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DENTAL TARGET, revista de medicin`
dentar  ̀ce apare de 4 ori pe an, îna -
intea manifes t`rilor expozi]ionale este
distribuit  ̀ gratuit, prin po[t ,̀ într-un
tiraj de 6000 de exemplare, cabi-
netelor stomatologice [i labora-
toarelor de tehnic  ̀ dentar ,̀ fiind la
ora actual̀  revista de specialitate cu
cel mai mare tiraj din România. 
De asemenea, revista este prezent  ̀[i
disponibil  ̀ în cadrul tuturor mani-
fest`rilor expozi]ionale de profil.
Revista DENTAL TARGET ofer  ̀o privire
de ansamblu asupra medicinei
dentare fiind prima revist` româ -
neasc  ̀de specialitate adresat  ̀atât
medicilor denti[ti cât [i tehnicienilor
dentari. Având în vedere leg`tura
indestructibil̀  care exist  ̀între diferi]ii
factori implica]i în tratamentul stoma-
tologic (medicul, tehnicianul, asisten-
ta [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#rgu -
rilor [i expozi]iilor, al diferitelor cursuri
de perfec]ionare precum [i anun]uri
de interes pentru medici denti[ti,
tehnicieni dentari [i asistente, inclu -
zând [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 inter-
na]ional̀  de prestigiu.
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No]iunea de calitate este definit` ca fiind
gradul în care totalitatea caracteristicilor
unui produs sau serviciu satisface nece-
sit`]ile stabilite. Responsabilit`]ile în
acest domeniu revin atât legiuitorului cât [i
asocia]iilor profesionale care trebuie s`
furnizeze regulile specifice ce definesc un
management al calit`]ii, s` organizeze
activit`]i de educa]ie medical` continu`,
colabor`ri colegiale, s` elaboreze [i s`
încurajeze utilizarea de ghiduri de protocol
pe specialit`]i. Aceste ac]iuni sunt menite
s` creasc` nivelul asisten]ei stomatolo -
gice precum [i satisfac]ia pacien]ilor. 
De asemenea aplicarea no]iunilor teore -
tice de management al calit`]ii în practica
medical` privat` este neap`rat necesar`.
Dezvoltarea deosebit de ampl` a stoma-
tologiei în ultimii 30 de ani a schimbat
mult percep]ia asupra s`n`t`]ii orale
ad`ugând noi metode de tratament.
Aceste multiple schimb`ri ajung la medici
[i tehnicieni prin cursuri, congrese, reviste
de specialitate, materiale publicitare, etc.

Denti[tii [i tehnicienii trebuie s` asimileze
aceast` abunden]` informa]ional` pentru
a-[i men]ine nivelul profesional [i pentru a
r`spunde a[tept`rilor din ce în ce mai mari
ale pacien]ilor. Este evident c` nu toat`
lumea poate rezolva cu suficient succes
aceste probleme. Iat` de ce uneori o spe-
cializare mai strict` pe o anumit` ramur`
poate fi o solu]ie. Pacientul poate benefi-
cia astfel de lucrul în echip` al mai multor
speciali[ti, rezultatul fiind excelent. 
Pacien]ii devin pe zi ce trece mai aviza]i [i
mai preten]io[i în ceea ce prive[te servici-
ile medicale. În ciuda faptului c` termenul
de "calitate" este foarte des utilizat în
stomatologie, o definire a sa care s` se
reflecte în practic` este mai degrab`
absent`; de asemenea o dimensionare a
sa în condi]iile unui raport corect pre]-efi-
cien]`. Baza pentru asigurarea unor ser-
vicii stomatologice de calitate trebuie s`
se reg`seasc` în prevederile legale ce tre-
buie respectate de un student la medicin`
dentar` pentru a absolvi studiile de spe-
cialitate.

Cuno[tin]ele [i abilit`]ile dobândite în tim-
pul facult`]ii ar trebui s` califice un medic
dentist sau un tehnician dentar absolvent
s` î[i practice meseria utilizând toat`
gama de tehnici. Se pune întrebarea în ce
m`sur` în acest moment în România
lucrurile stau în acest fel?
Dup` terminarea studiilor [i absolvire,
responsabilitatea de a men]ine un anumit
nivel de cuno[tin]e [i abilit`]i care sunt
necesare pentru a practica medicina sau
tehnica dentar` în mod corect apar]ine în
mod direct medicului sau tehnicianului
dentar respectiv. Asocia]iilor profesionale
le revine îns` responsabilitatea de a stabili
standarde de calitate în acord cu preve -
derile legisla]iei.

Asigurarea calit`]ii 
serviciilor stomatologice

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 

Revista Dental Target 
le ureaz` tuturor colegilor

[i colaboratorilor 
Pa[te Fericit 

[i o prim`var` minunat`!







Sp`larea [i Dezinfec]ia – obligatorii pentru a ob]ine “Steril”?
Dan George Topor – Product Manager STERISYSTEMS, reprezentan]a GETINGE în România

Scopul acestei prezentări este de a vă supune aten]iei importan]a majoră a spălării şi dezinfec]iei ca faze ini]iale în procesul de sterilizare a
instrumentarului. 
Prezentarea acestor metode se va desfăşura pe durata a trei edi]ii. 
Cuvinte cheie: sterilizare, spălare, dezinfec]ie

1. CURĂTAREA ŞI DEZINFEC}IA 
În SUA, anual 70.000 persoane mor din cauza infec]iilor nosocomiale, în Germania aproxima-
tiv 13.000.
Norma europeană EN 15883: dezinfec]ia este procesul prin care se distrug microorganismele
patogene. 
Prin dezinfec]ie se distrug bacteriile, viruşii, ciupercile microscopice, algele microscopice. 
Nu sunt distruse prin dezinfec]ie: sporii, toxinele, prionii.
Cele mai răspândite infec]ii existente în spitale - clinici (69%), nu produc spori.
- Escherichia coli 26 % nu produce spori 
- Staphylococcus aureus 18 % nu produce spori 
- Proteus spp. 11 % nu produce spori 
- Pseudomonas aeruginosa 7 % nu produce spori 
- Klebsiella spp. 7 % nu produce spori 

Total     69 % 
Deci printr-o spălare-dezinfec]ie corectă, eficientă, distrugem cel pu]in 69% din
infec]iile din clinică sau cabinet (fig. 1-6).
90% din aceşti agen]i patogeni sunt transmişi prin contact.
Astfel, este mai sigur să săru]i pe cineva decât să-i dai mâna. 
50% din infec]iile dobândite sunt datorate unei igiene necorespunzătoare, spălării
necorespunzătoare a mâinilor.  
Norma europeană EN 1500 stabileşte clar, cei 6 timpi necesari pentru o spălare –
dezinfec]ie corectă a mâinii.
Cură]area si dezinfectia adecvată – cea mai importanta etapă in obtinerea instru-
mentarului steril.

Cură]area şi dezinfectarea instrumentarului este indicat să se realizeze cât de
repede posibil după utilizare. 
Materialul biologic uscat este mult mai greu de îndepărtat decat cel proaspăt
depus. 
Sângele este coroziv, având în componen]a sa  fier, acid şi clorură de sodiu.
Instrumentarul care prezintă un grad ridicat de încărcătură microbiologică va fi
mult mai greu de sterilizat decât   
cele cu un grad redus de contaminare si de aceea trebuie cură]ate temeinic
pentru a reduce materialul organic 
si biofilmul înainte de dezinfec]ie şi sterilizare.

Norma europeană EN 15883: instrumentarul nu poate fi sterilizat daca nu a fost
întâi spălat şi dezinfectat, folosind maşini automate cu procese validate. 
Aceste echipamente emit şi un document de bună execu]ie a procesului, ce tre-
buie păstrat în cabinet (document legal de eviden]ă). 

Sterilizarea (reglementată prin Norma Europeană EN 554) este faza următoare
spălării [i dezinfec]iei în procesul de ob]inere în final a instrumentarului 
“steril”, faz` pe care o vom prezenta \n num`rul urm`tor al revistei.

Pentru a v` prezenta produsele noastre destinate cur`]`rii, dezinfect`rii [i steriliz`rii v` rug`m s` ne
contacta]i la sediul firmei Sterisystems din Bucure[ti, Bd. Unirii Nr. 59, Bl. F2, Sc. 2, apt. 52, Sector 3, 
Tel. 021 326 0395, Fax: 021 326 0397, 0724 711 648, info@sterisystems.ro, www.sterilizator.ro,

www.sterisystems.ro.
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Reabilitarea implanto protetic` în zona frontal` 
cu bont hibrid din titan-zirconiu 
Dr. Roberto Meli, T.D. Massimiliano Pisa/ Floren]a

Subiectul cazului nostru este o pacient`
în vârsta de 54 de ani care din motive
personale [i familiare a neglijat mult timp
s`n`tatea propriilor din]i. O durere foarte
mare la 47 a constrâns- o s` se prezinte
la cabinetul stomatologic [i s` accepte o
evaluare general` a cavit`]ii bucale [i
binen]eles, tratamentul indispensabil.
Din radiografia panoramic` ini]ial` con-
cluzion`m c` sunt necesare câteva
extrac]ii de pe arcada inferioar` [i o ulte-
rioar` reabilitare provizorie cu o protez`
scheletat` mandibular`.
La arcada superioar`, cu acordul pacien-
tei, se trateaz` prioritar sectorul anterior.
Astfel, se decide extrac]ia lui 1.2. care
prezent` o leziune periapical` de dimensi-
une apreciabil`.  Decizia este de a proteza
incisivii centrali cu coroane ceramice pe
zirconiu [i protezarea pe implant  a lui 1.2.
Articolul trateaz` reabilitarea zonei
frontale maxilare. 
Dintele 1.2. este extras ( fig. 1, 2, 3 )
impreun` cu întreaga leziune periapical`
care este bine reprezentat`. Analizarea
alveolei post - extrac]ionale eviden]iaz`
cei patru pere]i alveolari foarte bine
reprezenta]i, atât în l`]ime cât [i în
în`l]ime. O alveol` post - extrac]ional` cu
aceste caracteristici [i cu o bun`
reprezentare a gingiei aderente sunt
condi]ii indispensabile pentru inserarea
unui implant imediat post - extrac]ional.

Tehnica cu lambou, dac` este bine ges-
tionat`, reduce la minim traumatismul
chirurgical îmbun`t`]ind prognosticul [i
reducând riscul pierderii osoase crestale.
Cu freza pilot  se schimb` pu]in direc]ia
alveolei post - extrac]ionale în scopul
inser`rii implantului. Scopul este acela
de a ancora implantul cât mai mult în
peretele palatinal [i în acela[i timp de a
p`stra un spa]iu între implant si peretele
vestibular în care s` se formeze coagulul
ce va favoriza în timp regenerarea
osoas`. În acest fel este redus consider-
abil riscul fiziologic post - extractional al
pierderii osoase vestibulare.
În acest caz, pentru respectarea principi-

ilor enun]ate anterior, diametrul ideal al
implantului în cazul de fa]` este de 4,1
mm. Lungimea implantului folosit se
decide a fi este de 14 mm, dup`
masur`tori. ( fig. 4, 5, 6)
Implantul este pozi]ionat 2 mm subcrestal
pentru a ne asigura o vindecare estetic` în
direc]ie vertical`. O pozi]ionare similar`
este asigurat` astfel [i gingival - former- ul
ce ulterior vindec`rii va asigura o închidere
perfecta la interfa]a implant - bont. Acest
tip de vindecare limiteaz` aproape total
pasajul exotoxinelor bacteriene [i elimin`
micro - deplas`rile, permi]ând ]esuturilor
s` transforme implantul [i suprastructura
într-o piesa unic`.
Implantul este închis cu un gingival - former
de 4,1 mm diametru [i în`l]ime de 5 mm.

Dup` pozi]ionare, cavitatea hexagonal`
este sigilat` pentru a evita reten]ia de 
plac` bacterian` în perioada de vindecare 
( fig. 7, 8 ). 
Sutura s-a f`cut cu fir de m`tase.
Protezarea provizorie s-a f`cut cu o punte
cu extensie distal` în locul lui 1.2. si
ancorat` pe bonturile incisivilor centrali,
f`r` îns` a atinge gingival – former - ul.
(fig.9, 10 ).
La urm`toarea [edin]`, dup` o perioada
de 6 luni ( fig. 11, 12), la radiografia de
control se vede o bun` osteoacceptare a
implantului [i mai mult de-atât, o per-
fect` p`strare a în`l]imii osoase crestale.
Aceasta se datoreaz` tehnicii chirurgicale
atraumatice pe de-o parte [i pe de alt`
parte lipsei infiltratului bacterian la
jonc]iunea implant - bont, fenomen pozi-
tiv specific conexiunilor conometrice.
]esutul moale, având aceia[i perioad` de
vindecare cât a durat osteoacceptarea
implantului, la îndep`rtarea gingival –
former - ului apare îngro[at [i lipsit de
sângerare. A fost posibil` amprentarea
folosind un bont de transfer cu diamen-
trul de 4,1 mm (fig. 16, 17 ).
Având în vedere exigen]ele estetice ale
zonei, s-a optat pentru confec]ionarea
unui bont individual de titan - zirconiu
(fig. 18) cu ajutorul tehnicii CAD/CAM
Sirona.

ABSTRACT
This article discusses about the prosthetic of maxillary frontal group used ceramic-zirconia crowns. One of the teeth is an implant
inserted post-extractive. Over the implant abutment was made a individualized structure of zirconia used CAD/ CAM technology. 
The CAD/ CAM was used for all  ceramic-zirconia crowns in the anterior restoration.
KEYWORDS
Single - tooth edentulism, post-extractive implant, one - stage surgical procedure, aesthetic zone, zirconia, CAD/ CAM

REZUMAT
Articolul trateaz` protezarea grupului frontal maxilar cu ajutorul capelor ceramice pe suport de zirconiu. Unul dintre stâlpi este un
implant inserat imediat post - extrac]ional. Peste bontul protetic al implantului este confec]ionat` o cap` de zirconiu individualizat`,
folosind tehnica CAD/CAM. Procedura CAD/CAM a fost folosit` ci pentru realizarea  tuturor coroanelor protetice definitive ale întregii
restaurari anteriore, cu coroane de ceramic` pe suport de zirconiu.
CUVINTE CHEIE
Edenta]ie unidentar`,  implantare imediat` postextrac]ional,  faz` unic`,  zon` estetic`, zirconiu, CAD/CAM

Traducere: Dr. Ruxandra Dinu]
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Acurate]ea cu care sunt ob]inute în sis-
temul de produc]ie bonturile  Exacone™
[i complexitatea procedeelor fac sa nu fie
recomandabil` confectionarea integral`

din zirconiu a suprastructurii, indiferent
de performan]ele sistemului CAD/CAM
folosit.

Pe de alt` parte, bontul [i implantul fiind
din acela[i material confec]ionate ( titan
grad medical 5 ), asigur` un perfect com-
portament biomecanic în timp.
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Din aceste motive, primul pas este adaptarea unui bont drept cu
diamentrul de 4,1 mm ce va deveni suport pentru viitoarea struc-
tur` de zirconiu individualizat` (fig. 19, 20).
Modelul de gips cu interfata din titan va fi scanat pentru
proiectarea CAD(fig. 21, 22, 23, 24, 25).
Proiectul este transformat în limbajul digital CAM [i trimis la
frezare pentru realizarea piesei protetice (fig. 26, 27).
Dup` sinterizarea oxidului de zirconiu, piesa protetic` este verifi-
cat`, finisat` [i sablat` suprafa]a titanului, apoi cimentat` (fig.
28, 29, 30, 31) .
Bontul de zirconiu astfel individualizat prezint` urm`toarele
avantaje:
- Optim` condi]ionare a mucoasei datorit` formei anatomice,
- Estetic` irepro[abil`,
- Eliminarea excesului de ciment ale carui reziduri pot fi pericu-
loase pentru ]esuturi 
(F ig. 32).

Procedura CAD/CAM
a fost folosit` [i pentru
realizarea coroa-nelor
protetice definitive
(fig. 33, 34).
Urmeaz` verificarea
corectitudinii capelor,
utilizând un silicon [i o amprent` de pozi]ionare  în alginate 
(fig. 35, 36). Apoi, peste capele de zirconiu se pune ceramica.
(fig. 37, 38).
La sfâr[it, s-a fixat,
prin percu]ie, bontul în
implant (fig. 39, 40) [i
s-au cimentat peste
bonturi cele trei cape
ceramice pe suport de
zirconiu (fig. 41, 42,
43, 44 ).
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POSIBILIT~}I DE ANCORAJ AL SUPRAPROTEZELOR
CÂND SPA}IUL VERTICAL DISPONIBIL ESTE REDUS
Asist. Univ. Dr. Oana-Cella Andrei, Prof. Univ. Dr. Mihaela P`una, Asist. Univ. Dr. Grigore L`z`rescu
U.M.F. “Carol Davila” Bucure[ti, Facultatea de Medicin` Dentar`, Clinica de Protetic` Dentar` Mobil`
Teh. Dent. Bogdan Dobrin, Laborator privat

Spa]iul vertical disponibil pentru protezare
este spa]iul dintre planul de ocluzie [i
mucoas`. Pentru conceperea planului de
tratament medicul trebuie s` estimeze
dimensiunile acestui spa]iul vertical, nece-
sit`]ile de men]inere suplimentar` a
supraprotezei precum [i dimensiunile sis-
temelor de ancoraj ce pot fi folosite.
Aprecierea corect` a spa]iului disponibil se
realizeaz` utilizând modele de studiu [i
diagnostic montate în RIMO corecte cu aju-
torul [abloanelor de ocluzie preliminare.
Aprecierea necesit`]ilor de men]inere se
realizeaz` coroborând datele ob]inute în
decursul examenului clinic cu examenul
vechilor proteze [i cu a[tept`rile [i
dolean]ele pacientului. Aprecierea dimensi-
unii sistemelor de ancoraj se face utilizând
indica]iile fiec`rui fabricant. Cele mai pu]in
consumatoare de spa]iu vertical sunt sis-
temele de ancoraj intraradicular care ocup`
un spa]iu vertical de sub 2mm iar dintre sis-
temele extracoronare magne]ii care nece-
sit` aproximativ 3mm.

INDICA}IILE SISTEMELOR DE MAGNE}I
1. Edenta]ia par]ial` [i subtotal`.
2. Uzura accentuat` a structurilor dure
dentare.
3. Din]i restan]i de în`l]ime medie obtura]i
corect pe  canal.
4. Exigen]e estetice (dintre sistemele extra-
coronare ocup` spa]iul vertical cel mai
redus).
5. Se aplic` pe din]i care au un diametru
radicular cel pu]in egal cu diametrul magne-
tului .
6. Se pot aplica pe din]i cu r`d`cini scurte.

7. Se folosesc pentru din]i care din punct de
vedere al rezisten]ei parodontale nu pot
suporta un alt sistem special de men]inere.
8. La pacien]i care pot avea probleme cu
integrarea biologic` a protezelor (vârstnici,
senili, debili). 
9. La pacien]i afla]i la prima protezare
total`.
10. Pentru a suplimenta men]inerea pro-
tezei mandibulare în situa]ia unui câmp pro-
tetic cu atrofie marcat`. 

CONTRAINDICA}II SPECIFICE ALE
MAGNE}ILOR
1. Afectarea fizionomiei din cauza
pozi]ion`rii magnetului pe un incisiv sau
canin superior:
- buza este prea proeminent`
- magnetul este vizibil prin acrilat
- magnetul impune uneori o montare
vestibularizat` exagerat` a din]ilor artificiali.
2. Spa]iu vertical foarte redus (sub 3 mm).
3. Din]i stâlpi cu suprafa]a de sec]iune
supragingival` mai mic` decât cea a mag-
netului.

ETAPE DE TRATAMENT:
1. Examinarea pacientului, stabilirea diag-
nosticului [i planului de tratament
2. Tratamentul preprotetic
3. Tratamentul proprotetic
4. Conceperea [i realizarea supraprotezei
5. Aplicarea supraprotezei [i adaptarea
6. Aplicarea magnetului
Conceperea propriu-zis` a unei suprapro-
teze cu magne]i începe cu stabilirea din]ilor
care se p`streaz` în func]ie de echilibrul
viitoarei proteze, reducerea resorb]iei

crestei edentate, raporturile cu antagoni[tii,
adaptarea la proteza total`, estetica
viitoarei proteze, valoarea dento-parodon-
tal` a din]ilor restan]i [i posibilit`]ile de igi-
enizare (Fig. 1,2.). În cadrul tratamentului
proprotetic din]ii stabili]i pentru a fi utiliza]i
ca stâlpi beneficiaz` de terapie odontal`,
devitalizare [i obturarea canalului. Ulterior
se trece la tratamentul protetic propriu-zis:
1. prepararea r`d`cinii pentru dispozitivul
corono-radicular.
2. amprentarea dispozitivului radicular (Fig.
3.) [i turnarea modelului cu stabilirea
dimensiunii magnetului în func]ie de
suprafa]a de sec]iune supragingival` [i de
indica]iile fabricantului (Fig. 4, 5.).    
3. machetarea dispozitivului radicular (Fig. 6).
4. ambalarea [i turnarea dispozitivului
radicular dintr-un  aliaj cu punct de topire
inferior celui al keeper-ului  (nobil sau semi-
nobil).
5. cimentarea keeperului radicular (Fig. 7).
Tratamentul protetic propriu-zis cuprinde
amprentarea func]ional` (Fig. 8.), turnarea
modelelor func]ionale (Fig. 9, 10.),
confec]ionarea [abloanelor de ocluzie, sta-
bilirea [i înregistrarea rela]iilor intermaxilare
de ocluzie (Fig. 11, 12.), confec]ionarea
machetelor cu montarea mai vestibularizat`
a din]ilor artificiali în zona r`d`cinilor subia-
cente (Fig. 13, 14.),  proba machetelor în
cavitatea bucal` (Fig. 15.)  [i proteza la
gata. Fixarea magnetului are loc dup` o
perioad` de timp de purtare a protezei [i
dup` efectuarea retu[urilor, direct în cabi-
net. Pe fa]a lingual` a protezei în dreptul
dintelui respectiv se creeaz` cu o frez` sfe -
ric` sau cilindric` un orificiu situat de regul`

ABSTRACT
The space between the occlusion plane and the mucosa, named the vertical space, determine the maximal dimension of the prosthet-
ic restoration which includes the retention system. When the vertical space is limited, reducing the base would affect the resistance so
the use of an anchorage system is questionable due to the fracture risk. At the treatment planning stage the dentist must assess the
severity of the vertical space limitations. If there is a very little space for the denture, the dentist must consider as an option to finish
the overdenture, to let it function for a couple of weeks and after that to use an anchorage system which takes very little space like
magnets or intra-radicular systems and which are possible to install directly in the office.
KEYWORDS: overdenture, vertical space, retention, magnets, Zest Anchor.
REZUMAT
Dimensiunile restaur`rii protetice sunt determinate de cele ale spa]iului vertical disponibil între planul de ocluzie [i mucoas`. Acest
spa]iu trebuie evaluat corect înc` din etapa elabor`rii planului de tratament cu ajutorul modelelor de studiu [i diagnostic corect mon-
tate în RIM. În situa]iile clinice în care acesta este foarte limitat se poate lua în mod serios în considerare realizarea supraprotezei sim-
ple [i punerea acesteia în func]ie în cavitatea bucal`, urmând ca ulterior s` se aplice în cabinet sisteme de ancoraj care s` necesite
un spa]iu vertical minim cum sunt magne]ii sau sistemele intraradiculare.
CUVINTE-CHEIE: supraprotez`, spa]iu vertical, men]inere, magne]i, sistem Zest Anchor.
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în dreptul unei papile artificiale (Fig. 16.).
Se verific` pozi]ia corect` a magnetului cu
ajutorul unui silicon fluid (Fig. 17, 18.). Se
prepar` acrilat autopolimerizabil roz de
culoarea bazei (Fig. 19.). Se pozi]ioneaz`
magnetul corect peste keeper (Fig. 20.). Se
umple zona corespunz`toare din protez`
cu acrilat [i se aplic` proteza peste câmpul
protetic. Pacientul închide în IM pân` la
înt`rirea acrilatului (Fig. 21.). Dup` priza
acrilatului proteza se prelucreaz` [i se lus-
truie[te, preferabil în laborator dar este
posibil [i în cabinet cu ajutorul pietrelor [i
gumelor montate la piesa dreapt` (Fig.
22.). Igienizarea dispozitivelor se realizeaz`
cu o perie moale sau cu o periu]` interden-
tar` (Fig. 23.). Supraproteza se igienizeaz`
cu o perie special` pentru proteze [i s`pun
(Fig. 24.).

SUPRAPROTEZA TOTAL~ CU
MAGNE}I
Avantaje:  
1. nu se defecteaz` în timp, nu necesit`
activ`ri [i nici repara]ii
2. intensitatea magnetic` nu descre[te
esen]ial timp de 10 ani
3. tehnologia de laborator este accesibil`
4. c`ptu[irile sunt mult mai facil de executat
decât la protezele cu sisteme speciale
mecanice 
5. magne]ii cresc men]inerea, sprijinul [i sta-
bilitatea protezei
6. volumul redus al sistemului special nu
afecteaz` rezisten]a protezei 
7. magne]ii permit deplasarea supraprotezei
f`r` solicitarea nefiziologic` a din]ilor stâlpi
8. se pot folosi în situa]ia unui spa]iu verti-

cal redus datorit` în`l]imii de doar 3 mm.
Dezavantaje:
- cost mai ridicat decât al protezei totale
simple
- necesit` m`suri de igienizare suplimen-
tar` 
- popularitate sc`zut`  datorat` lipsei de
cunoa[tere a sistemului.
Dintre sistemele de ancoraj intraradicular
cel mai cunoscut [i utilizat pe plan mondial
este sistemul  Zest-Anchor (Fig. 25.). Acesta
este un sistem intraradicular de tip caps` cu
o matrice metalic` prefabricat` situat`
intracoronar  [i cu patrice din nailon de
dou` durit`]i. Kitul con]ine frezele [i compo-
nentele necesare (Fig. 26.): matrici metal-
ice, patrici, inclusiv patrici de schimb peri-
odic, o frez` calibrat` diamantat` unic` de
pies` contraunghi pentru efectuarea

Fig. 1. Din]i restan]i a c`ror utilizare ca
stâlpi de supraprotez` protejeaz` un
câmp protetic cu atrofie marcat`. 

Fig. 2. Din]i restan]i a c`ror utilizare ca
stâlpi de supraprotez` ajut` la
adaptarea pacientei cu o prim` pro-
tez` total` mandibular`.

Fig. 3. Amprentarea dispozitivelor
radiculare pentru magnet pe 33 [i de
protec]ie pe 32. 

Fig. 4. Fabricantul pune la dispozi]ie
instruc]iunile pentru utilizarea magne-
tului [i dimensiunile acestuia.

Fig. 5. Magnetul se alege astfel încât
s` fie înscris în  suprafa]a de sec]iune
supragingival`. 

Fig. 6. Macheta pe modelul func]ional
cu ata[area magnetului pentru
supraturnare.

Fig. 7. Cimentarea keeperului radicular
pe 33 [i a capei de protec]ie pe 32. 

Fig. 8. Lingurile individuale preg`tite
pentru amprentarea func]ional`.

Fig. 9. Modelul func]ional maxilar al
arcadei maxilare antagoniste. 

Fig. 10. Modelul func]ional mandibular
pentru supraproteza cu magnet.

Fig. 11. Montarea modelelor
func]ionale în RIMO corecte. 

Fig. 12. Evaluarea spa]iului vertical
disponibil deasupra magnetului de pe
33.

Fig. 13. Macheta protezei superioare
antagoniste. 

Fig. 14. Macheta supraprotezei infe-
rioare cu montarea mai vestibularizat`
a din]ilor artificiali în zona 32, 33.

Fig. 15. Proba machetelor în cavitatea
bucal`. 

Fig. 16. Crearea unui orificiu pe fa]a
lingual` a supraprotezei.



prepara]iei intracanalare (Fig. 27). Matricea
metalic` prefabricat` se cimenteaz`
intraradicular. În interiorul kit-ului exist` [i
capace de protec]ie a matricii la cimentare
(Fig. 28.) precum [i l`ca[e metalice pentru
patrice care se pot pozi]iona op]ional în pro-
tez` pentru a permite înlocuirea mai facil` a
acesteia dup` uzare [i instrumentul cu aju-
torul c`ruia se realizeaz` înlocuirea.
Patricile sunt de dou` durit`]i pentru dou`
niveluri de men]inere (Fig. 29.). Medicul
alege patricea mai dur` sau mai moale în
func]ie de considera]ii clinice asupra pro-
tezei [i dintelui stâlp (Fig. 30.). Patricile mai
moi sunt de culoare alb` (Fig. 31.).

INDICA}IILE SISTEMULUI ZEST
- Suplimentarea men]inerii supraprotezelor
preexistente.

- Realizarea unei supraproteze noi cu sistem
de men]inere suplimentar`.
- Recondi]ionarea vechilor  supraproteze
prev`zute cu sisteme Zest.
- Din]i care nu suport` o pârghie corono-
radicular` crescut`.
- Spa]iu vertical disponibil foarte redus. 

CONTRAINDICA}IILE SISTEMULUI ZEST
- Din]i al c`ror diametru radicular de colet
este mai mic decât diametrul matricii.
- Din]i al c`ror ax de implantare este foarte
oblic (probleme de inser]ie dezinser]ie).
- Din]i a c`ror r`d`cin` este prea scurt` [i
sau prea îngust` pentru a acomoda freza
standard a sistemului (Fig. 32.).

ETAPE DE TRATAMENT
1. Examinarea pacientului, stabilirea diag-

nosticului [i planului de tratament
2. Tratamentul preprotetic
3. Tratamentul proprotetic
4. Conceperea [i realizarea supraprotezei
5. Aplicarea supraprotezei [i adaptarea
6. Aplicarea sistemului ZEST ANCHOR

TRATAMENTUL PROPROTETIC 
Utilizarea din]ilor:
1. terapie odontal` (Fig. 33.)
2. devitalizare
3. obturarea canalului
4. obtura]ie coronar` (pe din]ii care nu se
vor folosi) din amalgam, compozit
fotopolimerizabil sau glassionomer (Fig.
34.)
5. Se frezeaz` intraradicular l`ca[ul pentru
matrice cu freza calibrat` (Fig. 35.)
6. Se cimenteaz` matricea în prepara]ia

Fig. 17. Verificarea pozi]iei corecte a
magnetului în protez`.

Fig. 18. Între magnet [i keeper nu tre-
buie s` existe silicon.

Fig. 19. Acrilatul roz autopolimerizabil
de culoarea bazei protezei.

Fig. 20. Pozi]ionarea corect` a magne-
tului peste keeper.

Fig. 21. Pacientul închide în IM pân` la
înt`rirea acrilatului. 

Fig. 22. Supraproteza prelucrat` [i lus-
truit`.

Fig. 23. Periu]` interdentar` pentru igi-
enizarea dispozitivelor radiculare. 

Fig. 24. Perie special` pentru proteze
cu cap`tul rotund adaptat pentru igi-
enizarea suprafe]elor înguste.

Fig. 25. Sistemul Zest-Anchor: unul
dintre cele mai utilizate sisteme de
ancoraj intraradicular.

Fig. 26. Kit-ul oferit de fabricant. Fig. 27. Freza calibrat` diamantat` de
dimensiune unic` pentru pies` con-
traunghi cu care se realizeaz` l`ca[ul
intraradicular pentru matrice. 

Fig. 28. Matricea metalic` prefabricat` se
cimenteaz` intraradicular. În matrice se
aplic` un capac de protec]ie care împiedic`
p`trunderea cimentului.

Fig. 29. Patricile sunt de dou` durit`]i
în func]ie de nivelul dorit de men]inere. 

Fig. 30. Dup` cimentarea matricii se
probeaz` patricea.

Fig. 31. Patrice moale de culoare alb`. Fig. 32. Dinte a c`rui r`d`cin` este
prea îngust` pentru a acomoda freza
standard a sistemului.
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intraradicular` folosind capa de protec]ie
pentru a împiedica p`trunderea cimentului
în interior (Fig. 36.)
7. În [edin]a urm`toare se îndep`rteaz`
capa de protec]ie (Fig. 37.) [i se probeaz`
patricea pentru a aprecia gradul de
men]inere (Fig. 38.)

TRATAMENTUL PROTETIC PROPRIU-ZIS
- Se realizeaz` protezele la gata (Fig. 39,
40.)
- Se aplic` protezele 
- Se fac retu[urile necesare
- Se scoate capacul de protec]ie al matricii
(Fig. 41.)
- Se identific` pe protez` zona unde trebuie
pozi]ionat` patricea cu silicon fluid în
ocluzie (Fig. 42.)
- Se verific` spa]iul pe m`sur` ce este creat

cu ajutorul unui dispozitiv special din trus`
(Fig. 43.)
- Se verific` a[ezarea supraprotezei pe
câmpul protetic 
- Se observ` spa]iul vertical limitat (Fig. 44.)
- Se aplic` patricea în matrice 
- Se prepar` acrilatul autopolimerizabil
- Se pune acrilatul în supraprotez`
- Se aplic` supraproteza pe câmp [i pacien-
tul închide în IM (Fig. 45, 46.)
- Se scoate proteza de pe câmpul protetic
(Fig. 47.)
- Se scoate de pe patrice [aiba de
pozi]ionare [i  protec]ie a matricii (Fig. 48.)
- Se prelucreaz` [i se finiseaz` zona (Fig.
49.)
- Supraproteza se aplic` pe câmpul protetic
(Fig. 50.)
- Pacientul este instruit cu privire la noua

ax` de inser]ie
AVANTAJE:
- Se monteaz` [i se înlocuie[te u[or [i
repede
- Este primul sistem de precizie acceptat de
ADA [i se folose[te înc` din 1973
- Prezint` un design intraradicular
- Este rezilient
- Prezint` caracteristicile oric`rui sistem de
tip caps` [i deci permite un grad de mi[care
al supraprotezei f`r` solicitarea dintelui
stâlp
- !!! A nu se în]elege prin aceasta c` sis-
temul ZEST este un mijloc de a ancora o pro-
tez` instabil` pe o biat` r`d`cin` rigid` !!!  
- Este economic de folosit în practica de
rutin`
- Ofer` pacientului o alternativ` la extrac]ie 

Fig. 33. Aspectul din]ilor restan]i la
mandibul` anterior devitaliz`rii.

Fig. 34. Scurtarea coroanei clinice [i
obturarea cu amalgam.

Fig. 35. Frezarea l`ca[ului intraradicu-
lar pentru matrice cu freza calibrat`. 

Fig. 36. Cimentarea matricii în l`ca[ul
intraradicular.

Fig. 37. Aspectul matricii cimentate pe
r`d`cina caninului. 

Fig. 38. Aspectul patricii pozi]ionate în
matrice pentru a aprecia gradul de
men]inere.

Fig. 39. Proteza superioar` la gata. Fig. 40. Supraproteza inferioar` la
gata.

Fig. 41. Aspectul matricii cimentate pe
33. 

Fig. 42. Identificarea zonei unde tre-
buie pozi]ionat` patricea.

Fig. 43. Dispozitiv din plastic pentru
verificarea spa]iului pentru fixarea
patricii în protez`. 

Fig. 44. Spa]iu vertical redus.

Fig. 45. Aplicarea supraprotezei cu
acrilatul autopolimerizabil pe câmpul
protetic.

Fig. 46. Pacientul închide în IM iar
acrilatul reflueaz` prin orificiul creat.

Fig. 47. Aspect mucozal dup`
polimerizarea acrilatului. 

Fig. 48.{aiba de pozi]ionare a patricii
se scoate [i se arunc`.
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- Nu necesit` laborator deci este mai ieftin
-  Este mai pu]in nociv pentru din]i pentru c`
mut` punctul de conectare al matricii cu
patricea mult sub suprafa]a r`d`cinii deci
reduce for]ele de forfecare
DEZAVANTAJE - comune supraprotezelor cu
sisteme speciale:
- cost mai ridicat decât al protezei totale
simple
- necesit` m`suri de igienizare suplimen-
tar`
- popularitate sc`zut`  datorat` exclusiv lip-
sei de cunoa[tere a sistemului
DEZAVANTAJE -  specifice sistemului ZEST:
Sistemul are o singur` dimensiune stan-
dard (Fig. 51.) [i nu se poate aplica decât
pe din]i a c`ror m`rime în sens tridimen-
sional acomodeaz` componentele sale
(Fig. 52.).

PROPRIET~}I COMUNE 
- Ocup` spa]iu vertical redus
- Se aplic` în cabinet dup` o perioad` de
acomodare cu supraproteza
- Sunt indicate numai pentru supraproteze a
c`ror men]inere exist` [i este func]ional` [i
doar pentru suplimentarea acestei
men]ineri preexistente
- Folosesc din]i naturali amputa]i coronar [i
trata]i corect endodontic
- Se pot folosi pe din]i care dpdv al  rezis-
ten]ei parodontale nu pot suporta sisteme
de men]inere mai puternice
- Sistemele MAGNETICE necesit` o
amprent` [i o faz` de laborator pentru con-
fec]ionarea dispozitivului radicular turnat
- Sistemul ZEST ANCHOR necesit` schim-
barea patricii care se dezactiveaz`  dup` o
anumit` perioad` de timp

CARACTERISTICI DIFERITE
- Men]inerea se realizeaz` diferit:                

a. prin fric]iune matrice - patrice               
b. prin atrac]ie magnetic`

- P`strarea men]inerii: 
a. la sistemul Zest patricea se schimb` rela-
tiv u[or dup` o anumit` perioad` de timp cu
o alta identic`
b. la magne]i for]a de atrac]ie r`mâne con-
stant`
CONCLUZII
- Ambele sisteme ofer` pacientului o alter-
nativ` la extrac]ie cu toate avantajele care
decurg de aici pentru viitorul protetic al unui
edentat subtotal.
- Familiarizarea medicului cu utilizarea
ambelor sisteme este u[or de ob]inut iar
costurile suplimentare sunt relativ reduse [i
compensate de posibilitatea de a propune
pacientului [i o alt` solu]ie decât proteza
total` clasic` sau pe implante.

Fig. 49. Zona se prelucreaz` [i se
finiseaz`. 

Fig. 50. Supraproteza la gata. Fig. 51. Matricea de dimensiune stan-
dard cimentat` într-un l`ca[ preparat
pe o r`d`cin` voluminoas` de canin. 

Fig. 52. Aspect radiologic al din]ilor
restan]i dup` cimentarea matricii.
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IPS e.max Press
Tranzi]ia dintre ]esuturile moi [i coroan` 

ABSTRACT
The correct position of the tooth as well the harmonious transition between the soft tissue and the crown determine weather the den-
tition looks harmonious or disharmonious. In the present case, the outer shape of the crown, contact points, contours, position of
the concave line,characteristics of the labial aspects, height of the ridge line, etc were adjusted after the provisional restoration 
had been carefully observed. As a result, a restoration that perfectly suits the soft tissue was 
fabricated with IPS e.max without having to use any surgical measures.
KEYWORD
position, harmonious transition, excternal contour, contact points, characteristics of the labial aspects, biocompatibility, high quality
esthetics, IPS e.max Ceram, IPS e.max Press.
REZUMAT
Pozi]ia corect` a din]ilor precum [i tranzi]ia dintre ]esuturile moi [i coroana dentar` determin` aspectul armonios sau disarmonic al
denti]iei. În cazul de fa]` forma conturului extern al coroanei, punctele de contact, contururile, pozi]ia liniei concave, caracteristicile
aspectului labial, etc au fost ajustate dup` analiza cu aten]ie a restaur`rilor provizorii. Ca o consecin]`, au fost fabricate din IPS
e.max restaur`ri care s` se adapteze perfect ]esuturilor moi gingivale far` a fi nevoie s` se 
intervin` chirurgical.
CUVINTE CHEIE
pozi]ie, tranzi]ie armonioas`, contur extern, puncte de contact, caracteristici ale fe]ei labiale, biocompatibilitate, estetic` de calitate,
IPS e.max Ceram, IPS e.max Press.

TD Shoji Sasaki, Miyazaki-Ken, Japonia

Traducere: Dr. Andrea Czimmerman - Reflect Magazine

Descriere de caz 
Datorit` unui tratament endodontic
nesatisf`c`tor dintele 1.1 a suferit
modific`ri de culoare (Fig.1). In plus, a
fost identificat` o leziune carioas` la
nivelul dintelui vecin. Adi]ional, contu-
rurile cervicale ale celor doi incisivi cen-
trali nu erau simetrice. Aceast` diferen]`
urmeaz` s` fie ajustat` prin intermediul
formei coroanei [i a profilului de emer-
gen]` (Fig.2).
Linia median` era oblic orientat`, iar
marginea gingival` a incisivului central
stâng era mai sus decât cea a omologu-
lui s`u drept. Datorita formei în "V" a
conturului cervical, incisivul central
stâng avea un aspect triunghiular.
Por]iunea central` p`rea s` bombeze
u[or distal. Prin contrast, dintele din
dreapta p`rea p`trat datorit` conturului
cervical în forma de "U". Cu ajutorul
celor dou` restaur`ri provizorii, linia
median` a fost imbun`t`]it` [i a fost
creat` o tranzi]ie lin` între convexitatea
maxim` mezial` a fe]ei labiale [i ]esutul
gingival. În`l]imea gingiei a fost influ-
en]at` pozitiv numai prin forma coroanei
far` s` fie nevoie de m`suri chirurgicale.
Înaintea tratamentului partea distal` a
fe]ei labiale nu era suficient de lumi-
noas` [i de aceea p`rea plat`. Prin evi-
den]ierea convexit`]ii extreme distale,

care anterior era insuficient pronun]at`
dintele a aparut ca [i când ar fi fost u[or
rotit în ax. De aceea, forma dintelui s-a
schimbat dintr-un p`trat într-un triunghi
(Fig. 3).

IPS e.max Press 
Conturul subgingival de suport/
sus]inere este important pentru
men]inerea s`n`t`]ii ]esutului gingival.
În acest context, compozi]ia adecvat` a

Fig. 2 Diferen]ele de la nivelul conturului cervical trebuiesc eliminate 

Fig. 1 Dintele 1.1 modificat de culoare 
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materialului de restaurare (ex. biocom-
patibilitate) [i generarea unui mediu
stabil sunt esen]iale pentru succesul
restaur`rii. 
Purtând aceste deziderate în minte,
IvoclarVivadent a introdus la sfâr[itul
anului trecut ceramica de placare IPS
e.max Ceram, ce formeaz` o parte a sis-
temului IPS e.max.

Determinarea culorii 
Determinarea nuan]ei coloristice pre-
supune mai mult decât recunoa[terea [i
reprodu cerea nuan]elor coloristice ale
suprafe]ei dintelui. Implic` mai mult
analiza nuan]elor coloristice din stra-
turile profunde ale dintelui. În fotografie
este diagrama simplificat` a straturilor
[i segmentelor individuale de culoare
dintr-un dinte. Selectarea culorii implic`
atât amestecul corect al nuan]elor indi-
viduale de culoare cât [i ob]inerea den-
sit`]ii adecvate a culorii [i nivelul de
translucen]` propriu fiec`rui segment
(Fig. 4). 
Exist` dou` modalit`]i de aplicare a
nuan]ei de baz`. Prin prima metod`,
masele de baz` Essence [i Shade-uri
sunt amestecate direct. Prin a doua
metod` sunt aplicate mai multe straturi
fine. Str`lucirea culorii la nivelul coletu-
lui din]ilor este u[or de ajustat cu IPS
e.max Deep Dentin-uri (Fig. 5). În acest
caz, deoarece fa]a lingual` a dintelui a
fost destul de groas`, în timp ce zona
incizal` a fost mai degrab` sub]ire, iar
intensitatea [i str`lucirea culorii
restaur`rii a fost dificil de verificat
datorit` opacit`]ii, restaurarea a fost
realizat` prin metoda reducerii (Fig. 6).
Un strat sub]ire de material Mamelon 
yellow-orange a fost aplicat de-a lungul
laturilor externe ale lobilor de cre[tere.
Mamelon "light" [i A2 au fost dispuse

Fig. 4 Diagrama simplificat` a nuan]elor coloristice
individuale [i segmentelor 

Fig. 7 Opal Effect 1 [i Opal Effect 3 (2:1) 

Fig. 6 Mamelon "yellow-orange" / Mamelon "light" [i A2 (1:1) 

Fig. 5 Dentina A2 [i Occlusal Dentin "orange" (4:1) 

Fig. 3 Situa]ia pre-operativ` 
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alternant pentru a crea zone alternante
transparen]`-opalescen]`. Muchia
incizal` a coroanei stângi a fost relativ
groas` pe fa]a lingual` [i labial`. În
plus, dup` reducerea efectuat`, dentina
a fost foarte opac`. Fa]a lingual` [i labi-
al` a coroanei din dreapta a fost destul
de sub]ire [i a demonstrat opacitatea
necesar` [i str`lucirea adecvat` a
culorii abia dup` a doua procedur` de
reducere.
Pentru recrearea zonei centrale opace
imitând naturalul, a fost folosit` tehnica
reducerii pentru crearea de spa]iu. Dup`
cum nuan]a coloristic` [i translucen]a
din]ilor naturali se schimb` de la colet
c`tre muchia incizal`, nivelul de translu-
ciditate al masei de dentin` de A2 in
lobii de cre[tere a fost ridicat` cu
Transpa "neutral" (Fig. 7).
În decursul ajust`rii benzii albe [i inten-
sit`]ii, au fost aplicate pudre de Effect
pentru a cre[te efectul de opalescen]`
(Fig. 8 si 9).
Diferitele grade de translucen]` [i
nuan]e coloristice ale coroanei au per-
mis reproducerea în detaliu a caracteris-
ticilor din]ilor naturali (Fig.10).
Nuan]ele coloristice ale zonelor interne
ale dintelui au fost create la prima
ardere. Nivelul conturului ]esutului gin-
gival s-a modificat în mod clar în perioa-
da dintre inserarea restaur`rii provizorii
[i cea definitiv`. Conturul cervical al
incisivului central drept a fost ajustat la
nivelul celui al dintelui adiacent.
Conturul cervical al incisivului stâng
avea form` de V al c`rui vârf era u[or
curbat spre r`d`cin`. Prin cre[terea
u[oar` a volumului convexit`]ii maxime
distale, dintele a început s` apar` ca [i
când s-ar fi rotit cumva. Acest caz clinic
vine s` arate c` elementele individuale
(forma muchiei incizale, muchiile,
zonele de contact, forma [i conturul
gingiei, etc) pot fi manipulate pentru a
influen]a în mod pozitiv modelarea ]esu-
tului moale (Fig.11).
În cazul de fa]`, o u[oar` schimbare a
formei [i o ajustare a liniei subgingivale
a determinat ob]inerea de contururi cer-
vicale simetrice [i armonioase. Un
aspect global atractiv al gurii a fost creat
cu ajutorul coroanei din ceramica inte-
gral`. Provocarea de a reca[tiga echili-
brul formei [i nuan]ei coloristice ale inci-
sivului central drept au fost atinse doar
prin schimbarea formei restaur`rii. Fig. 11 Restaurarea în situ dup` o lun`  

Fig. 10 Nuan]ele coloristice interne sunt pregatite la prima ardere 

Fig. 9 … sau dup` prima ardere utilizând Essence nr. 7

Fig. 8 Aceste caracteristici pot fi create în interiorul coroanei  fie direct….













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 extra-
coronare,
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)

C U R S U R I  R H E I N  ’ 8 3
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.

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





ALIAJE DENTARE DE COBALT 
(Structur`, Procesare, Optimizare)

Conf. dr. ing. Brându[a Ghiban, Prof. dr. Cristina Maria Bor]un

În lumea industrializat` [i bine situat` sunt
prefe-rate restaur`rile protetice dentare f`r`
con]inut metalic sau cu un cuantum redus de
aliaje. Dar piesele protetice pe baz` de aliaje
metalice sunt înc` apreciate [i utilizate în
medicina dentar` româneasc`.
Aliajele moderne, folosite în Europa, prezint`,
în general, caracteristici superioare de dura-
bilitate, rezisten]` mecanic`, biocompatibili-

tate [i nu în ultimul rând un pre] de cost relativ
acceptabil.
Firme renumite [i consacrate urm`resc în per-
manen]` optimizarea tehnologiilor, a propri-
et`]ilor fi zico-chimice, mecanice [i al pre]ului
de cost al materialelor. Pe plan na]ional
test`rile obiective, pe baza principiilor
Evidence Based Dentistry (EBD), cu aparatur`
performant`, sunt sporadice. 

Introducerea [i practicarea cercet`rilor aplica-
tive asupra regimurilor tehnologice de elabo-
rare, procesare [i tratament termic a struc-
turilor metalice devine o necesitate impus` de
exigen]ele UE.
Cartea este structurat` în cinci capitole,
respectiv cobaltul [i aliajele sale, protezele
scheletate [i fazele necesare realiz`rii acesto-
ra în cabinetele de medicin` dentar`, posi-
bilit`]ile de procesare ale protezelor (respectiv
turnarea, fasonarea, tratamente termice) pre-
cum [i un capitol referitor la optimizarea [i
reoptimizarea protezelor scheletate par]iale
mobilizabile.
Capitolul final este destinat investiga]iilor
structurale ale aliajelor CoCrMo, cititorul
putând realiza corela]ii, a[a cum sugereaz` [i
titlul, între structura acestor aliaje –
posibilit`]ile concrete de procesare – opti-
mizarea [i reoptimizarea protezelor.
Pe parcursul celor peste 160 de pagini,
lucrarea prezint` cele mai importante aspecte
legate de aliajele pe baz` de cobalt, fiind util`
tuturor celor care vor s` studieze acest dome-
niu interdisciplinar, îndeosebi studen]ilor atât
de la universit`]ile de medicin` dentar` cât [i
celor de la facult`]ile tehnice de [tiin]a materi-
alelor, de la specializ`rile de inginerie med-
ical`, precum [i tehnicienilor dentari implica]i
într-o form` sau alta în domeniul protezelor
par]iale mobilizabile scheletate.
Seriozitatea, ]inuta academic` [i valorile
[tiin]ifice profunde sunt garantate de
autoarele Conf. dr. ing. Br`ndu[a Ghiban de la
Facultatea de [tiin]e [i Ingineria Materialelor -
Bucure[ti [i Prof. dr. med. Cristina Maria
Bor]un de la UMF Timi[oara, Facultatea de
Medicin` Dentar`, specializare în tehnica den-
tar`, [efa Disciplinei de Tehnologie a
Protezelor Totale [i Par]iale.
Consider apari]ia acestei c`r]i bine venit` în
peisajul publicistic de specialitate.
Cartea a aparut la Editura PRINTECH,
Bucure[ti, 2009,

Recenzie semnat` de Prof. Dr. Gheorghe
Matekovits, [eful Disciplinei de Reabilitare
Oral` pentru Tehnicieni Dentari, UMF
Timi[oara

R E C E N Z I E  C A R T E

NOU!!!  NOU!!!  NOU!!!  NOU!!!  NOU!!!  NOU!!!  NOU!!!  NOU!!!  NOU!!!  NOU!!!  NOU!!! 





TRANSDENTIS - Activitate studen]easc`

Timisoara Dental Students Association
doreste sa dea fiinta unui nou proiect de
schimb de experienta intre studenti similar
cu cel numit Interdentis. Cel din urma fiind
deja in desfasurare de aproximativ 4 ani,
insa se limiteaza ca si loc de actiune la ter-
itoriul Romaniei. Transdentis este un priect
gandit pentru a depasi aceste limite
vamale si pentru a creea acces studentilor
din central univesitar Timisoara la alte cen-
tre din strainatate.
Scopul acestui program este unul educa-
tional, prin intermediul lui urmarindu-se
cunoasterea modului de desfasurare a
invatamantului teoretic si practic precum
si a nivelului de instruire a studentilor din
alte centre universitare din strainatate.
Programul urmareste preluarea aspectelor
calitative superioare ale activitatii didac-
tice si terapeutice din unele centre in scop-
ul implementarii acestora la nivel national.
Programul are si o latura sociala intru-cat
studentii din diferite centre vin in contact
ajungand sa se cunoasca, sa lege prietenii
putand astfel creea rampe de lansare pen-
tru ulteriore relatii de colaborare.

Programul se adreseaza studentilor la
Medicina Dentara din toti anii universitari
avand ca si conditii primordiale de partici-
pare: dovada faptului ca sunt integralisti si
calitatea de membru in cadrul asociatiei
TDSA.
Demararea proiectului Transdentis a avut
loc intre 16 si 21 Martie 2009 in Serbia la
Clinica de Medicina Dentara din Novi Sad
la care au participat urmatorii studenti:
Pekurar Kristian anul IV MD, Galetaru
Gianina anul IV MD, Mihali Sorin  anul IV
MD, Suboni Fabian anul III Tehnica
Dentara, Canjau Silvana anul V MD. 

Participantii au frecventat obligatoriu
stagiile corespunzatoare anului lor de
studiu conform ariei curiculare in vigoare in
cadrul Universitatii de Medicina si
Farmacie “Victor Babes” Timisoara.
Fiecare student a trebuit sa aibe echipa-
ment clinic adecvat: halat, costum, saboti
de clinica precum si alte materiale pe care
centrul universitar gazda le solicita. De
asemenea studentii participanti au avut
obligatia sa participe la cursurile de spe-
cialitate, restul nefiind obligatorii.
Feedbackul pe care l-am primit atat din
partea cadrelor didactice cat si din partea
studentiilor din Novi Sad a fost unul
deosebit de favorabil, prin amabilitatea si

atentia care ni s-a acordat, ceea ce ne face
sa ne dorim o colaborare ulterioara
stransa cu acest centru universitar si de
asemenea ne-a facut dornici sa realizam si
bilateralitatea schimbului prin invitarea
unui numar de 5 studenti din Novi Sad in
Timisoara in perioada 6 – 12 Aprilie 2009.
Aceasta perioada se suprapune cu
Congresul International pentru Studenti si
Tineri Medici DenTim 2009 organizat tot de
catre TDSA, facilitand astfel participarea
studentilor din Novi Sad si la acest eveni-
ment stiintific.
Acest program se va extinde initial in direc-
tia Ungariei, a Croatiei iar ulterior si in alte
tari ale Europei.

Silvana Canjau 
Pre[edinte TDSA, student` anul V Medicin` Dentar`, UMF “Victor Babe[“, Timi[oara

Dubravka Marković –Decan al Facultatii de Medicina Dentara din Novi Sad, Galetaru Gianina, Silvana Canjau
– Presedinte TDSA, Sorin Mihali – Vicepresedinte TDSA, Suboni Fabian – Sef Departament Relatii
InternationaleTDSA, Kristian Pekurar

Bojana Pivas – Presedinte al Parlamentului studentilor din Novi Sad, Suboni Fabian – Sef Departament Relatii
InternationaleTDSA, Silvana Canjau – Presedinte TDSA

Nedic Ljilja – Editor al Asociatiei Studenteasca din
Novi Sad, Silvana Canjau – Presedinte TDSA
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Cosmin Sinescua, Ramona T`tarb, Meda Negru]iua, Mihai Rominua, Adrian Gh. Podoleanuc, Michael Hughesc, Adrian Braduc, Ioana

Filipd, Cezar Clondad

a Disciplina de Propedeutică şi Materiale Dentare, Facultatea de Medicină Dentară U.M.F. „Victor Babe[” Timi[oara - Romania
bCabinet Stomatologic Individual 
cApplied Optics Group, University of Kent, Canterbury, UK
dStudent, Facultatea de Medicină Dentară U.M.F., „Victor Babe[” Timi[oara - Romania

1. Introducere
Defectele osoase de la nivelul maxilar
sau mandibular pot fi tratate utilizând
numeroase tehnici cu material de
regenerare osoas`. Interfe]ele create ast-
fel au un rol major în rezolvarea sau nu a
defectelor osoase. Astfel investigarea lor
reprezint` un aspect important în aceast`
direc]ie. Scopul acestui studiu a fost
acela de a prezenta o alternativ` nein-
vaziv` de investigare a interfe]elor
men]ionate anterior. Tehnica propus`
este tomografia optic coerent` (OCT) ghi-
dat` de microscopie confocal` (CM).
Utilizarea confocalului a necesitat în
pozi]ionarea sistemului OCT pe interfa]`
dup` care sistemul activat a permis
ob]inerea de imagini din profunzimea
zonei de interfa]`.

2. Material [i metod` 
Pentru studiul de fa]` s-au preparat
femururile la 17 [oareci de laborator.
Defectele osoase (de 1 cm lungime) s-au
preparat utilizand o freza cu diametrul de
0,3 mm. 

ABSTRACT
The purpose of this study is to evaluate the capability of optical coherence tomography (OCT) to detect and analyze the interfaces
between the rat bone and the bone regeneration materials. The OCT was working at 1300 nm while the confocal channel at 970 nm.
Future studies will focus on parallel investigations with the histological analyses for the same samples. 
KEY WORDS
Interfaces, Optical Microscopy, Confocal Microscopy, Optical, Coherente Tomography

REZUMAT
Scopul acestui studiu este de a evalua capacitatea tehnicii tomografiei optice coerente (OCT) de a detecta [i analiza interfe]ele rezul-
tate între defectele osoase [i materialele de regenerare osoas` la nivelul unor femurui de [oareci de laborator. Sistemul OCT a
func]ionat la 1300 nm iar canalul confocal la 970 nm. Studiile viitoare se vor focaliza pe investigari ale interfe]elor cu OCT având în
paralel rezultatele histologice pentru acelea[i zone de interes. 
CUVINTE CHEIE
Interfe]e, Microscopie Optic`, Microscopie Confocal`, Tomografie Optic Coerent`

Investiga]ii Neinvazive ale Interfe]elor Os/Material de
Regenerare Osoas` utilizând Tomografia Optic
Coerent` ghidat` de Microscopia Confocal`

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



Defectele osoase au fost apoi umplute cu
preparate de regenerare osoas` conform
produc`torilor (BioOss, Ceragraft,
Fiziograft). Studiul experimental în totali-
tate a fost realizat respectând reco-
mand`rile existente în literatura de spe-
cialitate (Guide for the Care and Use of
Laboratory Animals, Animal Welfare Act,
U.S. Government Principles for the
Utilization and Care of Vertebrate Animals
Used in Testing, Research and Training).
Metoda utilizat` în acest studiu este
tomografia optic coerent`, metod` de
investiga]ie neinvaziv`. Sistemul OCT uti-
lizat în aceast` investiga]ie a fost cel de
1300 nm. In paralel cu sistemul
men]ionat s-a utilizat [i un canal confocal
ce a func]ionat la 970 nm (Fig. 1). Scopul
acestui sistem a fost acela de a concen-
tra interesul cercet`rii pe zonele de inter-
fat`.

3. Rezultate
In urma investig`rilor interfetelor dintre os
[i diferite materiale de regenerare osoas`
s-au ob]inut atât interfe]e bune cât [i
interfe]e cu defecte pe linia de
demarca]ie sau în apropierea acesteia cu
afectarea acesteia în profunzime. In
prima faz` s-au identificat interfe]ele uti-
lizând un microscop optic (Fig. 2 - 4).

Fig. 2. Microscopul utilizat în localizarea interfe]elor. 

Fig.3. Diferite tipuri de interfe]e realizate între materialele de regenerare osoas` [i osul natural al femurului de
[oarece. 

Fig. 4. Diferite profunzimi ale unei interfe]e investigate (a. Slice 30 din 92; b. Slice 37 din 92; c. Slice 60 din
92). Distan]a dintre sliceuri a fost de 30 de microni. 41
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Aspectele bidimensionale sunt greu de evaluat în ansamblu
astfel c` reconstruc]iile tridimensionale au fost generate uti-
lizându-se softuri dedicate (Fig. 5 - 7). 

4. Concluzii
Studiul de fa]` a permis promovarea tomografiei optice coe -
rente combinate cu microscopia confocal` în evaluarea
nedistructiv` a interfe]elor os material de regenerare osoas`.
Studiile ulterioare se vor axa pe evalu`ri paralele cu rezultate
histologice care s` valideze rezultatele ob]inute prin scanarea
cu OCT. 

Fig. 5. Reconstruc]ia tridimensional` a zonei de interes. Ansamblul reconstruc]iei
permite navigarea în profunzime tridirec]ional pentru o evaluare mult mai bun` a
zonelor de interes. 

Fig. 6. Navigare lateral` în reconstruc]ia tridimensional` anterioar` în vederea
evalu`rii zonei de defect din vecin`tatea liniei de demarca]ie a interfe]ei în
studiu. 

Fig. 7. Navigare infero-superioară în reconstrucţia tridimensională anterioară
în vederea vizualizării în ansamblu a defectelor identificate pe secţiunile bidi-
mensionale. 











Asocia]ia Na]ional` a Tehnicienilor Dentari
v` invit` s` participa]i la cel mai important 

eveniment profesional al anului

“Zilele Tehnicii Dentare”
edi]ia a IX-a
\n perioada
30 aprilie - 2 mai
la Sinaia

Pentru \nscrieri, informa]ii [i detalii 
v` rug`m s` ne contacta]i la:

0788.288.206, 0788.941.810, 
persoan` de contact Szalina Luis Alberto, 

sau s` vizita]i site-ul nostru  
www.antd.ro

Cariere în Alb este un eveniment adresat tuturor
celor care îşi dezvoltă o carieră în domeniul 
medical, fie ca e vorba de medicină, stomatologie,
farmacie sau specialităţile conexe. Toţi cei implicaţi
în mediul medical, atât studenţi cât şi absolvenţi
sunt asteptaţi în perioada 2-3 iunie 2009 la Casa
de Cultură a Studenţilor din Cluj-Napoca pentru
a descoperi noi Cariere în Alb. Pe parcursul celor
două zile vor intra în contact cu companii şi instituţii
din domeniul medical sau ONG-uri şi vor putea lua
parte la traininguri, conferinţe şi prezentări care pot
fi foarte utile în cariera profesională şi nu numai.
Pentru mai multe detalii vă rugăm consultaţi site-ul
www.cariereinalb.com
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