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DIFICILA CONFRUNTARE COTIDIANĂ
CU DECIZIA
Demersurile trebuie să includă şi depistarea şi înlăturarea preconcep]iilor pe care
aceştia le pot avea privitor la o anumită
solu]ie de tratament. De asemenea trebuie
precizate riscurile asociate fiecărei variante într-o manieră realistă astfel încât
pacientul să le în]eleagă dar să nu fie descurajat şi să renun]e. O abordare utilă este
să se precizeze mai întâi riscurile asociate
neefectuării oricărui tratament şi abia
după aceea cele referitoare la fiecare
solu]ie terapeutică în parte. O parte importantă a procesului decizional este aceea a
costurilor implicate, în mod special în ]ara
noastră unde aportul casei de asigurări
este atât de greu de sesizat atât de către
pacient cât şi de către medic. Problema
răspunderii sistemului de asigurări pentru
starea de sănătate dentară (şi nu numai) a
popula]iei este un aspect care necesită
mai multă reflec]ie dar şi o luare de atitudine din partea celor afecta]i direct.
Se pune întrebarea dacă un medic dentist
poate sau nu să ofere toate aceste lucruri
fiecărui pacient? Este destul de hazardat
să ne imaginăm că medicul le poate face
întotdeauna pe toate iar problema devine

Dr. Oana-Cella Andrei este {ef de Lucr`ri la
Facultatea de Medicin` Dentar` a U.M.F. “Carol
Davila” - Bucure[ti [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

dificil de rezolvat sub aspectul
rentabilită]ii. Şi se revine astfel la ideea de
muncă în echipă, la necesitatea de a delega anumite responsabilită]i unui personal
special instruit şi competent: asistenta
medicală, care se poate ocupa cu succes
de educarea pacien]ilor atât în ceea ce
priveşte igiena orală cât şi alternativele de
tratament cu ajutorul diferitelor materiale
(pliante, cărticele, fantome, fotografii, filmule]e). Medicul poate discuta apoi mult
mai uşor şi mai rapid cu un pacient informat căruia îi va oferi opinia sa ca profesionist.
Semnul cel mai sigur că un pacient se consideră informat suficient şi în măsură de a
decide asupra solu]iei de tratament care i
se adaptează cel mai bine este semnarea
fără griji a formularului de consim]ământ
informat.

Revista Dental Target le urează
tuturor cititorilor şi colaboratorilor
o prim`var` minunată [i un an 2010
bogat \n realiz`ri profesionale.

editorial

Medicina dentară modernă oferă din ce în
ce mai multe alternative pacien]ilor.
Majoritatea celor educa]i în vechiul sistem
se află adesea într-o situa]ie confuză
deoarece nu sunt obişnui]i să facă parte
din procesul de elaborare a solu]iei de
tratament. Cei mai tineri se conduc adesea
numai după criterii estetice fiind influen]a]i
de presiunile modelelor impuse de massmedia. Există medici care propun
pacien]ilor numai acele solu]ii de tratament pe care ei înşişi le pot realiza în propriul cabinet, omi]ând alternativele sau
care prezintă o solu]ie de tratament în mod
comercial, ca pe un panaceu universal
(termeni ca „a treia denti]ie” sau „semipor]elan” sunt aproape folclorici),
inducând pacien]ilor aşteptări false.
O atitudine corectă şi care evită posibilele
litigii este aceea de a oferi pacien]ilor informa]ii despre toate solu]iile de tratament
posibile într-o situa]ie clinică dată, astfel
încât aceştia să poată opta conştient şi
asumat în ceea ce priveşte planul de tratament. Pacien]ii trebuie să cunoască toate
alternativele precum şi avantajele şi dezavantajele fiecăreia.
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UTILIZAREA EFICIENTĂ A CAPSELOR
LA PROTEZELE SCHELETATE TERMINO-TERMINALE
Şef Lucrări Dr. Oana-Cella Andrei, Prof. Univ. Dr. Mihaela Păuna
U.M.F. Carol Davila Bucureşti, Facultatea de Medicină Dentară, Clinica de Protetică Dentară Mobilă
Teh. Dent. Bogdan Dobrin - Laborator privat.
ABSTRACT
The strategic positioning of the attachments on the distal-extension removable partial dentures is a key-factor of the long-term success. The position of the direct retainer and the design of the prosthesis must be judged and established by the experienced clinician.
When extracoronal direct retainers like snaps are correctly used, they ensure the successful prosthodontic rehabilitation of distally
edentulous arches with a removable partial denture.
KEYWORDS: attachments, distally edentulous arches, removable partial denture.

protetica mobila

REZUMAT
Pozi]ionarea strategică a sistemelor speciale de men]inere, sprijin şi stabilizare la protezele scheletate termino-terminale reprezintă un
factor cheie în succesul pe termen lung al protezării. Pozi]ionarea elementelor de men]inere directă precum şi designul protezei trebuie evaluate şi stabilite de către clinicianul cu experien]ă. Atunci când sistemele extracoronare de tip capsă sunt corect utilizate, ele
asigură cu succes reabilitarea protetică a edenta]iei termino-terminale cu ajutorul protezei scheletate.
CUVINTE CHEIE: sisteme speciale, edenta]ie termino-terminală, proteză scheletată.
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Edenta]ia termino-terminală este denumită interna]ional ca edenta]ia de clasa I
Kennedy. Clasic, este vorba de o edenta]ie
care nu include şi lipsa caninilor (clasa V
Kennedy-Applegate). Cele mai nocive
mişcări ale protezei care trebuiesc neutralizate în acest tip de edenta]ie sunt
mişcările de rota]ie în jurul axei care trece
prin din]ii stâlpi principali. Pentru a limita
înfundarea distală a protezei, singurul element de sprijin care poate ac]iona este cel
muco-osos, exploatat pe suprafa]ă de
şeile protezei şi de conectorul principal
palatinal. La proteza compozită mai avem
în plus şi efectul frezajelor pe din]ii stâlpi
principali cu condi]ia ca acestea să fie
foarte precise. Frezajele se pot realiza şi pe
unul sau pe mai mul]i din]i stâlpi secundari. Toate frezajele se opun foarte eficient
şi ridicării distale a şeii. Urmând principiul
simplu al pârghiei, sprijinul anterior este
cu atât mai eficace cu cât este mai departe
de axa de rota]ie. În edenta]iile terminoterminale în care din]ii restan]i sunt numai
cei ai grupului frontal, este important ca
aceştia să fie incluşi în totalitate în sprijin.
Cea mai nefavorabilă situa]ie este aceea
în care aceştia sunt situa]i din punct de
vedere topografic pe o linie dreaptă.
Alegerea sistemelor speciale pentru protezele scheletate combinate (compozite,
hibride) a suscitat mult interes în rândul
proteticienilor în ultimii ani. Preocuparea
pentru designul protezelor scheletate vine
în întâmpinarea dorin]ei pacien]ilor de a
ob]ine restaurări protetice ale arcadelor
edentate cât mai estetice şi mai pu]in

vizibile. În acelaşi timp însă medicul trebuie să fie preocupat permanent de protec]ia ]esuturilor de suport (din]i stâlpi,
mucoasă şi os alveolar), de rezisten]a
cărora depinde direct longevitatea tratamentului. Pentru a realiza eficient această
protec]ie medicul trebuie să evalueze
for]ele care ac]ionează asupra câmpului
protetic în edenta]ia termino-terminală
precum şi transmiterea acestor for]e prin
intermediul protezei şi al sistemelor de
ancoraj.
Pentru a creşte şansele de succes pe termen lung, proiectarea protezelor scheletate trebuie făcută cât mai simplu şi eficient posibil. În ceea ce priveşte sistemele
de ancoraj extracoronare, cel mai simplu
tip este sistemul de capsă. Machetele
patricilor sunt prefabricate şi se ataşează
la machetele coroanelor de înveliş prin
lipire cu ceară, după pozi]ionarea corectă
cu ajutorul paralelografului în axa de
inser]ie a protezei.
În edenta]ia termino-terminală protezată
cu proteză scheletată cu capse asupra din-

telui stâlp se exercită patru tipuri de for]e:
• verticală, din cauza sprijinului dentoparodontal realizat predominant în afara
axului lung-inevitabil la sistemele de ancoraj extracoronare;
• orizontală, din cauza mişcărilor laterale
ale protezei;
• oblică (paraaxială) care este rezultanta
celorlalte două tipuri;
• de rota]ie, cauzată de diferen]a de sprijin.
În această situa]ie prin din]ii stâlpi principali trece o linie fulcrum – axă de rota]ie.
La protezele biterminale simetrice axul
lung al protezei este perpendicular pe axa
de rota]ie. For]ele ocluzale tind să mişte
baza protezei pe un arc de cerc aproape
paralel cu axul lung al crestei edentate,
spre creastă. La protezele biterminale asimetrice axa de rota]ie nu mai este perpendiculară pe axul protezei. Scheletul se
roteşte excentric, de la şaua terminală mai
mare spre şaua terminală mai mică (Fig. 1,
2.).
La protezele scheletate biterminale for]ele

Fig. 1. Proteză scheletată simetrică cu rota]ie perpendiculară pe linia caninilor, situa]ie mai favorabilă
pentru ]esuturile de sprijin.

Fig. 2. Proteză scheletată asimetrică cu rota]ie
excentrică, mai traumatizantă pentru ]esuturile de
sprijin.

Fig. 3. Capsă cu braţ utilizată din cauza lipsei de spaţiu vertical.

func]ionale aplicate scheletului creează o
axă de rota]ie în jurul celor mai distali din]i
stâlpi. Gradul şi direc]ia acestei mişcări de
rota]ie sunt mult influen]ate de calitatea
]esuturilor de suport muco-osos, de
designul protezei şi de mărimea for]elor
care se exercită asupra protezei în timpul
exercitării func]iilor (în mod special for]ele
masticatorii). Plasarea bra]ului opozant

mezial fa]ă de axa de rota]ie modifică în
sens pozitiv efectul de pârghie pe dintele
stâlp. Absen]a plasării bra]ului opozant
mezial precum şi utilizarea unei capse cu
bra] mai lung creează un efect de pârghie
mai nociv asupra dintelui stâlp şi traumatizează mai mult creasta edentată.
Modificarea unei pârghii de gradul I şi
transformarea ei într-una de gradul II prin

Fig. 5. Extinderea braţelor opozante şi a interlock-urilor pe toţi dinţii restanţi.

proiectarea bra]elor opozante pe fa]a orală
a coroanelor de înveliş şi a interlock-urilor
în spa]iile aproximale are un efect benefic
asupra ]esuturilor de sprijin şi
îmbunătă]eşte prognosticul protezării.
Suplimentarea sprijinului dento-parodontal prin utilizarea maxim posibilă a sprijinului muco-osos protejează atât parodon]iul
cât şi osul alveolar (Fig. 3, 4, 5, 6.).

Fig. 6. Utilizarea în limite maxim funcţionale a sprijinului muco-osos şi
dento-parodontal în edentaţia de clasa I Kennedy maxilară.

sens fiind utilă modificarea designului
breşelor suplimentare. Pentru a ob]ine o
men]inere eficientă a protezelor terminoterminale nu sunt necesare mai mult de
două capse pozi]ionate bilateral, astfel
încât o eventuală breşă suplimentară se
închide de regulă cu o punte. Situa]ia optimă este aceea în care se reuşeşte
pozi]ionarea celor două capse la acelaşi
nivel în sens tridimensional deoarece se
ob]ine o sinergie în func]ionarea acestora.
Rezilien]a este asigurată de matrici a căror
alegere se face de către medic ]inând cont

de criteriile clinice specifice cazului
respectiv (vârstă, sex, arcadă antagonistă,
etc.) şi este deci controlabilă într-un anumit grad. Dacă nu există spa]iu vertical
suficient în imediata vecinătate a dintelui
stâlp, se va alege o capsă cu bra] sau se va
încerca o altă axă de inser]ie. În situa]ia în
care medicul apreciază că asupra sistemului special se vor exercita for]e verticale
mai puternice, se va alege o capsă cu
umăr de sprijin situat imediat dedesubt,
umăr care rigidizează gâtul capsei pentru a
evita fractura (Fig. 7, 8, 9, 10.).

Fig. 7. Machetă de capsă sagitală simplă (patrice).

Fig. 8. Machetă de capsă sagitală cu umăr de sprijin
(patrice).

protetica mobila

Mişcarea verticală de dezinser]ie este frânată de men]inerea realizată de croşete
sau de sistemele speciale şi de asemenea
de fric]iunea frezajelor principale şi mai
pu]in a celor secundare.
Orice tip de sistem special trebuie să fie
proiectat astfel încât să îndeplinească
func]iile unui croşet. Pentru aceasta,
machetele prefabricate ale oricărui sistem
special trebuie să fie completate de aceste frezaje realizate cu ajutorul paralelografului pe fa]a orală a coroanelor de înveliş în
aceeaşi axă de inser]ie. Completate cu
bra]e opozante şi interlock-uri, sistemele
de capse asigură sprijin dento-parodontal
eficient precum şi o bună stabilizare, sunt
pasive până când sunt activate de stresul
func]ional şi permit (datorită matricilor
reziliente) un anumit grad redus de mişcare a protezei fără a solicita dintele stâlp.
Pozi]ionarea lor pe arcadă trebuie să fie
strategică, astfel încât să asigure un control maxim al for]elor func]ionale, în acest

Fig. 4. Capsă simplă utilizată datorită spaţiului vertical mai favorabil.
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Fig. 9. Machete de capsă cu braţ (patrice).

protetica mobila

Bra]ele opozante şi interlock-urile trebuie
să aibă rigiditate, ceea ce se asigură atât
prin număr cât şi prin dimensiune.
Dimensiunea bra]elor opozante depinde
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Fig. 10. Matrici de diferite consistenţe.

de cea a dintelui stâlp utilizat (înăl]ime şi
lă]ime). În cazul din]ilor de dimensiuni
reduse, frezajele supraconturează
inevitabil coroana şi sunt necesare măsuri

sporite de men]inere a igienei precum şi o
dispensarizare la intervale mai scurte (Fig.
11, 12, 13, 14.).

Fig. 11. Frezaje realizate numai pe dinţii stâlpi principali; dinţi de înălţime
coronară suficientă.

Fig. 12. Aspectul matricilor, braţelor opozante şi interlock-urilor ca sistem special
de menţinere complet.

Fig. 13. Frezaje realizate pe toţi dinţii restanţi; dinţii frontali inferiori de mică
dimensiune.

Fig. 14. Faţa mucozală conectorului principal – croşet continuu. Precizia frezajelor
realizate la paralelograf.

Capsele se pozi]ionează cu axul pe
mijlocul crestei edentate pentru:
1. a asigura o transmitere corectă a stresului ocluzal prin intermediul din]ilor artificiali şi al bazei şeii.
2. a asigura spa]iul optim pentru dintele
artificial de deasupra capsei.
3. a evita bascularea protezei care ar
apărea din cauza montării dintelui artificial
în afara crestei.
4. a evita disconfortul sesizării de către
limbă a unui volum exagerat al dintelui
artificial pozi]ionat prea palatinal sau lingual.
În cazul edenta]iilor asimetrice, un sprijin
complementar este indicat în zona premolară sau pe canin pentru a evita ridicarea

şeii distale celei mai lungi. Prezen]a acestui sprijin creează două noi axe de rota]ie.
Este uşor de constatat că aceleaşi elemente ca şi cele citate anterior neutralizează mişcările în jurul acestor axe. În
ipoteza în care frezajele principale sunt
foarte eficace, este posibil să se evite sprijinul complementar.
Prezen]a sistemelor speciale impune
acoperirea din]ilor stâlpi cu coroane şi solidarizarea acestora. Alegerea din]ilor stâlpi
este rezultatul unei analize minu]ioase
bazată atât pe criteriile tipului de edenta]ie
cât şi pe criteriile specifice cazului clinic.
Solidarizarea a mai mult de doi din]i stâlpi
depinde de mai multe criterii: distruc]ia
coronară eventuală a unor al]i din]i, val-

oarea parodontală generală a din]ilor
restan]i precum şi blocarea eficientă a
anumitor mişcări de rota]ie specifice tipului de edenta]ie. Este întotdeauna de dorit
să se profite de distruc]ia coronară masivă
a anumitor din]i, care impune oricum
reconstruc]ia prin coroane de înveliş, pentru a-i solidariza. Această solidarizare este
cu atât mai eficientă cu cât este făcută în
2-3 direc]ii diferite. O solidarizare a tuturor
din]ilor restan]i nu este atât de eficientă
dacă aceştia sunt situa]i pe o linie dreaptă
(de exemplu în situa]ia în care numai
grupul frontal este restant şi din]ii se află
implanta]i pe o linie dreaptă), deoarece nu
vor putea împiedica mobilizarea în jurul
axei pe care o definesc (Fig. 15, 16, 17).

Fig. 15. Solidarizare în trei direcţii – cea mai eficientă.

Fig. 16. Solidarizare în două direcţii.

Fig. 17. Solidarizare aproape pe linie dreaptă – cea mai puţin eficientă.

CONCLUZII:
Conceperea proiectului protezelor compozite trebuie să fie făcută
în urma unei analize minu]ioase a posibilită]ilor acestora de mişcare în timpul exercitării func]iilor aparatului dento-maxilar.
Componentele protezei scheletate, incluzând obligatoriu frezaje şi
sisteme speciale de men]inere, sunt utilizate pentru a contracara
aceste mişcări.
Men]inerea directă a protezelor termino-terminale cu capse trebuie proiectată după o evaluare atentă a fiecărei situa]ii clinice şi
luarea în considerare a indica]iilor şi contraindica]iilor fiecărui tip
de capsă. Aten]ia meticuloasă acordată principiilor generale de
design va asigura succesul pe termen lung al restaurării protetice.

BIBLIOGRAFIE:
1. Andrei O.C., Restaurări protetice cu caracter fizionomic în edenta]iile par]iale întinse, Editura Cartea Universitară, Bucureşti,
2005, ISBN 973–731–214 -7.
2. Andrei O.C., Păuna M., Proteza scheletată cu capse în edenta]ia
terminală, Editura Cerma, Bucureşti, 2007, ISBN 978-9737667-88-5.

V` a[tept`m la DENTA

SimPlant - liderul mondial în ghiduri chirurgicale

DentalView aduce SimPlant în România
DentalView, cel mai modern centru de imagistică dentară, devine, începând cu anul acesta,
unic reprezentant în România al SimPlant - liderul mondial în domeniul ghidurilor chirurgicale. Tehnologia SimPlant vine în completarea portofoliului de servicii al clinicii, DentalView
devenind astfel furnizorul celor mai performante solu]ii dedicate planificării şi efectuării tratamentelor implanto-protetice.
Clinica DentalView este la ora actuală cel mai
modern centru de imagistică dentară din
România. Serviciile oferite - tomografii
dentare 3D, radiografii panoramice digitale,
teleradiografii, bitewing-uri digitale, radiografii TMJ, seturi complete de ortodon]ie,
radiografii intraorale periapicale şi ocluzale
etc. -pun la dispozi]ia medicilor şi specialiştilor toate informa]iile necesare în vederea
stabilirii unui plan optim de tratament pentru
pacient. Centrul, echipat cu aparatură digitală
de ultimă genera]ie marca Planmeca, îşi completează începând cu acest an paleta de servicii, aducând pentru prima dată în România
SimPlant - cea mai performantă solu]ie la
nivel mondial din domeniul ghidurilor chirurgicale.
SimPlant oferă specialiştilor un sistem complet pentru planificarea detaliată a tratamentelor , urmărind fiecare etapă a procedurii. Astfel, medicii pot analiza rezultatele
ob]inute în urma tomografiei dentare 3D, pot
realiza simulări de implant, ob]inând în final
un plan de tratament mai sigur şi mai eficient.
În func]ie de tipul de tratament ales, se poate
personaliza şi comanda un ghid chirurgical
complet, perfect adaptat structurilor
anatomice ale pacientului. Ghidul chirurgical
poate fi apoi folosit în stabilirea cu exactitate
a locului şi înclina]iei viitorului implant, asigurând astfel reuşita opera]iei.

Ghidul chirurgical – mai multă
siguran]ă şi precizie în timpul
opera]iei
Ghidul chirurgical asigură realizarea
interven]iei de plasare a implantului, în con-

etc. De asemenea, aplica]ia dispune de o
librărie completă cu toate tipurile de implant
disponibile, ceea ce permite realizarea
simulării de implant, un prim pas esen]ial în
planificarea oricărui tratament implanto-protetic. Pe baza acestei simulări, se realizează
ghidul chirurgical care, prin tehnologia CADCAM (Computer Aided Design – Computer
Aided Manufacturing), respectă cu exactitate
înclina]ia implantului şi pozi]ionarea sa fa]ă
de structurile anatomice din vecinătate.

formitate cu planul de tratament stabilit.
Ghidul, personalizat în func]ie de amprenta
dentară a fiecărui pacient, oferă siguran]ă şi
precizie în timpul opera]iei, fiind fixat direct pe
maxilar/mandibulă, mucoasă sau denti]ia
existentă.

Beneficiile Ghidului chirurgical
• Siguran]ă: Deoarece presupune o simularea 3D anterioară opera]iei, utilizarea
ghidurilor chirurgicale reduce riscul complica]iilor şi reduce până la jumătate
perioada de refacere post operatorie a
pacientului.

Specialiştii în domeniul medicinei dentare pot
lua parte la o prezentare detaliată a SimPlant
la standul DentalView din cadrul expozi]iei
DENTA 2010 ce va avea loc în luna aprilie în
incinta Romexpo. Cu ocazia aceluiaşi eveniment, medicii vor putea afla mai multe informa]ii legate de serviciile centrului de imagistică DentalView, inclusiv despre modul în care
pot beneficia de aplica]ia SimPlant Planner.

• Eficien]ă: Cu ajutorul ghidului chirurgical
se asigură o planificarea detaliată a
opera]iei, precum şi realizarea sa exactă,
ceea ce duce la rezultate mai sigure, o
perioadă mai scurtă de tratament şi o estimare mai bună a costuilor, încă din faza
incipientă a planificării.

SimPlant Planner – solu]ia pentru
planificarea eficientă a tratamentului
În plus fa]ă de ghidurile chirurgicale propriuzise, DentalView pune la dispozi]ia medicilor
şi solu]ia software dedicată planificării tratamentului implanto-protetic - SimPlant
Planner. Pe baza tomografiilor 3D efectuate
cu ajutorul unui Computer Tomograf cu
Fascicul Conic, solu]ia oferă medicilor specialişti informa]ii complete privind densitatea
osoasă, pozi]ia rădăcinilor aflate în proximitatea viitorului implant, loca]ia nervilor, a
canalului mandibular, a sinusurilor maxilare

Contact: {os. Mihai Bravu, nr.223,
sector 3, Bucure[ti,
Tel.: 0372.738.888
Fax: 0372.870.809
E-mail: office@implantpro.ro
www.implantpro.ro
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Restaurare estetică a unui premolar doi superior cu ajutorul
unui implant Straumann Bone Level cu suprafa]a SLActive
Dr. Stephen Chen
Traducere de Ruxandra Popescu din revista Starget 04/2007
ABSTRACT
The new bone level implant is a welcome addition to the Straumann range, and will be a particular advantage in the esthetic zone
where maintenance of the crestal bone is an important issue.
KEYWORDS: Bone Level Implant, soft tissue management, esthetic zone
REZUMAT
Noul implant la nivel de creastă osoasă reprezintă o adaugare bine-venită la portofoliul Straumann şi oferă un avantaj particular
pentru zona estetică, unde prezervarea crestei osoase este o problemă importantă.
CUVINTE CHEIE: implant Bone Level, management al ]esutului moale, estetică.

Management flexibil al ]esutului
moale
Avînd umarul implantului aproximativ la
nivelul crestei osoase şi beneficiind de un
portofoliu bogat de bonturi de vindecare,
implantul Bone Level oferă multe op]iuni
de management al ]esutului moale.
Apreciez în particular bontul de vindecare
sub formă de sticlă ('bottle-shaped'),
care permite adaptarea proximală a ]esutului moale fară compromiterea dimensiunii verticale a ]esutului.

Fig.3 Vedere dinspre facial a site-ului în ziua interven]iei chirurgicale

Componentele pentru amprentă au putut
fi aşezate cu uşurin]ă pe implant iar
localizarea lor a fost foarte clară, ceea ce,
în opinia sa, a oferit un avantaj fa]ă de
alte sisteme. Dimensiunea mica a
şurubului a condus la ob]inerea unei
găuri mici de acces dinspre ocluzal, iar
inserarea componentelor temporare nu a
fost complicată.

Fig.5 Situa]ie după vindecarea transmucozală, cu şi
fară bontul de vindecare

Clinic, site-ul s-a vindecat bine, cu
pierdere minimă a conturului orizontal.

Fig.1 Radiografie înainte de tratament, cu calibru

Restaurarea protetică

Oricum
s-a observat o pierdere
mică din dimensiunea
verticală.

Colegul meu protetician, Dr. Chris Evans,
a apreciat pozitiv etapele procesului de
restaurare.
Fig.4 Radiografia implantului Bone Level, facută
imediat după interven]ia chirurgicală. A fost inserat
un bont de vindecare conic de 2mm.

implantologie

Situa]ia ini]ială
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Fig.2 Vedere dinspre ocluzal a site-ului în ziua interven]iei chirurgicale

Premolarul 2 din cadranul 1 (dintele 15)
a fost extras cu 6 săptămâni înainte,
datorită unei fracturi verticale a dintelui.
Radiografia preoperativă (Fig.1) a
arătat că înăl]imea osului era limitată de
podeaua sinusului
maxilar.

Fig.6 Situa]ie după vindecarea transmucozală, cu şi
fară bontul de vindecare

Fig.8 Situa]ia finală eviden]iind linia zîmbetului pentru pacient

Mucoasa este de biotip gros (Fig. 2,3).
Planul de tratament a constat în inserarea unui implant şi aplicarea protocolului de vindecare transmucozală.

Straumann® Bone Level (10mm,
SLActive), pozi]ionat cu umărul la nivelul
crestei osoase (Fig.4). A fost montat un
bont de vindecare Straumann® (formă
conică, 2mm), iar lamboul a fost adaptat
în jurul bontului de vindecare pentru a
permite vindecarea transmucozală.

Procedura chirurgicală (ziua 0):
Dupa decolarea lamboului si prepararea
osteotomiei a fost inserat un implant

Dr. Stephen Chen
Dr. Chen este specialist parodontolog
cu practică privată în Melbourne,
Australia.

Restaurare Provizorie (săptamîna 8):
După o perioadă de vindecare de 8 săptămîni s-a constatat vindecarea perfectă
a ]esutului moale (Fig.5,6). Au fost luate
amprentele şi a fost ataştă o coroană
provizorie.
Fig.7 Restaurarea finală

Fig.9 Radiografie în saptamana a 26-a

Restaurarea finală
(săptămîna 26):
Conform protocolului
aplicat, coroana finală a
fost aplicată la 26 de săptămîni după opera]ie. A fost
ob]inut un rezultat estetic plăcut, cu
vindecarea perfectă a ]esutului moale şi cu
prezervarea crestei osoase. (Fig. 7-9).

A absolvit Universitatea din Malaysia în
1983 şi a ob]inut gradul MDSc la
Universitatea din Melbourne în 1987 şi
FRACDS în 1988. Dr. Chen a fost
preşedintele Academiei de
Parodontologie din Australia şi Noua
Zeelandă, al Academiei de
Osteointegrare Australasiene precum şi
al Societă]ii Australiene de
Parodontologie- Filiala Victorian State.
Este Senior Fellow în cadrul Facultă]ii
de Stomatologie, Universitatea din
Melbourne. Dr. Chen este Fellow în
cadrul International Team for
Implantology (ITI)
Este Preşedintele sec]iunii ITI australiene. Are de asemenea func]ia de
Preşedinte al ITI Education Core
Commitee.
A sus]inut prelegeri pe întreg teritoriul
Australiei, Asiei de Sud-Est, Europei şi
Statelor Unite.

Noul implant la nivel de creastă osoasă
reprezintă o adăugare binevenită la
portofoliul Straumann şi oferă un avantaj
particular pentru zona estetică, unde
prezervarea crestei osoase este o
problemă importantă.

implantologie
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Restaurări frontale estetice cu disilicat de litiu (LS2)
Carlos de Gracia,
Las Palmas, Spania

Maestru Tehnician Dentar Carlos de Gracia, Las Palmas , Spania
Traducere Dr. Andrea Czimmerman din Reflect Magazine Nr 3/2009

ABSTRACT
When anterior teeth require repair, all of a sudden countless expectations and opinions come into play, aired by all parties involved in
the treatment. While the diagnosis, functional analysis and material selection may rest on the dentist or dental technician,patients have
an increasing say in other aspects of the treatment, such as approval of the cost estimate for the appropriate treatment option and the
final esthetic result. We, dental professionals, find it increasingly more difficult to satisfy the high esthetic expectations of our patients.
We have to put ourselves into their position to understand their high demands and accomplish a lifelike esthetic reconstruction.
KEYWORDS: esthetic reconstructions, anterior upper teeth, diagnostic wax-up, lithium di-silicate (LS2), pressed-ceramic,
translucency, opacity, opalescence, preparations, natural teeth, internal effects.
REZUMAT
Când apare necesitatea reconstituirii din]ilor frontali, dintr-o dată, o multitudine de opinii şi de aşteptări ies la suprafa]ă, hrănite de
toate păr]ile implicate în tratament.
În timp ce diagnosticul, analiza func]ională şi selectarea materialului se pot baza pe medicul dentist şi pe tehnicianul dentar,
pacien]ii au un cuvânt din ce în ce mai greu de spus în privin]a altor aspecte ale tratamentului, cum ar fi să aprobe devizul estimativ
de cost pentru planul de tratament adecvat propus şi în privin]a rezultatului final din punct de vedere estetic. Nouă, profesioniştilor
dentari, ni se pare din ce în ce mai dificil să satisfacem aşteptările estetice ale pacien]ior noştri. Trebuie să ne punem în locul lor
pentru a le în]elege preten]iile estetice foarte ridicate şi să realizăm o reconstituire care să mimeze naturalul.
CUVINTE CHEIE: reconstituiri estetice, din]i frontali superiori, wax-up diagnostic, disilicat de litiu (LS2), ceramică presată, transluciditate, opacitate, opalescen]ă, prepara]ii, din]i naturali, efecte interne.
carea dintre pacient, dentist şi tehnician
dentar este esen]ială pentru a asigura individualitatea şi analiza cu precizie a nevoilor
unice ale fiecărui pacient.
Pentru analiza statusului oral ini]ial al
pacientului am utilizat fotografiile primite de
la Dr. Manuel Perez Fierro şi am evaluat
op]iunile morfologice, func]ionale şi

simetrie, compozi]ie şi lungimea coroanelor
dentare. Propor]iile au fost afectate de
parametrii dicta]i de mişcările manibulei
(Fig. 2). Această procedură ne-a permis să
implicăm pacientul în propria reconstituire
de la început şi, ca o consecin]ă, acesta
şi-a putut forma o imagine asupra rezultatului final încă din acest stadiu.

Fig.1 Fotografia ini]ială a pacientului: remarca]i
condi]ia generală a structurilor dentare şi pigmentarea

Fig. 2 Wax-up diagnostic

Fig. 3 Lucrarea provizorie

b) a doua preferă o reconstituire care să se
potrivească celorlal]i din]i de pe arcadă,
vârstei lor, etc. În general această categorie
cere reconstituiri care să se piardă în mediul oral în mod natural.
Pentru a crea o restaurare cât mai
asemănătoare posibil cu naturalul, comuni-

estetice ale pacientului pentru a-i crea
restaurarea (Fig. 1).
La terminarea stadiului de analiză, am produs un wax-up diagnostic utilizând modelul
de studiu ca şi bază de plecare. Această
machetă de ceară a inclus aspecte clare
cum ar fi propor]iile referitor la morfologie,

După ce din]ii au fost prepara]i şi lucrările
provizorii cimentate, cazul a fost trimis la
laboratorul de tehnică dentară (Fig. 3).

Fig. 4 Capele din IPS e.max Press cu proprietă]ile
estetice dorite

Fig. 5 Capele după aplicarea maselor IPS e.max
Shade

Fig. 6 Capele individualizate cu IPS e.max Essence

Studiu de caz

terapie restaurativă

Când vine vorba de estetică, pacien]ii
apar]in în general uneia dintre aceste două
categorii:
a) primii dintre aceştia aspiră la un aspect
estetic ce este influen]at de modă şi de
tendin]ele moderne adoptate de persoanele cu imagine publică
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Cazul clinic: rezultatul cu IPS
e.max Press LT A1
Acest pacient apar]ine celei de a doua dintre categoriile anterior men]ionate de

Fig. 7 Rezultatul după arderea maselor ceramice IPS
e.max Ceram

Fig. 8 Proba de „estetică”pentru a verifica nuan]a
coloristică şi forma înainte de glazurare

Fig. 9 Restaurarea finisată pe model

pacien]i, care preferă o reconstituire naturală, ce se pierde în mod natural în mediul
oral şi se potriveşte caracteristicilor sale
estetice generale.

preparare) şi nuan]a coloristică a bonturilor
ob]inute, aceste pastile conferă nivelul
optim de transluciditate pentru acest caz.
Înainte de ambalare şi presare, wax-upul
diagnostic a fost redus cu aproape 0,6 mm
pe fa]a vestibulară (nu a fost necesară o
reducere mai substan]ială datorită
satura]iei de culoare a pastilei LT). Pentru a
creşte transluciditatea zonei incizale, am
redus marginea incizală creându-mi astfel
loc pentru a reconstitui treimea incizală cu
masa ceramică de acoperire IPS e.max
Ceram, în manieră individualizată. În principiu, wax-up-ul diagnostic trebuie modificat (redus) astfel încât să corespundă întinderii dentinei din structura dentară naturală

O combina]ie echilibrată de materiale ce
diferă ca şi opalescen]ă, transluciditate şi
pigmentare pot fi utilizate pentru a ob]ine
efectul tranzi]ional de nuan]ă coloristică ce
este caracteristică din]ilor naturali (Fig. 7).
Înainte de finisarea restaurării pot fi făcute
modificări minore de formă şi culoare dacă
se poate face o probă estetică (Fig.8).
Arderea finală de glazurare şi lustruirea
mecanică selectivă a zonelor specifice au
determinat apari]ia unei texturi de suprafa]ă
ce se aseamănă îndeaproape cu cea a
din]ilor naturali remanen]i (Fig. 9 şi 10).
Asemenea tuturor cazurilor în care am utilizat disilicat de litiu (LS2), ]esuturile gingivale şi-au recăpătat rapid condi]ia optimă şi
aspectul sănătos la foarte pu]ine zile după
cimentarea restaurării (Fig. 11).
Am reuşit să confec]ionez o restaurare
mimând din]ii naturali rapid, cu ajutorul

Am hotărât să utilizăm pentru reconstituirile
sale frontale ceramica pe bază de disilicat
de litiu (LS2) IPS e.max Press. Acest material oferă avantaje esen]iale în crearea substructurii restaurării. În ciuda rezisten]ei ridicate, oferă o transluciditate impresionantă,
simulând calită]ile de transluciditate ale
structurilor dentare naturale.
IPS e.max Press ne oferă posibilitatea să
alegem între diverse grade de translucidiate
sau opacitate în rela]ie directă cu
prepara]ia şi cu nuan]a coloristică a bontului ob]inut după preparare.
Astfel, putem profita de avantajul oferit prin
posibilită]ile extinse puse la dispozi]ie pentru a ob]ine foarte uşor rezultatul estetic
dorit (Fig. 4).
Referitor la proprietă]ile fizice şi rezisten]a la
flexiune în particular, această ceramică de
disilicat de litiu a dovedit că dă rezultate de
încredere în laboratorul meu în multe situa]ii
în decursul timpului. Factorii fundamentali
decisivi care, pentru mine, vorbesc în
favoarea acestei ceramici sunt:
- tehnică de lucru simplă, cunoscută (tehnica de presare)
- adeziune optimă între materialul de capă
şi ceramica de acoperire IPS e.max Ceram
- posibilitatea de a cimenta adeziv lucrările
protetice după gravaj acid şi silanizare,
legând astfel chimic piesa protetică de
structurile dentare subiacente.
După ce am clarificat aşteptările de ordin
estetic ale pacientului şi am specificat paşii
tratamentului, am hotărât să utilizez pentru
reconstituire pastile de IPS e.max Press LT
(low translucency – transluciditate scăzută).
Dacă se iau în considerare situa]ia ini]ială
(nuan]a coloristică a din]ilor înainte de

Fig.11 Adaptarea la structurile gingivale imediat
după cimentare

şi, consecutiv, să reprezinte aproximativ
80% din volumul total al restaurării.
Acoperirea individualizată a conturului
incizal
Por]iunile de dentină ale capei confec]ionate din IPS e.max Press LT au fost individualizate înainte de aplicarea maselor de
incizal. Această tehnică permite saturarea
din interior a zonelor esen]iale ale reconstituirii cu mase de Shade şi Essence şi să
ob]inem o culoare individualizată odată cu
prima ardere (foundation firing Fig. 5 si 6).
Deoarece culoarea de bază a capei presate
şi caracterizate era deja ob]inută, nu a mai
fost necesară aplicarea adi]ională de mase
de dentină. Pe baza experien]ei mele personale cu acest sistem recomand aplicarea
unui strat fin de masă de dentină în zona de
tranzi]ie dintre por]iunile incizală şi cea de
colet. Aspectul, textura şi felul cum lumina
se sparge în capa presată diferă uşor fa]ă
de masa ceramică de acoperire IPS e.max
Ceram (ceramica de acoperire este mai
translucentă).
Pentru a introduce efecte adi]ionale de
culoare, ]inând cont de caracteristicile de
nuan]ă coloristică ale din]ilor naturali, în
acelaşi pas se pot utiliza mase adecvate de
efect (masele IPS e.max Ceram Impulse).

Fig. 12 Vedere laterală a reconstituirilor din IPS
e.max Press

unei tehnici necomplicate şi previzibile,
selectând pastilele potrivite de IPS e.max
Press şi combinându-le cu IPS e.max Ceram
(Fig. 12 şi 13).

Fig. 13 Rezultatul final

Concluzii
În medicina dentară modernă reconstituirile
cu estetică deosebit de bună pot fi ob]inute
uşor cunoscând aşteptările pacientului,
comunicând bine cu medicul dentist şi
selectând materialele şi tehnicile adecvate.
În acest proces, nivelul de satisfac]ie al
pacientului este extrem de ridicat.

terapie restaurativă

Fig. 10 Caracteristici individuale ca cele de culoare
şi textură
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NOU!!! NOU!!! NOU!!! NOU!!! NOU!!! NOU!!! NOU!!! NOU!!! NOU!!! NOU!!! NOU!!!
R E C E N Z I E

C A R T E

GHID TEORETIC ŞI PRACTIC DE REABILITARE ORALĂ
Matekovits Gh., Belengeanu D., Ilieş D., Ignat D.
Editura „Victor Babeş” - Timişoara 2009

eveniment

Redactarea unui ghid de Reabilitare Oro Dentară pentru viitoarele asistente de profilaxie din domeniul medicinii dentare este
o necesitate evidentă şi o obliga]ie profesională.
Colectivul Disciplinei de Reabilitare Orală
cu Specializare în Tehnica Dentară şi
Asisten]ă în Medicina Dentară s-a străduit
să redacteze un material informativ de
specialitate, într-un limbaj ştiin]ific, uşor
de parcurs. Ghidul oferă suportul teoretic
într-o meserie eminamente practică.
Medicul dentist, pe post de primviolonist,
în mod incontestabil face parte dintr-o
orchestră mai numeroasă. Asistenta cu
specializare în medicină dentară şi tehnicianul dentar sunt colaboratorii cei mai
importan]i în realizarea actului medical
exigent, de înaltă calitate. Actul medical,
fie de natură curativă, fie profilactică trebuie să atingă performan]e caracteristice
nivelului european.
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Această cerin]ă sine qua non nu se poate
ob]ine fără un tandem medic-asistentă cu
o pregătire superioară.
Asistentele profilate în medicina oro - dentară, din zilele noastre, de]in studii superioare de scurtă durată (de 3 ani) realizate
în cadrul Facultă]ilor de Medicină Dentară
şi ca atare sunt în posesia unui bagaj de
cunoştin]e superior celor care au absolvit
în anii anteriori. Cartea este rodul experien]ei de peste 40 de ani a domnului profesor Matekovits Gh., medic stomatolog,
profesor universitar caracterizat prin
în]elepciune, dăruire si perseveren]ă.
Demersul aplicativ constituie cel mai
elocvent mijloc prin care autorul a făcut
proba unor reale virtu]i de cercetător, ce
poartă amprenta pasiunii, seriozită]ii şi a
unui incontestabil profesionalism. Cartea
de fa]ă îşi propune să demonstreze că tot
ceea ce ]ine de conduita echipei medicale
este extrem de important iar prezen]a asistentei dentare este
imperios necesară.
Tomul are 330 de
pagini şi 15 capitole
succesive, începînd
cu no]iunile oromedicale simple şi
ajungand la informa]ii complexe şi
actuale. În încheiere
un rezumat în limba
engleză oferă integrarea căr]ii în structurile interna]ionale.
Cele mai importante
capitole
sunt:
Importan]a studiului
reabilitării aparatului
dento-maxilar în formarea asisten]ilor
de medicină dentară, Date din istoria
asisten]ei în medicina dentară prevenImportan]a
tivă,
modelului documentar şi de studiu în
medicina dentară,

Reabilitările orale de urgen]ă, Reabilitarea
orală interimară, Igiena buco-dentară individuală şi specifică în reabilitările protetice, Reabilitarea func]iei estetice,
Obiective majore în reabilitarea func]iei
fonetice, Reabilitarea orală a pacien]ilor
vârstei a treia, Asisten]a oro-dentară la
domiciliul bolnavului, Asistarea orală a
bolnavilor cu nevoi speciale, Indica]iile şi
limitele utilizării gutierelor în reabilitarea
orală a adultului, Edenta]ia de molar prim
permanent, principala cauză perturbatoare a armoniei func]iei ocluzale,
Informa]ii cu privire la cercetarea ştiin]ifică
medicală, iar la sfârşitul cursului este
anexata o culegere de teste pentru verificarea şi controlul cunoştin]elor asimilate.
Calitatea lucrării este augmentată de stilul
clar şi ferm al redactării, la care se adaugă
o prezentare grafică de ]inută şi nu în
ultimul rând, calitatea deosebită a imaginilor ce o ilustrează.
Lucrarea de fa]ă oferă alături de cunoştin]ele de bază din domeniul reabilitărilor
oro – dentare, informa]ii practice, ]intite,
referitoare la actul terapeutic şi/sau preventiv, cu care se confruntă asistenta. Se
adresează studen]ilor de medicină dentară, studen]ilor din cadrul specializării în
profilaxie orală şi practicienilor deja
forma]i, dornici de informa]ii noi.
Purtând marca originalită]ii şi a eficien]ei
într-un domeniu atât de actual, prezenta
lucrare se înscrie ca o contribu]ie de substan]ă în domeniul medicinii dentare
actuale, purtând elementele unei educa]ii
permanente. Cu speran]a că cei interesa]i
vor găsi un ghid ştiin]ific care-i va ajuta
într-o profesie concuren]ială, inspirată de
calitate, recomand călduros această carte
de specialitate.
Dr. Kovács Mónika, Preparator universitar,
U.M.F. Târgu Mureş

Doritorii se pot adresa Domnului
Prof. Univ. Dr. Matekovits Gheorghe
Telefon 0744 158 357,
e-mail: georg.matekovits@freemail.hu

Estetică şi func]ionalitate chiar şi în situa]ii limită
cu sistemul de implanturi Exacone™
Dr. Salvatore Belcastro, Dr. Fulvio Floridi, Dr. Leonardo Palazzo, Dr. Mario Guerra, Servicul de stomatologie, Spitalul Civil - Gubbio
Traducere: Dr. Ruxandra Dinu] din revista Exacone News nr.7/ 2008
ABSTRACT
It looks implanto- prosthetic maxillary rehabilitation using 4 Exacone™ implants in a severe bone deficiency but with intermaxillary
reports preserved. Thanks the sistem used, the simple surgical techniques, and the quality of conometric connection, functional and
aesthetic results are optimal in the long term.
KEYWORDS: development of implantology, sinus lift, surgical technique in 2 stages, G.B.R, conometric implant connection, long- term
reliability, preserving the marginal bone, soft tissue and peri- implant gingival aesthetics.
REZUMAT
Articolul tratează reabilitarea implanto- protetică maxilară prin 4 implanturi Exacone™la o pacientă cu deficit osos grav dar cu rapoarte
osoase intermaxilare verticale şi transversale conservate. Datorită tehnicilor chirurgicale simplificate ale sistemului folosit, conexiunii
conometrice şi calită]ii implanturilor, rezultatele func]ionale şi estetice sunt optime pe termen lung.
CUVINTE CHEIE: evolu]ia implantologiei, edenta]ie multiplă, două faze chirurgicale, G.B.R, sinus lift, remodelare osoasă, conexiunea
conometrică implant - bont şi fiabilitatea pe termen lung, conservarea osului marginal, ]esuturile moi peri - implantare şi estetica
gingivală.

Fig. 2 - situa]ia ini]ială clinică

Fig. 3 - Rx: se observă atrofie osoasă

Implantologia osteointegrată a suferit
de-a lungul ultimelor decenii o serie de
evolu]ii conceptuale care eviden]iază anumite aspecte luate în considerare în
momente diferite, fiind un pol de interes al
cercetătorilor şi clinicienilor care s-au ocupat de argumentări, pe baza rezultatelor
ob]inute.
Încă din anii ’70 - ’80 când importan]a cea
mai mare a fost atribuită osteointegrării, în
continuare, ca o conditie indispensabilă a
succesului terapiei implanto-protetice, s-a
ajuns mult după anii ’90 , având studii
clinice şi tehnici chirurgicale avansate,
regenerative şi reconstructive, să se per-

mită inserarea implanturilor chiar şi în
condi]ii clinice caracterizate de o lipsă atât
cantitativă cât şi calitativă a substratului
osos disponibil. În paralel, sunt voci care
au tendin]a să afirme, din parte medicilor
şi chiar a pacien]ilor, că fiabilitatea pe termen lung a lucrărilor protetice, ca estetică,
depinde de cât de simple si pu]in traumatizante sunt procedurile de inserare şi protezare. Aceste ultime orientări fac pe de-o
parte ca, în ultimul timp implantologia să
se practice la o scară din ce în ce mai largă
chiar şi în afara strucrurilor ultraspecializate, iar pe de altă parte, noile sisteme şi
tehnici au făcut procedurile uşor acceptate

de către tot mai mul]i pacien]i.
Această evolu]ie, macro şi micro morfologică a implanturilor şi componentelor protetice, a condus fără îndoială la creşterea
eficien]ei acestor reabilitări şi, mai ales, a
adus fiabilitate pe termen lung, nu doar ca
o simplă supravie]uire de osteointegrare
ci, mai presus de toate, reducerea sau
chiar absen]a complica]iilor protetice.
O atentie foarte mare s-a concentrat pe
conexiunea implant-bont ; de la conexiuni
externe de diferite tipuri s-a ajuns în decursul anilor la conexiuni interne, pentru a
îmbunătă]i caracteristicile estetice ale
implanturilor şi, mai ales cele mecanice,

Fig. 4 – Lambou crestal de acces

Fig. 5 – Prepararea cu freza sferică

Fig. 6 – Prepararea cu osteotomul : tehnica BAOSFE
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Fig. 1 - situa]ia ini]ială clinică
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Fig. 7 - Tehnica de BAOSFE

Fig. 8, 9 – Introducerea implanturilor

Fig. 8, 9 – Introducerea implanturilor

Fig. 10 – Microaugmentări de os autolog

Fig. 11 - Reconstruc]ia crestei prin material aloplastic şi membrană

Fig. 12 - Membrana de colagen resorbabilă in situ

pentru a înlătura problemele cel mai des
întâlnite cum ar fi deşurubările conexiunilor sau ruperea lor. În acest context se
vorbeste tot mai mult depsre conceptul
conometriei ; pe termen lung, eficien]a şi
fiabilitatea conexiunilor conometrice, asociate cu o drastică reducere a breşei bontimplant, conservarea excelentă a osului
marginal şi, prin urmare, volumul şi calitatea ]esuturilor moi peri- implantare şi
estetica gingivală, sunt toate motive pentru care cei mai cunoscu]i producători din
lume au înlocuit conexiunile înşurubate cu
cele conometrice, cu suprafe]e plane şi
pline.

Dacă ar fi să rezumăm în trei idei - cheie
cerin]ele actuale ale implantologiei
osteointegrate vorbim despre estetică, fiabilitate şi simplitate. Sistemul de implanturi Exacone ™ pare a satisface pe deplin
aceste cerin]e, gra]ie în primul rând conexiunii conometrice care , pe de-o parte,
garantează o fiabilitate ridicată prin stabilitate mecanică şi, mai ales, prin absen]a
şurubului în ansamblul conexiunii bontimplant, şi, pe de altă parte, o conservare
excelentă a ]esuturilor dure şi moi periimplantare, men]inându-se astfel estetica
gingivală la interfa]a bont - implant.

În continuare, se va ilustra un caz de
reabilitare implanto-protetică a arcadei
superioare în care, în condi]iile unui deficit
osos grav, simplitatea tehnicii chirurgicale
asociată cu avantajele implanturilor
Exacone ™ , au permis ob]inerea unor
rezultate excelente atât func]ional cât şi
estetic. Pacienta în vârstă de 58 de ani s-a
prezentat cu edenta]ie 2.3., 2.4., 2.5.,
2.6. Situa]ia clinică ini]ială arăta o bună
conservare a rapoartelor osoase intermaxilare, atât vertical cât şi transversal (fig. 1,
2). Examenul radiologic a arătat o accentuată lipsă de suport osos, mai ales în
zona posterioară (fig. 3).

Fig. 15 – A 2-a etapă chirurgicală

Fig. 16 - Rx endorală după a 2-a etapă chirurgicală

Fig. 14 – A 2-a etapă chirurgicală

Fig. 17 - Vindecarea la 2 săptămâni după a doua
etapă chirurgicală
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Figura 13 - Rx endorală în momentul de plasare

29

Fig. 19 - Bonturi de transfer in situ

Fig. 20 – Amprenta în silicon

Fig. 21 – Proba scheletului metalic

Fig. 22 - Proba scheletului metalic: se verifică spa]iul
pentru ceramică

Fig. 23 – Bonturile protetice şlefuite în laborator

Cu toate acestea, prezen]a unei înal]imi
mai mici de 5 mm în zona 2.5- 2.6. asociată cu scopul de a ob]ine un raport optim
implant - coroană protetică, s-a decis
înăl]area internă uşoară a podelei sinusului maxilar prin tehnica BAOSFE (BoneAdded Osteotome Sinus Floor Elevation).
Ca alternativă, cel pu]in la nivelul lui 2.5,
2.6., s-ar fi putut alege varianta unui Sinus
Lift extern, procedură fără îndoială mai
complexă, cu faze chirurgicale mai dificile
şi, prin urmare, cu timpi de tratament mai
lungi.
Interven]ia a început cu o incizie crestală
(fig. 4) urmată de nivelarea suprafe]ei

osoase la 2.3. şi 2.7. S-au marcat apoi cu
o freză sferică locurile de inserare a
implanturilor (fig. 5); utilizarea acestei
freze a pus în eviden]ă calitatea osoasă şi
s-a decis folosirea osteotoamelor la
realizarea situs-urilor implantare (fig.6).
S-au preparat situs-urile la nivelul 2.4.,
2.5., 2.6. prin tehnica BAOSFE men]ionată
mai sus şi cu inserarea unui material de
grefă aloplastic (Biostite, Vebas) (fig. 7).
S-au inserat apoi implanturile: primul de
3,3 mm diametru si 12 mm lungime în
zona lui 2.3. iar celelalte 3 de 4,1 mm
diametru si 10 mm lungime în celelalte
situs-uri(2.4., 2.5., 2.6.) (fig. 8, 9).

Pozi]ionarea implanturilor a fost urmată de
reconstruc]ia crestei folosindu-se os
autolog prelevat in etapele precedente
(fig.10) amestecat cu grefă aloplastică
(Biostite, Vebas ) (Fig. 11). Întreaga zonă a
fost acoperită cu o membrană de colagen
resorbabilă (Paroguide, Vebas) (Fig. 12).
Imediat după pozi]ionare s-a facut o radiografie intraorală pentru verificare (fig.13).
După 4 luni a urmat a doua etapă chirurgicală (fig. 14, 15). Se observă stabilitatea
excelentă a implantului confirmată radiologic: nu prezintă semne de resorb]ie
osoasă periimplntară (Fig. 16). Protetic,
s- a realizat o punte din 4 elemente unite,

Fig. 24 – Lucrarea finală pregătită de probă

Fig. 25 - Bonturile protetice inserate şi conexiunea
conometrică activată

Fig. 26 – Lucrarea de probă: se observă imaturitatea
]esuturilor moi şi absen]a aproape totală a papilelor

Fig. 27 - Rx endorală la cimentare

Fig. 28 - Monitorizarea clinică la 1 săptămână după
cimentare

Fig. 29 - Monitorizarea clinică la 1 lună după cimentare: se
observă îmbunătă]irea treptată a ]esuturilor moi
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Fig. 18 - Canale mucoase la 2 săptămâni după a 2a interven]ie chirurgicală
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Fig. 30 - Monitorizarea clinică la 3 luni dupa cimentare

Fig. 31 - Monitorizarea clinică la 6 luni după cimentare: se remarcă o perfectă
reabilitare “ ad integrum”, contur gingival şi papile

Fig. 32 - Control radiologic (OPT), la 6 luni de la inserarea implanturilor: se
remarca conservarea perfectă a osului crestal

Fig. 33 - Monitorizarea clinică la 8 luni de la cimentare: integrarea perfectă

din metalo-ceramică, cimentate pe bonturile preparate în laborator (fig. 17-24).
Vom vedea în imaginile următoare (fig. 2527), rezultatele la diverse controale clinice,
efectuate la 1 săptămână (Fig. 28), la 1
lună (Fig. 29), la 3 luni (Fig. 30), la 6 luni
(Fig. 31) şi 8 luni (Fig. 33). Se observă o
îmbunătă]ire semnificativă a esteticii gingi-

vale, cu restaurarea completă a festonului
gingival şi refacerea papilelor interdentare.
Restaurarea morfologiei gingivale depinde
de pozi]ionarea corectă a punctelor de
contact dar cu siguran]ă un rol important
este jucat de conexiunea conometrică.
Acest tip de conexiune permite pe de-o
parte o buna autocură]ire şi men]inerea

înăl]imii osului crestal, fapt dovedit de
controlul radiologic ( fig. 32), precum şi o
calitate excelentă a ]esuturilor moi periimplantare şi o estetică gingivală cu
aspect natural.

Realizări protetice:
laborator Peducci Monni - Perugia

V` a[tep`m la DENTA!

V` a[tep`m la DENTA!

Mille Dental Art Concept stil, profesionalism, elegan]ă
[i tehnologie
Cu ocazia inaugurării laboratorului în data de 25 septembrie 2009,
domnul Francesco Ferretti maestru tehnician dentar, invitat special, a
sus]inut un curs de două zile despre „Estetica formei şi culorii în
ceramică” pentru medici şi tehnicieni, foarte apreciat de participan]i.
A doua zi a cursului s-a încheiat cu o vizită la Conacul Bellu, monument
de arhitectură românească, cu o degustare de vinuri la o crama renumită
şi o masă tradi]ională românească într-o atmosferă deosebită.

V` a[tept`m la DENTA!

V` a[tept`m la DENTA!

Aspecte tehnologice în realizarea unor proteze
partiale fixe integral ceramice
Cosmin Sinescu1, Cristina Groza1, Meda Lavinia Negrutiu1, Daniela Maria Pop1, Roxana Otilia Rominu1, Emanuela Lidia Petrescu1,
Adelina Stoia1, Mihai Rominu1
1
Universitatea de Medicin` [i Farmacie Victor Babe[ din Timi[oara, Facultatea de Medicin` Dentar`,
Disciplina de Propedeutic` [i Materiale Dentare
ABSTRACT
Current study presents the stages of establishing full ceramic fixed partial prostheses using technology CAD / CAM.
Subsequently, these prostheses have been subjected to mechanical tests for recommending their use in the rear part of dental arch.
Present study findings confirm the possibility of using these types of systems in posterior area, completing the aesthetic advantage
ofthem with their biomechanical behavior, capable to integrate them into the complexity masticatory areas for which they were
made.
KEYWORDS: Integral Ceramic Systrems, CAD/CAM, Mechanical Tests
REZUMAT
Studiul de fata prezinta etapele de realizare a unor proteze partiale fixe integral ceramice utilizand tehnologia CAD/CAM.
Ulterior, aceste proteze au fost supuse unor testari mecanice in vederea recomandarii utilizarii acestora in zona posterioara.
Concluziile studiului de fata confirma posibilitatea utilizarii acestor tipuri de sisteme integral ceramice in zona posterioara, completand avantajul estetic al acestora cu un comportament biomecanic capabil sa se integreze complexitatii zonelor masticatorii pentru
care au fost realizate.
CUVINTE CHEIE: Sisteme Integral Ceramice, CAD/CAM, Testari Mecanice
Deşi ceramica a fost descoperită în timpul
secolului al XVIII-lea, a fost necesară trecerea unui secol pentru a realiza primele
restaurări integral ceramice. Primele
restaurări integral ceramice au fost realizate din ceramică feldspatică. Deşi aveau
avantaje estetice, acestea nu au fost popu-
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Fig. 1. Gips-urile folosite pentru realizarea modelului
de lucru: a) gips cls. a IV -a Hera Moldastone CN de
la Heraeus Kulzer şi b) gips de cls. a III-a Moldano
de la Heraeus Kulzer.
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lare datorită probabilită]ii crescute de a se
fractura, rezisten ]ei scăzute şi închiderii
marginale defectoase.
Zirconia a fost descoperită în anul 1789 de
către chimistul german Martin Heinrich
Klaproth şi a fost folosită pentru mult timp
în combina]ie cu al]i oxizi rari pentru a pigmenta ceramica. Prima utilizare biomedicală a zirconiei a fost realizată în anul
1969. Dupa ca]iva ani a început să fie
folosită şi în stomatologie oferind alternative estetice îmbunătă]ite.
Termenul CAD/CAM, adică “ComputerAided - Design / Computer - AidedManufacturing” (“Modelare asistată de calculator/Fabricare asistată de calculator”) ,
denumeşte planificarea tri-dimensională a
unei piese pe ecranul calculatorului cu

Fig.2. Aspectul amprentei în care s -a turnat gipsul
de cls. a IV-a pentru a se realiza modelul propriu zis.

Fig.3. Modelul de lucru după sec]ionarea bonturilor
cu Model Cut –ul.

producerea ulterioară de către o maşină
–unealtă controlată de un calculator
(Tinschert et al, 2004a). În 1971, Francois
Duret a introdus tehnologia CAD-CAM în
domeniul stomatologiei (Duret et al, 1988).

Sistemele contemporare CAD/CAM au 3
componente (Luthardt, 2001a, b):

1. Scanerul

Fig.4. S-au mobilizat bonturile cu ajutorul unei spatule.

Fig. 5. Modelului de lucru după deretentivizarea cervicală a celor două bonturi – vedere dinspre vestibular.

Scanează prepara]ia dentară furnizată de
către doctorul stomatolog atat intra -oral
cat şi extra-oral cu referin]ă la modelele de
din]i. Pentru inlay -uri şi scheletul unei singure coroane trebuie digitalizate doar
datele despre suprafa]a dinte lui preparat.
Pentru scheletele PPF sau caracterizări
ocluzale adi]ionale sunt necesare atât date

Fig. 11. Bontul 45 a fost pozi]ionat in soclul modelului pentru a fi scanat.

suplimentare despre din]ii vecini şi antagonişti, cat şi rela]iile spa]iale dintre din]ii
prepara]i.

2. Sistemul CAD
Este compus dintr-o unitate de calculator
folosit pentru planificarea şi modelarea
restaurărilor pe calculator. Programele software disponibile astăzi oferă posibilitatea
unui nivel inalt de interven]ie şi ingăduie
modelarea şi produc]ia unei restaurări individualizate. Sistemele care nu oferă o componentă completă CAD nu sunt considerate sisteme CAD/CAM ci doar sisteme CAM
sau sisteme (CAD-)/CAM (Witkowski,
2005).

3. Sistemul CAM
Acoperă diferite tehnologii de produc]ie
pentru a converti o restaura]ie virtuală
dintr-o informatie numerică într-o proteza
dentară reală. In prezent sunt utilizate mai
ales frezarea controlată de calculator.
Acestea prelucrează restaura]ie din blocul
din material plin alcătuit din metal sau
ceramică prefabricată. După activarea sistemului CAM, este necesară şi corectarea
manuală şi finisarea sau individualizarea
restaurării cu culori de personalizare sau
materiale de placaj de către
tehnicianul dentar (Luthardt, 2001a, b).
Majoritatea sistemelor CAD-CAM in tehnica
dentară operează ca un sistem de date
inchis, adică toate componentele (scaner,
unitatea CAD si cea CAM) fac legătura dintre un format de date specific şi utilizator.

Fig.8. Scanarea 2D a modelului de lucru pe care s -a precizat zonele de interes pentru realizarea viitoare proteze
par]iale fixe din Zirconia: 44 – reprezintă punctul de contact,
4.5., 4.7. – bonturile preparate şi 46 intermediarul.

Fig. 9. Software-ul ne precizează următorul element
care va fi scanat şi anume 4.4.

Fig. 10. Scanarea lui 4.4.

Materilele folosite pentru producerea
restaurărilor sunt păr]i ale acestui întreg în
sensul că sunt utilizate sisteme codate.
Pe de altă parte, din ce in ce mai multe sisteme CAD-CAM care operează printr-un
schimb deschis de date, sunt introduse pe
pia]a dentară. In acest caz modelul 3 -D
este transferat de la CAD la CAM într-un format de date neutru. Acest limbaj permite
alegerea liberă printre diversele centre de
produc]ie şi sisteme CAM (Witkowski,
2005).
In continuare vor fi prezentate etapele de
realizare a protezei par]iale fixe din zirconia
prin frezare CAD-CAM.
Modelul de lucru a fost realizat din gips cls.
a IV-a (extradur), iar soclul a fost realizat
dintr -un gips de cls. a III-a (Fig. 1). După
preparea gipsului de cls. a IV-a, urmând
indica]iile producătorului , s-a realizat modelul unitar (Fig. 2). După priza gipsului s-a
demulat modelul unitar şi s -a soclat astfel
încât baza modelului să fie plană. Cu ajutorul aparatului Sirio model Woody SR 200
s-au forat pu]urile in care au fost introduse
pinuri Dowel care au fost fixate cu cianoacrila]i. După ce pinurile au fost fixate, baza
modelului a fost izolată şi apoi s-a preparat
gipsul de cls. a III -a după indica]iile producătorului. Intr –un conformator pentru
soclu s -a turnat gipsul de cls. a III-a în care

s-a introdus modelul propriu-zis pe care a
fost aplicat in prealabil gips pentru a se
evita formarea incluziunilor de aer. După
priza gipsului s-a demulat conformatorul
pentru soclu, s-au sec]ionat şi mobilizat
bonturile, iar apoi s -au preparat cervical
cele două bonturile (Fig. 3, 4, 5).
După introducerea modelului de lucru in
scaner şi fixarea acestuia pe măsu]a existentă, s –a trecut la scanarea modelului de
lucru. Cu ajutorul software -ului de scanare
3D-Scanner versiunea 2.05, s-a realizat o
poză 2D a modelului de lucru pe care s-a
selectat zona unde urmează a se realiza
viitoare proteză par]ială fixă din Zirconia şi
anume: punctul de contact situat mezial de
bonturile preparate, cele două bonturi
preparate şi creasta edentată pe care se va
realiza intermediarul. Apoi s-a trecut la
scanarea separată a punctului de contact şi
a celor două bonturi. După scanarea tuturor
zonelor de interes, software-ul calculează
pozi]ia fiecărui element in parte, urmand
verificarea modelului virtual. In cazul in care
după scanarea ini]ială există por]iuni care
nu sunt vizibile pe modelul virtual se
scanează din nou respectiva zonă. Acest
procedeu se repetă pană la ob]inerea unui
model virtual integru. In acest moment se
pot elimina por]iunile din modelul virtual pe
care le conside răm in plus (Fig. 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13).

Fig. 12. Bontul 47 a fost pozi]ionat pe soclu in vederea scanării.

Fig.13. Aspectul modelului de lucru virtual – vedere
dinspre ocluzal.

cercetare fundamental`

Fig.6. Scanner-ul Smart Optics.

Fig. 7. Modelul de lucru a fost pozi]ionat pe măsu]a
aparatului de scanat.
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Fig. 14. Aspectul final al viitoarei proteze par]iale fixe
– vedere dinspre ocluzal.
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Fig. 15. Prin software-ul White Cam 3.0 se alege placa pe
care se va freza şi se va pozi]iona viitoare proteză par]ială
fixă astfel incat să poată fi pozi]ionate cilindrii de sus]inere a
acesteia.

Fig. 16. Maşina de frezaj de la Wieland model Zeno
4030 M1.

Fig. 17. Vedere de ansamblu a interiorului maşinii
de frezat.

Fig. 18. Aspect din timpul frezări.

Fig. 19. Aspectul scheletului din ceramică după
frezarea sa in placa de Zirconia – vedere dinspre
ocluzal.

Într-un caz clinic, următoarea etapă ar fi
scanarea muşcăturii care se pozi]ionează
deasupra modelului de lucru a cărui soclu se
află in continuare fixat pe măsu]a mobilă a
scanerului. Apoi se salvează pe hard disk
datele preluate de la scaner.
După scanarea modelului de lucru s -a trecut
la proiectarea viitoarei piese protetice. În
software-ul de design Zeno Cad Client versiunea 2.0.1 s-a creat un nou pacient în care
s-a incărcat de pe hard disk imaginea
modelului virtual. La crearea no ului pacient
s-a specificat care este arcada cu bonturile
preparate şi care sunt aceştia, care va fi intermediarul şi din ce material vor fi realizate.
In cazul nostru s-au ales din]ii 44 – 45 – 46
pentru a forma proteza par]ială fixă unde 44
şi 46 vor fi din]ii stâlpi, iar 45 va fi intermediarul. De asemenea, tot in acest moment a
fost ales şi materialul din care vor fi realizate
şi anume Zirconia. Apoi, se alege axul de
inser]ie a viitoarei proteze par]iale fixe şi se
delimitează care este zona vestibulară şi cea
orală a modelului. Software-ul ne permite
alegerea modalită]ii de trasare a limitei coletului. In cazul in care software -ul nu delimitează corect linia coletului, ni se permite
corectarea manuală a acesteia. Apoi se stabileşte spa]iul necesar pentru cimentul de
fixare. După delimitarea coletului şi specificarea spa]iului pentru ciment, se trece la
realizarea propriu-zisă a viitoarei proteze

par]iale fixe: se stabileşte dimensiunea
capelor – 0,5 mm în cazul de fa]ă, se alege
tipul intermediarului – cu sau fără morfologie, şi se proiectează conectorii. Softwareul detectează dacă conectorii nu au o
dimensiune potrivită şi ne atragea aten]ia
asupra zonelor in care există risc crescut
de fracturare. La terminarea proiectării
protezei par]iale fixe se salvează pe hard
disk. (Fig. 14).

Ini]ial a fost fixat discul de zirconia in dispozitivul de sus]inere a acestuia. Frezarea a
durat 40 minute, timp in care ini]ial puntea
de 3 elemente a fost frezată cu o freză cu
diametrul de 2,5 mm pentru schi]area
viitoarei pun]i in discul de zirconia, apoi finisările au fost realizate cu o freză de
diametrul 1 mm. Prin mişcarea verticală şi
laterală a bra]ului mobil a maşinii de frezat
se realizează freazarea in planul X şi Z, iar
prin mişcarea in plan orizontal a discului se
realizează frezarea in planul Y. (Fig. 15, 16,
17, 18, 19).
După finalizarea frezării şi tăierea tijelor de
sus]inere de pe discul de zirconia, s -a trecut
la determinarea culorii viitoarei proteze
par]iale fixe. Sinterizarea are loc la temperatura de 1.450 °C timp de 120 min.
Programul de sinterizare durează in jur de
9 h. (Fig. 20).
După sinterizare, dacă este necesar, se mai
prelucrează scheletul ceramic. Apoi se
spală de impurită]i cu vaporizatorul şi se
pregăteşte ceramica pentru placarea
scheletului integral ceramic din zirconia. Am
folosit ceramica pentru zirconia Vision
Zirkon (Wohlwend, Lichtenstein). Ini]ial a
fost acoperit scheletul cu un strat uniform
de opac dentină. Apoi am depus dentina şi
enamel -ul astfel încât să existe o supradimensionare de 10% pentru contrac]ia care
are loc la sinterizare.

Fig. 21. Intreaga gamă de ceramică de placaj Vision
Zirkon.

Fig. 20. Aspectul scheletului din zirconia după sinterizare – vedere dinspre lingual.

Software-ul WhiteCam versiunea 3.0 ne-a
permis pozi]ionarea viitoarei pun]i in discul
de zirconia Copran cu dimensiunile 98x14
mm. După stabilirea pozi]iei pe discul de zirconia s -a stabilit pozi]ia tijelor de sus]inere
a pun]ii - pentru fiecare dinte s-a ataşat 3
tije de sus]inere. Apoi aceste date au fost
transmise maşinii de frezat de la Wieland
model Zeno 4030 M1.

Fig. 22. Ceramica folosită la placarea scheletului din
zirconia.

Fig. 23. Peste stratul de opac dentină s -a depus
dentina. In această etapă se realizează morfologia
viitoarei proteze par]iale fixe – vedere dinspre lingua

Fig. 24. Aspectul protezei par]iale fixe după arderea
de glazurare – vedere dinspre vestibular.

Fig. 25. Aspectul dispozitivului metalic pe care s-a
cimentat proteza partiala fixă in vederea testării.

Fig. 26. Dispozitivul metalic de testare pe care a fost
cimentată proteza par]ială fixă integral ceramică.

protezei par]iale fixe. Fracturarea a avut un
traiect oblic plecând din punctul unde s-a
aplicat for]a şi mergand spre spre por]iunea
mezio-cervicală a conectorului. Fracturarea
a avut loc la 1.649,10 NF cu o deplasare a
capului de testare de 2,32. (Fig. 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31).
Toate valorile din studiile realizate pe proteze par]iale fixe integral ceramice cu
scheletul din zirconia au fost mult mai mici
decat valorile raportate pentru protezele
par]iale fixe metalo –ceramice (2.500 –
3.000 N) dar mai ridicate de 1.000 N care
este considerată rezisten]a minimă pentru
un material pentru a fi utilizat in regiunea
posterioară.

După arderea de sinterizare după indica]iile
producătorului a fost prelucrată. A fost din
nou spălată de impurită]i şi s-a introdus prin
vibrare ceramica pentru dentină astfel incat
să se evite formarea de incluziuni de aer in
masa ceramică. Următoarea etapă a fost
realizarea arderii de corectare. La final s –a
realizat arderea de glazurare a protezei
par]iale fixe. (Fig. 21, 22, 23, 24).
In etapa următoare s-a efectuat testarea
protezelor par]iale fixe cu scheletele realizat
prin frezare CAD/CAM şi placate cu ceramică Vision Zirkon (Wohlwend, Lichtenstein).
In vederea testării s-a realizat un dispozitiv
compus din cele două bonturi preparate
care au fost pozi]ionate cu ajutorul unor tije
la baza dispozitivului astfel incat să putem
cimenta inaintea testării proteza par]ială fixată realizată in acest scop. Acest dispozitiv
a fost machetat din ceară, şi prin procedeul
de topire-turnare a fost realizat din metal.
După tăierea tijelor de turnare s -a realizat
planarea bazei dispozitivului prin frezare.

Cimentarea s-a realizat cu Dyract Cem de la
Dentsply (Konstanz, Germania). S-a verificat planaritatea dispozitivului şi s-a trecut la
testarea protezei par]iale fixe din zirconia.
Dispozitivul metalic pe care a fost cimentată
proteza par]ială fixă a fost pozi]ionat in
maşina de testare Mecmesim model
MultiTest 5-i. După ce au fost introduşi
parametrii pentru test şi ne –am asigurat de
pozi]ia protezei par]iale fixe s-a început testul propriu-zis.
Prin deplasarea capului de testare, a cărui
formă a fost rotundă, s -a aplicat o for]ă
crescătoare progresiv pană la ruperea

Fig. 30. Aspectul protezei par]iale fixe după fracturar
ea protezei par]iale fixe – vedere dinspre vestibular.

Fig. 29. Capul de testare este in contact intim cu
proteza par]ială fixă cu schelet din zirconia.

Concluzii
Din testele realizate de mai mul]i cercetători
protezele par]iale fixe din Y -TZP au
poten]ialul de a face fa]ă for]elor ocluzale
din regiunea laterală, şi par a fi o alternativă
viabilă pentr u înlocuirea protezelor par]iale
fixe conven]ionale.
Mai sunt necesare optimiz`ri \n ceea ce
priveşte dimensiunea şi forma conectorului,
ceramica de placare, comportamentul la
uzură şi performan]ele clinice ale protezelor
par]iale fixe integral ceramice cu scheletul
realizat din zirconia.

Fig. 31. Aspectul protezei par]iale fixe după fracturarea protezei par]iale fixe – vedere dinspre oral.

cercetare fundamental`

Fig. 27. Aparatul de testare Mecmesim model
Multitest 5 –i.

Fig. 28. Bra]ul mobil al aparatului de testare . Prin mişcarea acestuia in concordan]ă cu p arametrii introduşi se
va aplica progresiv o for]ă astfel incat să fie posibillă calcularea de către software -ul aparatului de testare a for]ei
la care s -a produs fracturarea protezei par]iale fixe din zirconia
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Ofer spre \nchiriere 2 locuri \ntr-un laborator complet
echipat, zona Dr. Taberei, Bucure[ti.
Tel,: 021.725.40.48; 0722.280.383
Ofer spre \nchiriere un post de lucru \ntr-un laborator
complet echipat - Bucure[ti.
Tel.: 0769.607.998
Vând laborator complet echipat, 10 posturi de lucru,
zon` central`, Bucure[ti.
Tel.: 0769.607.998
Vând laborator de tehnic` dentar` complet echipat,
Bucure[ti.
Tel.: 0722.735.100
Vând laborator de tehnic` dentar` complet echipat,
Bucure[ti.
Tel.: 0723.174.943
Angajez tehnicieni dentari pt ceramica
[i suprastructuri pe implante,
Bucure[ti. Tel.: 0744.509.699
Vând solu]ie pentru cur`]at pasta de lustruit.
Tel.: 0723.174.943
Vând solu]ie concentrat` (3 \n 1) dezinfectant,
detergent [i dezodorizant pentru cur`]enie \n cabinet [i
laborator. Tel.: 0723.174.943
Vând cuptor GC, becuri Bunsen cu reglarea fl`c`rii,
micromotor NEY.
Tel.: 021.311.31.51, 0727.287.367
Vând centrifug` semiautomat` EUROCEM, nou`.
Tel.: 0722.473.594
Laborator de tehnic` dentar` - Bucure[ti, angajeaz`
tehnician metalist. Tel.: 0723.139.308

Laborator de tehnic` dentar` - Bucure[ti,
solicit` colaborare cu cabinete din zona
Dr. Taberei.
Tel.: 0723.139.308

MUTSUMI DENTAL
caut` distribuitori \n toat` ]ara.
Tel.: 0767.071.330

Invit`m promo]ia 1985 Tehnic` dentar` Liceul Sanitar Gala]i s` participe la \ntâlnirea
de 25 de ani ce va avea \n perioada 30 iulie 01 august.
|nscrieri [i informa]ii la tel.: 0722.262.255 Gabriel Popa

Trimite]i talonul la adresa:
C.P. 76, O.P. 63
Pentru a nu avea probleme cu
Bucure[ti
recep]ia revistei, v` rug`m s`

Talon
Revist` dustribuit` gratuit
medicilor [i tehnicienilor dentari
de SC Dental Target SRL
Tiraj 6.000 ex.

completa]i [i s` ne trimite]i
talonul.

3
EMC

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______________________________

Cost abonament: 25 RON/an; 4 exemplare
Pentru informa]ii [i abonamente: Claudia L`z`rescu,S.C. Dental Target Srl,
Str. Hatmanul Arbore Nr. 3-7, Bl. A, Sc. A, Apt. 36, Sector 1, Bucure[ti, cod 11601,
Tel.: 0724 864 358, E-mail: office@dentaltarget.ro; www.dentaltarget.ro

