar` pentru a
ob]ine închidere (blocaj) tridimensional`.

Fig. 1. Paralelograful – un dispozitiv indispensabil
realiz`rii corecte a protezei scheletate.

Fig. 2. Accesorii ale paralelografului: tije de reperaj,
retentivometre, freze pentru cear` [i metal, chei de
transfer.

Fig. 3. Stabilirea axei de inser]ie-dezinser]ie a protezei la paralelograf cu tija analizoare.

Fig. 4. Pense [i accesorii calibrate pentru capse [i
bare.

Fig. 5. Pozi]ionarea machetelor calcinabile ale sistemelor cu pensele speciale.

Fig. 6. Pozi]ionarea barei în axa de inser]ie cu ajutorul tijei de reperaj.

Fig. 7. Frezajele se preformeaz` cu o frez` special`
de cear` la paralelograf în axa de inser]ie.

Fig. 9. Freze de paralelograf speciale pentru cear`.

Unul din inconvenientele frezajelor este c`
rigiditatea lor impune solidarizarea mai multor din]i restan]i. Frezajele se comport` ele
însele ca un sistem special de precizie (glisier`). Men]inerea fiind asigurat` prin
fric]iune, în caz de uzur` aceasta se pierde
f`r` a mai putea fi reparat` [i de aceea
frezajele se utilizeaz` în combina]ie cu sistemele speciale reactivabile ale c`ror componente se pot (unele) înlocui sau reactiva.
În`l]imea necesar` pentru realizarea lor
creeaz` dificult`]i la nivelul ambrazurilor.
Volumul frezajelor impune o [lefuire mai
important` a din]ilor stâlpi pe fa]a oral`. În
laborator frezajele pentru proteza mobilizabil` necesit` o precizie extrem`. Frezarea
pe modelul func]ional ar atrage dup` sine o
alterare a acestuia [i deci o imprecizie. Este
necesar s` se utilizeze o baz` de frezat.
Modelul duplicat din siliconi asigur` o reproducere mai exact` a frezajelor [i deci o precizie mai mare a protezei fa]` de cel din
hidrocoloid reversibil. Cea mai precis`
îmbinare se ob]ine prin supraturnarea
scheletului protezei mobile peste scheletul
celei fixe.
Axa de inser]ie a protezei se stabile[te cu
ajutorul paralelografului de c`tre medic [i nu
de c`tre tehnician (Fig. 3.). Cu ajutorul paralelografului se repereaz` [i se determin`
dimensiunea zonelor de interferen]` dentar`
sau muco-osoas`. Macheta microprotezelor
se va freza la paralelograf în aceast` ax` de

inser]ie ceea ce rezolv` problema interferen]elor dentare ale din]ilor stâlpi. Tot în
aceast` faz` se pozi]ioneaz` sistemele speciale (machete calcinabile prefabricate) cu
ajutorul unor pense speciale care sunt
diferite pentru fiecare sistem [i fabricant în
parte (Fig. 4.). Machetele calcinabile se
pozi]ioneaz` cu pensa special` [i se lipesc
cu cear` de macheta elementelor de agregare (Fig. 5, 6.).

Fig. 10. Componenta metalic` a elementelor de
agregare turnat`.

Fig. 11. Componenta metalic` trebuie transferat` de
pe modelul func]ional pe o baz` de frezat dur` [i
rezistent` pentru a nu distruge modelul.

Fig. 12. Componenta metalic` se solidarizeaz` de
cheia p`ianjen cu puncte de acrilat autopolimerizabil pentru a asigura pozi]ionarea în aceea[i ax` de
inser]ie a metalului pe baza de frezat.

Fig. 13. În interiorul capelor vaselinate se toarn`
acrilat autopolimerizabil pentru a realiza bonturi din
acrilat.

protetic` mobil`

Fig. 8. Frezarea ini]ial` în cear` a pragurilor orale, a
interlock-urilor [i a l`ca[elor pentru dubla bar`.

Pe macheta elementelor de agregare se
frezeaz` elementele de men]inere indirect`
(praguri orale simple sau duble pentru
bra]ele opozante, tuneluri pentru interlockuri, sprijin supracingular pentru bara dubl`)
utilizând freze speciale pentru cear` (Fig. 7,
8, 9.). Urmeaz` ambalarea [i turnarea,
dezambalarea [i prelucrarea (Fig. 10.), apoi
transferul componentei metalice de pe modelul func]ional, cu cheia „p`ianjen”, pe o
baz` de frezat [i repozi]ionarea sa în axa de
inser]ie-dezinser]ie (Fig. 11.).
Coroanele primare trebuie finisate [i sablate
înainte de a fi transferate pe baza de frezat.
Coroanele primare sunt fixate pe cheia de
transfer (dispozitivul de transfer în form` de
p`ianjen) cu acrilat autopolimerizabil (Fig.
12.). Pentru a realiza bonturile de frezat din
acrilat interiorul coroanelor trebuie vaselinat
(Fig. 13).
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Utilizarea sistemelor speciale prefabricate
f`r` a le completa cu frezaje este incorect`
din punct de vedere biodinamic. De asemenea realizarea unor frezaje prea sub]iri,
înguste, scurte sau insuficiente ca num`r
duce la pierderea protezei prin fractura unor
componente sau/[i la mobilizarea din]ilor
stâlpi (Fig. 21, 22, 23, 24.).

Fig. 14. În interiorul bonturilor se înfig pinuri ale c`ror
tije se îndoaie [i se îndreapt` în planuri diferite pentru a împiedica r`sucirea metalului în timpul frez`rii.

Fig. 15. Inelul bazei se monteaz` pe m`su]a paralelografului.

În acrilatul moale se introduce un pin cu
ajutorul c`ruia bonturile de frezat se vor fixa
ulterior în baza de frezat (Fig. 14.). Cap`tul
pinului se îndoaie pentru a preveni rota]ia [i
desprinderea acestuia din ghips.
Tehnicianul dentar transfer` astfel situa]ia
ini]ial` împreun` cu bonturile acrilice pe
m`su]a special` din ghips (Fig. 15.).
Procesul introducerii în ghips trebuie perfectat cu mare aten]ie (Fig. 16.). Vârfurile pinurilor nu trebuie s` ating` partea inferioar`
a mesei de frezat din ghips. Pentru a asigura un acces perfect la suprafe]ele de frezat
marginile ghipsului trebuie deretentivizate [i
t`iate cât mai departe posibil. Are loc
frezarea componentei metalice cu freze
speciale [i ulei de frezat; componenta metalic` va fi apoi preg`tit` pentru realizarea
componentei fizionomice.
Pentru frezajul propriu-zis pozi]ia ini]ial` a
coroanelor [i bonturilor primare unele fa]`
de celelalte nu trebuie în nici un caz modificat`. Spa]iul necesar între marginea cervi-

cal` frezat` [i marginea gingival` trebuie
verificat constant în timpul frez`rii.
Marginea trebuie marcat` în prealabil cu
precizie pe coroanele primare cu un creion
înainte de transferul obiectelor pe baza de
frezat din ghips. Aliajul nu trebuie s` se
înc`lzeasc` prea mult în timpul frezajului
pentru a evita deformarea plastic` a bonturilor din acrilat subiacente. Ideal se utilizeaz` un acrilat care s` nu se înmoaie la
contactul cu steamerul. Coroanele primare
nu trebuie scoase de pe masa de frezat
pân` la terminarea complet` a frezajului
(Fig. 17.).
Finisarea [i lustruirea final` la paralelograf a
pragurilor orale [i a interlock-urilor în axa de
inser]ie-dezinser]ie va avea loc abia dup`
etapa de prob` [i adaptare în ocluzie a
componentei fizionomice tot pe baza de
frezat (Fig. 18.). Se utilizeaz` freze speciale
pentru metal (Fig. 19.). Adaptarea final`
între protez` [i elementele de agregare trebuie s` fie perfect` (Fig. 20.).

Fig. 16. În interiorul inelului se toarn` ghips dur pentru a asigura rigiditatea ansamblului.

Fig. 17. Frezarea componentei metalice. Rectificarea
frezajului dup` turnare.

Fig. 18. Frezajul final.

Fig. 19. Freze de paralelograf speciale pentru metal
de aceea[i form` [i conicitate cu cele din cear`.

Fig. 20. Adaptarea final` perfect` între protez` [i elementele de agregare.

Fig. 21. Frezaje insuficiente [i deci ineficiente pentru
men]inere indirect`. Conector principal prea îngust
comparativ cu l`]imea bre[elor edentate.

Fig. 22. Frezaj incomplet care nu ajunge interproximal
[i ineficient pentru asigurarea sprijinului [i contracararea bascul`rii.

Fig. 23. Bra] opozant sub]ire, scurt [i nefinisat corespunz`tor. Interlock abia schi]at, ineficient pentru
realizarea sprijinului dento-parodontal.

Fig. 24. Protez` scheletat` instabil`, cu matricile
teflonate uzate excesiv din cauza ineficien]ei elementelor contrabasculante auxiliare proiectate [i executate incorect.

Concluzie
Protezele compozite cu sisteme speciale
sunt imposibil de disociat de frezaje.
Acestea moduleaz` pe de o parte comportamentul protezei mobilizabile [i pe de alta
asigur` perenitatea sistemelor speciale.
Pentru ca aceste dispozitive s` fie eficace
este necesar s` se utilizeze tehnici care s`
permit` ob]inerea unei precizii maxime în
realizarea lor atât pentru proteza fix` cât [i
pentru cea mobilizabil` ceea ce impune utilizarea ma[inilor de frezat (paralelografe), a
modelului duplicat sau eventual a tehnicilor
de supraturnare.
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RESTAUR~RI PROTETICE FIXE {I COMBINATE
Róth Lajos
Drumul parcurs de medicina dentar` restaurativ`
de la începuturile istoriei pân` în vremurile noastre a fost influen]at de evolu]ia [tiin]ific` [i cultural` continu` a omenirii ajuns` dincolo de pragul
unui nou mileniu.
Datorit` progreselor din domeniul tehnicii dentare,
a nout`]ilor din sfera conceptual` a reabilit`rii
orale [i a implic`rii echipei medic – tehnician dentar în procesul de reoptimizare oral`, l`rgirea
cuno[tin]elor tehnice [i aprofundarea informa]iilor
teoretice a devenit obligatorie.
Crearea simbiozei între înv`]`mântul superior în
Medicina Dentar` [i specializarea de nivel
universitar timp de trei ani în Tehnica Dentar`
asigur` un incontestabil salt calitativ, cu
deschidere spre realiz`rile tehnice practice, moderne, performante [i complexe.
Dispare astfel diferen]a deseori discordant` între
medicul de medicin` dentar` [i tehnicianul dentar, care a dominat timp de decenii rela]ia celor
dou` categorii medicale.
În prezent eficien]a medicului de medicin` dentar` este mult diminuat` dac` nu cunoa[te o serie
de posibilit`]i [i solu]ii tehnice noi în procesele de
restaur`ri protetice.
La rândul lor tehnicienii dentari ai zilelor noastre sau specializat [i s-au format în epoca „high tech”,
obliga]i de cerin]ele exigente impuse – printre
altele, cum ar fi restaur`rile implantopurtate de

exemplu, au devenit adev`ra]i ingineri.
Colaborarea [i munca în echip` constituie ast`zi
un element complex, ce necesit` o permanent`
formare postuniversitar`, impus` de altfel [i de
Colegiul Medicilor Denti[ti [i de c`tre Colegiul de
Specialitate a cadrelor tehnice sub forma creditelor obligatorii.
Cartea de fa]`: RESTAUR`RILE PROTETICE FIXE [I
COMBINATE este structurat` în 22 de capitole
variate ca tematic`, ceea ce vine s` demonstreze
complexitatea artei dentare, unde articolele
în]elept teoretizate sunt acompaniate de expuneri
pur tehnico-practice.
Alegerea [i selectarea publica]iilor s-a realizat pe
baza orient`rii generale al tematicii, cu privire la
proiectarea [i realizarea pieselor protetice complexe, exigente.
Prima tematic` se refer` la restaur`rile protetice
fixe [i mobilizabile, la conceperea acestora, la
planificarea pe termen lung, [i la principii de
execu]ie a lucr`rilor protetice combinate în laboratorul de tehnic` dentar`.
Urmeaz` [irul articolelor care pot fi încadrate în
conceptul general de interdisciplinaritate
în medicina dentar`. De[i pare paradoxal,
aceast` realitate se materializeaz` în prezent`ri
intersectate din domeniul biofizicii, al materialelor
dentare noi, proteticii, esteticii [i tehnici laser.
Iat` câteva titluri, exemplific`ri elocvente:

Realizarea scheletelor metalice cu procedeul
Bego Medifacturing; O variant` individualizat` a
ancor`rii cu coroane telescop; Tratamentul protetic cu implante al edenta]iei frontale posttraumatice; Interfa]a metalo – ceramic`; Metode de
înregistrare a rela]iilor ocluzale [i posibilit`]ile de
verificare ale ocluziei; Overdenture, o solu]ie
optim` în edenta]ia subtotal`; Evaluarea comparativ` sub aspect tehnologic a realiz`rii
restaur`rilor fixe imediate; Ruptorul de for]e individualizat; Ancorarea func]ional` a protezei mobilizabile; Fric]iune optim` cu inserturi din material
plastic interschimbabil; Restaur`ri prin tehnica
galvanoplastiei cu aur în medicina dentar` estetic`; Laserul în tehnica dentar`; Coroane telescop
speciale combinate cu implanturi osteointegrate;
Executarea lucr`rilor protetice combinate în laboratorul de tehnic` dentar`; Importan]a tehnicilor
de frezare; Imaginea în ansamblu al turn`rii;
Confec]ionarea coroanei [i inlayului galvanoceramice; Galvanizarea amprentelor etc.
Cum reiese din enumerarea de mai sus, lucrarea
are un pregnant caracter practic cu o serioas` fundamentare [tiin]ific` [i teoretic`. Autorii sunt
somit`]i bine cunoscute din topul literaturii de
specialitate maghiar`, european` [i mondial`.
Volumul se adreseaz` medicilor de medicin` dentar`, studen]ilor, dar în deosebi tehnicienilor
dentari încep`tori sau experimenta]i, care vor
g`si o serie de no]iuni moderne [i r`spunsuri la o
serie de întreb`ri sau elemente neclare din me[te[ugul practicat de ei.
Paginile parcurse fac ca tehnicianul dentar s`
în]eleag` contextul clinico-tehnic în care î[i
desf`[oar` activitatea dar mai ales condi]iile [i
obiectivele actului de reabilitare oral`.
Consider lucrarea o reu[it` a autorilor, a redactorilor inspira]i [i o recomand c`lduros membrilor
breslei ai artei dentare [i am convingerea c` vor
g`si în ea un [tiin]ific ghid valoros pe care consultându-l pot reu[i mai u[or într-o lume unde
concuren]a inspir` calitatea.
Recenzie semnat` de Prof. Dr. Gheorghe
Matekovits - [eful Disciplinei de Reabilitare Oral`,
UMF „Victor Babe[” Timi[oara, Universitatea de
Medicin` Dentar`, Specializare Tehnic` Dentar`.

Cartea poate fi g`sit` la:

TEHNODENT POKA,
Str. Cri[ul nr.2, 300567, Timi[oara
Tel./Fax.: 0256-206453;
mobil: 0744576697,
e-mail: comenzi@poka-dent.ro
[i
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Control Nedistructiv al Protezelor Par]iale Fixe Metalo
Polimerice utilizând Tomografia Optic Coerent`
Cosmin Sinescua, Meda Negru]iua, Mihai Rominua, Emanuela Petrescua, Claudiu Haiduca, Adrian Gh. Podoleanub, Michael Hughesb, Adrian Bradub,
Ioana Filipc, Cezar Clondac
aDisciplina de Propedeutic` [i Materiale Dentare, Facultatea de Medicin` Dentar`, U.M.F. “Victor Babe[“ - Timi[oara
bApplied Optics Group, University of Kent, Canterbury, UK
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ABSTRACT:
The purpose of this study is to evaluate the capability of optical coherence tomography (OCT) to detect and analyze the possible fractures and materials defects inside the polymeric material along with the qualitative characterization of the metal polymeric interface.
The materials used were several fixed partial prostheses integral polymers and metal-polymers bridges. In order to discover the
defects, scanning was performed from incisal, vestibular, oral and cervical directions. Material defects such as fractures and pores are
investigated using OCT. As a conclusion, it is important to have a non invasive method to investigate fixed partial prostheses before
their insertion in the oral cavity.
KEYWORDS:
Materials Defects, Metal-Polymeric Interface, Integral Polymeric Systems, Fixed Partial Dentures, Optical Coherente Tomography.

cercetare fundamental`

REZUMAT:
Scopul acestui studiu este de a evalua capacitatea tehnicii tomografiei optice coerente (OCT) de a detecta [i analiza posibilele linii de
fractur` [i defecte de material incorporate în masa de polimer precum [i caracterizarea calitativ` a interfe]ei metalo-polimerice. Pentru
acest studiu s-au utilizat proteze par]iale fixe integral polimerice [i metalo-polimerice. Pentru a identifica defectele amintite scanarea
a fost realizat` dinspre incizal, vestibular, oral [i cervical. Rezulatele au fost reprezentate de defecte [i fracturi în masa polimeric`. Ca
[i concluzie este important` existen]a unei metode neinvazive util` în investigarea protezelor par]iale fixe integral polimerice [i metalo-polimerice înainte de inserarea lor în cavitatea bucal`.
CUVINTE CHEIE:
Defecte de material, interfa]` metalo-polimeric`, sisteme integral polimerice, proteze par]iale fixe, tomografie optic coerent`.
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1. Introducere

2. Material [i metod`

Protezele par]iale fixe metalo-polimerice implic` respectarea unor
protocoale tehnologice riguroase care s` permit` un comportament biomecanic integrat al acestora în complexul sistemului
stomatognat. Realizarea protezelor par]iale fixe utilizând materiale polimerice (atât proteze metalo-polimerice cât [i integral
polimerice) poate duce la inserarea de incluziuni aerice ce pot
genera defecte de material la diferite grosimi ale materialului de
placare. 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. Studiile interfe]elor metalo-polimerice implic` cu
prec`dere investig`ri invazive care presupun sec]ion`ri ale acestora soldate cu imposibilitatea utiliz`rii lor dup` desf`[urarea
investiga]iilor. La nivelul acestor interfe]e sunt detectate defecte
de material polimeric care pot conduce la fracturarea placajului
fizionomic. Un aspect interesant al tehnologiilor metalopolimerice este legat de necesitatea prezen]ei reten]iilor
mecanice la nivelul scheletului metalic. Absen]a acestor reten]ii
pozitive pot duce la pierderea materialului polimeric. Execu]ia “la
gata”a unor proteze par]iale fixe metalo-polimerice nu beneficiaz`
de o metod` de investigare neinvaziv` care s` permit` decelarea
acestor reten]ii dup` aplicarea mateialului polimeric.
Scopul prezentului studiu este acela de a prezenta aplica]iile
metodei tomografiei optice coerente ca tehnic` neinvaziv` [i în
acest domeniu.

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 75
proteze par]iale fixe metalo-polimerice de trei, patru, cinci [i [ase elemente. Pentu fiecare investiga]ie s-au realizat 630 de sliceuri la intervale de 5 microni fiecare. Sistemul OCT utilizat în aceast` investiga]ie
a fost cel de 1300 nm. In paralel cu sistemul men]ionat s-a utilizat [i

Fig. 1. Aspecte din timpul investiga]iilor OCT / Confoca.

Fig. 4. Linie de fractur` identificat` dup` o scanare
dinspre incisal al unei proteze par]iale fixe integral
polimerice la o profunzime de 0,3 mm.

Fig. 7. Detectarea unor defecte de material în profunzime la aproximativ 0,2 mm la nivelul unei proteze par]iale fixe integral polimerice. C scan cu slice
106 (a) [i slice 124 (b). Defectele sunt Mari [i
apropiate putând genera linii de fractur` conexe.

Fig. 5. Aspectul interfe]ei metalo-polimerice cu
detectarea reten]iilor pozitive metalice. Scanarea a
fost efectuat` atât în C scan (a) cât [i în manier` B
scan (b) unde se observ` emergen]a reten]iilor din
scheletul metalic subiacent.

Fig. 8. Investigare OCT/confocal al interfe]ei metalopolimeric` în cazul unei proteze par]iale fixe de cinci
elemente. Metoda permite identificare reten]iilor de
material metalic (a [i b) la aproximati 0,3 mm profunzime în masa de polimer.

Fig.3. Prezen]a unui defect de material în polimer la
nivelul interfe]ei metalo-polimerice într-o protez`
par]ial` fix`. Scanarea s-a efectuat proximal, aprox.
0,2 mm profunzime.

Fig. 6. Interfa]` metalo-polimeric` cu detectarea
reten]iilor pozitive metalice la aprox 0,5 mm profunzime în masa de polimer. Scanarea a fost efectuat`
atât în C scan (a) cât [i în manier` B scan (b) unde
se observ` emergen]a reten]iilor din scheletul metalic subiacent.

diferite defecte de material în masa
polimeric` dispuse la diferite nivele, având
volume [i forme diferite.
S-a trecut ulterior la investiarea protezelor
par]iale fixe integral polimerice [i metalopolimerice utilizând sistemul OCT de 1300
nm în tandem cu sistemul confocal.
Rezultatele ob]inute au fost reprezentate
de defecte de material încastrate în masa
polimeric` cât [i identificarea reten]iilor
pozitive metalice la nivelul interfe]ei metalo-polimeric` (Fig. 8.). Sliceurile astfel
ob]inute au f`cut obiectul unor
reconstruc]ii tridimensionale care permit o
analiz` mult mai facil` a zonei investigate
(Fig. 9).

4. Concluzii
Fig. 9. Reconstruc]ii tridimensionale ale zonei investigate cu OCT/confocal în fig. 7. Avantajul rezid` în posibilitatea
navig`rii de la aspectul ini]ial al zonei de analizat (a) în interiorul acesteia în manier` B scan [i C scan (b [i c).

un sistem OCT dotat [i cu un canal confocal
ce a func]ionat la 970 nm (Fig. 1). Scopul
acestui sistem a fost acela de a concentra
interesul cercet`rii pe zone de maxim 1mm.

3. Rezultate
In urma investig`rilor protezelor par]iale
fixe metalo-polimerice cu tehnica tomografiei optic coerente s-au identificat

In concluzie tomografia optic coerent`
este o tehnic` neinvaziv` care permite
decelarea atât a defectelor structurale în
protezele par]iale fixe metalo-polimerice [i
integral polimerice cât [i caracterizarea
interfe]elor metalo-polimerice, putând fi
utilizat` ca tehnic` de control înainte de
inserarea în cavitatea bucal`.

cercetare fundamental`

Fig. 2. Identificarea unui defect de material în masa de material polymeric la o scanare incizo-cervical` (0,3
mm de la marginea incizal`) în zona proximal` dintre canin [i incisivul lateral a unei proteze par]iale fixe integral polimerice.
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CURSURI RHEIN ’83

Firma Alligator organizeaz` împreun` cu dl. Zoltan Eleke[, demonstrator acreditat de Rhein ’83, cursuri practice,
de execu]ie a protezelor combinate cu sisteme de ancorare RHEIN ’83, repartizate pe module.
MODULUL I – Solu]ii [i modalit`]i de ancorare a lucr`rilor
combinate
Program ziua I
- Prezentare PowerPoint (generalit`]i)
- Prezentare sisteme de ancorare,
- Pivo]i radiculari cu sfer` pentru ancorarea de proteza total`
- Ancorarea extracoronar` pentru proteze scheletate
PAUZA DE MASA
- Modelarea pivo]ilor [i montarea dispozitivelor de ancorare,
- Modelarea coroanelor [i montarea dispozitivelor de ancorare
- Discu]ii
Program ziua a II a
- Prezentare PowerPoint,
- Realizarea mezostructurilor [i a protezelor pe pivo]i radiculari cu sfer`,
- Realizarea protezei scheletate pentru sistemle de ancorare extracoronare,
- Modelarea pe doi pivo]i radiculari a mezostructurii pentru proteze totale,
- Modelarea machetei protezei scheletate pe sistemele de ancorare extracoronare,
PAUZA DE MASA
- Discu]ii

MODULUL II - Proteza scheletat` ancorat` pe grupul
frontal superior – Partea metalic`
Program ziua I
- Prezentare PowerPoint,
- Sisteme de ancorare,
- Execu]ia modelelor de lucru (generalit`]i [i aparticularit`]i),
- Modelarea machetelor de cear`,
- Aplicarea sistemelor de ancorare,
- Ambalarea,
PAUZA DE MASA
- Turnare [i prelucrare,
- Frezarea interlocutorilor [i paralelizarea sistemelor de ancorare cu parafrezor.
Program ziua a II a
- Prezentare PowerPoint,
- Modelarea conectorului principal,
- Ambalarea [i turnarea,
- Prelucrarea [i adaptarea conectorului principal,
PAUZA DE MASA
- Prezentare PowerPoint [i discu]ii.

MODULUL III - Proteza scheletat` ancorat` pe grupul
frontal superior – Componenta fizionomic`
Program ziua I
- Placarea corpului de punte cu ceramic` Hera-Ceram ) generalit`]i,
culoare, stratificare, form` [i func]ionalitate,
PAUZA DE MASA
- Execu]ia p`r]ii fizionomice care con]ine matricea.
Program ziua a II a
- Montarea machetei în cear`,
- Realizarea [eilor acrilice,
- Discu]ii libere (generalit`]i, particularit`]i)

In pre]ul cursului sunt incluse toate materialele necesare.
Cursan]ii sunt ruga]i s` aibe la ei instrumentele pentru modelat ceara [i instrumentele rotative necesare prelucr`rii metalului.

Înscrieri, preciz`ri [i informa]ii la sediul firmei Alligator -Bulevardul Dacia nr. 76, Sector 1, Bucure[ti,
Tel.; 021 323 5838, Fax; 021 321 2129, E-mail: aligato@rdslink.ro, www.alligator-dent.ro

Substan]e chimice cu caracter dezinfectant
\n medicina dentar` - partea a III-a
(aldehidele antimicrobiene, peroxizii, s`rurile cuaternare de amoniu, biguanizii)
Ruxandra St`nescu1, Mihai Burliba[a1, Augustin Mihai1, Ion Popovici1, Laura Iosif2
1
Catedra de Implantologie Oral`, Facultatea de Medicin` Dentar`, U.M.F. Carol Davila, Bucure[ti;
2
Catedra de Protetic` Mobil`, Facultatea de Medicin` Dentar`, U.M.F. Carol Davila, Bucure[ti

ABSTRACT:
There is a law of hygiene, asepsis and antisepsis in all medical specialties, including dentistry. One of the most important aims for
observing these rules is the usage of the chemical disinfectant substances. That is why, in this paper we try to survey the main “active”
disinfectant substances used in dentistry and in all the other medical-surgical specialties.
KEY WORDS: Dentistry, disinfectants, hygiene, asepsis.

REZUMAT:

Din aproximativ 23 de substan]e germicide, APA
este cel mai activ asupra sporilor de Bacillus
thermoacidurans; distruge o serie de bacterii la
o concentra]ie de 6-20 ppm, iar mucegaiurile la
o concentra]ie de 25-83 ppm. Solu]iile apoase
de APA, se compun din acid peracetic, peroxid
de hidrogen, acid acetic, etc. De asemenea,
este necesar [i un agent de stabilizare pentru a
p`stra APA stabil. Uneori, concentra]ia de peroxid de hidrogen este mult mai mare decât cea
de acid peracetic.
Mai multe produse pe baz` de acid peracetic
sunt disponibile acum în mai multe ]`ri: Steris
(Steris Corporation), No-Cidex (Johnson and
Johnson), Pera-Safe (Antec International). În
medicina dentar`, APA este utilizat pentru dezinfec]ia de nivel înalt a instrumentarului, precum
[i a diverselor materiale, cum ar fi materialele de
amprent` (de fapt amprentele). În tabelul care
urmeaz`, sunt prezentate comparativ ac]iunea
dezinfectant` a APA cu clorul activ [i clorura de
benzalconium.

Agen]ii activi de suprafa]`
Compu[ii (s`rurile) cuaternare de amoniu (Qats)
– sunt mai recent ad`uga]i în arsenalul germicidelor: în anul 1935 a fost descoperit` ac]iunea
antibacterian` a s`rurilor cuaternare de amoniu

cu lan]uri lungi (s`ruri de alchil-amoniu – NH4X,
iar hidrogenul este înlocuit de grup`ri organice
R4NX). Ca s`punuri ale acizilor gra[i, aceste
s`ruri con]in hidrocarburi cu lan] lung [i substan]e active de suprafa]`. În s`punuri, anionii
contribuie la propriet`]ile hidrofobe, în timp ce în
Qats, cationii sunt hidrofobi.
Multe s`ruri ale aminelor cu lan] lung prezint`
importante propriet`]i antibacteriene, dar cele
ale aminelor alifatice, derivate din aminele alifatice bazice slabe [i solu]iile lor apoase, necesit` un pH sc`zut pentru hidroliz` [i eliberare de
amin` insolubil` în ap`.
Qats sunt s`ruri ale bazelor puternice, de aceea
r`mân active atât în solu]iile acide, cât [i în cele
bazice. Ca [i al]i compu[i cationici, Qats sunt
incompatibile cu substan]ele anionic active,
precum s`punurile; rezult` un precipitat, când
sunt puse împreun` în solu]ie apoas`, acest
lucru limitându-le utilizarea. Mul]i compu[i
neionici interfer` cu Qats.
În Qats germicide, cel pu]in unul din 4 radicali
organici r`spund de activitatea de suprafa]` ce
este determinat` de cationi, deci, ace[ti
compu[i sunt considera]i substan]e germicide
cationice. Qats prezint` propriet`]i bacteriostatice în dilu]ii mari. Pentru ac]iuni bactericide, este

Tabel 1 – Actiunea comparativ` dezinfectant` a APA, clor activ [i clorur` de benzalconium (timpul letal de 5 minute, concentra]ia exprimat` în ppm; t = 200C; t = 50C)

nevoie de concentra]ii de 10-20 de ori mai mari.
Qats are aproximativ acela[i spectru bacterian
ca [i fenolii, dar sunt mai activi pe germenii
gram pozitivi, decât pe cei gram negativi. O concentra]ie de 2-5 ppm distruge mul]i germeni
gram pozitivi; pentru inhibarea germenilor gram
negativi este necesar` o concentra]ie de 300500 ppm. Sporii bacterieni sunt rezisten]i la
Qats, în schimb aceste substan]e sunt moderat
active pe fungi [i pe virusurile lipofile, dar [i pe
cele hidrofile; Qats sunt foarte activi pe alge.
S`rurile cuaternare de amoniu sunt eficiente la
un pH alcalin de 9-10, [i mai pu]in eficiente la
un pH sub 7; la un pH de aproximativ 10 [i o
concentra]ie de 8 ppm distruge bacteriile în 5
minute; pentru un pH 7 sunt necesare 30 de
minute, iar pentru un pH 3 sunt necesare 100
minute.
Quats sunt absorbiti [i inactiva]i de proteine. Este
bine de [tiut despre Qats c` au fost sintetiza]i [i
testa]i ca agen]i antimicrobieni; suma atomilor de
carbon din cele 4 grupe radical trebuie s` fie mai
mare de 10, anionii fiind importan]i doar pentru a
dovedi solubilitatea. Pentru o activitate antimicrobian` puternic`, trebuie ca cel pu]in una din
grup`rile R- s` aib` un lan] de 8 pân` la 18 atomi
de carbon (cea mai bun` lungime a lan]ului este
de 14-16 atomi de carbon).
Clorura de cetilpiridinium [123-03-5] (clorura
de 1-hexadecilpiridinium) este un ingredient
activ în apele de gur` (ex. Cepacol). Acetatul de
laurolinium [146-37-2] un derivat al 4 –aminoquinaldinei, este utilizat preoperator ca dezinfectant tegumentar. Clorura de dequalinium
este folosit` sub form` de tablete [i solu]ii pentru tratarea infec]iilor din cavitatea bucal` [i
faringe.
Polimerii Qats prezint` propriet`]i antibacteriene, greutatea lor molecular` variaz` între
2000 [i 60000 Da. Au dou` caracteristici care îi
deosebesc de Qats monomere: absen]a spumei
chiar [i la concentra]ii mari [i toxicitate redus`
pentru tegumente, ochi [i chiar la ingestia lor pe
cale oral`.

controlul transmiterii infec]iilor

În toate specialit`]ile medicale, inclusiv în medicina dentar`, respectarea strict` a regulilor de igien`, asepsie, antisepsie a c`p`tat
caracter de lege. Unul din principalele obiective în respectarea acestor instruc]iuni, o reprezint` utilizarea substan]elor chimice cu caracter dezinfectant. Astfel, în acest referat vom încerca s` realiz`m o trecere în revist` cât mai succint` a principalelor substan]e
«active» dezinfectante, utilizate nu doar în medicina dentar`, ci [i în alte specialit`]i medico-chirurgicale.
CUVINTE CHEIE: Medicin` dentar`, substan]e dezinfectante, igien`, asepsie, antisepsie.
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Tabel 2. – Dilu]ia bacteriostatic` pentru clorura de benzalconium

Doza letal` oral` (LD50) pentru clorura de benzalconium [68391-01-5] este de 0,2g/Kg, pentru alte Qats este de 2,2g/Kg [i pentru poliquaternium 1 [75345-27-6] 4,47g/Kg. De[i au
o toxicitate redus`, polimerii Qats prezint` propriet`]i importante antibacteriene [i antifungice.
Clorura de benzalconium prezint` activitate
antibacterian` bun`, este utilizat` în medicina
dentar`, pentru dezinfec]ia instrumentarului [i a
amprentelor. Poliquaternium 1 este considerat



un candidat serios pentru dezinfec]ia lentilelor
de contact (înregistrat de FDA). Al]i Qats sunt
utiliza]i pentru dezinfec]ia piscinelor,totodat`
prezentând [i proprit`]i antialge.
În tabelul 2 este prezentat` dilu]ia bacteriostatic` pentru clorura de benzalconium.
Qats sunt considera]i în medicin` drept medicamente slabe sau produse antimicrobiene labile,
pentru c` in vivo se desfac în fragmente netoxice. Când au fost prima dat` introdu[i în practica
medical` (medicina dentar`), Qats erau utiliza]i
pentru dezinfec]ia mâinilor [i a instrumentarului
în chirurgie [i în medicina
dentar`. Actualmente,
Qats sunt folosi]i [i pentru dezinfec]ia suprafe]elor (pavimentului) [i
a amprentelor.
De ce s`rurile cuaternare
de amoniu prezint` propriet`]i antimicrobiene?
Când atac` o celul`
microbian`, Qats parcurge câteva etape:
- absorb]ia pe suprafa]a
celulei bacteriene;
- difuzarea prin peretele
celular;
- legarea de membrana
citoplasmatic`;
- disocierea membranei
citoplasmatice;
- eliberarea cationilor [i a
altor constituien]i celulari
citoplasmatici;
- precipitarea componentelor celulare [i
moartea celulei.

Caracteristici generale ale Qats
- prezint` ac]iune foarte
limitat` pe virusuri; nu
prezint` ac]iune pe spori
sau pe Mycobacterium
tuberculosis;

- sunt rapid inactiva]i de apa dur` sau de
materiile organice;
- necesit` presp`lare;
- au ac]iune slab` biostatic`;
- asigur` dezinfec]ie limitat` de nivel sc`zut;
- în medicina dentar`, sunt utiliza]i în special
pentru decontaminarea amprentelor [i pentru
dezinfec]ia pavimentului [i a instrumentarului.
Agen]ii de cur`]are anionici-acizi: sunt ca [i dezinfectan]ii cationici, agen]i activi de suprafa]`.
De asemenea, ca [i s`punurile obi[nuite au propriet`]i hidrofobe, datorit` anionilor. În timp ce
agen]ii cationici ac]ioneaz` în mediu alcalin, cei
anionici ofer` cele mai bune rezultate în condi]ii
acide la un pH cuprins între 1 [i 3. Substan]ele
acide care elibereaz` grup`ri hidrofile sunt:
acidul carboxilic, acidul sulfonic, esterii acidului
sulfuric [i ai acidului fosforic, precum [i acidul
fosforic.
La ac]iunea hidrofob`, contribuie lan]urile
alchil, ce pot fi înlocuite de nuclee aromatice tip
benzen sau naftalin`.
Ace[ti agen]i combin` nivele sc`zute de agen]i
activi de suprafa]` anionici, cu acizi organici [i
anorganici, cu agen]i de solubilizare [i uneori cu
un surfactant neionic în cantitate mic`.
Au fost studia]i surfactan]ii anionici, în combina]ie cu diferi]i acizi. Sulfona]ii aril-alchil au dat
cele mai bune rezultate.
Acidul fosforic este considerat cel mai potrivit,
datorit` toxicit`]ii reduse [i a costului sc`zut.
Prezint` o ac]iune bactericid` rapid` împotriva
germenilor gram pozitivi [i gram negativi, utilizând sulfona]i la o concentra]ie de 200 ppm [i
un pH cuprins între 2 [i 3. Surfactan]ii cu lan]uri
alchil de 12 atomi de carbon, prezint` o activitate biologic` maxim` (de exemplu, dodecilbenzen sulfonic acid). Substituirea inelului benzenic, cre[te lungimea lan]ului alchil, prin
grup`ri 3, 5 etilen. Deoarece solubilitatea este o
necesitate a surfactan]ilor anionici, grup`rile
anionice ca sulfona]ii [i sulfa]ii sunt în mod
uzual utiliza]i în cadrul agen]ilor de cur`]are
anionici-acizi.
Ace[ti agen]i nu prezint` activitate bacteriostatic` înalt` precum Qats, dar au avantajul c`
ac]ioneaz` rapid în solu]ii acide. Comparativ cu
alte 5 substan]e dezinfectante, anionii acizi distrug bacteriile la o concentra]ie mai mic`: doar
hipocloritul de sodiu [i un compus pe baz` de
iod (iodofor), sunt active la o dilu]ie mai mare
decât anionii acizi. Conform testului de dilu]ie al
AOAC, anionii acizi distrug Pseudomonas aeruginosa la o concentra]ie de 225 ppm, Salmonella
choleraesuis la o concentra]ie de 175 ppm [i
Staphylococcus aureus la o concentra]ie de
325 ppm. Sunt folosi]i în medicina dentar` pentru decontaminarea instrumentarului, dar [i
pentru decontaminarea amprentelor cu rezultate satisf`c`toare.
Compu[ii biguanidici. Clorhexidina [55-56-1]
(1,6 –di(4-clorodifenil-diguanidino hexan) sau
Hibitane) este un amestec cationic [i este utilizat ca antiseptic tegumentar. Reac]ioneaz` cu
acizii [i formeaz` s`ruri, cele mai multe insolubile în ap`. Totu[i, sarea acidului gluconic este
solubil`, iar în concentra]ie de 20% este incolor` [i inodor`.

Clorhexidina este stabil` la un pH cuprins între 5
[i 8 [i este compatibil` cu unele germicide
cationice. Unele substan]e dezinfectante au în
compozi]ia lor atât clorhexidin`, cât [i s`ruri
cuaternare de amoniu (ex. Presept lichid
con]ine gluconat de clorhexidin` 1,25%, Qats
0,1% în alcool 70%).
Clorhexidina este incompatibil` cu anionii organici (s`punurile), cu detergen]ii anionici [i cu
vopselurile. Anionii anorganici precipit` clorhexidina, chiar [i în solu]ii foarte diluate. Solu]iile cu o
concentra]ie mai mic` de 1% clorhexidin` sunt
stabile la autoclav (1210C; 15 min).
Clorhexidina este foarte activ` pe germenii gram
pozitivi [i cei gram negativi, pe mucegaiuri,
fungi, virusuri lipofile (virusuri respiratorii,
Herpes simplex, Citomegalovirus, HIV, etc), dar
nu [i pe virusurile hidrofile (virusurile polio- [i
enterice).
Ac]ioneaz` pe spori la temperaturi înalte.
Bacteriile acide sunt distruse atât de solu]ia
apoas`, cât [i de cea alcoolic` de clorhexidin`.
Utilizarea îndelungat` a clorhexidinei, determin` apari]ia rezisten]ei bacteriene. La o concentra]ie de 0,001- 0,25%, clorhexidina este
puternic virulicid`. Clorhexidina inhib` germina]ia sporilor, dar nu este sporicid` nici dup` o
expunere de 2 ore, totu[i la o temperatur` de
20-370C, reduce de 5 ori num`rul de spori.
Pentru ac]iunea antimicrobian`, pH-ul optim
este cuprins între 5,5 [i 7, dar variaz` în func]ie
de substan]ele tampon [i de microorganism (de
exemplu prezint` o activitate crescut` pe
Staphylococcus aureus [i E. Coli la un pH crescut [i invers pentru Pseudomonas aeruginosa).
Este un dezinfectant tegumentar foarte eficient,
are toxicitate redus`, nu irit` tegumentele [i are
capacitatea de a reduce infec]iile nosocomiale.
Toxicitatea clorhexidinei a fost demonstrat` prin
utilizarea ei pe tegumentele indemne ale noun`scu]ilor. În SUA exist` restric]ii privind utilizarea clorhexidinei.
Sp`larea pe mâini cu clorhexidin` 4% are
acela[i efect ca [i hexaclorofenul [i reduce
num`rul bacteriilor sub m`nu[i pentru câteva
ore. Dup` o sp`lare de aproximativ 2 minute cu
clorhexidin`, scade num`rul microorganismelor
cu 86%, în timp ce prin utilizarea acela[i timp a
iodoforilor scade num`rul microorganismelor cu
68%, iar pentru hexaclorofen cu 47%.
Clorhexidina previne transmiterea microorganismelor de la un pacient la altul, lucru dovedit la
47 de subiec]i ale c`ror mâini au fost inten]ionat
contaminate. Pentru o ac]iune mai bun` [i un
efect mai îndelungat, clorhexidina se combin`
cu alcoolul. Dup` utiliz`ri repetate (sp`l`ri cu
clorhexidin`), nivelul bacteriilor pe tegumente
este mult mai sc`zut.
Clorhexidina este folosit` în urologie, ginecologie, în controlul infec]iilor, în arsuri [i pl`gi. În
medicina dentar`, clorhexidina este utilizat`
pentru prevenirea bolilor cavit`]ii bucale,
sp`larea mâinilor [i pentru decontaminarea
amprentelor (încorporare în materialul de
amprent`, prin imersie sau prin spray). În
Japonia s-a constatat o hipersensibilitate la
clorhexidin`, dar se consider` c` o concentra]ie
de 0,05% este sigur`.

Caracteristicile generale ale
biguanizilor
- au un spectru destul de limitat;
- prezint` ac]iune slab` pe virusuri, fungi, bacterii gram negative; ac]iunea este inexistent` pe
spori [i pe Mycobacterium tuberculosis (acest
fapt nu este întotdeauna recunoscut de produc`tori);
- sunt inactive pe prioni;
- utilizatorii trebuie educa]i, pentru a folosi
solu]ia de lucru în medii unde este necesar` o
dezinfec]ie primar` (de nivel sc`zut);
- au ac]iune acceptabil` pe bacterii gram pozitive, dar nu se poate garanta doar existen]a bacteriilor gram pozitive;
- dezvolt` rapid rezisten]` pe Pseudonomas
aeruginosa (frecvent este întâlnit Pseudonomas
aeruginosa în solu]iile de clorhexidin`);
- utilizarea biguanizilor pe termen lung, creeaz`
probleme datorit` absorb]iei prin piele (SNC,
infertilitate);
- se folose[te în special datorit` imaginii de
siguran]` construit` de produc`tori;
- favorizeaz` fisurarea [i uscarea pielii la utiliz`ri
repetate, de[i produc`torii încearc` prin introducerea unor substan]e emoliente s` remedieze
aceast` problem`; mul]i utilizatori folosesc
creme pentru a preveni deteriorarea tegumentelor, dar inactiveaz` astfel clorhexidinele;
- biguanizii sunt în mod special utiliza]i ca dezinfectan]i ai tegumentelor (antiseptice);
- în medicina dentar`, biguanizii pot fi utiliza]i ca
antiseptice, dar [i pentru
decontaminarea
amprentelor [i a pieselor
implanto-protetice.
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Medicina dentar`
[i tratamentul apneei [i al snoringului
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ABSTRACT:
Snoring and its complications, such as sleeping apnea, became diseases involved in the social life, ant affect seriously both health
and life quality. The contribution of the dental medicine in their improvement becomes part of the
curative arsenal , which is widely accepted nowadays.
KEYWORDS:
Snoring, sleeping apnea, silensor apparatus.
REZUMAT:
Snoringul (sfor`itul) [i complica]iile acestuia – cum ar fi apneea de somn (OSA) – au devenit afec]iuni cu atingere social`, care
afecteaz` în mod serios atât starea de s`n`tate, cât [i calitatea vie]ii. Contribu]ia medicinii dentare în ameliorarea [i tratamentul acestor afec]iuni a intrat ast`zi în arsenalul curativ complex unanim acceptat.
CUVINTE CHEIE:
Snoring, apneea de somn, aparat Silensor.

impactul social al medicinei dentare

Fig.: 1. Aparatul Silensor
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Pentru majoritatea indivizilor care sfor`ie
cea mai rentabil`, non-invaziv`, confortabil` [i eficient` solu]ie este dispozitivul
oral pentru prevenirea sfor`itului.
S-a dovedit, c` odat` cu protruzia întregului corp mandibular apneea nu se produce. Explica]ia este simpl`, din domeniul fiziologiei ADM. Musculatura care asigur` cinematica mandibular` în timpul
zilei, se relaxeaz`, - uneori exagerat - pe
parcursul somnului. Aceast` mi[care de
retropulsie produce o compresie a bazei
limbii peste peretele posterior al faringelui.
Aceast` compresie are drept consecin]`
apari]ia apneei. Este logic` deci concluzia:
în cazul opririi for]ate a retruziei corpului
mandibular, apneea poate fi prevenit`.
Astfel, aducând mandibula în pozi]ie de
prognatism controlat se m`re[te volumul
tubului respirator, ceea ce reduce viteza
aerului [i vibra]ia ]esuturilor moi, eliminând astfel [i sfor`itul.
Au fost concepute numeroase aparate [i
dispozitive prin care s-a ob]inut aceast`
pozi]ie terapeutic` a mandibulei. Un pro-

gres în acest sens au
adus gutierele tip
SILENSOR, denumit în
SUA Silent Nite (Fig. 1).
Dimensiunile
nu
dep`[esc cu mult volumul unei gutiere
folosite în procedurile
de albire a din]ilor sau
a celor protectoare
pentru sportivi. Cele
dou` gutiere sunt
a[ezate pe arcadele
dentare superioare [i
inferioare. Ele sunt legate între ele cu doi
conectori care permit alunecarea protruziv` a mandibulei, dar totodat`
împiedec` retruzia exagerat`.
Rezultatele ob]inute cu ajutorul aparatului:
• Studii clinice publicate de medicii care
au recomandat acest dispozitiv au înregistrat o rat` de succes de 70% pân` la
100%.
• Reducerea sau chiar dispari]ia total` a
snoringului,
• Terapia eficient` a OSA în formele sale
u[oare sau medii,
• Reducerea cu 50% frecven]a OSA.
• Este un aparat mai pu]in voluminos fa]`
de o gutier` ortodontic` [i este u[or suportat de c`tre pacien]ii cu apnee u[oar` sau
moderat`.

Fig. 2. a.Pozi]ia uvulei în eugna]ie.

Contraindica]ii:
• Nu este indicat la cei cu bruxism nocturn. Aparatul nu este o [in` de în`l]are a
ocluziei.
• Pacien]ii supraponderali nu primesc
acest aparat, decât dup` o sl`bire stabilizat`, monitorizat de c`tre medicul
nutri]ionist.
• Aparatul nu poate fi folosit pe arcade
edentate. Pe arcadele par]ial edentate
poate fi folosit dac` exist` o bun` reten]ie
pe din]ii restan]i.
Eficien]a
Dispozitivul oral (Silent Nite, Silensor) nu
influen]eaz` negativ respira]ia oral`. Chiar
[i în cazul în care c`ile nazale sunt congestionate, dispozitivul previne sfor`itul [i permite în acela[i timp respira]ia oral`. Chiar
sunt permise mi[c`ri u[oare ale
mandibulei, ceea ce previne blocarea
articula]iei temporo-mandibulare în
aceea[i pozi]ie un timp îndelungat.
Pacientul poate sim]i o u[oar` perturbare
a pozi]iei dentare interarcadice [i
mandibulare, lucru care se datoreaz`
lichidului limfatic care se adun` în articula]ia temporo-mandibular` în timpul
nop]ii, dar care va reveni la normal în câteva minute dup` trezire.
Dispozitivul s-a dovedit eficient chiar [i
atunci când respira]ia pe calea nazal` este

Fig. 2. b. Pozi]ia uvulei în protruzie indus`.

Fig.3

Fig.4

dificil` sau blocat`, deoarece în majoritatea cazurilor zgomotul
sfor`itului este cauzat de îngustarea c`ilor respiratorii.
Un studiu recent efectuat în Elve]ia a g`sit eficient tratamentul cu
dispozitive orale. Efectele secundare reprezentau u[oare tulbur`ri:
uscarea mucoasei (86% din pacien]i), disconfort al din]ilor (59%)
[i sialoree (hipersaliva]ie) (55%).
Cercet`rile din Suedia eviden]iaz` pu]ine probleme la pacien]ii care
folosesc dispozitive orale. Un studiu pe 630 de pacien]i au ar`tat c`
un sfert au renun]at la folosirea dispozitivului. De asemenea câ]iva
pacien]i au prezentat efecte secundare, ca sialoree sau modificarea
pozi]iei din]ilor.
Un studiu similar în Anglia pe 25 pacien]i care foloseau dispozitive
orale a ar`tat c` acestea sunt eficiente în reducerea zgomotului
pentru 84%, iar 76% au spus c` sfor`ie mai pu]ine nop]i pe
s`pt`mân`.

Etapele de realizare a dispozitivului
1.1. Etape clinice
- Examenul clinic pentru cunoa[terea st`rii generale a pacientului
[i a statusului odonto-parodontal în contextul diagnosticului complex al sistemului stomatognat
- Indica]ia de tratament [i stabilirea planului terapeutic
- Verificarea abilit`]ii pacientului de a-[i pozi]iona mandibula în
pozi]ie anterioar`
- Preg`tirea câmpului protetic pentru amprentare
- Amprentarea câmpului protetic
1.2. Etape de laborator
- Confec]ionarea modelului de lucru
- Fixarea modelului în ocluzor sau articulator
- Trasarea marginilor gutierelor pe model
- Realizarea gutierelor la aparatul Erkoform

Fig. 5

- Finisarea marginilor
- Fixarea conectorilor
1.3. Etape clinice
- Verificarea adapt`rii dispozitivului pe câmpul protetic
- Informarea pacientului privind inserarea [i dezinserarea aparatului
de pe arcadele dentare, precum [i indica]ii privind igienizarea sa.

Amprentarea câmpului protetic
Amprenta este imaginea negativ` a câmpului protetic [i trebuie
s` înregistreze [i s` transmit` în laboratorul de tehnic` dentar`
datele necesare referitoare la câmpul protetic. Câmpul protetic
reprezint` totalitatea elementelor morfologice ale aparatului
dento-maxilar care prezint` rapoarte de contact cu gutiera.
(Fig.3)
În amprent` sunt înregistrate urm`toarele elemente:

Fig. 6

- Pozi]ia, forma din]ilor
- Din]ii antagoni[ti cu morfologia lor ocluzal`
Dup` îndep`rtarea amprentei de pe câmpul protetic, aceasta se
trimite în laboratorul de tehnic` dentar`. Materialul de amprent`
utilizat determin` momentul potrivit pentru turnarea gipsului:
- În cazul materialelor de amprent` de tipul hidrocoloizilor ireversibili este necesar ca modelul s` fie turnat imediat dup`
sp`larea amprentei. Odat` turnat` o astfel de amprent` aceasta
va fi depus` într-o atmosfer` saturat` cu ap` care îmbun`t`]e[te
propriet`]ile mecanice ale materialelor de model. Demularea se
face la o or` de la turnare iar duritatea final` nu se atinge decât
la 24 h de la finalizarea turn`rii modelului.
- Amprentele din elastomeri de sintez`, dup` îndep`rtarea de pe
câmpul protetic, trebuie s` stea 30 minute înainte de a fi turnat
modelul, deoarece prezint` o contrac]ie elastic` întârziat` care

se încheie dup` circa 20-30 minute. Înainte de a fi turnate,
amprentele din elastomeri de sintez` care se transport` în laboratorul de tehnic` dentar`, trebuie bine r`cite, apoi depozitate
30 minute la temperatura camerei pentru a-[i compensa contrac]ia termic dependent`. Doar amprentele din elastomeri de
sintez` se pot p`stra uscate [i depozitate la temperatura
camerei. Materialele de amprent` pe baz` de siliconi cu reac]ie
de condensare [i polisulfurile pot a[tepta pân` la 2 ore pentru
turnarea modelului.
- Materialele de amprent` pe baz` de siliconi cu reac]ie de adi]ie
[i de cauciucuri polieterice pot fi p`strate timp mai îndelungat
f`r` a se deteriora. La amprentele realizate cu Impregnum este
necesar` îndep`rtarea oric`ror urme de ap`, dac` aceasta se
p`streaz`.
- Înainte de turnarea modelului este necesar ca orice amprent`
elastic` s` fie uscat`.
Tehnicianul dentar dup` primirea amprentei este obligat s`
examineze amprenta primit`:
- Verificarea integrit`]ii amprentei;
- Dac` antagoni[tii sunt bine reprezenta]i;
Dac` amprenta este corect` urmeaz` turnarea modelului. (Fig. 4, 5)

Confec]ionarea modelului
Modelul reprezint` copia pozitiv` a câmpului protetic redat cu
cea mai mare exactitate. Alegerea gipsului dur sau superdur se
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face în func]ie de piesa protetic` – în cazul nostru este vorba
despre dou` gutiere legate împreun` cu doi conectori pentru
l`rgirea c`ilor respiratorii.
Malaxarea gipsului se face în aparatul de vacumalaxare. Pentru
aceast` etap` se folosesc instrumente curate [i f`r` resturi de
gips vechi. Pulberea gipsurilor dure [i apa se vor doza dup` indica]iile produc`torului.
Timpul de prelucrare a gipsurilor naturale reprezint` 2/3 din timpul de priz`. Amprenta se pune cu impresiunile în sus pe o mas`
vibratore, iar gipsul se toarn` în cantit`]i mici sub vibra]ie. Astfel,
bulele de aer existente urc` la suprafa]`. Dup` terminarea prizei
materialului urmeaz` turnarea soclului.
Pentru a nu apare deformarea modelului ini]ial, soclul se confec]ioneaz` dintr-un gips dur cu un coeficient mic de expansiune
liniar` de priz`.
Stratul de soclu se toarn` dup` 20 minute de la începutul
malax`rii primului strat de gips [i se îndep`rteaz` excesul.
Soclul se confec]ioneaz` dintr-un gips dur (Fig.6).
Dup` terminarea prizei materialului modelul se îndep`rteaz` din
amprent`, se socleaz` [i se depoziteaz` la temperatura
camerei. Timpul de priz` variaz` de la material la material fiind
de circa 20-30 de minute.

Fig. 9

Fig. 10. Alegerea conectorului potrivit.

Modelul astfel realizat se poate monta în
articulator sau ocluzor.
Modelele antagoniste se fixeaz` pe bra]ele
ocluzorului prin gipsare. Preg`tirea modelelor pentru gipsare:
- Reducerea în în`l]ime [i l`]ime a soclurilor
modelelor pentru a putea fi pozi]ionate
corect în ocluzor [i a fi u[or manevrabile;

- Se verific` dac` ansamblul astfel creat se
poate înscrie corect pe structura ocluzorului înainte de gipsare f`r` a-i modifica dispozi]ia componentelor;
- Modelele se introduc în ap` 3-5 minute
pentru izolare ca s` nu absoarb` apa din
gipsul cu care se fixeaz` în ocluzor;
- Se prepar` pasta de ghips;

situa pe linia median` a ocluzorului [i va fi
perpendicular cu axa balama;
3. distan]a de la punctul interincisiv la axa
balama a ocluzorului va fi de 10,5 cm.;
4. punctul interincisiv este plasat la intersec]ia dintre linia medio-sagital` [i planul
de orientare ocluzal`;
- fixarea bra]ului superior se face dup`

Fig. 11. Pozi]ionarea conectorului pe gutiere.

Fig 12. Îndep`rtarea surplusului stoperului din exteriorul gutierei.

Fig 13. Îndep`rtarea surplusului stoperului din interiorul gutierei.

- Se practic` uneori reten]ii pe suprafa]a
bazal` a soclului pentru a spori aderen]a [i
suprafa]a de gipsare;
- Se solidarizeaz` modelele între ele pentru a le stabiliza cu be]e de chibrit sau freze
vechi [i sârm`. Lipirea acestora se face pe
fa]a extern` a soclului pentru a nu modifica structurile modelului propriu-zis;

- Se pune gips pe o coal` de hârtie pe care
se a[eaz` bra]ul inferior al ocluzorului;
- Se pune gips pe orificiile retentive ale
ocluzorului [i se pozi]ioneaz` modelele
astfel:
1. planul de ocluzie trebuie s` fie paralel
cu planul mesei;
2. planul medio-sagital al modelelor se va

priza gipsului folosit` la fixarea bra]ului
inferior;
- se prepar` o nou` cantitate de gips [i se
aplic` pe soclul modelului superior;
- bra]ul superior al ocluzorului este coborât
pân` face contact cu modelul, apoi o nou`
cantitate de gips se pune peste orificiile
retentive ale bra]ului superior [i se
formeaz` o calot` hemisferic`;
- dup` fixarea în ocluzor [urubul
distan]ator ia contact cu bra]ul superior al
ocluzorului [i se blocheaz` în aceast`
pozi]ie pentru a men]ine coordonatele
DVO [i RC.
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Trasarea marginilor gutierelor

Fig. 14.Verificarea stabilit`]ii conectorilor.

Marginile gutierelor se traseaz` cu creionul
marker, 2 mm deasupra de coletul din]ilor
iar pe por]iunea frontal`, exact pe marginea incizal`. Gutiera maxilarului superior se
va întinde pe prima treime a palatului, pe
por]iunea rugilor palatine, aceasta oferind
stabilitate pe câmpul protetic. Aceast`
opera]iune face mai u[oar` decuparea
gutierei propriu-zise dup` realizarea la
aparatul Erkoform.

Realizarea gutierei la aparatul Erkoform
Se fixeaz` la aparat o folie special` de 2 mm care ia forma arcadei
dentare prin realizarea de vid în interiorul aparatului, la cald.
Similar se realizeaz` [i gutiera arcadei antagoniste. Dup` r`cire se
taie surplusul de folie dup` conturul realizat la etapa anterioar`.
(Fig. 7). Dac` gutiera se adapteaz` perfect, se îndep`rteaz` cu
freza por]iunile interdentare, apoi se finiseaz` marginile cu piatr`
diamantat` [i polipant. (Fig. 8)
Ulterior se lustruie[te cu past` de lustruit pân` devine fin` [i
lucioas`. (Fig.9).

Fixarea conectorilor
Conectorii se fixeaz` când gutierele sunt adaptate pe model. În unele
cazuri, când pozi]ia anterioar` nu este suficient` pentru a înl`tura
apneea [i snoringul, conectorii se pot schimba, f`r` a fi necesar` confec]ionarea unui nou aparat. (Fig. 10-14).

CONCLUZII:
1. ADM este într-o permanent` mi[care, cu modific`ri [i remanieri
morfologice [i func]ionale. Snoringul este o afec]iune care are
strânse leg`turi etiologice cu structurile oro-faringiene.
2. Tratamentul complex al OSA [i a formelor u[oare sau medii de
snoring are în arsenalul s`u terapeutic aparate de tip gutier`.
3. Aceste piese orto-protetice temporare sunt folosite la adul]i
numai de c`tre medici cu experien]`, care cunosc bine indica]iile [i
limitele utiliz`rii acestor piese exigente.
4. Aceste piese de[i au un rol temporar, etapele tehnice trebuiesc
executate cu pedanterie [i acurate]e. Tehnicianul trebuie s` [tie
exact, în mod concret, cu ce scop se efectueaz` aceste piese.
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Angajez tehnician dentar.
Tel.: 021.210.99.74

V\nd aparat depunere galvano Wieland
Tel.: 021 210.99.74

BreDent-Tim angajeaz` reprezentan]i
medicali pentru vânz`ri \n cabinete [i
laboratoare din Bucure[ti [i pentru
vânz`ri \n laboratoare din Constan]a
Tel.: 0723.573.358

Laborator dentar, solicit colaborare cu
cabinete situate \n zona Drmuul
Taberei [i Militari.
Tel.: 021.413.50.03, 0723.139.308

Laborator dentar, solicit colaborare cu
cabinete situate \n zona Vitan - Dristor
Tel.: 0721.235.824, 0723.566.624

Medic dentist, proasp`t absolvent,
vorbitor de limb` german`, solicit loc
de munc` pe post de medic asistent
\n cabinet din Germania.
Tel.: 0742.943.069
Cost abonament:
18 RON/an;4 exemplare
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Modalit`]i de plat`:
Prin Mandat Po[tal. Datele (numele,
prenumele, adresa) de pe Mandatul
Po[tal trebuie s` coincid` cu cele de
pe talonul din revist`.

Revist` dustribuit` gratuit
medicilor [i tehnicienilor dentari
de SC Autentic Magazin SRL
Tiraj 6.000 ex.

Talon

Trimite]i talonul la adresa:
C.P. 76, O.P. 63
Bucure[ti

NUME_________________________________
PRENUME_________________FIRMA_______________
Str,_______________________________Nr,_______
Bl,_______Sc,_______Apt_______Sector__________
LOCALITATEA___________________JUDET____________ COD ______
TEL./FAX__________________ GSM______________ EMAIL_________________
Medic
Tehnician
Patron
Angajat
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.

