Pacien]ii unui Dumnezeu
mai pu]in important
“The storyteller's job is to spread light and not to master.”
Robert Hunter

Frumoasă sunt, cum este un vis cioplit în stâncă
Şi sânii-mi de care atâ]ia se striviră
Poe]ilor o mută iubire le inspiră,
Materiei asemeni, eternă şi adâncă.
În larg azur ca sfinxul stau mandră şi ciudată;
mi-i inima de ghea]ă şi trupul cum sunt crinii;
urăsc tot ce e zbucium tulburător de linii
şi nu plâng niciodată şi nu râd niciodată.

regulă trei ani, cum sunt igieniştii sau „terapiştii” care să efectueze anumite proceduri stabilite prin lege, obligatoriu sub
coordonarea unui medic dentist care va şi
continua tratamentul. Exemplele sunt multiple şi variază de la o ]ară la alta. În
România lui 2012 există această preocupare? Un minim de îngrijire medicală care
să cuprindă detartraj, periaj profesional,

Suntem unii mai europeni
decât ceilal]i?
În final, sunt românii pacien]ii
unui Dumnezeu
mai pu]in important?
sigilări, fluorizări, tratament al cariilor,
instruire cu privire la igienă şi alimenta]ie
precum şi tratament de urgen]ă ar trebui
să fie accesibil pentru orice cetă]ean.
Între timp, sunt convinsă că to]i colegii mei
au observat creşterea rampantă a bolilor

dentare cauzate de modificări în
alimenta]ie şi de lipsa igienei şi a tratamentelor. Precum şi faptul deja de notorietate că instruim pe bani publici specialişti
pe care îi „trimitem” gata forma]i şi cu
experien]ă să lucreze în străinătate,
frecvent în sistemul public. Fenomenul,
sub diferitele sale aspecte, este cunoscut
interna]ional sub numele de „brain drain”
– drenajul creierelor. Nu se petrece numai
în medicina dentară, ci în toate ramurile.
Acest fenomen pare să facă parte în mod
paradoxal din solu]ia pe care aceste state
au găsit-o pentru a asigura accesul la
tratament stomatologic propriilor cetă]eni.
Intrarea în Uniunea Europeană înseamnă
numai facilitarea exportului de inteligen]ă
şi resurse? Suntem unii mai europeni
decât ceilal]i? În final, sunt românii
pacien]ii unui Dumnezeu mai pu]in important?

Poe]ii pe vecie ursi]i ai firii mele,
Ca-n fa]a unui templu cu mândri stâlpi senini
Îşi vor petrece via]a în studii lungi şi grele
Căci am ca să-i înduplec pe-aceşti aman]i blajini
Oglinzi în care totul mult mai frumos s-aşterne:
Adâncii mei ochi limpezi, plini de lumini eterne.
Charles Pierre Baudelaire – Frumuse]ea

În prag de 8 Martie, redac]ia revistei noastre
urează tuturor femeilor o primăvară plină de lumină, verde crud şi căldură sufletească.
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editorial

Accesul la servicii stomatologice este o
problemă serioasă în orice ]ară care se
vrea a fi civilizată din lume. Există fără
îndoială zone mai mult sau mai pu]in
favorizate, atât prin localizare cât şi din
punct de vedere economic, dar rolul statului respectiv este tocmai acela de a crea
oportunită]ile necesare ob]inerii cel pu]in
a unui nivel de bază garantat. Această preocupare se reflectă în diverse solu]ii cum
sunt scutirea de impozite pentru medicii
care activează în anumite regiuni considerate defavorizate, unită]i stomatologice
mobile, găsirea de personal calificat care
să efectueze stagii periodice, limitarea
numărului de cabinete deschise în oraşe
pe baza unor criterii stabilite, etc. Până şi
în România comunistă în]eleg că se efectuau stagii obligatorii în mediul rural pe
bază de reparti]ie pentru 2 sau 3 ani. În
alte ]ări se merge pe ideea formării unor
specialişti cu studii de durată medie, de
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La fiecare sfârşit de an universitar, tinerii absolven]i ai universită]ilor de medicină, îmbrăca]i în robe elegante, depun Jurământul lui Hippocrate.
Chiar primul enun] al acestui jurământ tradi]ional spune: „Să respect pe cel care m-a învă]at această artă la fel ca pe propriii mei părin]i, să împart cu el
cele ce-mi apar]in şi să am grijă de el la nevoie”. În acest sens, colectivul revistei Dental Target îşi propune să abordeze o nouă rubrică,
VIVAT PROFESSORES, proiect publicistic de omagiere a dascalilor de elită care s-au dăruit cu ardoare muncii de educa]ie în arta medicinii dentare,
îndrumând şi încurajând cu perseveren]ă primii paşi ai studen]ilor spre culmile performan]ei.

VIVAT PROFESSORES!
Prof. Dr. gh. Matekovits

Pentru munca sa de o via]ă pe domeniul ştiin]elor medicale, Profesorul Universitar Dr. Ştefan Bocskay a primit recent cel mai
valoros titlu academic - Doctor Honoris Causa, din partea senatului
Universită]ii de Medicină şi Farmacie Semmelweis din Budapesta.
În cadrul acestei ceremonii, rectorul Universită]ii Semmelweis, Domnul
Prof. Dr. Tulassay Tivadar a înmânat acest titlu pentru opt profesori din
elita medicală mondială.
Printre aceşti oameni deosebi]i, cu o bucurie aparte,
amintim şi prezen]a a doi profesori universitari din România.
Titlul de Doctor Honoris Causa a fost acordat următoarelor persoane:
Prof. Dr. Dirk Pickuth, radiodiagnostician din Saarbrücken,
Prof. Dr. Andrzej Wiecek, nefrolog şi transplantolog din Varşovia,
Prof. Dr. Renato V. Iozzo, anatomist din Philadelpia,
Prof. Dr. James S. Skinner, genetică experimentală din Birmingham,
Prof. Dr. Masaki Kitajima, chirurg, părintele roboticii în chirurgie din
Tokyo,
Prof. Dr. Ferenci Péter, hepatolog şi gastroenterolog din Viena,
Prof. Dr. Nagy Örs, chirurg ortoped la UMF - Târgu Mureş,
Prof. Dr. Ştefan Bocskay de la Universitatea de Medicină Dentară Târgu Mureş.
În cadrul evenimentului, Domnul Prof. Dr. gerber gábor, prodecanul
Universită]ii Semmelweis a eviden]iat în cuvinte motiva]ionale - laudatio – atât munca didactică de peste jumătate de secol a Domnului
Profesor Ştefan Bocskay cât şi meritele deosebite în elaborarea şi
răspândirea europeană a cercetărilor cu privire la studierea histologică

eveniment

Domnul Profesor Dr.
Ştefan Bocskay s-a
născut în data de
02.08.1929
la
Sighetul Marma]iei.
Ob]ine diploma de
medic stomatolog la
UMF Cluj în anul
1954. Îşi desfăşoară activitatea în
cadrul
Spitalului
Jude]ean din Târgu
Mureş ca medic specialist, apoi ca medic primar până în
anul 1960, când este invitat ca asistent la disciplina de
Odontologie – Parodontologie de către domnul Prof. Dr.
Ludovic Csögör, rectorul Facultă]ii de Stomatologie din
Târgu Mureş. Parcurge toate treptele ierarhice şi în anul
1978 devine profesor universitar. Deşi s-a pensionat din
anul 1999, continuă activitatea universitară, la ora actuală fiind un dascăl activ la conducerea studiilor doctorale.
Fiind un adevărat pasionat al voca]iei, Domnia Sa
s-a implicat şi în munca de organizare a procesului
didactic. A fost de trei ori decanul Facultă]ii de Stomatologie, între anii:1972-1973, 1984-1986, 19891990, iar între anii 1986–1989 de]ine func]ia de prodecan al celor trei facultă]i medicale: Facultatea de
Medicina generală, Facultate de Stomatologi şi
Facultatea de Farmacie. Întrucât activitatea ştiin]ifică,
datoriile didactice şi munca de cercetare au cerut în permanen]ă un „Om întreg”, o personalitate puternică şi
consacrată, nu s-a implicat şi în via]a politică.
A preferat să-şi îndrepte aten]ia cu o empatie aparte
asupra problemelor genera]iilor tinere. În era totalitară
comunistă s-a confruntat cu numeroase presiuni, cauzatoare de nop]i nedormite.
Mai trebuie remarcat că numeroşi profesori de la
Universită]ile de Medicină Dentară din ]ara noastră şi-au
finalizat tezele de doctorat cu ajutorul slide-urilor de
histopatologie efectuate în singurul laborator consacrat
al Domniei Sale, la UMF Târgu Mureş.
Şi pentru ca portretul Maestrului să fie şi mai frumos în
complexitatea sa, trebuie să ne aducem aminte cu nostalgie, de Orchestra Medicilor din Târgu Mureş, unde
Domnul Profesor a ocupat timp de 30 de ani pupitrul
întâi la vioară. În anii '70, Televiziunea Română a transmis în direct din Sala Atheneum, din Bucureşti, dublul
concert pentru două viori în la minor (op.3. nr. 8.), de
Antonio Vivaldi, doctorul Bocskay fiind unul dintre cei doi
solişti la vioară.
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Ca expresie a recunoştin]ei, stimei şi pre]uirii profesorilor,
începând cu noul an redac]ional, rubrica „Vivat Professores” va fi deschisă cititorilor noştri.
Vă rugăm să ne trimite]i câte un eseu despre
profesorii de prestigiu care v-au marcat cariera.
Dorin]a noastră este să demonstrăm că Aristotel greşeşte sus]inând că „Recunoştin]a îmbătrâneşte repede”...

şi histopatologică a ]esuturilor dentare dure, cu rezultate ce au
permis o mai bună cunoaştere a fenomenelor fiziologice, patologice şi microbiologice de la nivelul smal]ului, dentinei, cementului
radicular şi din pulpa normală şi afectată.
Au fost apreciate de asemenea, numeroasele sale articole
ştiin]ifice apărute în literatura de specialitate, căr]ile şi monografiile, precum şi prezen]a Domniei Sale la numeroasele manifestări
ştiin]ifice din Europa.
Domnul Prof. Dr. H. C. Bocskay Ştefan în cuvântarea sa de
mul]umire a vorbit despre importan]a tradi]iei în învă]ământul
medical şi a amintit numele profesorilor universitari eminen]i, cu
un rol hotărâtor, de-a lungul anilor, în formarea sa morală, etică,
ştiin]ifică şi profesională.
Asemenea momente nu apar]in în exclusivitate celebrării unei singure personalită]i. Sunt în acelaşi timp şi mândria Şcolii Medicale
din Târgu Mureş, unde, Domnia Sa a profesat o via]ă, şi unde zeci

de cadre didactice şi cercetători continuă astăzi truda şi exemplul
dascălului eminent.
Domnul Profesor Dr. H. C. Ştefan Bocskay împlineşte anul acesta
83 de ani, fapt pentru care aprecierea acestui OM de ştiin]ă, OM
cu credin]a în Dumnezeu, şi OM respectat în societatea medicală
din ]ara noastră, merită mai mult, decât o simplă pagină scrisă.
Merită considera]ia şi venera]ia noastră infinită.
În numele colegilor, al studen]ilor şi al acelora care îl cunosc,
împreună cu colectivul revistei Dental Target îi urăm Domnului
Profesor, La Multi Ani!
Via]ă lungă, sănătate deplină şi o senectute vrednică de un
con]inut de valori reale!

Semper sint in flore!
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AbStrAct
One of the frequent causes of failure of endodontic treated teeth with subsequent prosthetic restorations is represented by an absent
or incorrect root canal filling, thus beeing incomplete or wrong done. Lack of root canal filling on the main canals or on any additional
canals leads to periapical lesions and complications. In practice most failures of the endodontic treated teeth are attributed to causes not related to endodontic treatment itself. Parodontal severe disease, post-endodontic factors, such as recurrent caries, prosthetic failures that allow leaks and faulty or crown fracture and root vertical fracture near the endodontic post, all of which can be regarded as failures of the endodontic treated teeth caused by factors other than endodontic treatment itself. In this article we would like to
present a clinical case of a patient that required extraction of two premolars, one of them showing a failure of endodontic treatment
by fracture of a metal instrument into the root canal, the other showing a vertical root fracture.
KEyWORDS: endodontic treatment failure, root vertical fracture, prosthetic restoration.

rezuMAt
Una dintre cauzele frecvente ale eşecului din]ilor trata]i endodontic şi reconstitui]i protetic este reprezentată de obtura]ia de canal
absentă sau incorectă, aceasta putând fi incompletă sau realizată greşit. Lipsa obtura]iei de canal atât pe canalele principale cât şi
pe eventualele canale suplimentare conduce la apari]ia leziunilor periapicale şi a complica]iilor acestora. În practică cele mai multe
eşecuri ale din]ilor trata]i endodontic sunt atribuite unor cauze ce nu ]in de tratamentul endodontic în sine. Boala parodontală severă,
factorii post-endodontici, cum ar fi cariile recurente, eşecurile protetice cum ar fi reconstruc]iile defectuoase care permit infiltra]ii
coronare şi reinfectări ulterioare, sau fractura coroană şi fractura radiculară verticală la interfa]a cu pivotul radicular, toate acestea pot
fi considerate eşecuri ale din]ilor trata]i endodontic cauzate de al]i factori decât tratamentul endodontic propriu-zis. În acest articol
dorim să prezentăm cazul unei paciente ce a necesitat extrac]ia a doi premolari, unul dintre aceştia prezentând un eşec al tratamentului endodontic prin fracturarea unui instrument metalic la nivelul canalului radicular, celălalt prezentând o fractură radiculară verticală.
CUVINTE CHEIE: eşec tratament endodontic, fractură radiculară verticală, reconstituire protetică.

endodon]ie

Prezentare de caz:
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Pacienta O. C. M. în vârstă de 63 de ani se
prezintă în cabinetul stomatologic
acuzând durere şi tumefac]ie la nivelul
hemiarcadei maxilare drepte. Pacienta
prezintă ca patologie generală fibrila]ie
atrială cronică, fiind sub tratament medical coronarian, implicit sub protec]ia
unui anticoagulant. În urma examenului
clinic şi radiologic se constată prezen]a
reconstituirilor corono-radiculare la nivelul
celor doi premolari 1.4 şi 1.5, aceştia fiind
reconstitui]i prin două coroane solidarizate
par]ial fizionomice, tip Weisser, având
componenta metalică din Paliag iar componenta fizionomică din acrilat.
Examenul radiologic (Figura 1) ne arată
prezen]a unui instrument metalic fracturat
în treimea apicală a premolarului 1.5,
tratamentul endodontic fiind neomogen,
totodată observându-se lărgirea spa]iului
periodontal marginal.

Fig. 1

La nivelul premolarului 1.4 examenul radiologic indică posibilitatea prezen]ei unei
fracturi radiculare verticale. Totodată se
observă lărgirea spa]iului periodontal şi
prezen]a unei zone de demineralizare apicală.
Fig. 2

Întrucât se constată clinic mobilitatea
lucrării protetice, precum şi prezen]a a
două fistule vestibulare în dreptul acestor
premolari, se ia decizia de extrac]ie a acestora. ]inând cont de faptul că molarul 1.7
prezintă egresiune eviden]iabilă clinic şi
radiologic şi totodată acesta nu prezintă
dinte antagonist, la cererea pacientei justificată şi de faptul că în ve-derea realizării
extrac]iei este necesară spitalizarea şi
substituirea tratamentului anticoagulant
existent cu Clexane, se ia decizia de a
extrage şi acest molar, al cărui tratament
endodontic este de asemenea incorect
realizat.
Fig. 3

În urma realizării extrac]iilor dentare, după
îndepărtarea lucrării protetice de la nivelul
premolarilor, se constată faptul că instrumentul metalic fracturat depăşeşte semnificativ apexul dentar, fapt ce pe radiografie
nu a putut fi eviden]iat, în timp ce la nivelul
premolarului 1.4 a fost confirmată existen]a fracturii verticale radiculare ce a
reprezentat cauza eşecului acestui dinte
tratat endodontic (Figura 2, 3, 4).
Totodată, după extrac]ia molarului 1.7 se
observă prezen]a la nivelul acestuia a
patru rădăcini distincte (Figura 5, a şi b),
una dintre ele prezentând un canal radicular complet neobturat, ceea ce confirmă
încă o dată că omiterea unui canal suplimentar în tratamentul endodontic duce în
timp la eşecul acestui tratament, precum
şi la eşecul restaurării protetice ulterioare.
O consecin]ă şi mai gravă apare în
momentul în care amploarea leziunilor
instalate în timp nu mai permit reluarea
tratamentului endodontic şi impun
extrac]ia dintelui în cauză.

Discu]ii:
Este destul de dificil de a defini eşecul
tratamentului endodontic [1], însă o cauză
frecvent întâlnită de eşec în cazul din]ilor
trata]i endodontic este reprezentată de o
obtura]ie de canal defectuoasă, incompletă, neomogenă, sau uneori chiar
absentă datorită nede-pistării unor canale
radiculare accesorii.
Considerând că obtura]ia de canal a fost

realizată corect, o altă cauză ce ar putea
duce la apari]ia eşecului constă în neîndepărtarea în totalitate a ]esutului dentar
alterat, ceea ce conduce, după realizarea
microprotezei, la avansarea procesului
carios care în cele din urmă va submina
pere]ii dentari restan]i şi va conduce la
fractura dintelui respectiv.
De-a lungul timpului a fost eviden]iat că
cele mai multe eşecuri ale din]ilor trata]i
endodontic sunt atribuite unor cauze ce nu
]in de tratamentul endodontic în sine.
Cauzele eşecului, exclusiv din motive
endodontice sunt rare. A fost subliniat
faptul că un număr mai mare de din]i
trata]i endodontic se pierd din cauza fracturilor coronare sau radiculare, din cauza
restaurărilor necorespunzătoare mai mult
decât din cauza eşecului tratamentului
endodontic.
Cauzele endodontice includ infec]ii rezi-

Fig. 5a

Fig. 5b

duale intracanalare în regiunile non accesibile ale sistemului endodontic, sau
infec]ii periapicale datorate persisten]ei
florei microbiene, eşecului instrumentării,
resorb]iei radiculare, prezen]ei chisturilor
adevărate [2,3]. Motivele eşecului ce nu
]in de tratamentul endodontic sunt legate
de factori, preexisten]i, cum ar fi boala parodontala severă, factori postendodontici,
cum ar fi cariile recurente, eşecurile protetice cum ar fi reconstruc]iile protetice
defectuoase care permit infiltra]ii coronare
şi reinfectări ulterioare sau fractura
coroană şi fractura radiculară verticală la

interfa]a cu pivotul radicular [4,5].
Într-un studiu de evaluare a motivelor ce
generează eşecul din]ilor trata]i endodontic, motivele protetice au fost responsabile pentru aproape 60% dintre eşecuri;
32% din cazuri au eşuat din cauza unor
motive parodontale, în timp ce eşecurile
pur endodontice au fost rare şi au reprezentat mai pu]in de 10% [6]. Caplan şi
Weintraub [7] au evaluat pierderea din]ilor
după terapia endodontică şi au găsit o rată
de supravie]uire a acestora de 67% la
5 ani şi 56% la 8 ani. În cazul din]ilor cu
prognostic nefavorabil şi cu indica]ie de
extrac]ie, cauzele ce au dus la eşecul
acestora au fost reprezentate de boala
parodontală (22%), fractura radiculară
verticală (20%), cariile dentare (16%) [7].
Terapia endodontică singură nu garantează păstrarea cu succes a din]ilor sau
prevenirea pierderii lor viitoare, întrucât
cele mai multe eşecuri asociate cu din]ii
trata]i endodontic nu sunt de natură
endodontică în sine. După un tratament
endodontic corect pot apare eşecuri prin
prepararea necorespunzătoare a canalului
radicular în vederea cimentării unui pivot
endodontic. Se pot crea astfel căi false, iar
prepararea canalului radicular se poate
realiza în afara axului lung al dintelui, generând astfel în timp apari]ia fracturilor
radiculare. Eşecul reprezentat de fracturarea verticală radiculară poate apare şi
în cazul pivoturilor endodontice ce
ac]ionează asupra pere]ilor prin efect de
pană, acest lucru datorându-se formei şi
dimensiunilor necorespunzătoare ale pivotului.
În ceea ce priveşte fractura verticală radiculară, ca o cauză a eşecului din]ilor trata]i
endodontic şi restaura]i protetic, în literatura de specialitate există doar un număr
limitat de studii ce fac referire la problema
fracturilor
verticale dentare, deşi aceste fracturi
reprezintă o provocare clinică fără
rezolvare în vederea păstrării dintelui
respectiv pe arcadă [8,9]. Fracturile verticale apar de obicei ca rezultat al presiunii
excesive aplicate în timpul tratamentului
endodontic sau în timpul cimentării unui
pivot radicular.
Detectarea unei fracturi verticale prezintă

endodon]ie

Fig. 4
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o importantă deosebită, deoarece infec]ia ce se propagă de la
nivelul parodon]iului marginal va determina distrugerea ulterioară
a osului adiacent. Astfel, cazurile de fracturi verticale radi-culare
necesită de obicei extrac]ia dintelui implicat.

[2]. Kojima K et al. Success rate of endodontic treatment of teeth

concluzii:

of root canal fillings: a 10-year retrospective study. J Endod,

with vital and nonvital pulps. A meta-analysis. Oral Surg Oral Med
Oral Pathol Oral Radiol Endod, 2004; 97(1):95-99.
[3]. Stoll R et al. The influence of different factors on the survival

Eşecurile din]ilor trata]i endodontic şi reconstitui]i protetic conduc
în majoritatea cazurilor la compromiterea rădăcinii şi în consecin]ă la extrac]ia dintelui respectiv, mo-dificând condi]iile de
protezare până la imposibilitatea realizării unei noi lucrări fixe şi
necesitând în etapele următoare o protezare mobilizabilă cu consecin]ele cunoscute asupra pacientul din punct de vedere psihologic.
Multiplele riscuri cu privire la prog-nosticul din]ilor trata]i
endodontic pot fi acceptate atâta timp cât dintele este situat în
cadrul unei arcade integre, dar atunci când dintele respectiv este
destinat să fie încorporat într-un plan de tratament complex de
reabilitare, prognosticul fiecărui dinte implicat trebuie să fie
reevaluat pentru a preveni compromiterea întregii suprastructuri.

2005; 31(11):783-790.
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CONSERVAREA CRESTEI ALVEOLARE ÎN URMA ExTRAC}IEI DENTARE, FOLOSIND
STRAUMANN® BONECERAMIC, ÎN VEDEREA INSER}IEI ULTERIOARE DE IMPLANTURI
Barry P. Levin, DMD, Specialist în Parodontologie
şi Implantologie, Elkins Park, PA
Conferen]iar la Departamentul de Parodontologie
- Universitatea din Pennsylvania, USA

Traducere de Ruxandra Popescu
din StargetFocus 02/2007

Abstract

Rezumat:

Straumann® BoneCeramic provides a resorbable scaffold that facilitates bone formation in the socket and supports the preservation of
the buccal bone walls.
Key words: Straumann® BoneCeramic, augmentation, alveolar ridge,

Materialul de adi]ie Straumann® Bone Ceramic furnizează o „schelă”
resorbabilă ce facilitează formarea de os nou în alveolă şi permite
conservarea peretelui alveolar vestibular.
Cuvinte-cheie: Straumann® BoneCeramic, augmentare, creastă alveo-

immediate placement, Straumann® implant.

lară, implantare imediată, implant Straumann®.

Având ca scop conservarea crestei alveolare şi ob]inerea stabilită]ii
primare a implanturilor ce vor fi inserate ulterior, materialul de adi]ie
Straumann® Bone Ceramic furnizează o „schelă” resorbabilă ce
facilitează formarea de os nou în alveolă şi permite conservarea
peretelui alveolar vestibular. Oricum, mărimea perioadei de vindecare
până la implantare depinde de osul rezidual existent înainte de procedura de augmentare.

Scopul tratamentului
Scopul procedurii chirurgicale în care va fi utilizat Straumann® Bone
Ceramic este acela de a preveni resorb]ia crestei alveolare în urma
extrac]iilor dentare. Procedura va permite ca în 4 - 6 luni inserarea
implanturilor dentare să se facă aşa cum se doreşte, anume în func]ie
de planul de tratament protetic ales.

Date ini]iale
Această procedură chirurgicală este o op]iune pentru cazurile în care
implantarea imediată este contraindicată. Un exemplu comun este

cel al proximită]ii canalului alveolar inferior sau a sinusului maxilar.
Osul alveolar neadecvat ob]inerii stabilită]ii primare, sau infec]ia
acută, care se extinde în zona osteotomiei poten]iale, constituie alte
exemple concludente.
considera]ii practice bazate pe procedura utilizată de Dr. Levin

|nlăturarea ]esutului de granula]ie
Pentru ca succesul procedurii să fie asigurat este foarte important ca
]esutul de granula]ie să fie îndepărtat cu aten]ie. După extrac]ie, resturile de ligamente parodontale şi ]esutul de granula]ie trebuie îndepărtate, folosind excavatoare şi chiurete bine ascu]ite. }esutul de
granula]ie este îndepărtat uneori folosindu-se instrumentar rotativ la
tura]ie mare sau ultrasonic. Dr. Levin recomandă ca, după o
inspectare vizuală a alveolei „curate”, să se procedeze la conditionarea pere]ilor alveolari cu tetraciclină pastă, timp de un minut.
Această etapă are ca scop folosirea proprietă]ii tetraciclinei de a
adera la pere]ii alveolari şi de a exercita o ac]iune bacteriostatică, astfel procesul regenerativ fiind îmbunătă]it.

* culoarea galbenă este datorată tetraciclinei adăugate.
În aproape toate cazurile augmentarea este facută în
acelaşi moment cu extrac]ia. În cazul unei infec]ii severe
în momentul extrac]iei, augmentarea poate fi facută
după o perioadă de vindecare de aproximativ patru săptămâni, pentru a permite oprirea procesului infec]ios şi
pentru a ob]ine ]esut moale sănătos.
Fig. 1. Alveolele imediat după extrac]ia molarilor
mandibulari. Implantarea imediată nu este indicată
datorită lipsei stabilită]ii primare.

Fig. 3 Acoperirea sitului augmentat cu o membrană de
colagen.

Fig. 2. Umplerea alveolelor cu Straumann®
BoneCeramic 500 - 1000 µm*.

Fig. 4 Sutura plăgii.

Fig. 5 După o perioadă de cinci luni ]esutul moale este
vindecat, existând gingie cheratinizată.

temporizarea inserării implantului

Implantul poate fi inserat imediat atâta timp cît pozi]ia lui poate fi cea
ideală, ob]inându-se stabilitate primară. Există situa]ii în care ]esutul
moale nu se prezintă în condi]ii favorabile, din cauza inflama]iilor sau
infec]iilor, sau când cantitatea de ]esut cheratinizat disponibil nu este
suficientă. În aceste cazuri se recomandă să nu se recurgă la
implantarea imediată.
Perioada potrivită de vindecare până la inserarea implantului depinde
de asemenea de cantitatea de os natural în alveola de extrac]ie în
momentul extrac]iei. Conform recomandărilor Dr. Levin, în cazul în
care situl viitorului implant este constituit din cel pu]in 50% os preexistent se recomandă un timp de aşteptare de 3 - 4 luni de la procedura de augmentare. La sfârştul acestei perioade se observă osul nou
format având activitate ostogenică relativ intensă. Oricum, în cazul în
care locul de inserare al viitorului implant este compus cu precadere
din material augmentat, Dr. Levin asteaptă în medie şase luni. Când
se urmăreşte implantarea în os de neoforma]ie este posibil ca după
această perioadă recomandată duritatea osului să nu fi ajuns la valorile finale. De aceea, atunci când se reintervine după perioade mai
scurte de şase luni, sau după proceduri de augmentare mai laborioase, este posibil ca ]esutul dur să fie mai moale; acest aspect nu
afectează însă rata de succes a implanturilor Straumann® SLActive
plasate în osul augmentat.
În momentul publicării acestui articol Dr. Levin inserase deja peste 40
de implanturi în alveole extrac]ionale augmentate cu Straumann®
Bone Ceramic. „Până la această dată nu am pierdut niciun implant în
aceste zone”. (Dr. Levin)

Placa osoasă vestibulară
Conform Dr. Levin, în siturile augmentate nu se produc resorb]ii
osoase ale placii vestibulare, sau valoarea acestora este foarte mică.

Fig. 6 ]esutul dur vindecat la reinterven]ie, la cinci luni
după procedura de augmentare.

[

Fig. 9 Radiografia arată ]esut dur stabil la trei luni de la
implantare şi douăsprezece luni de la procedura de augmentare.

„Resorb]ia plăcii osoase vestibulare, în special în regiunea anterioară,
nu este un fenomen rar întâlnit, chiar şi în cazul siturilor augmentate.
În aceste cazuri este indicată o augmentare suplimentară pe
suprafa]a vestibulară a implantului. Eu fac acest lucru fie pentru a
repara un defect minor de dehiscen]ă sau fenestra]ie, fie pentru a
construi o placă osoasă vestibulară cu scopul de a stabiliza ]esutul
moale pe termen lung.”

Inchiderea plăcii primare

Când cantitatea de ]esut moale este scazută în siturile maxilare, Dr.
Levin ob]ine închiderea fară tensiune a plăgii prin rotirea unui lambou
palatinal pediculat şi suturează acest lambou peste membrana
resorbabilă. În siturile mandibulare foloseşte o membrană pentru protec]ia sitului augmentat. Ocazional, dacă acoperirea membranei este
insuficientă (3 - 4mm), este utilizat un alograft pentru resorb]ie mai
lentă şi pentru protejarea grefei osoase fa]ă de cavitatea orală.

utilizarea materialului Straumann® bone ceramic

Dr. Levin este destul de concis asupra preferin]elor sale: „Pentru alveolele de extrac]ie prefer să folosesc particulele cu granula]ia de 5001000 µm. Introduc materialul având grijă să nu îl compactez prea
mult, în acelaşi timp nelăsând spa]ii goale în interiorul alveolei”.
În plus, folosirea unei membrane fară substitut de os nu este recomandabilă: „Nu se poate şti dinainte dacă presiunea exercitată de
către lambou, buze sau obraz nu va provoca prăbuşirea cel pu]in partială a membranei în alveola neaugmentată. Adi]ional, dacă unul din
pere]ii alveolei extrac]ionale este par]ial sau aproape în întregime distrus fie de o infec]ie anterioară, fie prin procedura de extrac]ie, este
imposibil ca acesta să poată sprijini o membrană în pozi]ie optimă
fară un strat inferior de graft de os.” (Dr. Levin).

Fig. 7 Implanturi Straumann® cu suprafa]a SLActive
inserate. Ambele implanturi au diametrul 4,8 mm şi
platforma WN, SP.

Fig. 8 Sutura plăgii.

Fig. 10 Histologia arată formarea de os pe suprafa]ă mare (culoare roz) la nouă luni de la procedura de augmentare şi câteva particule reziduale de os Straumann® BoneCeramic (mov).

Materialul de adi]ie Straumann® Bone Ceramic furnizează
o „schelă” resorbabilă ce facilitează formarea de os nou în alveolă
şi permite conservarea peretelui alveolar vestibular.

]

Reconstruc]ia esteticii albe [i roz

Tehnica mixtă a rozului gingival utilizată în combina]ie cu sistemul IPS e.max
Christian Coachman, CDT, DDS (utilizând abilită]ile sale de ceramist în cazul clinic prezentat),
Marcelo Calamita, DDS, MSD, PhD, ambii din Sao Paolo/Brazilia
Dr. Andrea Czimmermann - traducere din Reflect Magazine nr. 1/2010
ABSTRACT
Surgical procedures to re-establish the threedimensional architecture of hard and soft tissueridge deformities have been developed and performedsuccessfully throughout the past 15 years.
In some cases, however, the results are still unpredictableand
unsatisfactory in terms of estheticsand function, even if state-ofthe-art regenerative procedures such as bone graft, soft tissue
graft and orthodontic relocation are employed (Figs 1 and 2).
KEyWORDS: White and pink esthetics, implant-borne fixed
restaurations, treatment plan, dentogingival diagnostic wax-up
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Calamita

REZUMAT
În ultimii 15 ani procedurile chirurgicale de remodelare a arhitecturii tridimensionale a ]esuturilor dure [i moi, în cazul resorb]iei
de creastă alveolară au fost dezvoltate [i func]ionează cu succes. Totu[i, în unele cazuri, rezultatele sunt încă nepredictibile [i
nesatisfăcătoare în termeni estetici [i de func]ionalitate, chiar
dacă se folosesc cele mai moderne metode de augmentare a
]esuturilor dure [i moi [i de relocare ortodontică (Fig. 1 [i 2).
CUVINTE CHEIE: Estetică albă [i roz, restaurări protetice fixe pe
implante, plan de tratament, wax-up diagnostic dento-gingival.

frontală presupune o abordare mult mai
complexă [i cere o în]elegere profundă a
componentei roz a zâmbetului, gingia.
Conturul marginii gingivale reprezintă
rama pentru din]i. Dacă este incorect
restaurată, fie chirurgical, fie protetic, va
împiedica ob]inerea unui rezultat final
estetic cu aspect tridimensional.
A[a cum un tehnician meticulous înva]ă să
observe fiecare detaliu al anatomiei
dentare, al varia]iilor de nuan]ă coloristică
si de textură, tot la fel trebuie să procedeze
[i în cazul diverselor forme [i tipuri gingivale. Anatomia gingivală, nuan]ele coloristice [i textura trebuiesc analizate [i
însu[ită restaurarea acestora cât mai fidel
posibil. Dacă pacientul are o linie a surâsului înaltă, această problemă va fi mult
mai evidentă.

Prezentare de caz
Pacient de gen masculin, 37 de ani, se
prezintă cu un istoric de pierdere a 11 [i
21. Dintre implantele inserate în bre[a
edentată, cel din regiunea 11 s-a dezinserat (fig. 2).
Pacientul era extrem de nemul]umit de
estetica [i fonetica frontului său superior [i
nu se sim]ea comfortabil să vorbească sau
să zâmbească, complexat fiind. În
momentul în care a fost informat despre
op]iunile diferite de plan de tratament, ca
relocare ortodontică combinată cu grefe
de ]esut osos sau/[i de ]esut moale,
pacientul a ales op]iunea cea mai rapidă

[i mai u[oară: restaurarea complexului
dento-gingival prin intermediul tehnicii
mixte roz-alb. În regiunea 11 s/a inserat
un nou implant (NobelReplace, Nobel
Biocare, USA). După patru luni s-au încărcat implantele cu o substructură fabricată
din zirconiu y-TZP. Zirconiul are biocompatibilitate bună, rezisten]ă ridicată la
fractură [i este compatibil cu ceramica de
acoperire IPS e.max Ceram (Ivoclar
Vivadent, Liechtenstein).
În regiunea lui 12 [i 22 s-au confec]ionat
cape din di-silicat de litiu IPS e.max Press
A1. Ceramica de acoperire IPS e.max
Ceram este foarte versatilă, putând fi arsă
pe ambele substraturi: ceramica de sticlă
[i ceramica cu oxizi (Fig. 3).

Planul de tratament ghidat de
wax-up diagnostic dentogingival
Wax-up-ul diagnostic dentogingival permite crearea restaurării pe bazele principiilor esteticii albe [i roz. Wax-up-ul este
ghidul suprem pentru toate preocedurile
instituite, chirurgicale, restaurative [i de
laborator.
Echipa a făcut, în acest stadiu, o analiză a
volumului tridimesional al ]esutului lipsă [i
a pozi]iei interfe]elor gingivale bazate pe
conceptul cadranelor spre a minimiza vizibilitatea acestei jonc]iuni, restaurarea
asimetriei arhitecturii gingivale [i înlocuirea papilei. Nevoia de formatare a ]esutului moale se evaluează în momentul
creării wax-up-ului.

restaur`ri estetice

În astfel de situa]ii crearea unei gingii protetice poate reprezenta o alternativă estetică [i func]ională de reconstruc]ie a
defectelor de creastă gingivală în restaurările fixe pe bonturi implantare, mai ales
la pacien]ii care nu doresc proceduri
chirurgicale.
Optând pentru o astfel de solu]ie de la bun
început, profesioni[tii în dentistică sunt în
pozi]ia de a alege design-ul sau /[i de a
folosi măsuri adjuvante per primam intentionem, care produc rezultate mai bune
decât dacă s-ar opta pentru acest gen de
proceduri ca ultimă resursă, sau ca măsuri
reparatorii.
Lucrul în echipă [i un plan de tratament
interdisciplinar sunt obligatorii pentru succesul pe termen lung al unei astfel de
restaurări. Tehnicianul dentar trebuie să
aibă abilitatea de a analiza forma tridimensională a unui dinte, să determine
pozi]ia corectă a implantului [i să
în]eleagă principiile esteticii gingivale [i de
asemenea, nevoia de management al
]esuturilor moi.
Acest gen de cuno[tin]e pot fi apoi utilizate
în reconstruc]ia gingiei, pentru a asigura
armonie, echilibru [i continuitatea
formelor între gingia naturală a pacientului
[i gingia protetică. În mod normal, denti[tii
[i tehnicienii sunt versa]i în a reconstitui
estetica alba a zâmbetului, adică
por]iunea coronară. Oricum restaurarea
cazurilor ce reprezintă o provocare pe zona

Christian
Coachman
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Fig. 1 Situa]ia pre-operatorie.

Fig. 2 Pierderea implantului în regiunea 11. Inserarea unui nou implant.

Fig. 3 Restaurările ceramice: coroanele solo (IPS
e.max Press) [i restaurările reten]ionate pe implante
(cu schelet de ZrO2).

Creasta trebuie să fie plană pentru a putea
genera o interfa]ă estetică [i u[or
cură]abilă între piesa protetică [i gingia
naturală. Fa]a linguală trebuie să ofere
confort în timpul mastica]iei, să asigure
fonetica optimă, să evite reten]ionarea de
alimente [i să promoveze sigilarea prin aer.

ceramica
Un protocol strict de fotografie digitală
este obligatoriu pentru comunicarea
corectă a culorii. Manipularea digitală a
fotografiilor permite vizualizarea luminozită]ii, cromaticii [i diverselor caracteristici
interne (fig. 4 - 6). În acest scop se pot utiliza fotografiile pre - operatorii, care ajută
la selectarea maselor de ceramică. În plus,
în timpul probelor, acestea ajută la determinarea necesită]ii ajustării culorii.
Când se utilizează sistemul e.max clinicianul trebuie să în]eleagă toate op]iunile
oferite de sistem, spre a putea profita de
caracteristicile lui unice.

Selectarea materialului roz

compozit spre a crea contururile gingivale
finale (s-a folosit anaxgUM Pink
Composite, Anaxdent, germania).
Compozitul este plasat direct intraoral [i
finisat de medic.
Această tehnică are câteva avantaje
remarcabile:
- Prin scăderea numărului de arderi ale
masei ceramice, se conservă proprietă]ile
fizice [i optice ale masei ceramice,
- Controlul [i previzibilitatea rezultatului
final, prin controlarea factorilor ce determină estetica roz: formă, culoare, textură,
- Posibilitatea reparării, reconturării,
între]inerea simplă chiar [i după ani de utilizare, fără a trebui să re-arzi ceramica.

Fixarea [i igienizarea
În timpul fixării se poate să survină
ischemia tranzitorie a ]esuturilor gingivale.
Intensitatea variază func]ie de: extinderea
condi]ionării tisulare necesare, forma corpului de punte, biotipul ]esutului gingival
al pacientului [i trebuie verificat cu o a]ă
interdentară. Principalul scop este să
cream o interfa]ă confortabilă, sănătoasă
[i u[or de cură]at, cu men]inerea unui nivel
estetic ridicat.Procedurile de igienizare [i
men]inere trebuiesc discutate în detaliu cu
pacientul. Prima programare la cabinet
trebuie făcută la trei luni de la inserare,
după care pacien]ii vor fi programa]i la
şase luni sau la un an, func]ie de factorii
de risc determina]i.

Fig. 7 Restaurările pe implante înainte de…

concluzii
În ciuda tuturor dezvoltărilor recente
apărute în procedurile chirurgicale regenerative peri-implant [i parodontale,
restabilirea estetică [i complexă a contururilor ]esuturilor dure [i moi, încă reprezintă o provocare.
Restaurarea protetică a esteticii roz reprezintă şi oferă o alternativă viabilă [i consistentă la rezolvarea anumitor cazuri prin
metode chirurgicale cu rezultate nesigure,
sau a cazurilor când pacien]ii nu doresc să
treacă prin proceduri chirurgicale reconstructive.
În]elegerea indica]iilor [i procedurilor
implicate în utilizarea acestei tehnici necesită o schimbare de paradigmă pentru
întreaga echipă interdisciplinară spre a
maximiza rezultatele biologice, func]ionale
[i estetice [i să depă[ească a[teptările
pacientului.

Fig. 8 …[i după reconstruc]ia intra-orală a por]iunii
gingivale cu material compozit.

restaur`ri estetice

Pentru reproducerea ]esutului gingival la
ora actuală sunt disponibile materiale ca
ceramica, acrilatul [i compozitul. Fiecare
dintre ele are avantajele, dezavantajele [i
indica]iile lui specifice.
Pentru restaurări fixe pe bonturi implantare
materialul utilizat în mod obi[nuit este
ceramica, atât pentru reproducerea
esteticii albe , cât [i a celei roz. Însă
datorită limitărilor sale (contrac]ile din timpul arderilor, numărul de cicluri de ardere,
interfa]a discernibilă dintre ]esutul gingival
[i restaurarea ceramică), s-a dezvoltat o
tehnică hibridă de lucru spre a face
ob]inerea acestui gen de piesă protetică
predictibilă [i estetică. Această tehnică
presupune construirea unei pun]i pe bonturi implantare fixată prin [uruburi, care
furnizează estetica albă [i o bază gingivală
confec]ionată din ceramică, ce este apoi
acoperită
de
un
overlay
de

Fig. 4 – 6 Proba. Modificare digitală a fotografiilor spre a vizualiza mai bine luminozitatea,
cromatica, caracterisiticile [i textura de suprafa]ă.

Fig. 9 Finisarea extra-orală a por]iunii gingivale.
Design-ul restaurării trebuie să asigure atât posibilită]i ideale de igienizare, cât [i aspect estetic.
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Fig. 10 [i 11 restaurările din IPS e.max completate cu tehnica mixtă a rozului gingival.

Maraton de Estetică Dentară Modernă
Seminar Interna]ional de Estetică Dentară Contemporană
Sezonul 4

15 -16 iunie 2012, Poiana Braşov
AnaHotels, Hotel Sport ****

Pentru Medici Dentişti
Pentru Tehnicieni Dentari
Prezentări & Demonstra]ii Live
Programul Evenimentului
VINerI: 15 IuNIe 2011 SeSIuNeA ecHIPeLOr: MeDIcI DeNtIŞtI & teHNIcIeNI DeNtArI
Sala Ana Ballroom
09.30–10.30 Welcome Coffee [i
Înregistrarea Participan]ilor
10.30–10.45 Admiterea în Sala de Conferin]ă
10.45–11.00 Deschidere
11.00–13.00 Plan de tratament [i
Protocoale de Comunicare Medic-Tehnician
Christian Coachman, DDS, CDT (Brazilia)

Cuvinte-cheie: în]elegerea procedurilor clinice, protocoale
de comunicare ]intite, wax-up diagnostic, mock-up,
design-ul prepara]iilor, selectarea culorilor [i a materialelor

13.00–14.30 Schimbare de paradigmă
în estetica albă [i roz
Stefen Koubi, DDS, PhD (Fran]a)

Cuvinte-cheie: fa]ete ceramice biomimetice, func]ionale,
estetice, cosmetice, revolu]ia roz, tratamentul resorb]iilor
masive de os în zona frontală evitând reconstruc]ia
chirurgicală sau alternativa protetică

până pe data de 1 Mai 2012:
Tip Cazare 3* single

4* single

3* dublă

4* dublă

Pret/
persoană

900 RON

750 RON

800 RON

TAxA DE PARTICIPARE
după data de 1 Mai 2012:

1350 RON
Organizator

Cuvinte-cheie: design-ul zâmbetului, rezultate estetice,
alegerea materialului func]ie de indica]ie, experien]ă,
solu]ii estetice, comunicare,ob]inerea de informa]ii

16.30–18.00 Protetica modernă pe bonturi dentare [i implantare:
Desăvâr[ire prin Simplitate Dan Pătroi, DDS /
Florin Stoboran, CDT (România)
Cuvinte-cheie: bonturi implantare hibride personalizate,
profil de emergen]ă gingivală, ceramică integrală, plan
de tratament, amprenta gingiei, estetică dentară

20.30

Friends & Party muzică live [i bucate alese

TAxA DE PARTICIPARE INCLUDE:

TAxA DE PARTICIPARE

800 RON

14.30-15.00 Coffe-break Sweet & Salty
15.00–16.30 Rezultate estetice prin alegerea
inteligentă a materialelor
Hilal Kuday, CDT (Turcia)

1. O noapte de cazare cu mic dejun
(15 spre 16 iunie 2012)
2. Programul de Cursuri şi Demonstra]ii
Live
3. Expozi]ia dentară
4. Coffee-break-urile Sweet & Salty
5. Petrecerea Friends & Party
TAxĂ PARTICIPARE ÎNSO}ITORI: 350 RON
All-Inclusive* (*FĂRĂ punctul 2)

Număr de locuri: Limitate
Regula de înscriere, pe baza Invita]iei
Personale după regula:
“Primul Sosit - Primul Servit"
Înscrierea se face prin achitarea taxei de
participare în contul RO 70 BACx 0000
0004 7746 4000, Cont in RON deschis la
Banca Unicredit }iriac, sucursala Rosetti,
beneficiar S.C. Sanident group S.R.L,
CIF RO 1685672, cu men]ionarea
obligatorie a numelui participantului.
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SÂMBĂTĂ: 16 IUNIE 2011 SESIUNEA DEMONSTRA}IILOR LIVE
DEMONSTRA}II LIVE PENTRU MEDICI DENTI{TI
Sala Ana Ballroom
10.30–11.30 Cimentarea adezivă a coroanelor integral ceramice
pe bonturi implantare hibride – LIVE DEMO
Dan Pătroi, DDS (România)

Cuvinte cheie: bont implantar hibrid, cimentare adezivă,
mezostructură, disilicat de litiu, Multilink Implant,
Variolink II

11.30–11.45 Q & A
11.45–13.15 Compozitele & Frontalii: Minimizarea nuan]elor
coloristice, Maximizarea rezultatelor
Walter Devoto, DDS (Italia)

Cuvinte-cheie: rezultate predictibile d.p.d.v. estetic [i
clinic, alegerea corectă a culorii, tehnici de lucru, în
avantajul clinicianului

13.15–13.30 Q & A
13.00–13.45 Adevărul despre selectarea culorii – LIVE DEMO
Walter Devoto, DDS, (Italia)

Cum alegem seringile dintr-un sistem de compozit în
concordan]ă cu toate nevoile clinice urmând Filosofia
Originală a “Cheilor de culori Italiano Style“

13.40–14.00 Q & A
14.00–14.30 Coffee-break Sweet & Salty
14.30–16.30 Pas cu pas către zâmbetul ideal: cimentarea
adezivă a fa]etelor integral ceramice – LIVE DEMO
Dan Pătroi, DDS, (România)
Cuvinte cheie: protocolul cimentării adezive,
ordinea de cimentare,6 fa]ete integral ceramice,
din]i frontali maxilari, culoarea finală a restaurării,
Variolink Veneer
16.30–16.45 Q&A
17.00
Închiderea Seminarului

DEMONSTRA}II LIVE PENTRU TEHNICIENI DENTARI
Sala Bradul
10.30-12.30 Solu]ii noi presabile la cazuri pe implante cu bonturi
hibride – LIVE DEMO
Florin Stoboran (România)
Cuvinte-cheie: bont implantar hibrid anatomic presat ,capă calcinabilă pentru implante, frezarea ei,
realizarea capei, stratificarea acesteia
12.30-12.45 Q & A
12.45-13.15 Coffee-break Sweet & Salty
13.15-15.15 Conceptul de Design Digital al Zambetului (DDZ) –
LIVE DEMO
Christian Coachman, CDT (Brazilia)
Cuvinte cheie: un instrument simplu [i eficient de
Planificare a Restaurărilor Ceramice, demonstrarea
pas cu pas a Conceptului DDZ [i aplicabilitatea lui
în munca de zi cu zi, de la planificare la executarea
unui caz de Design al Zâmbetului
15.15-15.30 Q & A
15.30-17.30 Să ne jucăm cu plastelina ceramică – LIVE DEMO
Hilal Kuday, CDT (Turcia)
Cuvinte-cheie: consisten]e diferite ale amestecurilor
de mase ceramice, pensula – baza unei stratificări
corecte, diferen]e de temperatură între masele
ceramice, crearea de amestecuri individualizate de
mase de smal]
17.30-17.45 Q & A
18.00
Închiderea Seminarului

Powered by

FAbrIcAt ÎN rOMÂNIA!
gips sintetic extradur de tip 4, japonez, ideal pentru realizarea tuturor modelelor pentru lucrările
dentare (proteze totale şi par]iale, proteze scheletate, coroane şi pun]i pe implanturi, inlay-uri,
onlay-uri, dispozitive ortodontice, etc.)
l duritate mare;
l stabilitate dimensională;
l foarte fluid dar tixotropic, pentru înregistrarea celor
mai fine detalii;
l manipulare excelentă;
l compatibil cu o gamă largă de materiale de amprentă;
l timpi de amestecare, priză şi îndepărtare reduşi;
Timp de priz`

Expansiune dup` 2 ore

10 minute

<= 0,08%

Manufactured By:
Mutsumi Chemical Industries
Roman, Neamt, Romania
Mutsumi Chemical Industries Co. Ltd.
yokkaichi, Mie, Japan
Distributed By:
Mutsumi Dental Romania
Tel.: 0767.071.330, 0746.294.380
office@mutsumidental.eu
www.mutsumidental.eu

Powder
gOLDEN BROWN

5 Kg

l timp de lucru prelungit;
l stabilitate imediată la presiune înaltă pentru
adaptarea perfectă a lucrărilor protetice;
l rezisten]ă ini]ială ridicată;
l risc de fracturare scazut în timpul prelucrării
mecanice;
Rezisten]` la compresiune (duritate)
Dup` 1 or`
Dup` uscare (24 h)
64 Mpa
(650Kgf/cm2)

118 Mpa
(1280Kgf/cm2)

IMPLANTAREA POSTExTRAC}IONALĂ A PATRU IMPLANTURI
ÎN ZONA FRONTALĂ SUPERIOARĂ, COMBINATĂ CU TEHNICA gBR
Dr. Andi Ciprian Dr`guş – Cabinet şi Laborator privat, CDT – gC EUROPE N.V.
ABSTRACT
In current private practice, implant placement in postextractional
areas is a frequent procedure. In these cases timing of the treatment is crucial: when to place, when to restore the implant.
According to the Bundle Bone Theory, a particular approach is
needed in the frontal area of the dental arch, due to high resorption of the vestibular wall.
As a critical phase in the facial aspect, the postextractional
Bundle Bone structure is resorbed due to the 2-3 mm of coronal
bone wall beeing mainly made of bundle bone.
During early stages of the healing process, some particular autogenous bone grafts are able to accelerate new bone formation.
In conclusion, the two combined technics are improveing the predictability for treatment outcomes.
KEyWORDS: Autogenous bone graft, postextractional implant
areas, new bone, timing, Bundle Bone Theory, coronal bone wall.

REZUMAT
În practica privată curentă, pozi]ionarea implantului în zonele
postextrac]ionale este o metodă din ce în ce mai frecventă, însă,
în aceste situa]ii, calcularea timpilor de execu]ie este crucială, şi
anume, momentul optim al inserării şi respectiv, momentul optim
al încărcării implantelor. Zona frontală a arcadelor dentare necesită o abordare specială deoarece resorb]ia versantului vestibular este mare, potrivit Teoriei Bundle Bone.
După extrac]ie, structura osoasă a dintelui se resoarbe, acesta
fiind un aspect critic din punct de vedere facial, din cauza faptului că 2-3 mm din peretele osos coronal este format din os de tip
Bundle Bone. Încă din etapele incipiente ale procesului de vindecare, anumite grefe autogene au capacitatea de a accelera formarea de os nou. De aceea, efectuarea simultană a implantării
postextrac]ionale şi a procedurilor regenerative (gBR) conduce la
o mai bună predictibilitate a rezultatului final al tratamentului.
CUVINTE CHEIE: grefă autogenă de os, zone implantare postextrac]ionale, os nou, timp de execu]ie, Teoria Bundle Bone, versant vestibular.

Prezentare caz
Pacientul de gen masculin, cu vârsta de
38 de ani, nefumător, sănătos clinic s-a
prezentat la clinica noastră din cauza
mobilită]ii din]ilor din zona frontală, superioară şi inferioară.
La examenul radiologic al C.T. s-a observat
o pierdere mare de substan]ă osoasă şi
recesii multiple la nivelul din]ilor 1.2, 1.1,
2.1, 2.2. (fig. 1, 2, 3).
La examinarea intraorală s-au identificat
fistule la nivelul din]ilor 1.1, 1.2 şi pungi
parodontale cuprinse între 7 şi 12 mm
la nivelul din]ilor 1.1, 1.2, 2.1, 2.2. (fig. 6,
7, 8).

os mineral deproteinizat şi membrană barieră.

Planul de tratament preimS-a hotărât extragerea din]ilor 1.1, 1.2, plantare
Planul de tratament

implantologie

2.1, 2.2 şi implantarea imediată a patru
implanturi conice, simultan cu adi]ie
osoasă de tip xenogrefă (de origine bovină) şi membrană de colagen resorbabilă
(gBR). La nivelul caninilor 1.3 şi 2.3 s-a
realizat
adi]ie
osoasă
cu
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1

După realizarea modelelor de studiu,
superior şi inferior, s-a modelat, în laborator, un wax-up pe modelul superior, în vederea ob]inerii unei lucrări provizorii cu
tehnica directă, intraoperator, având ca
din]i-stâlp din]ii 1.3 şi 2.3 (fig. 4) .

2

Pentru a putea realiza această lucrare
provizorie din biacril-compozit s-a realizat
o cheie de silicon (fig. 5).
Înainte de efectuarea extrac]iilor din]ilor
1.1, 1.2, 2.1, 2.2 , bonturile din]ilor 1.3 [i
2.3 au fost preparate cu prag subgingival.

Implantarea postextrac]ională şi
Gbr
După extrac]ia din]ilor, îndepartarea ]esutului de granula]ie şi realizarea neoalve-

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

concluzii
Prin folosirea celor două tehnici combinate
(implantare postextrac]ională şi gBR)
timpul de execu]ie este redus, iar finalitatea tratamentului poate fi anticipată
mai bine.

Realizarea cu succes a procedurilor particulare de implantare şi de adi]ie de membrană şi os reprezintă elementele
esen]iale în accelerarea procesului de formare de os nou.

bIbLIOGrAFIe:
1. Zitzmann, Scharer, Marinello: Factori
care influen]ează succesul gBR. Fumatul,
timpii de execu]ie, loca]ia implantului, calitatea implantului şi restaurările provizorii,
J Clin Periodontol, 1999.

2. Nemcovsky, Artzi, Moses: Lamboul rotat
palatinal în procedurile implantare de
urgen]ă. Evaluarea clinică a 26 de cazuri
consecutive, Clin Oral Implants Res, 2000.
(continuare in numarul viitor Protezarea pe implante)

19

implantologie

olelor au fost inserate implanturile (fig. 9,
10) continuându-se cu adi]ia de os mineral
deproteinizat şi cu pozi]ionarea membranei
resorbabile dublu – stratificate (fig. 13, 14,
15), iar la final s-a suturat şi s-a realizat
lucrarea provizorie, firele fiind îndepartate
dupa 14 zile (fig. 16, 17, 18, 19).
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Prof. dr. dr. Ion coca invită medicii dentişti şi tehnicienii dentari
să participe la cursurile organizate în următoarele oraşe:
tg-Mureş, în perioada 23-24 martie a.c.
Tema generală a cursului ”Restaurarea protetică mobilizabilă scheletată”
Program:
Vineri, 23.03.2012 de la orele 09.00 – 19.00
1. Prezentarea diverselor tipuri de proteze scheletate simple şi combinate:
elemente componente, indica]ii topografice,
2. Biomecanica protezelor par]iale mobilizabile scheletate,
3. Conceperea design-ului protezelor mobilizabile scheletate croşetante (pe
scheme speciale aduse de referent) şi combinate,
4. Etapele clinice şi tehnice (de laborator) în confec]ionarea protezelor
scheletate croşetante,
5. Aspecte clinice şi tehnologice în realizarea protezelor mobilizabile scheletate combinate.
Sâmbătă, 24.03.2012 de la orele 9.00 – 14.00
1. Prezentarea unor cazuri clinice reprezentative,
2. Optimizarea protezelor mobilizabile scheletate (aspecte de service),
3. Conceperea design-ului protezelor mobilizabile scheletate pe modelele
aduse de cursan]i,
4. Verificarea cunoştin]elor acumulate printr-un test-grilă,
5. Discu]ii finale.
Pentru înscrieri şi alte detalii adresa]i-vă d-nei dr. gabriela-Felicia
Bereşescu, Email: gabriella_fellicia@yahoo.com, Tel.: 0745 13 41 84

târgovişte, în perioada 30-31.03.2012
Program:
Tema generală a cursului “Restaurarea protetică a edenta]iilor totale”
Vineri, 30.03.2012, de la orele 13-20
1. Prezentarea unor filme originale (ale referentului) cu pacien]i restaura]i

protetic total capabili a mastica şi inciza alimente dure crude precum felii de
măr, jumătă]i de măr, felii de morcov de diverse grosimi, jumătă]i de morcov, morcovi integri, pentru a se stabili clar care este şi trebuie să fie ]elul
restaurării,
2. Prezentarea restaurării protetice clasice practicabile în germania de
astăzi şi propagate de referent în 26 de ani de activitate universitară (în Köln
şi Marburg),
3. Prezentarea unui film original (al referentului) cu practicarea amprentării
optimizante bimaxilare la un pacient personal,
4. Demonstra]ie pe pacientul adus de către organizatori, amprentarea optimizantă a protezelor totale purtate, deja, cu ajutorul materialelor buco-plastice de amprentare,
5. Protezarea rapidă, logică, func]ională şi eficientă a edentatului total
(conceptul Coca).
Sâmbătă, 31.03.2012 orele 9,00 -14,00
1. Optimizarea bazală a protezelor totale, maxilare şi mandibulare
(prezentare ilustrată prin foarte numeroase imagini color-originale),
2. Controlul protezelor optimizate între timp în laborator, inser]ia acestora,
testele de stabilitate la mastica]ie (proba masticatorie cu mere crude şi
morcovi cruzi),
3. Optimizarea rela]iilor ocluzale, (prezentare ilustrată prin foarte
numeroase imagini color originale),
4. Cazuri particulare: protezarea unimaxilară, stabilizarea protezelor totale
cu ajutorul implanturilor.
5. Discu]ii; întrebări; aprecieri generale ori la obiect.
Pentru înscrieri şi alte detalii adresa]i-vă d-nei dr. Alina Diculescu,
Email: diculescualina@yahoo.com , Tel. : 0745 08 48 36

M a gazin Onlin e

VEI SALVA
SIgUR VIATA CUIVA!

curs adresat Medicilor Denti[ti [i tehnicienilor Dentari,
respectiv Studen]ilor la Medicină Dentară [i la tehnică Dentară
în an pre-terminal [i terminal.

Intrarea Liberă.

“Cele 10 gre[eli majore în [lefuirea cu prag [i în conceperea [i executarea lucrărilor integral ceramice”
26 – 30 Martie 2012
Lectori: Dr. Dan Patroi, si TD Florin Stoboran
Program Medici Denti[ti:
09.00-11.00 Partea teoretică ce cuprinde:
- prezentrarea de cazuri clinice
- gre[eli majore în pregătirea substratului dentar pentru restaurări integral ceramice
- explicarea frezelor specializate [i cum se aleg acestea - gre[eli
- gre[eli majore în amprentarea prapara]iilor cu prag
- gre[eli majore în cimentarea definitivă a pieselor protetice utilizând ciment ră[inic

11.00-11.30 Pauză
11.30-13.00 Demonstra]ie Live pe fantom cu exemplificarea gre[elilor men]ionate anterior în [lefuirea
cu prag pentru fa]ete vestibulare [i coroane integral ceramice.

Program Tehnicieni Dentari:
14.00-15.00 Partea teoretică ce cuprinde:
- prezentarea de cazuri clinice
- gre[eli de modelare în ceară [i de alegere a acesteia
- gre[eli majore în alegerea materialului func]ie de indica]ia clinică [i culoare
- gre[eli majore în prelucrarea marginilor coroanelor, fa]etelor [i incrusta]iilor
- gre[eli în pregătirea pentru predare a lucrării protetice finite

15-00-15.30 Pauză
15.30-18.30 Demonstratie Live pe un incisiv central cu tehnica de stratificare,
cât [i pe un molar presat în formă anatomică, folosind tehnica colorării unidimensionale.

Nr. de locuri limitat - 50 / loca]ie

Loca]iile [i datele cursurilor pentru Medici Denti[ti [i Tehncieni Dentari:
Sibiu, 26 Martie 2012

Cluj-Napoca 29 Martie 2012

Hotel Ramada, Sala Hera, Str. Emil Cioran, nr. 2

Hotel Pami, Sala Bussines, Calea Manastur, nr. 39

Targu Mure[ 27 Martie 2012

Oradea 30 Martie 2012

Hotel Continental, Sala Tonitza, Str. P]a. Teatrului, nr. 5-6

Hotel Rarmada, Sala Toscana, Str. Aradului, nr. 9

Contact [i înscriere: 0756163143
Partener de curs:

Str Tudor Arghezi 7, 550010 Sibiu
Tel. 0756163143; email: tianadent@gmail.com
www.tianadent.ro

Provocator, însă departe de a fi imposibil
corectarea anodon]iei incisivului lateral maxilar
Dr. Jean M. Meyer [i TD gilles Philip, ambii din Marsilia, Fran]a
Dr. Andrea Czimmerman - Traducere din Reflect Magazine Nr. 3 / 2011

Dr. Jean M. Meyer

TD gilles Philip

ABSTRACT
If lateral incisors are missing, the classic treatment option would involve two implants placed in the position of the missing teeth.
However, this is only possible if the clinical situation allows for such a procedure. In this article, the authors describe a treatment concept which can be applied if the initial situation is not optimal.
In this day and age, looking attractive is considered an indicator of social success. As a result, more and more patients want a “perfect” smile and sparkling white teeth. The media play a major role in this, by placing the images of beautiful people with flawless teeth
and an air of success on the cover pages of large magazines.
KEyWORDS: Treatment plan, minimal invasive preparation protocol, prosthetic space creation, direct provisional, adhesive cementation, all ceramic
REZUMAT
Dacă incisivii laterali lipsesc, op]iunea clasică de tratament implică inserarea a două implanturi plasate în pozi]ia din]ilor lipsă. Totu[i,
un astfel de plan de tratament este posibil numai dacă situa]ia clinică permite o astfel de procedură. În acest articol autorii descriu un
concept de tratament ce poate fi aplicat când situa]ia ini]ială nu este optimă.
Astăzi, aspectul atractiv este considerat un indicator al succesului social. Prin urmare, din ce în ce mai mul]i pacien]i doresc un zâmbet „perfect” [i din]i albi strălucitori. Media joacă un rol major în aceasta, plasând pe copertele revistelor imagini ale unor oameni
frumo[i cu din]i fără cusur [i cu un aer de succes.
Pentru atingerea acestui scop pot fi utilizate metode variate, cum ar fi confec]ionarea de fa]ete integral ceramice pe masă refractară
şi aplica]ii CAD/CAM.
Tehnica de presare (presare la cald) reprezintă op]iunea adi]ională şi această metodă va fi discutată în cele ce urmează în detaliu.
CUVINTE CHEIE: Plan de tratament, protocol de preparare minim invaziv, creare de spa]iu protetic, provizorii directe, cimentare
adezivă, ceramică integrală.
[i pacientul nostru s-a prezentat la clinică
cu dorin]a de a avea un zâmbet „perfect”.
Situa]ia clinică era oricum, însă departe
de a fi perfectă. Pacientul suferea de
anodon]ie de incisivi laterali (fig. 1).
În plus, din]ii erau intens impregna]i. Un
alt factor ce complica tabloul clinic era
faptul că dintele 13 era mezializat între 14
[i 11 (fig. 2).
Cum pacientul dorea o solu]ie rapidă,
s-a renun]at la relocare ortodontică.

De asemenea, în situa]ia în care pacientul
ar fi acceptat tratamentul ortodontic, ar fi
fost foarte dificil de ob]inut un rezultat
estetic satisfăcător fără modificarea celorlal]i din]i frontali.

Planificarea
Faza de planificare este o parte importantă a procesului restaurativ, întrucât ne permite să atingem rezultatul estetic dorit pe
baza unei secven]e clare de pa[i de lucru.
De asemenea, ne permite să avem o abordare anticipativă, mai degrabă decât să

reac]ionăm la situa]iile nea[teptate.
gra]ie acestei metode ]intite eliminăm
compromisurile ce pot surveni în procesul
restaurativ în ceea ce privesc rezultatele
tratamentului.
În cazul descris aici, principala problemă
era lipsa spa]iului în cadranul unu, dintele
13 fiind situat în pozi]ia lui 12 (fig. 2).
După o planificare extensivă [i discu]ii cu
pacientul [i tehnicianul dentar, am ales să
fabricăm două pun]i [i o coroană din disilicat de litiu (LS2) - IPS e.max Press.
Am hotărât să plasăm por]iunea distală a
marginii prepara]iei cervicale a dintelui

Fig. 1 Situa]ia ini]ială din normă frontală.

Fig. 2 Situa]ia ini]ială din normă ocluzală.

Fig. 3 Un wax-up furnizează o bună oportunitate de a
explora situa]ia dată pe model. În acest caz, zona
cervicală a lui 13 era critică.

Fig. 4 Situa]ia după tratamentul de albire.

Fig. 5 Cheia siliconică a fost utilizată [i pentru verificarea prepara]iilor.

Fig. 6 Prepara]iile gata înainte de luarea amprentei.
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mată, iar durabilitatea restaurării nu trebuie compromisă pentru ra]iuni estetice.

Fixarea restaurării
Fig. 7 Restaurarea provizorie directă.

Fig. 8 Înainte de cimentarea restaurărilor definitive.

13 subgingival (fig. 3), pentru a reduce
volumul coletului [i spre a face spa]iul să
pară mai mare. Por]iunea mezială a dintelui 14 era voluminoasă [i de aceea, am
putut îndepărta din smal]ul acestuia fără
să fim prea invazivi. Cu acest concept de
preparare am creat suficient spa]iu spre a
primi restaurarea în cadranul unu.
Ca o alternativă, din]ii ar fi putut fi u[or
repozi]iona]i către palatinal. În cadranul
doi s-a observat situa]ia inversă. Spa]iul
era prea voluminos pentru a integra o
restaurare estetică a lui 22.

[i celelalte două au fost sec]ionate în plan
sagital [i vertical, spre a mă asigura că am
suficient spa]iu la dispozi]ie pentru restaurarea finală (fig. 5).
Limitele prepara]iei au fost create juxtagingival. Excep]ie era 13, unde limita
prepara]iei era extinsă subgingival. Înainte
de a lua amprenta prepara]iilor (fig. 6) am
sigilat tubulii dentinari cu un sistem adeziv
(ExciTE) spre a evita contaminarea ]esutului
dentinar [i sensibilitatea postoperatorie.
Am luat amprente conven]ionale. Pe baza
wax-up-ului am fabricat lucrări provozorii
pacientului. Telio CS este o ră[ină compozită autopolimerizabilă sub formă de
pastă,ce poate fi utilizat pentru fabricarea
directă a restaurărilor provizorii. După
îndepărtarea amprentelor am aplicat un
strat de adeziv pe substan]a dentară [i lam izolat cu un gel cu glicerină înainte de a
fabrica provizoriile.
La final am fixat restaurările provizorii (fig.
7). Dacă sunt trata]i din]ii vitali, este recomandabil să lăsăm restaurările provizorii
pe loc în gura pacientului pentru cel mult o
lună. Chiar dacă adaptarea lucrărilor
provizorii este excelentă, trebuie prevenită
contaminarea dentinei. În cazul descimentării lucrării provizorii, prepara]iile trebuiesc cură]ate din nou [i trebuie aplicat un
nou strat de ExciTE.

Fig. 9 Sistemul integral ceramic pe care l-am utilizat
(IPS e.max) oferă posibilită]i excelente de a atinge o
adaptare naturală a restaurărilor ceramice.

Incisivii centrali erau proeminen]i, drep]i [i
cu o formă frumoasă. Acesta era un punct
de plecare solid pentru un rezultat frumos,
armonios. Wax-up-ul a fost modelat în
concordan]ă cu reconstruc]ia planificată.
Înainte de preparare din]ii au fost albi]i
(fig. 4).
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Exceptând 13, to]i din]ii erau vitali. Pentru
a transforma acest dinte într-un incisiv lateral, s-a făcut o devitalizare. Pentru obturarea canalului s-a folosit un pivot din
compozit armat cu fibră de sticlă (FRC
Postec Plus) cimentat cu materialul ră[inic
Variolink II. După aplicarea unui sistem
adeziv cu gravaj acid separat (ExciTE) am
reconstituit bontul cu material compozit
(MultiCore Flow light).
Am protejat ]esutul parodontal în timpul
prepara]iei cu fir de retrac]ie gingivală
(Nr.000).
Întâi am preparat dintele cu axul drept.
Această prepara]ie a servit ulterior ca reper
pentru prepararea celorlal]i din]i. Pentru a
asigura o prepara]ie uniformă, am folosit
wax-up-ul diagnostic ca [i bază. Pe baza
acestui wax-up am pregătit trei chei siliconice: una a fost folosită pentru fabricarea unei mă[ti provizorii direct în cabinet

Fabricarea în laboratorul dentar

După îndepărtarea restaurării provizorii,
am condi]ionat din]ii prepara]i cores-punzător (fig. 8).
În timpul probelor, am verificat restaurările
ceramice din punct de vedere estetic,
fonetic [i func]ional. După aplicarea de
acid fluorhidric pentru gravajul acid al
aspectului intern al capelor [i după
silanizarea cu Monobond Plus, restaurările
erau pregătite pentru cimentarea adezivă.
Pentru această procedură am utilizat
pasta transparentă a sistemului dual de
cimenturi ră[inice Variolink II. Astfel, am
putut utiliza la maxim nuan]a prepara]iilor
[i am atins un nivel de adaptare natural.
Datorită translucen]ei restaurării [i materialelor de cimentare, aspectul final era vital
[i natural (fig 9).

Fig. 10 Restaurările cimentate au făcut pacientul să
zâmbească.

Deoarece am utilizta IPS e.max Press de
nivel LT [i IPS e.max Ceram A1, pacientul a
ob]inut din]ii albi strălucitori pe care i-a
cerut. Am redat zâmbetul pacientului pe
care [i l-a pierdut cu ani în urmă (fig. 10).
Imaginile cu restaurările cimentate
dovedesc integrarea remarcabilă a restaurărilor pe arcadă [i în mediul oral înconjurător. Datorită lui IPS e.max din]ii se
remarcă prin luminozitate. Acest material
are un comportament biomimetic
excep]ional ce permite profesioni[tilor în
dentare să creeze restaurări ce imită izbitor
naturalul (fig. 11).

Planul de tratament cuprindea o restaurare prin punte pentru din]ii 14 la 12, una
pentru din]ii 21 la 23 [i o coroană solo
pentru 11. Restaurările au fost fabricate
din IPS e.max Press ceramică integrală din
di-silicat de litiu.
Întrucât capele ce au fost presate urmau
să fie acoperite într/o
etapă
ulterioară,
am ales pastile LT
(Low Translucency /
Transluciditate
Scăzută) în culoarea
A1. Pentru a ob]ine un
rezultat estetic [i pentru a crea o tranzi]ie
vestibulară naturală,
am pozi]ionat conectorii corpului de punte
spre lingual. Importan]a conectorilor nu Fig. 11 Mul]umită sistemului integral ceramic IPS e.max am ob]inut un rezultat
final estetic în ciuda situa]iei ini]iale provocatoare.
trebuie
subesti-
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ABSTRACT
The Parkinson disease is a mobility disorder, a degenerative disease which occurs as a consequence of the slow and gradual destruction of the neurons. The affected encephalic area is very important for the motion control, the patients presenting rigid, jerky and incontrollable gestures, tremor and postural instability. The three cardinal signs of the Parkinson disease are: rest tremor, rigidity and
bradykinesia. The oro-dental therapeutic protocol is initiated by the doctor of dental medicine and after consulting the specialty colleagues / neurologist / family doctor, etc, / the curative and prophylactic stages are defined. The assistance of the patience with motor
handicap per ensemble and especially of those with Parkinson, imply to a great extent inventiveness, that compulsory sense, through
which are expressed the improvisation talent and the optimal fitting of the requests to the given possibilities
KEyWORDS: Parkinson disease, oro-dental therapeutic protocol, assistance of the patience with motor handicap.
REZUMAT
Boala Parkinson este o tulburare a motilită]ii, o boală degenerativă ce survine în urma distrugerii lente şi progresive a neuronilor. Zona
encefalică afectată joacă un rol important în controlul mişcărilor, pacien]ii prezintă gesturi rigide, sacadate şi incontrolabile, tremor şi
instabilitate posturală. Cele trei semne cardinale ale bolii Parkinson sunt: tremorul de repaus, rigiditatea şi bradikinezia. Protocolul terapeutic oro-dentar este ini]iat de medicul dentist iar după consultarea colegilor de specialitate / neurolog, medic de familie, etc., se
definesc etapele curativo – profilactice. Asistarea bolnavilor cu handicap motor în general şi a celor cu Parkinson în special implică în
mare măsură inventivitate, acel sim] obligatoriu prin care se manifestă talentul de improvizare, adaptarea optimă a cerin]elor fa]ă de
posibilită]ile date.
CUVINTE CHEIE: Boala Parkinson, protocol terapeutic oro-dentar, asistarea bolnavilor cu handicap.
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Boala Parkinson este o tulburare a motilită]ii, o boală degenerativă ce survine in urma distrugerii lente şi progresive a neuronilor.
Întrucât zona afectată joacă un rol important în controlul
mişcărilor pacien]ii prezintă gesturi rigide, sacadate şi incontrolabile, tremor şi instabilitate posturală. A fost descrisă de JAMES
PARKINSON în 1817.
Tulburările specifice bolii Parkinson apar cel mai adesea între 50
şi 70 de ani, vârsta medie de apari]ie a bolii este de 57 ani. La
început, simptomele pot fi confundate cu procesul normal de
îmbătrânire, dar pe măsura agravării acestora, diagnosticul
devine evident. In momentul manifestării primelor simptome, se
crede că între 60% şi 80% din celulele din zona de control a activită]ilor motorii sunt deja distruse.
Boala Parkinson are o evolu]ie progresivă, iar semnele şi simptomele se acumulează în timp. Deşi această afec]iune este
poten]ial invalidantă, ea evoluează lent astfel încât majoritatea
pacien]ilor beneficiază de numeroşi ani de via]ă activă după stabilirea diagnosticului.
Mai mult, spre deosebire de alte afec]iuni neurologice grave,
boala Parkinson este tratabilă într-o bună măsură. Tratamentul
este medicamentos şi uneori chirurgical, dar poate consta şi în
implantarea unui dispozitiv pentru stimularea creierului.
La scară mondială, boala este diagnosticată la 300000 de persoane în fiecare an. Inciden]a şi prevalen]a bolii creşte odată cu
vârsta. Boala Parkinson afectează 1% din persoanele > 65 ani.
Rareori, boala survine în copilărie sau adolescen]ă. Inciden]a bolii
este de 1,5 ori mai mare la bărba]i decât la femei. Toate cauzele

genetice cunoscute explică mai pu]in de 5% din cazurile de
Parkinson.

Semne şi simptome
Cele trei semne cardinale ale bolii Parkinson sunt: tremorul de
repaus, rigiditatea şi bradikinezia. Dintre acestea, două sunt
esen]iale pentru stabilirea diagnosticului. Instabilitatea posturală
este al patrulea semn important, dar survine tardiv, de obicei
după 8 ani de evolu]ie a bolii.

- Tremorul
În 70% din cazuri, gesturile ritmice incontrolabile ale mâinilor,
capului sau picioarelor constituie primul simptom şi se manifestă
în special în repaus şi în perioadele de stres. Tremorul este diminuat în timpul mişcărilor şi dispare în somn, este accentuat de stres
şi de oboseală. Tremorul devine mai pu]in evident pe măsura
evolu]iei bolii.

- Rigiditatea
Se referă la creşterea rezisten]ei la mobilizarea pasivă a muşchilor
şi este mai evidentă la mişcările voluntare ale membrului controlateral.

- Bradikinezia
Se referă la lentoarea mişcărilor, dar include şi scăderea
mişcărilor spontane şi scăderea amplitudinii mişcărilor.

Bradikinezia este diagnosticată prin micrografie (scris de mănă cu
litere mici, ilizibil), hipomimie (diminuarea mişcărilor mimice), clipit rar şi hipofonie (voce diminuata).

- Instabilitatea posturală
Se referă la tulburările de echilibru şi coordonare. Apari]ia sa este o
etapă importanta în evolu]ia bolii, deoarece instabilitatea posturală este dificil de tratat şi este o sursă comună de invaliditate în
stadiile avansate ale bolii.

- Demen]a
Survine tardiv în evolu]ia bolii Parkinson şi afectează 15% - 30%
din pacien]i. Memoria recentă este afectată.
Alte semne sunt:
• tulburări ale somnului;
• dificultate la degluti]ie;
• sialoree (saliva]ie abundentă);
• micrografie (scris mic, ilizibil);
• hipofonie (voce diminuată, monotonă) şi dificultă]i la articularea
cuvintelor;
• incontinen]a urinară şi constipa]ie, datorita alterării func]iei
intestinului şi vezicii;
• confuzie, pierderea memoriei;
• tulburări ale mersului, cu paşi mici, târşâi]i; tendin]a accentuată
spre cădere prin pierderea reflexelor posturale;
• pierderea balansului bra]elor în timpul mersului;
• hipotensiune ortostatică;
• dermatita seboreică;

Diagnostic
Diagnosticul este clinic. Boala Parkinson este suspectată la
pacien]ii peste 55 ani, cu tremor de repaus, rigiditate şi lentoare a
mişcărilor. Diagnosticul este confirmat de prezen]a semnelor
caracteristice: lipsa expresiei faciale, clipit rar, reflexe posturale
alterate, tulburări de mers caracteristice (paşi mici, lipsa balansului bra]elor în timpul mersului).
Istoricul bolii cuprinde întrebări legate de antecedentele de traumatisme craniene, accident vascular cerebral, hidrocefalie,
expunerea la toxine şi prezen]a simptomelor sau antecedente de
afec]iuni neurologice degenerative.
Diagnosticul diferen]ial se face cu: boala Alzheimer, tremor
esen]ial, hidrocefalia cu presiune normală, paralizia supranucleară
progresivă, demen]ă cu corpi Lewy, etc.
Prezen]a tremorului în absen]a altor semne caracteristice indică un
stadiu incipient al bolii sau un alt diagnostic. La vârstnici, reducerea mişcărilor spontane sau mersul dificil, cu paşi mici pot fi rezultatul depresiei sau a demen]ei.

tratament
Deşi nu există un tratament curativ pentru boala Parkinson, simptomele sale pot fi atenuate cu
ajutorul medicamentelor, dar şi prin modificarea stilului de via]ă. In
general, simptomele pot
fi controlate cu succes dacă tratamentul este adaptat evolu]iei
bolii.

În ciuda depresiei şi a anxietă]ii cauzate de
boala Parkinson, se recomandă
men]inerea unui stil de viată activ.
Obiectivul tratamentului constă în controlarea semnelor şi simptomelor pe o
perioadă de timp cât mai lungă, cât şi
reducerea
efectelor
adverse.
Medicamentele oferă un bun control simptomatic timp de 4 – 6 ani. După acest
interval, invaliditatea progresează în ciuda
tratamentelor, iar numeroşi pacien]i prezintă complica]ii motorii pe termen lung.
Alte cauze ale invalidită]ii în stadiile tardive ale bolii Parkinson sunt instabilitatea
posturală (tulburările de echilibru) şi
demen]a.

tratamentul neuroprotector
(posibil)
Terapiile neuroprotectoare sunt cele care
încetinesc pierderea neuronilor dopaminergici.
În prezent, nu există nici o terapie cu rol
neuroprotector demonstrat pentru boala
Parkinson.
Selegilina este medicamentul considerat
drept un posibil agent neuroprotector, deşi
efectele sale benefice nu au fost în
întregime demonstrate.

tratamentul simptomatic
Momentul adecvat pentru ini]ierea medica]iei depinde de mai mul]i factori (vârsta, stilul de via]ă, gravitatea simptomelor,
etc.) Medicamentele prescrise au rolul de
a reduce simptomele bolii, dar nu opresc
evolu]ia sa. Se recomandă semnalarea
oricărui nou simptom ce apare în timpul
tratamentului, pentru a face modificările
necesare.
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Pentru pacien]ii ce se găsesc într-un stadiu
avansat al bolii, în care simptomele nu mai
răspund la medica]ia obişnuită, se poate
recurge la o interven]ie chirurgicală, în
func]ie de starea generală a persoanei şi
de calitatea vie]ii.

Kinetoterapia şi ortofonia
Kinetoterapia – terapia fizică - este un
adjuvant terapeutic important şi constă în:
exerci]ii fizice zilnice şi gimnastică, reeducare func]ională, refacerea echilibrului

postural, etc.
În esen]ă se caută aplicarea unui antrenament pentru a putea mânca, pentru a se
spăla, îmbrăca, şi a se deplasa.
Ortofonia – exerci]iul logopedic - permite
tratarea disartriei (tulburări de vorbire),
datorate unei articulări dificile.

tratamentul oro – dentar
Protocolul terapeutic este ini]iat de
medicul de medicina dentară iar după
consultarea colegilor de specialitate: neurolog, medic de familie, etc., se definesc
etapele curativo – profilactice.
În principiu alegerea actelor terapeutice se
face în directa corelare cu starea prezentă
a bolnavului. În formele incipiente arsenalul terapeutic poate îngloba o serie de
manopere curative, chirurgicale sau profilactice. În cazurile clinice grave, unde contrac]iile şi tremorul marcat interesează
zona gâtului şi a capului, manoperele se
reduc la interven]ii scurte, cu scopul de a
ameliora starea orală prezentă. Astfel de
interven]ii sunt de ex.: corectarea,
retuşarea protezelor mobilizabile, în vederea accelerării vindecării unor decubituri
cauzate de margini tăioase, şlefuirea unor
lamele de smal] tăioase, de pe un rest
radicular, badijonarea aftelor etc.

şerve]el de hârtie. Deseori acest gest se
face repetat, cu blânde]e.
• Frecven]a interven]iilor endoorale vor fi
stabilite în func]ie de starea prezentă a
bolnavului.
• Amploarea actelor terapeutice trebuie
limitată la o limită de suportabilitate a bolnavului.
• Manoperele se fac lent, cu pauze
frecvente.
• NU UITA}I! Pe tot parcursul asisten]ei,
bolnavului cu boala Parkinson trebuie să-i
vorbi]i calm, cu un ton plăcut, încurajator,
sugerând o atmosferă pozitivă. O asistentă
de medicină dentară sau de profilaxie orodentară, care priveşte meseria ca pe o
voca]ie, utilizează instinctiv cel mai important remediu: vorba bună!
Concluzii:
Asistarea bolnavilor cu handicap motor in
general şi a celor cu Parkinson in special
implică in mare măsură inventivitate, acel
sim] obligatoriu, prin care se manifestă talentul de improvizare, adaptarea optimă a
cerin]elor fa]ă de posibilită]ile date.
Desfăşurarea manoperelor cu reducerea la
minimum a riscurilor şi traumatizarea fizică
şi psihică minoră a bolnavului sunt acele
cerin]e ce se aşteaptă de la o atentă asistentă de medicină dentară.

cuM AJutĂ ASISteNtA De
MeDIcINĂ DeNtArĂ bOLNAVuL
cu PArKINSON?
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Atât în fotoliul dentar cât şi la domiciliul
bolnavului trebuie asigurate:
• Iluminarea corectă a cavită]ii bucale,
• Stand în picioare, în spatele bolnavului
trebuie să se asigure fixarea capului. Se
apucă capul bolnavului cu palma întinsă la
nivelul urechilor de ambele păr]i, fixând
antebra]ele de scaun sau fotoliu.
• Nu uita]i să aşeza]i o barbetă din plastic
sub bărbia bolnavului. Barbetele din material textil se îmbibă rapid cu apă şi salivă.
• Nu trebuie să punem pahar şi apă pentru bolnav, deoarece nu le poate folosi. Se
clăteşte gura cu jetul de apă de la unitul
dentar, sau cu un jet de sifon, la domiciliu,
după care bolnavul este rugat să scuipe
sau ajutat - împins cu limba, să lase să
curgă lichidul din gură într-o tăvi]ă renală
sau alt recipient.
• Se şterg buzele şi zona periorală cu un
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