New York Dental


ECHILIBRUL SPIRITUAL AL PROFESIEI MEDICALE
descântece în izolare, în paralel cu tratamentul medical prescris. Preo]ii şi magicieni
ai diferi]ilor zei func]ionau ca medici şi vindecători. Cu atât de pu]ine medicamente şi
opera]ii disponibile la vremea respectivă, ar
fi o mare greşeală să subestimăm valoarea
curativă a sugestiei şi a speran]ei de vindecare insuflate bolnavului de către medic prin
intermediul magiei.
Aristocra]ii Egiptului Antic ]ineau la sănătatea orală într-o asemenea măsură încât
aveau sclavi care se ocupau de igiena
din]ilor lor. Alimenta]ia contribuia la distrugerea din]ilor din cauza insuficientei
măcinări a cerealelor precum şi a prezen]ei
constante a nisipului în legume din cauza
solului în care acestea creşteau. Primul
medic atestat documentar nominal este un
dentist, Hesi-Ra, care era denumit „cel mai
mare dintre cei care lucrează cu din]ii şi dintre medici”. Prima femeie medic atestată
documentar nominal este Doamna
Peseshet, denumită „supraveghetoarea
femeilor medici”.
Grecii antici i se închinau lui Esculap
(Asklepios), considerat fiul Soarelui, protejatul centaurului Chiron de la care învă]ase
medicina, salvator şi vindecător, cu puterea
de a învia mor]ii, ceea ce îl supăra pe Hades,
prin]ul întunericului, care îşi vedea
împu]ina]i supuşii. Atunci Zeus a fost obligat
să îl răpună pe Asclepios, dar l-a zeificat şi
l-a pus printre stele unde acesta a devenit
Constela]ia Şarpelui. Figura sa este cea a
unui om matur, cu o expresie gânditoare şi o
barbă lungă şi albă, ]inând în mâini
Caduceul cu un şarpe încolăcit pe el care
simbolizează vindecarea. Fiica sa este
Hygeia, zei]a sănătă]ii.
Sanctuarele greceşti ale lui Asklepios, zeul
medicinei, erau în acelaşi timp temple şi
sanatorii. Credinciosul venea aici pentru a fi
tămăduit de preo]ii vindecători care lucrau în
armonie cu voin]a zeului. Erau pozi]ionate de
regulă în afara zidurilor oraşului şi în afara
templului propriu-zis aveau un număr de
construc]ii auxiliare (fântâni, cisterne,
camere pentru bolnavi). Aceste temple, care
erau adevărate centre oraculare, erau
aşezate de regulă lângă un izvor sacru cu
ape tămăduitoare din care bolnavii beau
pentru a-şi purifica sufletul. Când pacientul
venea la templul-sanatoriu era invitat mai
întâi să se spele pentru a-şi purifica trupul.
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Apoi i se indicau o dietă strictă şi o serie de
exerci]ii fizice zilnice. Înainte de a intra în
templul propriu-zis, bolnavul făcea un sacrificiu zeului, de regulă un cocoş (care simboliza via]a şi naşterea unei noi zile) sau
orice alt animal sau pu]in grâu.
Preotul recita apoi cuvintele sfinte şi rugăciunile care trebuiau repetate de către bolnav
înainte de a fi acceptat în templul lui
Asklepios, unde avea loc visul terapeutic. În
tot acest timp bolnavul era aşezat pe un pat
denumit „cliniu” (de unde şi termenul actual
de „clinică”) şi aştepta apari]ia ZeuluiVindecător care, înso]it de fiicele sale, trecea
de la un pat la altul pentru a vizita to]i bolnavii şi pentru a prescrie siropuri şi unguente
care erau administrate ulterior de către servitorii templului care se numeau „terapeu]i”.
Dovada că majoritatea leacurilor se erau eficiente se află în numeroasele ofrande votive
descoperite în aceste sanctuare. Fiecare
dintre cei care fuseseră ajuta]i de Asklepios
trebuia să facă o dona]ie în onoarea zeului
prin oferirea unei reproduceri a păr]ii corpului care fusese vindecată. (Acest obicei s-a
păstrat în zilele noastre în bisericile catolice.)
În eventualitatea că pacientul murea, preotul vindecător considera că acesta era deja
destinat pentru Hades şi deci zeul nu putea
interveni pentru a nu tulbura ordinea firească
a lucrurilor. Se presupune că, la fel ca şi
astăzi, multe boli aveau cauze psihosomatice şi deci aceste metode de lucru care
tratau în acelaşi timp mintea, sufletul şi
trupul, împreună cu predispozi]ia şi cu
încrederea în Zeu a celor care căutau ajutor
şi alinare, aveau un mare rol în rezultatele
ob]inute de preo]ii vindecători.

editorial

Dimensiunea spirituală a vindecării bolnavilor se regăseşte din ce în ce mai pu]in în
medicina contemporană clasică. Totuşi,
respectul pe care pacien]ii încă îl nutresc
pentru cei care practică profesia de medic
cuprinde nuan]e aproape magice. Le
datorăm celor care au trăit cu mult timp
înaintea noastră mai mult decât de regulă ne
închipuim. Iată de ce pentru acest editorial
de început de toamnă am ales să vă spun o
scurtă poveste despre organizarea timpurie
a profesiei medicale, în cadrul căreia existau
clinici, vizită, diete, asistente, terapeu]i…şi
un concept de tratament holistic.
În Egiptul antic, preo]ii templului lui AmunRa îi făceau Soarelui un jurământ într-o
limbă veche de mii de ani, uitată de mul]ime
şi cunoscută numai preo]ilor. Preo]ii erau în
acelaşi timp medici şi vindecători iar
oamenii veneau la temple pentru a găsi leac
spiritului şi trupului care sunt inseparabile.
Jurământul preo]ilor vindecători egipteni a
fost preluat de către greci şi transmis până în
zilele noastre ca jurământ al lui Hipocrate,
dar provenien]a sa este egipteană.
Magia şi religia erau omniprezente în lumea
antică şi jucau un rol determinant în tratamentul bolnavilor. Se considera că bolile
erau cauzate de influen]e maligne şi se invoca ajutorul unor divinită]i benefice pentru a
le contracara. Bolnavii recitau rugăciuni şi
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FILOZOFIA DENTAL TARGET
„It is a most gratifyng sign of the rapid
progress of our time that our best textbook become antiquated so quickly”
(Th. Billroth)
Revista DENTAL TARGET oferă o privire de
ansamblu asupra medicinii dentare, fiind
prima revistă românească de specialitate,
adresată atât medicilor dentişti cât şi
tehnicienilor dentari. Având în vedere legătura indestructibilă care există intre diferi]ii
factori implica]i în tratamentul oro-dentar
(medicul dentist, tehnicianul dentar, asistenta medicală, managerul de specialitate, şi nu în ultimul rând pacientul)
revista, ajunsă la cea de a 16-a apari]ie, îşi
propune o integrare ambi]ioasă a
informa]iilor de interes pentru to]i aceştia,
facilitând în acest fel şi schimbul de opinii.
Anii care au marcat apari]iile editoriale au
permis un cumul de informa]ii de ordin
conceptual. O bună parte din articolele de
specialitate prezentate cu o iconografie
preten]ioasă se adresează medicilor dentişti. Selectarea tematicii ]ine cont în
primul rând de două criterii: calitatea de
nivel academic a publica]iei şi dinamismul
inevitabil al noului în arta dentară.
Elaborarea unei proteze dentare constituie o provocare, cel pu]in din punct de
vedere al volumului de informa]ii ce trebuie selectat şi modelat de către tehnicianul dentar, astfel încât să poată fi materializată practic. Executarea corectă a unor
piese protetice dentare este bazată pe
studiul principiilor tradi]ionale (biomecanice şi profilactice) dar şi pe implementarea permanentă a tehnologiilor şi
materialelor dentare noi.
Principiile şi tratamentele dentare estetice
au invadat profesia noastră, ştiut fiind faptul că acestea fac parte din arsenalul modern de înfrumuse]are şi de întinerire al
oamenilor. Ameliorarea calită]ii asisten]ei
din domeniul medicinii dentare este un
deziderat adeseori greu de ob]inut în
condi]iile preten]iilor tot mai ridicate ale
pacien]ilor.
Pentru că în mass-media se pune mare
accent pe estetică şi cosmetică pacien]ii
ajung să creadă că apari]ia lor publică fără

restaurări estetice şi fără albiri ale din]ilor
este lipsită de "bon ton". Dorin]a de a
corecta greşelile naturii dar şi de a se sim]i
bine cu imaginea proprie trebuie percepută corect de medicul restaurator dar şi
de tehnicianul dentar, care execută efectiv
piesa protetică; ambii trebuie să urmeze
dictonul primum non nocere. Proiectarea
unor piese protetice pe o structură implantară este o reală încercare a abilită]ii,
manualită]ii şi priceperii unui tehnician
dentar.
Iată doar câteva domenii de activitate în
care DENTAL TARGET oferă sursă solidă de
informare!
Asistenta de medicină dentară sau asistenta de profilaxie este un cadru medical
cu pregătire teoretică serioasă şi practică
multilaterală ob]inute după trei ani de
învă]ământ superior de scurtă durată.
Cunoştin]ele sale medicale se bazează pe
în]elegerea fondului fiziopatologic al
fenomenelor patologice orale şi cunoaşterea bazei teoretice a manoperelor
moderne pe care le aplică zi de zi
pacien]ilor.
În vederea acestui scop asistenta de medicina dentară trebuie să fie înarmată atât
cu cunoştin]e de patologie generală şi de
simptomatologie clinică, cât şi cu tehnici
subtile de psihologie, în armonie perfectă
cu disciplina şi bunul sim] social. Tehnica
îngrijirii orale a pacien]ilor aparent sănătoşi sau purtători de boli cronice cauzatoare de dizabilită]i trebuie bine cunoscută
de către asistenta de medicină dentară.
Cunoaşterea tehnicilor corecte de îngrijire
ale bolnavului cu nevoi speciale determină
în mare măsură calitatea presta]iei de specialitate. Aceste informa]ii şi deprinderi
practice, îmbinate cu conştiinciozitate,
seriozitate şi cu un înalt sentiment altruist
şi empatie conferă rangul de coechipier al
medicului specialist de medicină dentară
şi al tehnicianului dentar.
Dezvoltarea rapidă a ramurilor ştiin]elor
stomatologice, atât sub aspect medical,
imagistic sau tehnic impun membrilor
echipei de medicină dentară aprofundarea permanentă a calificării lor
profesionale. Iată un alt aspect al filozofiei
DENTAL TARGET!

Această orchestră – medicul dirijor, tehnicianul şi asistenta formează aparent un
trio clasic. Dar ei nu pot „cânta impecabil”
fără ajutorul discret, aproape invizibil, al
managerului de specialitate. A devenit o
meserie nouă prezen]a unui angajat care
„ştie tot”! Existen]a lui este indispensabilă
în unită]ile cu mai mul]i medici, asistente
şi tehnicieni. El este la zi cu informa]iile din
domeniu, cunoaşte furnizorii pentru toate
materialele necesare, poate ob]ine reduceri de costuri. Pentru informarea lor
DENTAL TARGET oferă pagini întregi de
anun]uri, liste cu datele importatorilor şi
distribuitorilor.
DENTAL TARGET oferă artei dentare şi
membrilor echipei care împărtăşesc
această superbă meserie o gama variată
de cunoştin]e solide, din paleta mereu în
schimbare a domeniului medicinii
dentare.
Începând din numărul următor vom publica un serial care se va adresa în mod special asistentelor de medicină dentară,
pentru al le fi de ajutor şi care se va referi la
aspectele specifice ale asistării orale a
bolnavilor cu nevoi speciale: boala
Alzheimer, boala Parkinson, epilepsiile,
stările post-stroke, scleroza multiplă.
Profesionalismul personalului medical
este primul mijloc de comunicare cu
pacientul, într-o atmosferă încărcată
pozitiv. Altfel ajungem la vorbele croitorului din Lipscani: „clientul nostru - stăpânul
nostru”.
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ABSTRACT
The treatment of partially edentulous patients with removable partial dentures requires exact communication of the denture’s design
to the dental technician. For optimal results, proficient communication between the clinician and the technician is necessary and it is
essential that they work together as a team. Each member of the team plays a role in the process and must know and abide to their
responsibilities. Part of the communication between the dentist and the lab is done in written form with the help of the lab sheet, which
the clinician fills in.
Keywords: removable partial dentures, design, communication, lab sheet.
REZUMAT
Tratamentul edenta]iei par]iale întinse cu proteze scheletate presupune comunicarea exactă a proiectului protezei către tehnicianul
dentar. Pentru rezultate optime, între clinician şi tehnician trebuie să existe o comunicare eficientă, respectiv să se lucreze în echipă.
Fiecare membru al acestei echipe are un rol clar, cu responsabilită]i pe care şi le cunoaşte şi nu le depăşeşte. O parte din această
comunicare se realizează în formă scrisă prin intermediul fişei de laborator completată de medic.
Cuvinte-cheie: proteză scheletată, proiect, comunicare, fişă de laborator.
Realizarea unui proiect de proteză scheletată optim depinde de cunoştin]ele
medicului şi experien]a sa clinică, de
examinarea aprofundată a pacientului, de
planificarea corectă a tratamentului, inclusiv a prepara]iilor intraorale precum şi de
cunoştin]ele tehnice şi cunoaşterea proprietă]ilor materialelor.

aparatului dento-maxilar; capacitatea de a
anticipa viitoarele modificări ale câmpului
protetic şi de a le lua în calcul în etapa de
proiectare.
Contribu]ia tehnicianului constă în: capacitatea de a transforma diagrama bidimensională a protezei şi instruc]iunile scrise
într-o proteză tridimensională, în conformitate cu principiile mecanice şi biologice
acceptate; cunoştin]e despre tehnici şi
materiale potrivite pentru a realiza în totalitate proteza scheletată; execu]ia corectă
a protezei par]iale scheletate.

protetic` mobil`

Fig. 1. Proiect de proteză scheletată maxilară într-o
edenta]ie clasa a III-a Kennedy cu 3 modificări.

8

Contribu]ia medicului constă în primele
trei puncte, el participând la realizarea
protezei prin cunoaşterea factorilor biologici, a proceselor patologice şi a posibilelor efecte ale factorilor mecanici
asupra structurilor biologice; cunoaşterea
istoricului medical şi dentar al pacientului
şi capacitatea de a evalua influen]a acestora asupra tratamentului cu proteze mobilizabile; capacitatea de a modifica structurile orale, de exemplu prin prepararea
din]ilor, tratament parodontal şi ortodontic, pentru a creşte eficien]a tratamentului
cu proteze mobilizabile; în]elegerea
regulilor de proiectare a protezei scheletate şi aplicarea acestora pentru a realiza
proiectul unei proteze care îmbunătă]eşte
şi în nici un caz nu compromite func]iile

Fig. 2. Proiect de proteză scheletată mandibulară
într-o edenta]ie terminală complicată cu două breşe
suplimentare, una homolaterală, una contralaterală.

Dialogul dintre cei doi membri ai echipei
este esen]ial, astfel încât cunoştin]ele şi
experien]a amândurora pot contribui la
realizarea unei proteze optime.
Responsabilită]ile medicului fa]ă de laborator sunt:
1. Instruc]iuni scrise către laborator sau
tehnician, prin care să descrie clar, cite] şi
detaliat proteza care trebuie realizată şi
materialele care vor fi folosite. Medicul
păstrează în cabinet o copie duplicat a
fişei, ataşată la fişa pacientului;

2. Amprente, modele, înregistrări ocluzale
şi/sau modele montate în ocluzor sau
articulator – de bună calitate; con]inutul
pachetului trebuie men]ionat în scris în
fişa trimisă laboratorului;
3. Identificarea clară, după caz, a marginilor sau limitelor, zonelor de gravare,
zonelor care vor fi foliate şi proiectul protezei;
4. Men]ionarea materialelor preferate,
culorilor şi descrierea din]ilor artificiali care
vor fi monta]i pe proteză cu ajutorul tuturor
mijloacelor disponibile - scris, fotografii,
ilustra]ii şi/sau mostre cromatice;
5. Verificarea şi aprobarea modificărilor
propuse de tehnician sau, unde este cazul,
clarificarea datelor comunicate ini]ial;
6. Dezinfectarea tuturor materialelor trimise în laborator, în conformitate cu standardele curente de prevenire a răspândirii
infec]iilor. Toate materialele şi protezele
trimise laboratorului trebuie ambalate
corespunzător pentru a preveni deteriorarea acestora în timpul transportului;
7. Returnarea către laborator a tuturor
modelelor, înregistrărilor şi protezelor dacă

Fig. 3. Proiect de proteză scheletată într-o edenta]ie
mandibulară clasa a II-a Kennedy cu o breşă suplimentară.

Fig. 4. Proteza scheletată cu capse, vedere dinspre ocluzal cu elementele de agregare separate.

tul protezei. Instruc]iunile de lucru cu
privire la realizarea protezei cuprinse în fişa
trimisă laboratorului trebuie să includă
descrierea generală a restaurării (-lor),
tipul materialelor ce urmează a fi utilizate,
schema ocluzală ce va fi folosită, descriptorii cromatici pentru componenta fizionomică, proiectul protezei par]iale mobilizabile, data şedin]ei următoare de tratament şi faza tehnică în care este necesară
lucrarea la data respectivă.
Pentru a minimaliza posibilită]ile de interpretare greşită a proiectului protezei, se
poate cădea de comun acord cu tehnicianul asupra unui cod de culori pentru
componentele protezei. Astfel, se poate
folosi, de exemplu, galben pentru şei, roşu
pentru sprijin, verde pentru men]inere cu
croşete turnate, mov pentru bra]ele retentive ale croşetelor mixte, albastru pentru
elementele care fac încercuirea şi reciprocitatea şi negru pentru conectori la
proiectele de proteze scheletate cu croşet
turnat (Fig. 1, 2) sau galben pentru şei,
roşu pentru capse, albastru pentru bară,
verde pentru bra]ele opozante, portocaliu
pentru a desemna din]ii solidariza]i şi
negru pentru conectori la proiectele de
proteze scheletate cu sisteme speciale
(Fig. 3, 4).
Diagrama proiectului trebuie făcută cu
maximă acurate]e. Dacă desenul este de
calitate slabă, se lasă loc interpretărilor şi
poate rezulta o proteză incorect adaptată
câmpului protetic şi necesită]ilor pacientului. Pentru a asigura precizia diagramei se
pot folosi programe şi de tip CAD –
Computer-Aided Design (proiectare asistată de computer). Un astfel de exemplu
este programul RaPiD, dezvoltat în 1994
de către Facultatea de Medicină Dentară
din Birmingham, Marea Britanie (Fig. 5).
RaPiD este un asistent computerizat bazat
pe cunoştin]e pentru proiectarea pro-

tezelor mobilizabile. Are o interfa]ă tip CAD
prin care transpune instruc]iunile clinicianului într-un design precis, automatizat şi
clar. Programul permite, printre altele,
marcarea anomaliilor de pozi]ie ale
din]ilor, plasarea şeilor, pintenilor de sprijin dento-parodontal, planurilor de ghidare, bra]elor retentive şi opozante ale
croşetelor şi individualizarea conturului
conectorului principal în func]ie de câmpul
protetic. Rezultatul este o diagramă exactă
a proiectului protezei care poate fi trimisă
laboratorului împreună cu instruc]iunile
transcrise.
Indiferent de cât de bine este realizată diagrama proiectului de proteză, există limitări ale comunicării informa]iilor din cauza
transpunerii lor într-un format bidimensional. Din acest motiv, se poate marca

Fig. 5. Programul RaPiD. (Sursa: sagepub.com)

proiectul protezei pe modelul de studiu,
eliminând posibilele erori apărute la interpretarea diagramei de către tehnicianul
dentar. De asemenea, dacă pacientul se
prezintă cu o proteză de care a fost
mul]umit dar care, de-a lungul anilor, a
fost uzată se poate amprenta câmpul protetic cu proteza in situ şi turna un model
care să dea indica]ii importante despre
cum trebuie realizată proteza viitoare.

protetic` mobil`

lucrarea nu este acceptabilă sau dacă cromatica nu este corectă.
Responsabilită]ile tehnicianului fa]ă de
medic sunt:
1. Realizarea lucrărilor protetice în conformitate cu instruc]iunile scrise, modelele şi
înregistrările trimise de medic.
Instruc]iunile originale se păstrează în laborator.;
2. Unde este necesar, cererea clarificărilor
din partea medicului, de exemplu dacă
există suspiciuni că montarea în
ocluzor/articulator sau înregistrarea
ocluzală oferite de clinician ar fi incorecte;
3. Respectarea instruc]iunilor cromatice
conform fişei de laborator;
4. Anun]area medicului dacă nu se poate
demara realizarea lucrării protetice, orice
modificări sau adăugiri ale instruc]iunilor
ini]iale trebuind discutate cu medicul şi
aprobate de acesta. Modificările ulterioare
se notează şi se păstrează în dublu exemplar – unul pentru cabinet, unul pentru laborator;
5. Respectarea termenelor de predare şi
corectitudinii realizării lucrării protetice;
dacă lucrarea nu poate fi realizată, toate
materialele primite sunt returnate medicului, împreună cu o explica]ie a motivelor
refuzului;
6. Dezinfectarea tuturor materialelor trimise către cabinet şi prevenirea răspândirii
infec]iilor conform standardelor curente.
La primirea pachetului se va inspecta
con]inutul şi medicul trebuie anun]at imediat dacă se observă deteriorări ale materialelor trimise;
7. Informarea dentistului în legătură cu
materialele utilizate şi instruc]iunile de
manevrare specifice acestora;
8. Cură]area şi dezinfectarea tuturor
lucrărilor protetice şi materialelor primite
de la medic şi trimiterea acestora cură]ate,
dezinfectate şi ambalate corespunzător
pentru a preveni deteriorările posibile în
timpul transportului;
9. Anun]area medicului dacă în realizarea
lucrării protetice vor fi implicate şi ter]e
păr]i – laboratoare subcontractate sau
tehnicieni colaboratori; toate instruc]iunile
medicului vor fi transmise acestor ter]i,
păstrând în acelaşi timp confiden]ialitatea
datelor pacientului;
10. Rela]ia comercială se stabileşte între
laborator/tehnician şi cabinet, nu direct cu
pacientul.
Medicul dentist poartă întreaga responsabilitate asupra tratamentului!
Sarcina tehnicianului este de a realiza proteza conform cerin]elor medicului; tehnicianul nu are cunoştin]ele clinice şi teoretice necesare pentru a realiza singur proiec-
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protetic` mobil`

Fişa de laborator (Fig. 6,7) trebuie să
con]ină în afară de diagrama proiectului
protezei şi date referitoare la identificarea
şi contactul cu cabinetul şi medicul care a
cerut realizarea lucrării, identificarea
pacientului, inclusiv sexul, vârsta şi forma
fe]ei, elemente care pot da indicii importante legate de realizarea finală a protezei,
data următoarei şedin]e clinice, statusul
odontal, clasificarea edenta]iei, fa]etele
de uzură, din]ii migra]i vertical şi discromiile, lucrările protetice existente, materiale
care se vor folosi pentru realizarea protezei, indica]ii cromatice, artificii de
montare a din]ilor artificiali, descrierea în
detaliu a proiectului protezei; op]ional,
instruc]iuni de realizare a acesteia şi un
chenar în care se marchează con]inutul
pachetului trimis laboratorului (amprentă,
model de lucru/de studiu cu/fără model
antagonist; înregistrări de ocluzie;
fotografii; arc facial; tipul de cheie de
culori utilizat; articulator şi altele), etapa la
care se doreşte proba – schelet metalic,
ceramica neglazurată sau la gata (când
este cazul), orice alte indica]ii care pot
contribui la realizarea corectă a protezei.
Fişele de laborator folosite în mediul universitar vor con]ine şi datele de identificare
ale studentului care a preluat pacientul şi
ale medicului coordonator.
Indiferent de cât de bine este documentată fişa de laborator, întotdeauna pot
exista neclarită]i sau pot fi necesare informa]ii suplimentare. Comunicarea fa]ă în
fa]ă, la telefon sau prin e-mail este de
neînlocuit.
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Fig. 6. Model de fişă de laborator pentru proteza par]ială scheletată cu croşete.

Fig. 7. Model de fişă de laborator pentru proteza par]ială scheletată cu sisteme speciale de men]inere, sprijin
şi stabilizare.

IMPLANTURILE CU DIAMETRU MIC STRAUMANN® ROXOLID®
OFERĂ FLEXIBILITATE MAI MARE ŞI NOI OP}IUNI DE TRATAMENT
Interviu cu Dl. Dr. Didier Blase, Universitatea Catolică din Louvain - Belgia
Preluare din revista STARGET nr. 2/ 2010, Traducere Ruxandra Popescu
ABSTRACT
The small diameter Straumann® Roxolid® implants allow to benefit from the prosthetic solutions for the narrow implants, with a good predictability.
In non-esthetic zones may allow avoidance of GBR procedures and expensive treatments.
KEYWORDS: Straumann® Roxolid® implants, narrow bone ridge, TiZr, fully/partially edentated patients.
REZUMAT
Implanturile de diametru mic Straumann® Roxolid® oferă beneficiile solu]iilor protetice pentru implanturile înguste, cu predictabilitate foarte bună.
In zonele non-estetice pot permite evitarea procedurilor GBR şi a tratamentelor costisitoare.
CUVINTE CHEIE: implant Straumann® Roxolid®, creastă osoasă îngustă, TiZr, pacien]i edenta]i par]ial/total.
Dr. Blase, care sunt beneficiile implanturilor înguste?
Implanturile înguste au beneficii foarte mari în cazul
crestelor cu lă]ime redusă, pentru faptul că
augmentarea orizontală de os poate fi evitată dacă osul
rămas este în axa protetică corectă. Procedura este simplificată şi timpul de tratament poate fi scurtat. Aceasta
reduce, de asemenea, riscurile adi]ionale şi morbiditatea asociate cu procedurile de augmentare pe
suprafe]e mari. Evitarea procedurilor mari şi invazive
prin folosirea implanturilor înguste este folositoare, în
particular, în cazul pacien]ilor în vârstă. Acest lucru nu
înseamnă însă că procedurile de augmentare au
devenit învechite- ele sunt încă necesare şi esen]iale
pentru atingerea rezultatelor estetice.

suprafa]a redusă de osteointegrare, comparativ cu
implanturile de diametre uzuale: mă temeam că
această suprafa]ă nu ar fi suficientă. Acesta a fost
motivul pentru care nu am folosit implanturile înguste
decât pentru situa]ii speciale cu încărcări reduse.
De ce v-a]i decis să folosi]i Roxolid®?
Eram foarte interesat de proprietă]ile implanturilor de
diametru mic fabricate din Roxolid®. Combina]ia între
rezisten]a mai mare şi proprietă]i excelente de osteointegrare comparativ cu cele oferite de titaniul comercial
pur existent (cpTi) mi-au dat încredere în acest material.
Mai mult, am fost convins şi de modul în care
Straumann a lansat un produs nou. Lansarea acestui
produs a fost facută încet şi sigur, pe baza testărilor

Oricum, este interesant de observat comportarea acestor implanturi pe termen lung, chiar dacă acest aspect a
fost simulat în testele de laborator. Datele clinice pe termen lung vor clarifica această problemă, deoarece ştim
cu to]ii că fracturile implanturilor apar rar în primii ani de
încărcare. Trebuie deci să rămânem precau]i, chiar
dacă rezultatele testelor mecanice sunt foarte
promi]ătoare.
Care sunt beneficiile pentru pacien]ii dvs.?
Când o procedură de augmentare poate fi evitată, beneficiul major care rezultă este chirurgia mai pu]in
invazivă şi traumatică, în special atunci când este practicată în combina]ie cu chirurgia ghidată. Această
chirurgie ghidată fară lambou este încă rezervată pentru
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Un alt beneficiu al implanturilor înguste este flexibilitatea procedurii chirurgicale. De la caz la caz, implanturile pot fi plasate mai lingual sau mai bucal decat un
implant de diametru uzual. Aceasta ajută la ajustarea
excentricită]ii poten]iale a osului rămas (vezi cazul doi).
Acesta este de asemenea un avantaj când este vorba
despre spa]ii interdentare mici: diametrele mici sunt
proiectate pentru a reduce riscul distrugerii rădăcinilor
adiacente în timpul forării şi inserării implantului. Mai
mult, în general, este salvat mai mult os între implant şi
rădăcinile adiacente, lucru favorabil rezultatului pe termen lung al implantării.
Care a fost experien]a dvs. cu implanturile cu diametru
mic, înainte de Roxolid® ?
Nu am folosit în mod frecvent implanturi de diametre
mici pentru că nu am avut încredere în rezultate pozitive,
din cauza riscului ridicat de fractură în cazul implanturilor înguste, raportat în literatură. De aceea nu am
dorit să-mi expun pacien]ii la risc. O altă problemă a fost
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extensive şi a datelor clinice, iar duritatea materialului a
fost demonstrată prin teste de laborator. Studiile diferite
clinice şi preclinice m-au convins: datele preclinice generate de Gottlow (1) indicau osteointegrare excelentă.
Primul studiu clinic uman făcut de Barter şi Stone (2) a
demonstrat că implantul Roxolid® a avut succes în
cazul pacien]ilor edenta]i par]ial. Şi în final, Al Nawas
(3), care a prezentat rezultatele studiului european
multicenter. Acest studiu double - blind randomizat a
demonstrat o rată similară de supravie]uire, reac]ie a
osului şi reac]ie a ]esutului moale pentru implanturile
Roxolid® (Ti-Zr) şi Ti. Pe baza acestor date m-am sim]it
foarte încrezător în succesul tratamentului atunci când
am început să lucrez cu implanturile Roxolid®.
Ele îmi oferă posibilitatea de a beneficia de toate avantajele specifice ale implanturilor de diametre mici,
bazându-mă pe un grad necesar de predictibilitate. În
regiunile non-estetice procedurile GBR pot fi evitate şi
tratamentele pot fi mai scurte.

chirurgii implantologi îndemanatici şi experimenta]i care
folosesc un planning tridimensional complex şi
şabloane chirurgicale precise. Evitarea procedurilor
extensive de augmentare duce de asemenea la reducerea morbidită]ii, a timpului şi costurilor de tratament.
Implanturile de diametru mic Roxolid® oferă de asemenea flexibilitate mai mare, precum şi noi op]iuni de
tratament. După cum se arată în cazul doi, pacientului i
se aduc beneficii prin procedura simplificată. In cazul
trei, pacien]ii pot primi o proteză completă mobilă pe
implanturi în urma unei proceduri necomplicate, în
ciuda vârstei înaintate şi crestei osoase înguste. Astfel,
dacă putem alege între două tehnici cu rezultate similare, prioritatea ar trebui acordată procedurii mai
simple, mai pu]in invazive, care implică mai pu]ine
riscuri şi prin care se ajunge mai repede la succes. Dar,
din nou, trebuie să rămanem precau]i. Chiar dacă
implantul Ti-Zr este un implant folositor şi mai rezistent,

8a - Situa]ia finală- la 4 luni
postoperator

8b - Situa]ia ini]ială pe radiradiografie

9 - situatia clinica initiala

10a - Decolarea minimală a lamlamboului eviden]iind o dehiscen]ă mică
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cu capacită]i excelente de osteointegrare, comparativ
cu implanturile de titaniu, nu este un implant „vrăjit”
care împlineşte aşteptări nerealiste, ci este un implant
care trebuie integrat puternic în arsenalul terapeutic, pe
baza rezultatelor ştiin]ifice.
Care este viitorul implantului Roxolid®, dupa opinia
dvs.?
în primul rând este interesant de observat comportarea
pe termen lung a acestui nou material şi datele clinice
generate pe termen lung. În plus, proprietă]ile sale inovative pot duce la noi posibilită]i de utilizare. Mă gândesc la implanturile mai scurte care ar putea fi extrem
de utile pentru că ar permite evitarea procedurilor de
augmentare verticală de os şi a problemelor şi complica]iilor aferente. Poate deveni posibilă şi fabricarea
implanturilor chiar şi mai înguste de 3,3 mm. În acest
caz, întrebarea ar fi: care este lă]imea minimală de os
capabilă să suporte o încărcare func]ională, din punct
de vedere biologic? Acest lucru ar fi de mare ajutor în
practica medicală zilnică şi ar reprezenta o mărire a
numărului de op]iuni de tratament existente. În plus, ar
fi foarte interesant de ştiut dacă componentele protetice ar putea fi imbunătă]ite prin utilizarea materialului
Roxolid®. Bineîn]eles că putem utiliza aliajele clasice
disponibile TiAlV, deoarece nu ne interesează proprietă]ile de osteointegrare în cazul componentelor protetice, cu excep]ia probabil a încărcării imediate pentru
implanturile Bone Level. Astfel, din punctul meu de
vedere, există foarte multe posibilită]i care trebuie
explorate cu aten]ie.
Dr. Blase, vă mul]umesc foarte mult pentru acest
interviu.

CAZUL CLINIC 1

Pacient edentat par]ial, cu creastă osoasă îngustă în
zona non-estetică (premolari)
Două implanturi trebuie inserate în pozi]iile 44 şi 45. În
regiunea 45 este suficientă înăl]ime osoasă peste
canalul VIII. Prin contrast, lă]imea crestei este foarte
mică (Fig.1). Ar fi necesară o procedură de augmentare
care să preceadă inserarea unui implant uzual (e.g. Ø
4,1 mm). În acest caz, implanturile Roxolid® cu Ø 3,3
mm sunt o alternativă importantă, pentru a putea folosi
mai eficient substan]a osoasă existentă – în particular
pentru că osul rămas se află în axa protetică corectă.
Deoarece nu dispunem de mult spa]iu, frezarea trebuie
să fie foarte precisă şi corectă. Pere]ii osoşi sunt foarte
sub]iri, implantul transpare uşor prin ei. Este vizibilă o
mică dehiscen]ă la nivelul lamei osoase bucale în zona
45 şi 44, care nu necesită augmentare (Fig. 2A, 2b)
deoarece în această zonă nu se urmăresc considerente
estetice (Fig. 4).
Gâtul lustruit al implantului a fost plasat în mod
inten]ionat deasupra crestei, pentru a evita pierderea
de os în jurul gâtului. Pe implanturi a fost plasată o
punte de două elemente (Fig. 3A, 3b). Gâtul implantului este uşor vizibil clinic pe partea vestibulară. Papila
inter-implant este absentă.
Chiar dacă pacientul este rugat să zâmbească larg (Fig.
4), marginea gâtului implantului nu este vizibilă,
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13a - Dupa şase săptămâni sunt
plasate două bonturi LOCATOR®
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deoarece această regiune este ascunsă. Este foarte
important să analizăm linia zâmbetului pacientului
înainte de a insera implanturile în acest fel.
CONCLUZIE
În acest caz Roxolid® a permis efectuarea procedurilor
chirurgicale mai pu]in complicate, prin evitarea augmentării în zona non-estetică. Pacientul a putut beneficia de un timp mai scurt de tratament.

CAZUL CLINIC 2

Pacient edentat par]ial, cu os excentric
Măsuratorile pe radiografie în regiunea 44 arată o
lă]ime de creastă de peste 7mm. Astfel este suficient os
disponibil pentru inserarea unui implant de Ø 4,1mm.
Oricum, substan]a osoasă se prezintă excentric în raport
cu axa protetică şi cu profilul de emergen]ă. Fragmentul
de gutta-percha pe Dentascan este într-o pozi]ie mai
bucală decât osul disponibil (Fig. 5a -19). Rădăcina
dintelui adiacent 43 este plasată de asemenea foarte
bucal (Fig. 5a-21). Este clinic vizibilă o concavitate
osoasă vestibulară la 44 (Fig. 5b). După prepararea
sitului implantar pentru un implant de Ø 3,3mm,
grosimea peretelui de os este de până la 1mm, iar
lă]imea linguală este de peste 2 mm.
Alegerea unui implant Straumann Standard Plus Ø 3,3
mm Roxolid® în locul unuia de diametru uzual a permis
plasarea implantului într-o pozi]ie ideală, ]inându-se
cont de pozi]ia dorită a restaurării protetice ulterioare,
fără a apela la augmentarea osului vestibular (Fig. 6).
Mica dehiscen]ă de 2 mm nu a fost compensată.
Datorita unei incizii ini]iale deplasată lingual se pastrează bucal o bandă lată de ]esut cheratinizat (Fig. 7)
pentru a preveni recesia gingiei spre bucal. Ini]ial se
observă recesia bucală gingivală la 43. Scanul preoperator (Fig. 5a-21) oferă explica]ia: se observă o mare
dehiscen]ă osoasă a lamei osoase bucale la nivelul
acestui dinte. Pacientul nu doreşte corectarea chirurgicală muco-gingivală a acestui defect.
La opt săptămâni de la procedura chirurgicală este
cimentată o punte de trei unită]i pe implanturi la nivelul
din]ilor 44 şi 46.
CONCLUZIE
Folosirea unui implant Roxolid® Ø 3,3 mm în acest caz
a făcut posibilă plasarea unui implant într-o pozi]ie ideală fară a apela la procedura de augmentare, simplificând deci etapa chirurgicală. Pacientul a putut beneficia de o solu]ie estetică ce nu ar fi fost altfel recomandată pentru zona anterioară estetică (13 la 23) fară o
procedură de augmentare obligatorie.

CAZUL CLINIC 3

Solu]ia de prezervare osoasă pentru un pacient în
vârstă, complet edentat
O pacientă de 83 de ani complet edentată va primi o
proteză completă mobilă stabilizată pe implanturi.
Două implanturi vor fi plasate intraforaminal în regiunile
43/42 şi 33/32. Osul are înăl]ime suficientă, dar
creasta este foarte sub]ire, ceea ce ar implica o augmentare cu bloc de os sau o regularizare majoră de
creastă (Fig. 9a/b).

Plasarea implanturilor de Ø 3,3 mm permite limitarea
defectului vestibular de dehiscen]ă din regiunea 33 la 3
mm (Fig. 10a) şi la 1 mm în regiunea 43 (Fig. 10b).
Sunt decolate două lambouri mici, pentru a minimiza
trauma chirurgicală. Sunt inserate doua implanturi
Straumann® Standard Plus Roxolid® cu lungimea de
12 mm.
Inciziile ini]iale deplasate lingual au dus la păstrarea
unei cantită]i suficiente de gingie cheratinizată care a
putut fi repozi]ionată bucal în jurul gâturilor lucioase ale
implanturilor şi capelor de vindecare (Fig. 11). După o
perioadă de vindecare de 6 săptămâni sunt plasate
2 bonturi LOCATOR®. La 3 luni situa]ia clinică arată o
bună vindecare a ]esuturilor moi, cu o bandă groasă şi
lată de ]esut gingival cheratinizat în jurul implanturilor.
Radiografia panoramică (Fig. 13) demonstrează că
există suficientă materie osoasă în jurul implanturilor,
prevenindu-se astfel riscul unei fracturi mandibulare.
CONCLUZIE
Chiar dacă există suficientă înăl]ime a osului, în acest
caz creasta este foarte sub]ire. De aceea, pentru
această pacientă de 83 de ani, implanturile de
diametru mic Straumann® Roxolid® au fost o solu]ie
foarte valoroasă, evitandu-se astfel procedurile mai
invazive şi mai traumatice.

Dr. Didier Blase
Absolvent al Universită]ii Catolice
din Louvain, Belgia. Specializare în
Parodontologie şi Ortodon]ie.
Membru al Societă]ii Belgiene de
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Stil, Profesionalism, Elegan]`, Tehnologie
Cu o echip` de tehnicieni bine preg`ti]i, orienta]i spre performan]` [i
calitate, Mille Dental Art Concept vine în întâmpinarea solicit`rilor
dumneavoastr` cu o ofert` variat` de lucr`ri.
De la 1 septembrie ne desf`[ur`m activitatea într-un spa]iu cu dimensiuni generoase. Aici, cu ajutorul aparaturii de ultim` genera]ie [i al
materialelor de înalt` calitate, transform`m tehnologia în art`.
{i pentru c` o imagine valoreaz` mai mult decât o mie de cuvinte,
v` a[tept`m s` v` convinge]i.

Ne pute]i contacta la: 0723.782.450

Bun venit în lumea aliajelor
Designul optim al coroanelor şi pun]ilor ca fundament
al reuşitei restaurărilor protetice fixe

Robert Zubak, maestru tehnician dentar

Traducere de dr. Andrea Czimmerman
ABSTRACT
The fabrication of an esthetic restoration is a particular craft. The selection of the correct material for the respective indication is the
first difficult task. The combination of materials and their compatibility is the second challenge. Even if an increasing number of fixed
metal-free restorations are fabricated today, metal-ceramic restorations still constitute the largest share. Particularly in distal areas,
where the restorations and bridges are exposed to high compressive, bending, shear and tensile forces, metal-ceramic restorations
have proved their worth.
KEYWORDS: practical guide, step-by-step, alloy, wax-up, design, casting, sandblasting, oxide firing, finishing, shared experience
REZUMAT
Fabricarea unei restaurări estetice este şi necesită o muncă specială. Prima sarcină dificilă este aceea de a selecta corect materialul
raportat la indica]ie. A doua provocare este combinarea unor materiale care să fie compatibile. Chiar dacă astăzi se fabrică un număr
din ce în ce mai mare de restaurări fixe integral ceramice, restaurările metalo-ceramice constituie încă cea mai mare parte din
volumul unui laborator. În special în zonele distale, unde restaurările sunt supuse for]elor compresive, de torsiune şi forfecare mari,
restaurările metalo-ceramice şi-au dovedit valoarea.
CUVINTE CHEIE: ghid practic, pas-cu pas, aliaje, wax-up, modelare, turnare, sablare, oxidare, finisare, experien]` împărtăşită
Am lucrat mul]i ani cu aliaje dentare şi în
mod continuu am testat metale noi şi
metode inovative de wax-up şi de montare a
tijelor pentru a determina procedura perfectă de lucru.
Recent, am încercat trei aliaje dentare de la
Ivoclar Vivadent.
Colado CC este un aliaj pe bază de CromCobalt, Callisto CP+ este un aliaj pe bază de
Cobalt con]inând Paladiu şi 4all este un
aliaj cu con]inut de Crom-Nichel. Doresc să
împărtăşesc cu Dvs. experien]ele pozitive
pe care le-am avut cu aceste aliaje.

Fabricarea unei pun]i metaloceramice şi a unei coroane metalice

materiale dentare

Pregătirea

Succesul restaurărilor metalo-ceramice
începe încă din faza modelului de ghips.
După reducerea zonei gingivale, pe care de
obicei o fac sub microscop, pregătesc un
wax-up anatomic pe model sec]ionat
(Fig. 1). Deoarece bonturile mobile permit
micro-mişcări, adaptarea finală la nivelul
coletului o fac pe un model ne-sec]ionat.
Numai aşa pot ob]ine o adaptare marginală
exactă după turnare.
Fabricarea scheletului în ceară
Pentru fabricarea unui schelet stabil trebuie
modelată corect macheta de ceară. Ce
înseamnă, totuşi, modelat corect? Încercarea de a răspunde la această întrebare
poate foarte bine să umple o carte. Simplu
spus, un schelet bine modelat este
reproducerea la scară redusă a formei şi
contururilor dintelui în propor]iile adecvate.
Un schelet metalic trebuie să aibă o astfel de
formă încât ceramica de acoperire să aibă o
grosime uniformă de 1 până la 1,5 mm.

Dacă reuşim să ob]inem acest raport între
schelet şi ceramică, rezultă trei avantaje
substan]iale: stabilitatea restaurării,
culoare uniformă a întregii restaurări
(întrucât nuan]a coloristică depinde de
grosimea stratului de ceramică), precum şi
o contrac]ie controlată (cu cât grosimea
stratului de ceramică este mai mică, cu atât
contrac]ia este mai mică.
În detaliu, aceasta înseamnă: zona cervicală
este reprodusă précis. Este extrem de important să crea]i suficient spa]iu pentru ceramică la nivelul umărului. Dacă stratul de
ceramică la nivelul umărului este prea
sub]ire, opaquer-ul va transpare prin ceramică şi întreaga zonă cervicală va apare
opacă şi prea deschisă în termeni de nuan]ă.
Pentru a preveni distorsiunile cerii prin
stress termic, cu]itul de ceară trebuie să
aibă temperatura optimă (Fig 2 şi 3).
Procesarea metalului
După turnare şi răcire lentă, obiectul metalic este dezambalat. Trebuie să ne asigurăm
că nici un pic de masă de ambalat nu a fost
încorporată în metal. Datorită for]elor masticatorii mari exercitate asupra molarului unu
şi spa]iului insuficient, acoperirea cu masă
ceramică nu este posibilă.
Spa]iul necesar pentru ceramică este de
minim 1,1 mm. Acest lucru nu este posibil
aici. De aceea am hotărât să confec]ionez o
coroană integral metalică (fig. 4).
Pe macheta de ceară anatoformă se montează tijele conform cu principiile lui H. Thiel
şi se asigură şan]uri de răcire. După dezambalare metalul nu are nici o porozitate, este
neted, deschis la culoare şi reproduce în
detaliu formele anatomice.
După dezambalare scheletul este prelucrat cu
freze de carbură de tungsten. Apoi, suprafa]a
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1. Model cu bonturi mobile

2. Vedere din normă labială a scheletului din ceară

acestuia este finisată cu mişcări într-o singură
direc]ie pentru a preveni încălecărea striurilor
lăsate de freză şi perfora]iile.
Trebuie să vă asigura]i că men]ine]i o
grosime minimă de 0,3-0,5 mm astfel încât
scheletul să nu se deformeze, să nu sară
ceramica datorită tensiunilor şi să nu apară
crăpături. La sfârşit scheletul este sablat cu
oxid de aluminiu la presiunea recomandată
de producător.
Această presiune poate diferi în func]ie de
tipul de aliaj – eu am urmat recomandările
din instruc]iunile Ivoclar Vivadent. În timpul
sablării creionul trebuie ]inut în unghi obtuz
fa]ă de suprafa]a metalului. În felul acesta
particulele de oxid de aluminium nu vor fi
încorporate în suprafa]a metalului, fapt care
ulterior poate determina apari]ia bulelor în
timpul arderii ceramicii.
Oxidarea – chiar dacă acest pas nu este
stipulat de către producătorul aliajului, el
face parte din procedura mea standard de
lucru înainte de a aplica primul opac.
Aceasta îmi permite inspec]ia vizuală şi
detectarea posibilei contaminări a metalului.
Aceste două pagini arată to]i paşii importan]i de după turnarea metalului. Primul
rând de fotografii arată scheletele metalice
din cele trei aliaje diferite după adaptarea
festă pe model înainte de probă (Fig 5 a-c).
Se vede clar în rândul al doilea că finisarea
s-a făcut executând miscări ale frezei numai
într-o singură direc]ie, astfel încât să nu
apară porozită]i.
Cel de-al treilea rând de fotografii arată
aspectul scheletelor de după sablarea cu
nisip de granula]ia recomandată de 100
μm (Fig 7 a-c). Sablarea este un pas important în decursul căruia metalul este
pregătit pentru a reten]iona chimic şi
mecanic ceramica.
Al patrulea rând arată aliajele după
arderea de oxidare (Figs 8 a-c).
Fiecare aliaj formează un strat de
oxizi de o anumită culoare ce

3. Vedere din normă palatinală a scheletului
de ceară (model nesegmentat)

Colado CC

Callisto CP+

4all

5. a-c Scheletele metalice adaptate pe model

6. a-c După finisarea suprafeţ elor cu freze de finisat

7. a-c Aliajele după sablare

8. a-c Aliajele după arderea de oxidare

9. a-c Verificarea culorii oxizilor metalici

10. a-c Coroana metalică lustruită

11. a-b Textura de suprafa]ă a pun]ii frontale

Colado CC:
Co 60.0, Cr 25.5, Mo 5.5, W 5.0, Ga 3.0,
Nb - 1.0, Fe - 1.0, B - 1.0
Interval de topire: 1170 – 1380 °C
Temperatura de turnare: 1380 – 1410 °C
CTE: (25-500°C): 14.1
(25-600°C): 14.5
Oxidare: 950 °C, 1 min., fără vacuum

Callisto CP+:
Pd 25.0, Co 40.0, Cr 21.4, Mo 12.7,
W - 1.0, B - 1.0, Ta - 1.0
Interval de topire: 1185 – 1275 °C
Temperatura de turnare: 1345 – 1385 °C
CTE: (25-500°C): 14.4
(25-600°C): 14.9
Oxidare: 900 °C, 1 min., fără vacuum

4all:
Ni 61.4, Cr 25.7, Mo 11.0, Si 1.5,
Mn - 1.0, Al - 1.0, C - 1.0
Interval de topire: 1260 – 1350 °C
Temperatura de turnare: 1405 – 1465 °C
CTE: (25-500°C): 13.8
(25-600°C): 14.1
Oxidare: 950 °C, 1 min., fără vacuum
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depinde de compozi]ia aliajului.
Nu toate aliajele
necesită oxidare,
dar un strat
omogen de oxizi
4. Coroan` metalic`
este o asigurare
că metalul nu este contaminat.
Coroana integral metalică de pe molar este
doar un exemplu pentru a demonstra comportamentul aliajului, întrucât în cazurile
clinice coroanele de acest tip din zona
molară constituie frecvent stâlpul terminal
al pun]ii dacă nu există suficient spa]iu sau
pacientul este bruxoman. În astfel de cazuri
coroana molară trebuie fabricată fără a o
acoperi cu masă ceramică. Odată ce
coroana este amplasată în cuptor – după
prelucrare şi lustruire – se formează oxizii
metalici pe suprafa]a ei (Fig 9 a-c). Cu un
aliaj bun lustruirea după arderea de glazură
este foarte uşoară şi durează numai câteva
minute (Fig 10 a-c).
Fabricarea unei pun]i frontale utilizând
ceramica IPS InLine
Sablarea, cură]area şi oxidarea trebuiesc
repetate dacă stratul de oxizi este neomogen.
Acesta este un pas decisiv în ob]inerea unei
suprafe]e bine finisate şi o muncă de importan]ă fundamentală.
În timp ce sablarea îmbunătă]eşte adeziunea mecanică prin creşterea retentivită]ii
suprafe]ei metalului, oxidarea este importantă pentru reten]ia chimică. Primul strat
de opaquer crează condi]iile necesare pentru reten]ia ceramicii pe schelet. Din acest
motiv acest prim pas trebuie efectuat cu o
grijă specială. Opaquer-ul se aplică în strat
sub]ire cu o pensulă. Trebuie să ne asigurăm că vom acoperi întreaga suprafa]ă
rugoasă a metalului cu opaquer diluat.
Al doilea strat de opac este aplicat spre a
defini nuan]a coloristică şi nu are rol crucial
în rete]ia ceramicii pe metal. De aceea, al
doilea strat de opac trebuie aplicat în strat
sub]ire şi uniform, spre a masca culoarea gri
a metalului. Dacă după a doua ardere metalul încă transpare în anumite zone, poate fi
aplicat un al treilea strat de opac. Dacă nu
face]i acest lucru culoarea finală a lucrării
va avea de suferit.
Apoi urmează aplicarea ceramicii în straturi
ce vor furniza caracteristicile naturale ale
din]ilor vecini. Toate cele trei aliaje men]ionate sunt compatibile cu ceramica IPS
InLine. Aspectul mimând naturalul este clar
eviden]iat de puntea maxilară terminată
(Fig 11 a-b).
În plus, pentru a reda forma şi culoarea naturală a din]ilor, imitarea neregularită]ilor
(rota]ii în ax, fa]ete de abrazie) şi structura
suprafe]ei sunt decisive pentru ob]inerea de
restaurări cu aspect natural.
Concluzie
Satisfac]ia pacientului este determinată
decisiv de aspectul estetic al lucrării. Dacă
scheletul metalic nu a fost corect modelat,
turnat şi finisat, chiar dacă pacientul nu
observă acest lucru, succesul pe termen
lung al lucrării nu poate fi garantat. Astfel,
modelarea anatoformă a scheletului este
baza pentru o restaurare estetică de durată.
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Hera Ceram Zirconia – Signum Matrix Composite
Jurgen Freitag, MTD
JF-Dental GmbH, Bad Homburg.
ABSTRACT: Reproduction with a systematic process, of the Crowns and Bridges, with Matrix Sistem from Heraeus Kulzer – step by step
presentation of the technique and used materials, with clinical cases.
KEYWORDS: Matrix Sistem from Heraeus Kulzer, zirconia, color, clinical cases.
REZUMAT: Reproducerea printr-o procedura sistemica, a coroanelor si puntilor, cu sisteme de matrite Heraeus Kulzer – prezentare pas
cu pas a tehnicii si a materialelor folosite, insotita de cazuri clinice.
CUVINTE CHEIE: sistem de matrite Heraeus Kulzer, zirconiu, culoare, cazuri clinice.
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NAVITM (Marcă comercială înregistrată a
JF Consulting)
pentru a alege culoarea corectă. În figura
1, observa]i caseta completă Shade
Navi.
Aceasta con]ine un înveliş (de culoare
gri), care reduce efectul culorii de fundal
al hainelor pacien]ilor, astfel încât se iau
nuan]e, ochii noştri nu sunt deruta]i sau
influen]a]i de nicio culoare de fundal. De
asemenea, există o oglindă pentru
pacient, pe care să o utilizeze astfel încât
să poată discuta culoarea aleasă, dacă

aceştia doresc. La final, se poate utiliza
un şablon (mască) Shade Navi. Odată
aşezat în gura pacientului, tijele
(agă]ătoare) pentru ghidarea nuan]ei
sunt fixate în lateral. Doctorul sau tehnicianul are acum întregul câmp oral liber şi
accesibil, pentru a stabili culoarea corectă. (Fig. 2)
În figurile 3-6, pute]i observa ceea ce noi
numim „Patru paşi către succes”. Arată
modul în care suprapunem toate materialele noastre Heraeus şi nu contează dacă
sunt din]i din por]elan, micşti sau acrilici.
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Baza unei reproduceri perfecte a din]ilor
cu coroane, pun]i sau cu o lucrare combinată este un bun sistem.
Nu are sens absolut deloc să se încerce
să se ob]ină rezultate bune cu lucrare
combinată, folosind diferite materiale de
la diverse companii. În calitate de tehnician dentar, trebuie să alege]i şi să utiliza]i produsele într-o procedură sistematică. În acest articol, doresc să arăt cum
ne desfăşurăm activită]ile zilnice cu sistemul de matri]e de la Heraeus Kulzer.
Avantajul cu adevărat deosebit al acestui
sistem este că avem aceeaşi descriere şi
aceleaşi numere pentru diferite materiale. De exemplu: Componenta opalescentă de culoare albastră se numeşte
OTB. Această denumire se aplică
por]elanului de la zirconiu (fără metale)
la por]elanul cu suport metalic, por]elanul cu topire scăzută şi de asemenea compusul de matri]ă din signum. Sistemul ne
ajută în cel mai eficient mod, astfel încât
să nu fim nevoi]i să ne gândim la ce
material trebuie să folosim. Motivul se
datorează faptului că sunt toate suprapuse în acelaşi fel şi urmăm exact
aceeaşi metodă pentru fiecare caz.
Primul pas şi, după părerea mea, cel mai
important, este de a determina nuan]a
corectă. Aceasta este de obicei etapa în
care se pot face greşeli. Folosim SHADE
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Există de asemenea două posibilită]i
pentru reproducerea exactă a efectelor
naturale.
Mai întâi, şi chiar ceea ce eu prefer, este
Signum Matrix set. Ingredientele sunt:
Opaltranspa OT1, un material deosebit
de transparent, cu o uşoară opalescen]ă.
Opaltranspa OT2 con]ine cantitatea
dublă de particule opalescente în com-

11

Mamelons, avem MD1, MD2 şi MD3.
MD1 este o culoare uşor nisipie, MD2 un
galben deschis, iar MD3 este pentru
efecte extreme de galben/portocaliu.
Pentru imita]ia secundară dentină,
putem utiliza SD1 sau SD2, care sunt
materiale deosebit de cromatice.
Şi, nu în ultimul rând, există materialele
valoroase 1-4 pentru efecte deosebit de

12
fluorescente. Cu Transpa şi Transpa
Clear,
pute]i
acoperi
întreaga
recondi]ionare în straturi şi acest lucru va
asigura un luciu perfect, cu un aspect de
claritate profundă.
Ave]i op]iunea de a utiliza dentine pentru
sporire, pentru fiecare nuan]ă. Acestea
sunt mai cromatice decât Dentine normal
şi sunt extrem de importante pentru
recondi]ionările cu spa]iu limitat. Setul
care con]ine dentine de sporire se
numeşte Navigator. De asemenea, în kit

se află Mango, Taiga, Solaris, Peach şi
Caramel pentru sporire.
Există şi materiale de amplificare. Pentru
nuan]ele A, pute]i utiliza EH A. Pentru
nuan]ele B, există EH B şi pentru nuan]ele
C, există EH C. De asemenea, este
disponibil şi EH G pentru efecte de gri, EH
neutru pentru efecte de transparen]ă şi
EH luminos pentru efecte strălucitoare.

13
Setul este completat de efecte de umbră
şi lumină pentru mască. Ambele sunt
învelirea perfectă, luminoasă (îndeosebi
în zone cu straturi sub]iri), oferind efecte
fluorescente.
Cu ambele seturi, pute]i ob]ine aproape
toate efectele naturale, care vă ajută să
face]i o treabă extraordinară de a copia
dantura naturală.
Am ales mai întâi anumite coroane singulare în cazurile pacien]ilor, pentru a
prezenta succesul acestei metode.

materiale dentare

para]ie cu OT1. Opaltranspa OT5 con]ine
de 5 ori mai multe particule opalescente
şi are un aspect uşor albicios.
Opaltranspa OT10 are dublul lui OT5 şi
este un material alb deosebit de frumos,
îndeosebi pentru crestele marginale,
zonele de ocluziune ş.a.m.d. Apoi există
de asemenea şi OTB (Albastru), OTG
(Gri), OT (ice), OTA (chihlimbariu) şi OTY
(Galben) şi OT Crystal.
Sunt de asemenea disponibile smal]urile
opalescente. OS 1, 2, 3 şi 4. Pentru
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Apoi, pute]i observa o recondi]ionare a
pun]ii. Am documentat apoi un caz de
combina]ie în maxilarul inferior şi de
asemenea o proteză dentară completă în
maxilarul superior. Aceste cazuri indică
într-adevăr avantajele unui sistem extraordinar de materiale Heraeus Kulzer.
Proteza dentară completă din maxilarul
superior este individualizată cu kitul Pala
Creactive.
Mai întâi, un caz detaliat cu o coroană
singulară pe un implant cu por]elan pe
suport metalic Hera Ceram. În această
situa]ie, observăm o decolorare extremă
a danturii naturale. Prin urmare, trebuie
să urmăm acest lucru când stratificăm
recondi]ionarea. În acest caz, pacientul a
solicitat o coroană perfectă nevizibilă.
Pregătirea dintelui 12 se încheie respectând următorul protocol clinic corect.
Figura 8 arată efectele suprapuse şi pozi]ia
în care am aşezat aceste materiale.
În figura 9, pute]i observa ceea ce noi
numim o „bună adaptare la dantura naturală”.
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Următorul caz a fost pu]in mai complicat,
deoarece această tânără pacientă nu a
fost foarte mul]umită cu situa]ia sa anterioară, după ce a suferit un accident de
maşină. Dintele 11 a fost fisurat, astfel că
a decis să i se închidă spa]iul liber dintre
cei doi din]i centrali. Am realizat o
coroană pe suport de zirconiu pe dintele
11 şi un fragment din por]elan pe 21.
Pentru fragment, am folosit por]elan pe
suport metalic Hera Ceram. Mai întâi, am
creat un model cu material cu matri]ă
refractară Heravest R şi apoi am modelat
direct fragmentul din por]elan. Cu ajutorul acestei tehnici, pute]i închide
spa]iile libere şi pute]i, de asemenea,
crea plombe şi placare din por]elan.
Figura 10 prezintă situa]ia dinainte, iar în
figura 11, pute]i observa pregătirea dintelui 11. Dintele 21 nu a necesitat
pregătire, deoarece cu por]elanul pute]i
urma un plan de tratament non-invaziv.
Figura 12 prezintă prima încercare în şi
pe dintele 14 şi pute]i observa întreaga
situa]ie de cimentare la recondi]ionare.

Următoarea coroană anterioară singulara
indică modul în care o decolorare
extremă a unui dinte devitalizat deranjează armonia bucală. Dar, cu ajutorul
unei bune tehnici de stratificare şi a unui
material ceramic perfect, precum zirconiul Hera Ceram, pute]i crea o coroană
excelentă. Cred că acest rezultat este întradevăr satisfăcător pentru pacient.
(Figura 16)
Acum am ajuns la punte. Deoarece
lucrăm cu zirconiu, părerea noastră este
că situa]iile cu pun]i sunt mai estetice
decât por]elanul pe suport metalic. Un alt
mare avantaj este că pute]i arde puntea
de multe ori, fără a avea probleme cu
fixarea scheletului. Nu contează cât de
mare este scheletul, deoarece nu ave]i
flexiune deloc în timpul procedurii de
ardere. Figura 17 prezintă situa]ia dinaintea tratamentului. Pacientul a fost
nemul]umit de aspectul estetic al pun]ii
din por]elan cu suport metalic, cu o
vechime de patru ani.
Figura 18 prezintă puntea pe suport de zirconiu, din vedere laterală.
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prezintă acumularea zirconiului Hera
Ceram, iar figura 28 prezintă rezultatul
după procedura de ardere.
Figurile 29 şi 30 prezintă învelişurile din
crom-cobalt şi pe cele secundare lipite
peste ataşamentele primare.
Aici folosim învelişurile secundare de la
Bredent.
Figura 31 prezintă întreaga situa]ie pe
model.
Proteza dentară este personalizată cu Pala
Creactive. Cele de mai jos descriu modul în
care se lucrează cu acest material.
Primul pas este să sabla]i proteza dentară.
Apoi aplica]i conectorul şi îl lăsa]i să se
infiltreze în suprafa]ă, timp de două
minute. Ultima etapă este de a-l lăsa să se
întărească timp de 90 secunde. După
aceea, pute]i adăuga materiale individuale Pala Creactive; de exemplu, nuan]a
200 sau roz deschis şi restul din acest kit,
pentru a oferi protezei dentare un aspect
mai natural. La final, lustrui]i proteza cu
pastă HP de la Heraeus.
Figurile 32 – 38 prezintă întreaga activitate
şi un aspect deosebit de plăcut şi natural.
Considerăm că stilizarea întregii activită]i
este chiar o procedură uşoară pentru noi.
Aşa cum s-a mai discutat, fiecare material
este o parte a unui sistem, astfel că se
aplică aceeaşi denumire şi acelaşi număr
de la por]elanurile Hera Ceram la
amestecul de matri]ă Signum. Acest lucru
ne ajută să ob]inem rezultate exacte în

activitatea noastră zilnică de laborator.
Cel pu]in, acesta este un sistem perfect
pentru tehnicienii care doresc un aspect
estetic mai bun şi mai mult control asupra
activită]ii pe care o desfăşoară.
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În figura 19 observăm marele avantaj al
adaptării zirconiu – gingii. Consider că
este ceea ne trebuie; o gingie perfect
sănătoasă.
Figura 20 prezintă îndeaproape unele dintre detaliile de stratificare, iar în figura 21,
observăm puntea finisată, după cimentare. De asemenea, pare mai naturală şi cu
un aspect estetic mai deosebit decât puntea veche din figura 17.
Acum schimbăm partea de material şi
adăugăm amestecul de matri]e Signum.
Pentru a documenta avantajele sistemului, putem alege o situa]ie combinată care
implică ataşamente de precizie în maxilarul inferior şi o proteză dentară personalizată în maxilarul superior. În această
situa]ie, am încercat să combinăm o
punte de zirconiu cu ataşamente externe
şi 2 fa]ete de matri]ă Signum (peste
ataşamente) în zona din]ilor 34 şi 44.
Apoi am înlocuit din]ii care lipseau, cu
din]i premium Heraeus. Din]ii premium
Heraeus au fost folosi]i şi în maxilarul
superior.
Figurile 22 şi 23 oferă o impresie despre
cât de natural poate fi aspectul unui
amestec modern, precum matri]a
Signum.
În figura 24, observăm starea pacientului
înaintea tratamentului.
Se în]elege de la sine faptul că are mai
pu]ine în comun cu caracterul estetic natural. După pregătire, am realizat scheletul
din zirconiu cu Cara (sistemul CAD CAM
de la Heraeus). Pentru şlefuirea ataşamentelor, am folosit kitul 1 KR Starter
pentru zirconiu, din NTI Kahla.
După părerea noastră, această companie
fabrică cele mai bune instrumente rotative. Când vă trebuie polizoare pentru zirconiu, coroane telescopice şi ataşamente, acest kit de instrumente vă pune
la dispozi]ie întreaga gamă. Figura 27
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1ABSTRACT
Treatment of dental discoloration with external bleaching is becoming very common in dentistry; however, possible irreversible alterations on enamel surface due to bleaching procedures make up for a topic of controversy in the literature.
The aim of this study was to evaluate the clinical effects of bleaching by measuring the dental plaque accumulation on human enamel, in vivo.
Methods: Eighteen volunteers (12 women, 6 men) with dental discoloration, but not revealing any restorations or periodontal problems were assigned
for this study. Bleaching agent gel with 35% hydrogen peroxide was applied only to labial surfaces of upper arch teeth. After a classic clinical examination dental plaque accumulation was measured with two plaque indexes after a non-brushing period of 30 hours pre- and post-bleaching.
Results: The results of the comparison of pre- and post-bleaching measurements showed, that af-ter the non-brushing period plaque accumulation
scores for bleached surfaces were lower than the non-bleached surfaces scores.
Conclusions: According to the results obtained in this short term in vivo study, external vital bleaching with 35% hydrogen peroxide seems to discourage plaque accumulation on bleached human enamel after a non-brushing period lasting more than a day.
KEYWORDS: bleaching, plaque accumulation, 35% hydrogen peroxide, tooth discoloration
REZUMAT
Tratamentul discromiilor dentare prin albire vitală în cabinet este un procedeu foarte frecvent utilizat în estetica dentară, cu toate că posibilele altera]ii
ireversibile cauzate de acesta în smal] sunt intens dezbătute în literatura de specialitate.
Scopul acestui studiu clinic, este de a evalua efectul albirii asupra acumulării plăcii dentare pe smal]ul dentar.
Material şi metodă: În acest studiu a participat un lot de 18 pacien]i, reparti]ia lor pe sexe fiind 12 femei şi 6 bărba]i, cu modificări de culoare ale
din]ilor, dar integri coronari şi fără probleme parodontale. S-a aplicat pe suprafa]a vestibulară a din]ilor arcadei superioare gel de albire cu con]inut
de peroxid de hidrogen 35%. După un clasic examen clinic s-a măsurat cu doi indici depunerea plăcii dentare înainte şi după albire la acelaşi lot
după o perioadă de 30 de ore de ab]inere de la spălarea din]ilor.
Rezultate: Prin compararea rezultatelor ob]inute înainte şi după albire s-a constatat o depunere mai scăzută a plăcii dentare pe suprafe]ele dentare
albite decât la aceeaşi din]i ai pacien]ilor înainte de albire.
Concluzii: Pe baza rezultatelor ob]inute în acest studiu in vivo de scurtă durată albirea dentară cu peroxid de hidrogen 35% pare a nu favoriza acumularea plăcii dentare după o perioadă de nespălare a din]ilor ceva mai lungă decât o zi.
CUVINTE CHEIE: albirea din]ilor vitali, placa bacteriană, discromie de smal].
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Alegerea temei. Discromiile dentare definite drept modificările de culoare ale
din]ilor, reprezintă una din frecventele
cauze pentru care pacien]ii apelează la
tratament estetic.Trăim într-o perioadă în
care din ce în ce mai mult pacien]i ai noştri
solicită din]i „mai albi”(8). În general colora]iile suprafe]elor dentare pot fi divizate în
extrinseci (localizate pe fa]a externă a dintelui) sau intrinseci (localizate în interiorul
dintelui)(5,6), sau combina]ia celor două
(11). Detartrajul, periajul profesional şi
lustruirea suprafe]elor dentare sunt procedee terapeutice de elec]ie pentru
tratarea discromiilor extrinseci, cu toate că
pentru îndepărtarea discromiilor rezistente
şi discromiilor intrinseci sunt necesare procedee de albire (1). Recent procedeele de
albire au ca agent activ peroxidul de hidrogen, care poate fi aplicat direct sau se
des¬compune printr-o reac]ie chimică din
peroxidul de carbamidă sau perboratul de
sodiu (3,9).
Concentra]ia precum şi durata şi numărul
aplicărilor peroxidului de hidrogen par să
influen]eze succesul albirii (2,14,15).
Majoritatea studiilor cercetează modificările micromorfologice a smal]ului după
diferitele procedee de albire. Deoarece
mul]i sus]in că smal]ul devine mai rugos
după albire pornim de la ipoteza că modi-

ficările morfologice ar favoriza creşterea
acumulării plăcii bacteriene (4).
Scopul cercetării de fa]ă este examinarea
suprafe]ei din]ilor unui lot de pacien]i
înainte şi după albirea din]ilor cu peroxid
de hidrogen 35% în vederea determinării
unor diferen]e în ceea ce priveşte acumularea plăcii bacteriene pe suparafe]ele
dentare înainte şi după albire.

Material şi metodă
Eşantionul de studiu (18 pacien]i) este
reprezentativ pentru popula]ia ]intă şi
cuprinde 18 pacien]i, reparti]ia lor pe sexe
fiind 12 femei şi 6 bărba]i.
Lotul nostru provine din Universitatea de
Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş,
examinarea fiind efectuată în decursul
anului 2010.
Criteriile de includere a subiec]ilor în lot:
- pacien]i care au prezentat modificări de
culoare a din]ilor, fără restaurări coronare.
- cooperarea pacien]ilor: au respectat
restric]iile înainte şi după albire, au fost
dispuşi să revină la o examinare ulterioară.
- mediul de provenien]ă: studen]i ai
Facultă]ii de Medicină Dentară din TârguMureş, cu vârsta cuprinsă între 21-24 ani.
Pacien]ii au fost ruga]i să nu se spele pe
din]i cu o zi înainte de albire, respectiv
seara şi diminea]a, şedin]a având loc

Graficul 1: Reparti]ia pe sexe a lotului examinat

după masă. Puteau păstra obiceiurile
legate de alimenta]ie, dar guma de mestecat era exclusă. Practic s-au ab]inut de la
igienizarea cavită]ii bucale aproximativ 30
de ore.
Înainte de albire, după respectarea indica]iilor anterioare s-a colorat placa bacteriană cu albastru de metil 1% prin clătire
câteva secunde. S-a fotografiat statusul
ini]ial (Fig.3), apoi s-a examinat arcada
superioară şi inferioară consemnând în
fişa de observa]ie prin două modalită]i de
măsurare a acumulării plăcii bacteriene
utilizate simultan respectiv: indicele
Quigley-Hein Plaque Index Modificat de
Turesky (TPI) şi Modified Navy Plaque
Index modificat de Rustogi (MNI)(4).
TPI index care punctează valorile după
următoarele criterii: 0- lipsa plăcii, 1- pete
separate de placă dentară de a lungul

Fig1. Quigley Hein Index (Modificat de
Turesky şi colab., 1970)

Fig 2. Modified Navy Plaque Index
modificat de Rustogi (MNI).

Fig.3. Placa dentară colorată cu albastru de metil înainte de albire

Fig.4. Placa dentară după albire

marginii gingivale, 2- o bandă continuă sub]ire până la 1 mm de a
lungul marginii gingivale ale dintelui, 3- bandă mai mare decât 1
mm, dar acoperind o suprafa]ă mai mică de 1/3 a dintelui,
4- placă dentară acoperind cel pu]in 1/3 din suprafa]a coroanei
dentare, dar mai pu]in decât 2/3, 5- placă acoperind 2/3 a
coroanei sau mai mult (Fig1).

Fig.5. Determinarea culorii prealbirii

Fig.6. Determinarea culorii după albire

Graficul 2: Indicele Quigley-Hein înainte de albire pe arcada superioară/inferioară

Graficul 3: Indicele Quigley-Hein după albire pe arcada superioară/inferioară

Graficul 4: Indicele Rustogi înainte de albire pe arcada superioară/inferioară

studiul lucrării, prin modificarea aderen]ei
plăcii dentare la smal]ul albit.
Datele au fost prelucrate statistic folosind
statistica descriptivă în Excel, testul de
normalitate Kolmogorov-Smirnoff în
Graphpad şi Testul Student t.

Rezultate:
Din analiza statistică a indicelui QuigleyHein reies următoarele:
Pe baza statisticii descriptive putem afirma
că înainte de albire media valorii acumulării plăcii bacteriene a lotului nostru
după indicele Quigley-Hein a fost 1.48,
devia]ia standard: 0.25, varia]ia: 0.07, iar
coeficientul de variabilitate (CV) 17.24.
După albire se constată o medie de 1.09,
devia]ia standard 0.42,varia]ia 0.18 şi CV
38.92.
Curba de distribu]ie a frecven]ei în ambele
cazuri este aplatizată, înainte de albire este
asimetrică spre valorile mari, iar după albire
spre valorile mici.
Comparând valorile acumulării plăcii pe
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Indexul MNI se bazează pe prezen]a sau
absen]a plăcii dentare notând 1 sau 0 pe
nouă zone ale suprafe]ei dentare. Suma
acestor scoruri este valoarea MNI a dintelui (Fig.2 )
După determinarea indicilor s-a efectuat
un periaj profesional minu]ios pentru îndepărtarea plăcii bacteriene colorate cu
albastru de metil 1%.
S-a determinat la arcada superioară
culoarea ini]ială a din]ilor cu cheia Vita
Classic şi s a realizat o imagine fotografică
(Fig.5).
Arcada inferioară nu a fost albită, ea
rămânând ca grup martor. Materialul de
albire a fost folosit conform indica]iilor
producătorului. S-a utilizat material de
albire cu con]inut de 35% peroxid de
hidrogen. Înainte de aplicarea gelului de
albire s-a aplicat protectorul gingival, un
material fotopolimerizabil. S-a aplicat gel
de albire într o singură şedin]ă, de 2 ori
câte 8 minute vestibular pe din]ii arcadei
superioare de la 1.5 la 2.5, după care s-a
îndepărtat gelul de albire cu aspiratorul
chirurgical şi s-a spălat abundent cu apă.
Cu ajutorul cheii Vita clasice şi prin
fotografiere, s-a înregistrat şi culoarea
ob]inută imediat după albire (Fig.6).
După două săptămâni cu respectarea
aceleiaşi indica]ii privind ab]inerea de la
realizarea igienei bucale cu 30 de ore
înainte de prezentarea la control, s-a
recurs la colorarea plăcii cu aceeaşi
metodă, cu albastru de metil 1%.
După un examen clinic clasic s-a determinat acumularea plăcii cu indicii utiliza]i
ini]ial, consemnându-se în fişele de observa]ie şi s-au realizat fotografii (Fig.4).
După un periaj profesional s-au badijonat
preventiv cu solu]ie de fluor din]ii arcadei
albite, pentru remineralizare şi evitarea
hipersensibilită]ii dentare post-albire, cu
toate că doar câ]iva pacien]i au semnalat
hipersensibilitate moderată câteva zile
după albire. Fluorizarea arcadei albite nu
s-a realizat în şedin]a când s-a făcut
albirea pentru a nu influen]a în nici un fel
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Graficul 5: Indicele Rustogi după albire pe arcada superioară/inferioară

arcade putem afirma că există o diferen]ă
extrem de semnificativă statistic (p<0.0001,
CI =95%= 0.08733-0.2127) ceea ce
priveşte media acumulării plăcii pe arcada
superioară înainte şi după albirea din]ilor.
{i în cazul mediei acumulării plăcii pe arcada
inferioară înainte şi după albire am găsit
diferen]e foarte semnificative
statistic (p=0.0013, CI=95%=0.11300.3870).
În cazul indicelui Rustogi am ob]inut rezultatele din graficul 4:
Utilizând statistica descriptivă putem afirma că înainte de albire media valorii acumulării plăcii bacteriene a lotului nostru
după indicele Rustogi a fost 3.31,
deviia]ia standard: 0.33, varia]ia: 0.11, iar
coeficientul de variabilitate (CV) 10.07.
După albire se constată o medie de
2.53, devia]ia standard 0.75, varia]ia
0.57 şi CV 29.76.
Curba de distribu]ie a frecven]ei în
ambele cazuri este aplatizată, înainte de
albire este asimetrică spre valorile mari,
iar după albire spre valorile mici.
Comparând valorile acumulării plăcii pe
arcade după indicele Rustogi putem afirma că există o diferen]ă foarte semnificativă statistic (p<0.0001, CI =95%=
0.5170-1.150) ceea ce priveşte media
acumulării plăcii pe arcada superioară
înainte şi după albirea din]ilor.
Discu]ii: Lucrarea de fa]ă a evaluat
efectele albirii vitale cu peroxid de

hidrogen 35% asupra acumulării plăcii dentare de a lungul
unei perioade scurte de timp.
Pe baza rezultatelor ob]inute, prezentate statistic şi fotometric
reiese că după o perioadă de 30 de ore de ab]inere de la igienizarea cavită]ii bucale, respectiv spălarea din]ilor, depunerea
plăcii bacteriene pe din]ii albi]i era semnificativ mai mică
decât înainte de albire. Rolul etiologic al plăcii dentare în
boala parodontală şi caria dentară este indiscutabil. Într-o
cavitate bucală sănătoasă există un echilibru dinamic între
reten]ia şi îndepărtarea plăcii dentare.
Suprafe]ele rugoase favorizează formarea şi maturarea plăcii
dentare. Există însă o foarte mare controversă legată de efectul albirii vitale asupra morfologiei, rugozită]ii smal]ului. În
acest sens, specialiştii se împart în două tabere. Unii care
sus]in că după albire smal]ul este afectat şi devine mai rugos
(7,10) şi al]ii, care nu au găsit diferen]e morfologice semnificative (2,12,16). Opiniile şi rezultatele contradictorii se pot
datora: diferitelor materiale de albire utilizate în studii, care au
pH foarte variabil (13), de la 3.67-11.13, compozi]ia chimică
şi substan]ele additive diferă de la un producător la altul ,
metodologia fiecărui studiu din literatură diferă. Studiile care
cercetează suprafa]a smal]ului de obicei cu Microscopul
Electronic de Scanare (SAM), cu profilometru sau cu Knoop
Indentor sunt realizate in vitro, de aceea cel mai probabil in
vivo, datorită capacită]ii tampon al salivei umane se realizează
un echilibru între procesele de demineralizare şi remineralizare, astfel alterările morfologice ale ]esuturilor dentare
dure, ale smal]ului sunt mai nesemnificative (5).
Obiectivul acestui studiu era evaluarea acumulării plăcii
dentare după albire şi nu a micro-modificărilor morfologice ale
smal]ului. Dar fiind probabil o legătură între ele sunt necesare
studii suplimentare pentru elucidarea problematicii, ca peroxidul de hidrogen 35% provoacă sau nu modificări morfologice şi structurale a smal]ului, care ar afecta capacitatea de
aderare a plăcii dentare.
După albire vitală se recomandă - în cazurile în care sunt necesare - înlocuirea vechilor obtura]ii din compozit, ca acestea să
se efectueze după minimum 2 săptămâni. Deoarece multe
studii semnalează, că moleculele libere de peroxid şi radicalii
liberi de oxigen eliberate din materialul de albire interferează
cu reac]ia de polimerizare, reducând adheziunea la smal]
(13). Ipotetic ar fi posibil ca din cauza acestori radicali liberi
încă prezen]i pe smal] cu reducerea energiei libere de
suprafa]ă să se modifice aderarea şi depunerea, maturarea
plăcii dentare după albire (17).
Pentru a minimaliza subiectivitatea în evaluări s-a utilizat doi
indici pentru determinarea acumulării plăcii dentare (4). Ar fi
fost de dorit ca perioada de ab]inere de la igienizare să fi fost
mai lungă durată, pentru ca – eventual - rezultatele aderării
plăcii dentare să fie mai concludente.
Concluzii: pe baza rezultatelor ob]inute se poate afirma că, în
condi]iile acestui studiu in vivo de scurtă durată, albirea vitală
cu un material de albit cu con]inut de peroxid de hidrogen de
35% nu a favorizat accelerarea acumulării plăcii bacteriene, ci
din contră a determinat o acumulare mai re-dusă de placă
dentară post-albire.
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