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Prof. dr. Ioan I. Gall
- cel mai înzestrat organizator
al activităţii stomatologice din România
Suntem urmaşii celui mai înzestrat organizator al activităţii stomatologice din
România, care a conceput structura Centrul Metodologic de Stomatologie; a
obţinut aprobările necesare finanţării şi construcţiei celor patru etaje şi la condus
ca primdirector până la destituirea sa din 1980, ca urmare a unei „conjuraţii interne“ şi a unor interese din afara centrului (...)*
Prof. dr. Ioan I. Gall având deosebite calităţi intelectuale, culturale şi un devotament
fără limită şia continuat activitatea pentru perfecţionarea cadrelor universitare şi
ajutătoare (asistente de cabinet, asistente igieniste, surori, registratori medicali şi
tehnicieni dentari) în cadrul Centrului Metodologic de Stomatologie, pentru toată
ţara şi, tot de aici, a organizat desfăşurarea acţiunilor de perfecţionare a cadrelor
medicale stomatologice pentru toate judeţele.
Prof. dr. Ioan I. Gall a conceput, a obţinut aprobarea Ministerului Sănătăţii şi a
organizat reţeaua de stomatologie în şcolile capitalei, reţeaua de stomatologie
din întreprinderile bucureştene şi a reuşit primul în medicina bucureşteană organizarea învăţământului universitar şi postuniversitar de policlinică stomatologică
(anterior corespondentului în medicina generală, sub îndrumarea reputatului prof.
dr. Şt. Şuţeanu).
Prof. dr. Ioan I. Gall sa angajat, cu pasiune şi la potenţarea învăţământului stomatologic universitar din Timişoara făcând o navetă obositoare de peste 550 km.
Cu un colectiv format în exclusivitate de dsa a redactat câteva cărţi de actualitate ocupând nişe lăsate libere de instrucţia universitară analitică, dar lipsită de
potenţa sintezei, cărţi care iau fost respinse, fără argumente (...)
Îmi aduc aminte cum domnul Prof. dr. Ioan I. Gall spunea că “ disciplina trebuie să fie un model colectiv, unitar în concepţie şi stil, având ca rol primordial
funcţia didacticopedagogică, respectiv educaţia în profesie”. Imi mai amintesc
prezentările de cazuri clinice, de Joi dimineaţa, de la prima oră. Era o cinste
şi o plăcere să prezinţi un caz clinic cu toată documentaţia medicală, cu modele de studiu, cu radiografii, cu anamneza, analize de laborator cu diagnosticul
complet de la începutul tratamentului şi de la sfârşitul acestuia. Cazul era văzut
de noi. După prezentare urma discuţia cazului. Domnul profesor ne nominaliza
ierarhizândune, să ne exprimăm părerea despre soluţiile terapeutice propuse.
Primul nominalizat dintre studenţi era cel mai neştiutor, ultimul era cel mai valoros. Dorinţa fiecăruia dintre noi era să fie ultimul nominalizat, ca să poată decide
soluţia definitivă de tratament. Această practică concurenţială săptămânală, cu
bogat caracter informaţional nea ajutat să devenim medici adevăraţi, să privim
cavitatea bucală ca pe un sistem dentomaxilar, cazul clinic ca pe un tot unitar
şi profesia de medic stomatolog ca pe o activitate medicală interdisciplinară. A
bătut drumurile României neprecupeţind nici un efort, fizic sau material pentru
a cunoaşte condiţiile profesionale din diverse policlinici, şcoli şi întreprinderi.
Împreună cu colectivul său de metodologi (medici, tehnicieni, asistente şi asistente igieniste) a realizat numeroase demonstraţii pentru perfecţionarea echipelor
medicale din ţară. Sa ocupat nemijlocit de asistenţa de masă privind depistarea
precoce a cariei dentare şi a anomaliilor dentomaxilare la copii şi tineret, cu tratamentul organizat al acestora în şcoli. Echipele de asistente igieniste desfăşurau
acţiuni importante în peste 200 de şcoli bucureştene, sub directa sa îndrumare.
Medic de medicină generală şi apoi medic specialist stomatolog, cadru didactic
cu recunoaştere internaţională, organizator al catedrei de ortodonţie de la I.M.F.
Timişoara şi al Centrului Metodologic de Perfecţionare din Bucureşti, reprezentant O.M.S., cercetător activ, observator obiectiv şi nepărtinitor, patriot consecvent
a perfecţionat mii de cadre medicale din reţeaua de stomatologie a Romaniei.
Realizator al programelor de prevenire, al metodologiilor de păstrare a stării de
sănătate, sprijinitor al realizării multor brevete, formator de şcoală, conducător de
doctorate, părinte şi soţ de excepţie a dus o luptă acerbă cu sistemul, cu cadrele
didactice din facultăţile din ţară şi străinătate, şi cu sistemul politic. A susţinut cu
tărie că medicul care se ocupă de sistemul dentomaxilar este medic stomatolog
şi nu dentist şi a dorit ca pe diplomele noastre să fie scris medic stomatolog.
“Domnule Profesor, trebuie să vă spunem, cu tot respectul pe care vil purtăm,
că noi suntem tot stomatologi, deşi neam schimbat numele printro “căsătorie
convenţională” în dentişti”.
Avea conştiinţa împăcată, a făcut tot ce a fost posibil pentru profesiune întro
perioadă tristă pentru ţară, a înţeles şi a transmis gândirea de medic stomatolog
cu vedere integrată şi interdisciplinară formând un colectiv profesional de elită.
Memoria sa trebuie cultivată din respectul pentru un trecut unic, pentru un om mai
moral decât ceilalţi „tovarăşi”, spre al recompensa pentru umilinţa de a fi fost singurul profesor universitar din medicina bucureşteană, căruia ia fost refuzat titlul
de profesor consultant, fiind obligat să trăiască, să se îmbolnăvească incurabil şi
să moară întro sărăcie nedemnă de un dascăl activ, provocator şi novator.
Informaţii oferite de Dr. Simina Elena Enescu şi Prof. Dr. I. Coca
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Diferenţa în Detalii
Măsuri extreme
Toate produsele A-dec sunt garantate să funcţioneze cu consecvenţă, astfel
încât Dumneavoastră să vă concentraţi pe ceea ce contează cel mai mult: pacientul.
Întindem toate limitele de rezistenţă a echipamentelor.
De exemplu, evaluarea rezistenţei scaunelor A-dec presupune încărcarea acestora
cu sarcini de până la patru ori mai mari decât limita lor de greutate.
Se analizează, apoi, impactul asupra punctelor de contact şi funcţionalitatea lor în ansamblu.
A-dec ia măsuri extreme, în aşa fel încât investiţia Dumneavoastră să nu vă dezamăgească.
Vizitaţi a-dec.com/thedifference şi aflaţi cum toate detaliile din spatele soluţiilor
propuse A-dec contribuie la performanţele şi fiabilitatea de lungă durată.

Examinările şi testările minuţioase ne ţin sus
De peste 45 de ani, A-dec susţine instituţiile guvernamentale
şi universităţile de medicină dentară din toată lumea,
furnizând soluţii dentare fiabile şi de durată.
Luând în considerare rigurozitatea procesului de selecţie
— trecând pe la administratori, contabili, gestionari,
până la medicii dentişti, profesori şi educatori —
examinarea devine foarte minuţioasă şi critică.
Cu toate acestea, A-dec ramâne alegerea principală în mai mult de 75% din cazuri.
Majoritatea şcolilor şi instituţiilor guvernamentale din întreaga lume folosesc A-dec •
Trei din patru universităţi de stomatologie din SUA şi Canada sunt echipate cu A-dec •
Marea majoritate a viitorilor stomatologi îşi învaţă profesia pe uniturile A-dec •
România se aliniază acestor standarde de calitate şi fiabilitate, astfel că tot mai
multe şcoli şi instituţii de prestigiu sunt echipate cu A-dec •

Confort şi pentru dumneavoastră.
A-dec - pentru stomatologie de înaltă calitate
Tapiţeria, configurată conform hărţii punctelor de presiune, asigură confortul pacientului,
păstrând spatarul suplu pentru ergonomie şi acces optim.
Inovaţii de lungă durată. Confort real. Şi pentru Dumneavoastră şi pentru pacient.

Best in Class
Premiile Dentaltown
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Sediu Central: Cluj-Napoca, Str. Iuliu Haţieganu nr. 4
tel: 0246-591.034, 0741-277.069, fax: 0264-593.606
www.medicam3.ro, tehnic@medicam3.ro
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Preț

Preț

Prețurile nu conțin TVA 24% și sunt valabile până la 30 noiembrie 2014.
DENTAL DIRECT este dealer autorizat MOCOM în România.

1.295 €*
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IN MEMORIAM

IN MEMORIAM
CONF. UNIV. DR. CRISTIAN COMES

Vara aceasta, pe 26 iulie 2014, saa stins din viaţă, la vârsta
de 44 de ani colegul și prietenul nostru dr. CRISTIAN
COMES, conferenţiar universitar, șeful disciplinei de
Ergonomie Dentara în cadrul Universităţii de Medicină și
Farmacie „Carol Davila”, fondatorul și președintele în
exerciţiu al Societăţii Române de Ergonomie Dentară.
Conf. Univ. Dr. Cristian Comes a introdus Ergonomia
dentară ca materie curiculară universitară, la recomandarea
ADEE (Association for Dental Education in Europe) în
cadrul programului de aliniere a programelor de studii
universitare ale statelor membre ale Uniunii Europene,
remarcânduse prin spiritul avangardist.
Cu o excelentă capacitate de elaborare și implementare a strategiilor de
cercetare știinţifică, el a condus numeroase proiecte știinţifice și programe europene, ultimul de mare anvergură fiind Ergo Management
Preventiv: Ergonomie, Prevenţie, Management performant în medicina

dentară prin alinierea la standarde europene, proiect
cofinanţat prin Fondul Social European prin Programul
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
20072013 „Investește în oameni”.
Un bun colaborator și prieten, un excelent organizator, cu
spirit de iniţiativă, șia dedicat o mare parte din viaţă
activităţii profesionale, poate în detrimentul celei personale.
Așa cum bine se autocaracteriza, Conf. Univ. Dr. Comes a
fost o fire sociabilă, sensibilă, cu abilităţi excelente de comunicare și lucru în echipă, în special din postura de lider.
Am pierdut un om foarte capabil, care mai avea multe de
spus profesional, o fire plină de iniţiativă, un om pe care toţi cei care lau
cunoscut îl regretă sincer.
Dr. Corina Marilena Cristache, Conf. Univ. Dr. Andreea Cristina Didilescu
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IPS e.max PRESS MULTI
®

amic
r
e
c
l
l
a
need
u
o
y
l
al

• Restaurări monolitice din disilicat de litiu cu tranziție dentină-smalț încorporată
• Combinație excepțională de rezistență, estetică și eficiență
• Pentru coroane, fațete și coroane hibride pe implanturi
• Coordonate cu cuptoarele de presare de înaltă precizie Prgramat
• Eficiență maximă a costurilor prin tehnica de presare

Informaþi-Vã despre Ofertele Speciale Ivoclar Vivadent Technical la:
Dent Distribution Grup
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Str. Logofãt Tãutu nr. 66, Sector 3
Bucureºti, Tel. 021 308 57, 51
office@dentdistribution.ro,
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Doriot Dent

Str. Barabas Bela nr. 18 A
Arad, Tel. 0257 254 638
office@doriotdent.ro
www.doriotdent.ro

Tiana Dent

Str. Tudor Arghezi nr 7
Sibiu, Tel. 0756 163 143
tianadent@gmail.com
www.tianadent.ro

Ce se întâmplă după presare?
Individualizarea unei restaurări monolitice fabricate cu sistemul IPS e.max
Oliver Brix, Bad Homburg, Germania
Traducere dr. Andrea Czimmerman

What happens after pressing?
Abstract
Monolithic restorations made of lithium disilicate are characterized by high flexural strength, precision fit and optimum function.
Lithium disilicate is a very popular material, since it is ”antagonistfriendly” and easy to use.
Keywords: monolithic restorations made of lithium disilicate (IPS e.max), diagnostic waxup, replication, precision, biomechanical
occluzal surfaces, limited space, anatomic details, hotpressing
Rezumat
Restaurările monolitice confecţionate din disilicat de litiu sunt caracterizate de rezistenţă ridicată, precizia adaptării și funcţionalitate
optimă. Disilicatul de litiu este un material foarte popular întrucât este “prietenos cu antagoniștii” și ușor de utilizat.
Cuvinte cheie: restaurările monolitice din disilicatd e litiu (IPS e.max), waxup diagnostic, replicare, precizie, suprafeţe ocluzale
biomecanice, spaţiu limitat, detalii anatomice, presare la cald

Restaurările monolitice de disilicatd de litiu (IPS e.max) au devenit o componentă de
bază a lucrărilor de laborator cotidiene. Ele oferă următoarele beneficii:
 replicarea cu precizie a machetei de ceară în ceramică,
 posibilitatea creării în ceară prin tehnica de waxup a unei suprafeţe ocluzale biomecanice,
 fără riscul de chipping (așchiere, spargere),
 recrearea detaliilor anatomice chiar atunci când spaţiul este limitat,
 eficienţa fabricării.
În procesul fabricării restaurărilor monolitice, tehnicienii dentari beneficiază de posibilitatea de a recrea optim forma individuală a dintelui și parametrii funcţionali ai
acestuia prin tehnica de waxup. Macheta de ceară modelată diagnostic este ulterior
transferată în ceramică în raport de 1:1 prin utilizarea presării la cald sau prin utilizarea unui proces CAD CAM. În ambele metode este făcută o copie a machetei de
ceară. Eu cred că metoda presării oferă calea mai precisă. În acest articol, descriu
acest proces pe baza unei coroane posterioare maxilare.
Paleta largă de pastile IPS e.max Press permite alegerea cu grijă a opacităţii și
luminozităţii restaurării. În laboratorul nostru tindem să utilizăm pastile ce au o
luminozitate mărită. Aceste pastile includ Impulse V1  3 și HT în nuanţele BL3, B1 și A1.

Fig. 1 și 2
Copierea fidelă
a dintelui original în ceară.

1

2
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Fig. 3
Reproducerea machetei de ceară
în disilicat de litiu (pastilă HT nuanţa BL3).
Fig. 4
Determinarea nuanţei de bază
cu IPS e.max Cera, Shades.

3

4

Fig. 5 și 6
Rezultatul după a 2 a ardere de Stains.

5

Colorarea de suprafaţă a restaurării după persare permite
imitarea cromaticii și culorii de bază a dintelui natural prin utilizare IPS e.max Ceram Shades și IPS e.max Ceram Essence.
Arderea finală de glazură cu pastă de glazură fluorescentă
(IPS e.max Ceram Glaze FLUO) produce o suprafaţă omogenă
și luciu individualizat.
presarea la cald a restaurării
Toate detaliile funcţionale și anatomice ale restaurării au fost
modelate în ceară conform criteriilor morfologice folosind o
ceară specială (ProArt) (Fig. 1 și 2). Au fost montate tijele și
macheta ambalată. Pastila selectată a fost presată în matriţă.
Restaurarea a fost dezambalată, tijele tăiate. În cazurile ideale,
trebuiesc făcute ajustări minore, dacă nu chiar deloc la nivelul
piesei protetice presate (Fig. 3).

Pentru reproducerea detaliată a
structurilor dentare în ceramică este
necesar un modelaj diagnostic precis.

12
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individualizarea
Spre a ajusta nuanţa coloristică a coroanei, este recomandată
utilizarea unei rășini acrilice în culoarea dintelui. Bontul este
fabricat pe baza nuanţei coloristice a dintelui natural preparat.
În acest scop, suprafaţa internă a coroanei este izolată cu
vaselină și apoi este aplicată rășina acrilică cu ajutorul unei
pensule. Spre a fixa coroana în poziţie pe bontul individualizat
acrilic se poate utiliza gel de glicerină. În plus acest gel oferă
o tranziţie a culorii între bont și coroană.
Întrun prim pas, a fost individualizat corpul dintelui și suprafaţa
ocluzală cu IPS e.max Shades modificate cu materiale
Essence. Este recomandabil să aplicaţi pigmenţii când coroana este uscată, pentru ca ele să rămână în poziţia dorită.
Apoi, am aplicat detaliile fine de culoare pe cuspizi cu IPS
e.max Ceram Shade I2, iar pe crestele mariginale am pus IPS
e.max Ceram Essence crem (Fig. 4). Restaurarea
individualizată a fost supusă unei arderi. Ulterior, nuanţa
coloristică de bază și cromatica au fost verificate și intensificate cum era necesar.
Este nevoie de o a doua ardere spre a asigura o plasare
corectă a pigmenţilor. Foseta centrală a fost accentuată cu
Essence Copper, iar punctul ei cel mai profund a fost evidenţiat
utilizând Essence mahoganz (Fig. 5 și 6).
Acum, coroana este gata pentru arderea de glazură. Am aplicat
pe suprafeţele ocluzale uscate pastă de glazură FLUO (Fig. 7).

Fig. 7 Pasta de glazură FLUO este aplicată la nivelul feţei ocluzale uscate.
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Fig. 9 și 10 Coroana acoperită cu glazură înainte de ardere.

Nu este recomandat să utilizaţi o consistenţă foarte lichidă în
zonele ocluzale întrucât detaliile importante pot fi pierdute.
Pasta de glazură aplicată pe pereţii verticali ai coroanei trebuie
să fie relativ fluidă și aplicată cu o pensulă fină (Fig. 8).
Stratul trebuie să fie foarte fin și omogen (Fig. 9 și 10).
Apoi, urmează arderea de glazură la un program cu 2 minute
holding time și răcire lentă la 450 C (Fig 11).

Fig. 8 Feţele laterale ale coroanei sunt acoperite cu un strat mai lichid de glazură.
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Fig. 11 Coroana după arderea de glazură.

În general răcirea lentă este recomandată spre a preveni
crearea tensiunilor interne. După arderea de glazură, orice
asperitate este îndepărtată cu o gumă, iar restaurarea este
polișată cu pastă de lustru diamantată (Fig.12).
Când coroanele monolitice sunt fabricate în conjuncţie cu
coroane încărcate cu pulbere ceramică (tehnica layering)  în
special în zona frontală  tranziţia labială este ajustată cu un
strat fin de dentină și incizal. Adiţional, puteţi încorpora textură
morfologică la nivelul suprafeţei. Aceste structuri nu trebuiesc
glazurate. Ele trebuiesc doar supuse arderii conform tehnicii
“atmosferice”.
Figurile 13 și 15 arată restaurări monolitice pentru un întreg
cadran. Aceste restaurări au fost fabricate urmând aceeași
procedură ca cea descrisă mai sus.
Concluzie
Abordarea monolitică în disilicat de litiu permite restaurărilor
protetice de pe zona laterală să fie transferate din ceară în
ceramică foarte eficient. Este eliminat riscul de așchiere. Mai
mult, pot fi create detalii anatomice detaliate chiar dacă spaţiul
este insuficient. Pastilele diferite și materialele de caracterizare
asigură rezultate estetice individualizate.

Fig. 12 Polișarea cu pastă diamantată de lustru produce luciul omogen dorit.
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Fig. 13 15 Acest cadran restaurat cu coroane monolitice reprezintă o simbioză a formei și funcţiei cu proprietăţi mecanice și estetice excelente.
(Partea clinică: Prof. Dr. Daniel Edelhoff).

Mulţumiri
Acest articol descrie pașii de laborator implicaţi în fabricarea
restaurărilor monolitice presate la cald. În concluzie, vreau să
evidenţiez importanţa colaborării fluide între tehnicianul dentar
și medicul dentist, fără de care lucrări ca cele descrise în acest
articol nu ar fi posibile. În acest caz doresc să mulţumesc Prof.
Dr. Daniel Edelhoff (LMU Munchen).
Distribuitori autorizaþi Ivoclar Vivadent Technical :
Dent Distribution Grup

Str. Logofãt Tãutu nr. 66, Sector 3
Bucureºti, Tel. 021 308 57, 51
office@dentdistribution.ro,
www.dentdistribution.ro
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Supraprotezarea maxilară pe implanturi:
reabilitare estetică și funcţională
Dr. Luminiţa Oancea¹, Tehn. Dent. Marco Vanini ², Dr. Mihai Burlibașa³
¹Asistent Universitar, PhD, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, Bucureşti, ² CDT-Italia, ³Conferenţiar Universitar,
PhD, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“, Bucureşti

Maxillary implant overdenture: esthetic and functional rehabilitation

Case report
ABSTRACT
Maxillary implants position may affect the esthetic, phonetic, and functional results and challenge the restorative dentist.
Proper attachment selection is important considering the patient-related circumstances. This article presents a case where
a change in prosthetic attachments was required because implant inclination diminished overdenture retention and esthetic.
Key words: overdenture, implants, special attachement, restoring

REzuMAT
Alegerea axului de inserţie al implanturilor la nivelul maxilarului superior reprezintă o provocare atât pentru medicul chirurg
cât și pentru medicul protetician, deoarece influenţează estetic, fonetic și funcţional rezultatul terapeutic. Alegerea unui
sistem de ancorare optim pentru supraproteză trebuie personalizată în funcţie de situaţia clinică a pacientului, având un
rol cu atât mai important cu cât axele implanturilor, condiţionate de oferta osoasă, sunt divergente. Articolul prezintă
rezolvarea într-o singură ședinţă a deficienţelor mecanice și estetice, apărute la nivelul unei supraproteze implantare
maxilare, la un an de la aplicarea sa pe câmpul protetic.
Cuvinte cheie: supraprotezare, implant, sistem special, reparaţie

introducere:
Frecvenţa complicaţiilor asociate reabilitării maxilare prin supraproteză pe implanturi este crescută în primul an
de la instituirea tratamentului [13]. Cele mai frecvente cauze care determină pacientul să revină în cabinetul
stomatologic în acest interval de timp, sunt modificările care apar la nivelul sistemului de ancorare, având drept
consecinţă pierderea retenţiei supraprotezei sau fracturarea componentelor protetice [46]. Prin comparaţie cu
edentaţia totală mandibulară, în cazul celei maxilare terapia prin supraprotezare implantară reprezintă adeseori
o provocare atât pentru chirurg cât și pentru protetician, deoarece oferta osoasa cantitativă și calitativă osoasă
este limitată [78]. Din acest motiv, în practica curentă apare necesitatea inserării unui implant angulat vestibular
în concordanţă cu tiparul de resorbţie osoasă [9], și ulterior, necesitatea montării dinţilor artificiali anterior și
inferior faţă de creasta osoasă. Este binecunoscută frecvenţa crescută a accidentelor de natură mecanică la
nivelul supraprotezelor maxilare pe implanturi, în special cele fără conector palatinal [10,11] comparativ cu supraprotezele mandibulare, accidente datorate cel mai probabil forţelor mari exercitate de arcada antagonistă integră
sau reconstituită cu lucrări protetice fixe [7,12]. De asemenea, limitarea spaţiului vertical disponibil pentru componentele protetice este o situaţie mult mai des întâlnită la maxilar, deoarece exigenţele estetice și fonetice [13]
impuse protezării determină compromisuri în designul restaurării, în detrimentul normelor de rezistenţă și retenţie
[14]. Cehreli și colaboratorii [15] susţin în urma realizării unei ample analize sistematice că, după 5 ani, înlocuirea
matricilor sistemelor de menţinere a fost mult mai frecvent întâlnită la supraprotezele maxilare; aceeași autori
identifică mobilizarea, uzura sau pierderea matricei, cu sau fără componenta metalică corespunzătoare, mai
frecvent în cazul supraprotezelor ancorate pe sisteme speciale de tip bilă după primul an de utilizare.
În lucrarea de faţă, prezentăm o soluţie rapidă, de restaurare estetică și funcţională imediată a unei supraproteze maxilare pe patru implanturi, în aceeași ședinţă de prezentare a pacientului în cabinetul stomatologic.

Fig. 1 Aspect intraoral la prezentare.
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Fig. 2 Matricea metalică transpare la nivelul șeii acrilice.

Fig. 3a si b Kitul de matrici cu componentele elastice asortate și componenta metalică.

Fig. 4 Verificarea intraorală a capei.

Fig. 5a şi b Îndepărtarea componentei metalice a matricii iniţiale.

prezentare de caz:

Etape clinice:

O pacientă în vârstă de 59 de ani sa prezentat la Clinica de
Protetică Dentară din cadrul UMF Carol Davila, București,
acuzând instabilitatea unei supraproteze maxilare pe implanturi
realizate în urmă cu 8 luni. De asemenea, pacienta este
nemulţumită de aspectul estetic al protezei la nivel incisiv, discromie observată încă din momentul iniţial al aplicării lucrării protetice.
La examinarea clinică sa observat existenţa pe câmpul protetic
a unei supraproteze maxilare pe implanturi cu baza extinsă
corespunzător și relaţii ocluzale optime, arcada antagonistă fiind
reprezentată de o restaurare protetică fixă. Evaluarea intraorală
și radiologică a evidenţiat prezenţa a patru implanturi maxilare
divergente, și o supraproteză ancorată pe sisteme speciale de
tip bilă cu diametru de 2,2 mm (Fig.1).
Inspecţia feţei mucozale a supraprotezei a evidenţiat absenţa
componentei elastice a matricei și o grosime redusă a peretelui
vestibular acrilic la același nivel, cu evidenţierea culorii componentei metalice a sistemului de retenţie, cauze ale tulburărilor
funcţionale și estetice acuzate de pacientă (Fig.2).
Soluţia terapeutică aleasă în vederea ameliorării rapide a
funcţionalităţii și esteticii, a fost îndepărtarea matricii metalice și înlocuirea acesteia cu un sistem modificat de tip
Rhein83 (Fig.3a şi b).

 Alegerea matricilor reziliente sa realizat ţinând cont de
resorbţia vestibulodistală la nivelului implantului inserat în
dreptul lui 11. Au fost preferate matricile cu rezilienţă ridicată în
vederea reducerii solicitării sistemului de menţinere în timpul
inserţiei și dezinserţiei.
 Adaptarea matricilor elastice la nivelul dispozitivului sferic al
implantului a fost verificată intraoral (Fig.4).
 Vechea matrice metalică a fost îndepărtată din baza supraprotezei prin frezarea circumferenţială a materialului acrilic
adiacent până la mobilizarea sa (Fig.5a şi b).
 Pentru a corecta aspectul estetic nesatisfăcător al supraprotezei sa optat pentru modificarea designului noii matrici
metalice; în acest sens sa realizat o fenestrare a părţii sale
vestibulare. Astfel, este amendat efectul discromic realizat de
transparenţa metalului la nivelul peretelui acrilic cu dimensiuni
reduse (alternativa utilizării unei matrici prefabricate turnate ar
fi reprezentat o soluţie cronofagă, necesitând mai multe
ședinţe terapeutice (Fig.6a, b, şi c).

Fig. 6 a Matrice prefabricată și varianta sa clasică
din metal.

Fig. 6 b Fenestrarea la nivelul peretelui vestibular.

Fig. 6 c Matricea metalică fenestrată.
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Fig. 7 Verificarea intraorală a ansamblului
matriceal.

Fig. 8 a Verificarea contactului între noua matrice
si faţa mucozală a protezei.

 Inelul elastic a fost inserat în matricea metalică cu instrumentul
special furnizat în trusă.
 Ansamblului matriceal a fost verificat intraoral (Fig.7).
 Supraproteza a fost verificată prin inserţii repetate, pe parcursul
cărora sau controlat suprafeţele de contact dintre aceasta și noua
matrice. Materialul acrilic a fost îndepărtat de pe faţa mucozală a
protezei până la obţinerea unei adaptări pasive (Fig.8a şi b).
 Pentru a fixa ansamblul matriceal pe faţa mucozală a supraprotezei sa practicat o comunicare între spaţiul matricei și faţa
externă cu ajutorul unei freze sferice. Dispozitivul de tip bilă a
fost izolat cu vaselină iar suprafaţa sa cervicală cu un inel din
latex, după care sa preparat materialul acrilic autopolimerizant.
 Materialul acrilic a fost aplicat la nivelul spaţiului creat pe
suprafaţa mucozală, supraproteza a fost inserată peste
ansamblul matriceal inserat anterior pe dispozitivul de tip bilă,
urmărind ca fenestraţia să fie orientată vestibular.
Supraproteza a fost menţinută sub presiune ocluzală până la
priza finală a materialului acrilic.
 Supraproteza a fost dezinserată de la nivelul implanturilor,
excesul acrilic a fost îndepărtat și, în vederea facilitării
rezilienţei matricilor elastice din cauciuc în timpul exercitarii
forţelor masticatorii, a fost eliminat un strat subţire de material
acrilic în jurul acesteia (Fig.9).
 Supraproteza a fost verificată în ocluzie centrică și în
mișcările funcţionale mandibulomaxilare, apoi finisată
corespunzător (Fig.10a şi b).
Concluzie: Considerăm că o singură ședinţă terapeutică este
suficientă pentru ameliorarea stabilităţii precare și îmbunătăţirea
aspectului estetic al supraprotezei maxilare pe implanturi, în
condiţii optime de dotare a cabinetului și de informare a medicului.
Bibliografie:
1. Trakas T, Michalakis K, Kang K, Hirayama H. Attachment systems for
implant retained overdentures: a literature review. Implant Dent 2006;15:243
2. Zarb GA, Schmitt A. The edentulous pre dicament II: The longitudinal
effectiveness of implant supported overdentures. J Am Dent Assoc
1996;127:6672.
3. Walton JN, MacEntee MI. Problems with prostheses on implants: a retrospective study. J Prosthet Dent 1994;71:2838
4. Kiener P, Oetterli M, Mericske E, Mericske Stern R. Effectiveness of maxillary overdentures supported by implants: maintenance and prosthetic complications. Int JProsthodont 2001;14:13340.

Fig. 10a şi b Aspectul final intraoral și extraoral al supraprotezei.
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Fig. 8 b Aspectul mucozal al supraprotezei cu
spaţiul pasiv necesar matricei.

Fig. 9 Aspectul mucozal al protezei cu noua matrice fixată.
5. Jemt T, Book K, Linden B, Urde G. Failures and complications in 92 consecutively inserted overdentures supported by Branemark implants in severely
resorbed edentulous maxillae: a study from prosthetic treatment to first annual
checkup. Int JOral Maxillofac Implants 1992;7:1627.
6. Davis DM, Packer ME. Mandibular overdentures stabilized by Astra Tech
implants with either ball attachments or magnets: 5year results. Int J
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Maraton de Estetică Dentară Modernă
31 Oct. – 1 Nov. 2014
Grand Hotel Italia*****, Cluj - Napoca

Programul Evenimentului:
Vineri, 31 Octombrie 2014 – Sesiunea pe echipe: Medici Dentiști & Tehnicieni Dentari
Sala Vivaldi
12.45 - 13.00 Ceremonia de deschidere
13.00 – 14.00

Maximizarea rezultatelor estetice cu Minimizarea costurilor biologice
Prof. Dr. Francesco Mangani, MS, DDS (IT)
Protocoale standardizate relevante în terapia
restaurativă indirectă modernă pe zona
frontală și laterală, tehnici și materiale noi,
rezultate clinice corecte și predictibile.

14.00 – 15.00

Reabilitarea zonei estetice: Naturalețe și Funcționalitate
Dr. Dan Pătroi (RO)
Fie că vorbim despre modă sau integrare socială, pacienții sunt interesați de aspectul zâmbetului lor.
În acest context, estetica restaurărilor dentare devine o necesitate și - în acelasi timp - dezideratul
fiecarui clinician. Reabilitarea zonei estetice prin fațete sau coroane are la bază un plan de
tratament corect, minunțios elaborat și discutat aici pe baza unei cazuistici clinice elocvente.

15.00 – 16.00

Finger Food

16.00 – 17.30

Estetică, Funcționalitate, Versatilitate – Rășini compozite vs ceramici
MTD Anette von Hajmasy (DE)
Voi prezenta mai multe studii de caz, care se vor concentra pe utilizarea rășinilor compozite
de laborator ca o alternativă la ceramici în fabricarea fațetelor vestibulare și ocluzale și nu numai,
ci și în proteze implanto-purtate Vă voi prezenta o tehnică de presare a compozitelor ce permite
replicarea în compozit a provizoriilor diagnostice cu maximă precizie și reproductibilitate

17.30 – 18.45

Protocoale restaurative directe: Convențional sau Bulk-fill?
Dr. Markus Lenhard (DE)
Vom compara rășinile compozite convenționale nano-hibride cu cele moderne bulk-fill din punct
de vedere al esteticii, rezistenței la uzură, sigilării marginale. Cazuistica clinică relevantă va clarifica
practicienilor indicațiile și contraindicațiile lor.

20.30

Spooky Halloween Friends & Party @ Restaurant Veneția
Muzică live, Bufet, Open-Bar, Surprize
Costumați-Vă de Halloween!

Sâmbătă, 1 Noiembrie 2014 – Sesiunea pe echipe: Medici Dentiști & Tehnicieni Dentari
Sala Vivaldi
11.00 – 12.00

All ceramic – All options: Explorând Soluțiile Digitale
Dr. Christian Fryges (DE)
Era digitală este trendul actual în tehnica dentară și în stomatologie. Scanare digitală, design
digital, frezare umedă sau uscată? Să clarificăm tehnici și tehnologii, indicații și contraindicații
și să ne informăm din timp.

Planifică înainte să acționezi: Re-evaluarea conceptelor restaurative
Dr. Bogdan Bâldea, PhD (RO)
Dezbaterea - printr-o cazuistică bogată - a conceptelor restaurative aflate la dispoziția clinicianului
atunci când trebuie să ia decizia corectă a unui plan de tratament pornind de la dinte (cu sau fără tratament
24 restaurări estetice
endodontic) si culminând cu situațiile complexe în care pe arcadă coexistă atât dinți cât și implanturi.

12.00 – 13.00

13.00 – 14.00

Alegerea corectă : Dileme ale Laboratorului de Tehnică Dentară
CDT Cristian Petri (RO)
Colaborarea dintre tehnicianul dentar și medicul dentist presupun setarea unor protocoale
optime de colaborare, care să aibă ca finalitate obținerea unor restaurări protetice predictibile
d.p.d.v. estetic si funcțional. Prezentarea isi propune trecerea în revistă a protocoalelor de colaborare
în diferite situații clinice, de la alegerea materialului optim de restaurare, până la detalii tehnice de realizare
a restaurărilor integral ceramice pe dinți sau pe implanturi.

14.00 – 15.00

Finger Food

15.00 – 16.45

Frumusețea Simplității: Ce înseamnă ea cu adevărat astăzi?
MTD Robert Zubak (SK), Dr. Petr Hajny (CZ)
Bunul cel mai important în activitatea noastră astăzi este mulțumirea pacienților noștri. Pentru a ajunge
în acest punct avem nevoie de multă experiență clinică, cunoaștere acumulată în timp, care - de cele mai
multe ori - este timpul nostru liber. Haideți să ne bucurăm împreună, medici și tehnicieni, de acestă zi în care
vă invităm să evaluați formele, morfologia și texturile fabricate utilizând tehnologii și materiale noi.

16.45 – 17.00

Ceremonia de închidere

[PACHET PREMIUM SINGLE]
Aveți acces la :
1. O noapte de cazare în cameră single (31.10. – 1.11. 2014)
cu Mic dejun inclus la Grand Hotel Italia *****
2. Programul complet de cursuri (2 zile)
3. Căști pentru traducere simultană
4. Mesele de prânz
5. Petrecerea Spooky Halloween Friends & Party
Taxă de participare: 235 EUR / persoană
[PACHET FĂRĂ CAZARE]
Aveți acces la :
1. Programul complet de cursuri (2 zile)
2. Căști pentru traducere simultană
3. Mesele de prânz
4. Petrecerea Spooky Halloween Friends & Party

[PACHET PREMIUM GRUP DOUBLE]
Aveți acces la :
1. O noapte de cazare în cameră dublă (31.10. – 1.11. 2014)
cu Mic dejun inclus la Grand Hotel Italia *****
2. Programul complet de cursuri (2 zile)
3. Căști pentru traducere simultană
4. Mesele de prânz
5. Petrecerea Spooky Halloween Friends & Party
Taxă de participare: 190 EUR / persoană
Grup minim: 6 medici și / sau tehnicieni
[PACHET STUDENT]
Aveți acces la :
1. Programul complet de cursuri (2 zile)
2. Mesele de prânz
3. Petrecerea Spooky Halloween Friends & Party

Taxă de participare: 175 EUR / persoană

Taxă de participare: 98 EUR / persoană
Valabilă doar cu carnetul de student vizat la zi.

[PACHET 1 DAY]
Aveți acces la :
1. Programul complet de cursuri din ziua plătită
2. Căști pentru traducere simultană
3. Mesele de prânz din ziua plătită
4. Petrecerea Spooky Halloween Friends & Party

[PACHET ÎNSOȚITOR]
Aveți acces la :
1. O noapte de cazare în cameră dbl (31.10 – 1.11. 2014)
cu Mic dejun inclus la Grand Hotel Italia *****
2. Mesele de prânz
3. Petrecerea Spooky Halloween Friends & Party

Taxă de participare: 115 EUR / persoană

Taxă de participare: 130 EUR / persoană

[TAXELE DE PARTICIPARE DE MAI SUS SUNT VALABILE PÂNĂ PE DATA DE 15 OCTOMBRIE 2014]
[TAXELE DE PARTICIPARE DUPĂ DATA DE 15 OCTOMBRIE 2014] : 350 EUR/PERS
Înscriere:
Înscrierea se face prin achitarea taxei de participare în RON în contul: RO 18BREL000200063728010, Cont în RON
deschis la Libra Bank, Sucursala: Arad, beneficiar S.C DORIOT DENT SRL , CUI: RO 9259999, J02/126/1997,
Str. Barabas Bela 18 A, Arad, cu menţionarea obligatorie a numelui participantului.
Confirmarea înscrierii Dvs și rezervarea locului Dvs. se face doar după efectuarea plății și confirmarea acesteia
în extrasele bancare ale Doriot Dent.
Formularul de Înscriere: se descarcă de pe www.doriotdent.ro
Dupa completare trimiteți Formularul de Înscriere la: maraton@doriotdent.ro
Maraton de Estetică Dentară Modernă
https://www.facebook.com/maraton.estetica

restaurări estetice 25

CENTRU
SINTERIZARE LASER
SI FREZARE CAD/CAM

FREZARE CAD/CAM
NR.CRT

DENUMIRE

PRET EURO

1

FREZARE CAD/CAM ELEMENT ZIRCONIU

20

2

FREZARE CAD/CAM PMMA ELEMENT - LUCRARE PROVIZORIE

5

SINTERIZARE LASER METAL CRCO
NR.CRT

DENUMIRE

*

1

SINTERIZARE LASER TEHNOLOGIE DMLS - CrCo FISIER STL

8

2

SINTERIZARE LASER TEHNOLOGIE DMLS - CrCo MODEL

9

Rezultate exceptionale cu ajutorul noilor tehnologii CAD/CAM si DMLS
Pentru dentisti si tehnicieni din toata tara!
Ploiesti, Str. Horia Nr. 38
Tel: 0745 309 286
Fax: 0244 593 251
e-mail: office@admdent.ro
web: www.admdent.ro
26 restaurări estetice

restaurări estetice 27

Rebazarea şi optimizarea unei supraproteze scheletate cu capse şi magneţi
PREZENTARE DE CAZ
Şef. Lucr. Dr. Oana Cella Andrei1), Teh. Dent. Bogdan Dobrin2), 1) Disciplina de Protezare Parţială Mobilizabilă, UMF “Carol Davila” Bucureşti 2) Laborator privat

Rebasing a partial overdenture with attachments

CASE REPORT
Abstract
Removable partial denture with attachments is a reliable treatment for a great number of patients despite the increasing addressability of implants.
Patients with a good oral hygiene and respecting a periodical maintenance program are capable of using a long time their dentures. The case presented
here is a 64 years old male patient very satisfied of his overdenture, eating any type of food and happy with his appearance. The integrity of the major
connector and its correct position on the arch made possible that, after 8 years of use, this overdenture with ball attachments and magnets regained its
initial functional and esthetic status after rebasing and change of the artificial teeth.
Keywords: RPD, attachments, rebasing
Rezumat
Proteza scheletată cu sisteme speciale de menţinere, sprijin şi stabilizare este un tratament la care apelează un mare număr de pacienţi, în ciuda creşterii
adresabilităţii implanturilor. Pacienţii care reuşesc să menţină o bună igienă orală şi care respectă şedinţele periodice de monitorizare şi întreţinere stabilite cu medicul îşi pot păstra şi folosi protezele un timp destul de lung. Cazul prezentat în acest articol este al unui pacient în vârstă de 64 de ani care
este mulţumit de proteza sa atât din punct de vedere masticator cât şi estetic. Deoarece scheletul metalic al protezei era intact şi corect poziţionat,
supraproteza cu capse şi magneţi pe care acest pacient a purtato 8 ani a putut fi recondiţionată şi readusă la aspectul şi starea iniţială de funcţionare
prin înlocuirea acrilatului şeilor şi a dinţilor artificiali.
Cuvintecheie: proteză parţială scheletată, sisteme speciale, rebazare
introducere
Pacienţii purtători de proteze scheletate cu sisteme speciale pot beneficia
o lungă perioadă de timp de acest tratament cu condiţia să menţină o
igienă riguroasă şi să se prezinte la şedinţele de monitorizare. Pe parcursul
utilizării, protezele necesită diferite manopere de recondiţionare şi
întreţinere: schimbarea componentelor din teflon sau plastic, căptuşirea
şeilor consecutiv atrofiei osoase, reparaţii ale eventualelor fisuri sau fracturi, sau chiar rebazarea cu sau fără înlocuirea dinţilor artificiali. Optimizarea
protezei care implică înlocuirea completă a componentelor acrilice ale
şeilor protezei este mai rar necesară şi este posibilă numai în situaţia în
care scheletul metalic al protezei este nealterat şi se poziţionează perfect
pe câmpul protetic.
prezentare de caz
Pacientul C.D., în vârstă de 64 de ani, este un vechi purtător de proteză
scheletată maxilară (Fig.1) menţinută şi stabilizată cu două capse şi doi
magneţi, cu distribuţie topografică favorabilă, bilaterală. Edentaţia de clasa
a IIIa cu două modificări maxilară a fost protezată în urmă cu 8 ani, similar
unei edentaţii de clasa I, fără a utiliza molarii 18 şi 27 ca dinţi stâlpi principali
deoarece prezentau o valoare parodontală redusă şi puteau compromite
rezultatul pe termen lung (Fig.2). Sa considerat oportună utilizarea lor ca

dinţi stâlpi auxiliari prin acoperirea lor de către şei şi aplicarea de magneţi
şi sa realizat o supraproteză scheletată cu două capse (mezial) şi doi
magneţi (distal) care în situaţia pierderii molarilor poate fi cu uşurinţă
transformată întro proteză scheletată de clasa I (terminoterminală), prin
simplă căptuşire.
La mandibulă edentaţia de clasa a IIIa Kennedy cu două modificări este
protezată conjunct prin două punţi metaloceramice (Fig.3). Păstrarea şi
utilizarea ultimilor molari ca dinţi stâlpi auxiliari pentru proteză oferă avantaje incontestabile în ceea ce priveşte stabilitatea şi sprijinul acesteia,
având secundar şi un rol în menţinere. În mod special aceste avantaje sunt
potenţate de topografia favorabilă, bilaterală. Ocluzia pacientului (Fig.4)
este cu mult mai stabilă, datorită limitării mişcărilor şeilor protezei, în mod
special în zona distală a arcadei, prin urmare pacientul beneficiază de un
confort masticator sporit şi de o alimentaţie similară perioadei de dinaintea
purtării protezei mobilizabile, proteza comportânduse din punct de vedere
biodinamic ca o punte dentară.
Pacientul sa prezentat periodic, anual, la cabinet pentru schimbarea matricilor capselor în cadrul şedinţelor de monitorizare (Fig.5,6). Pe parcursul
perioadei de utilizare a protezei, datorită stabilităţii supraprotezei şi confortului masticator implicit, forţa masticatorie a pacientului nu sa redus iar

Fig.01. Proteza scheletată cu capse şi magneţi, în urmă
cu 8 ani.

Fig.02. Radiografii retroalveolare la 18 şi 27, iniţial vechi
stâlpi de punte totală, cu valoare parodontală redusă.

Fig.03. Aspectul protezării mandibulei, în urmă cu 8 ani.

Fig.04. Aspectul ocluziei pacientului, din normă laterală, în
urmă cu 8 ani.

Fig.05. Aspectul câmpului protetic maxilar în timpul
perioadei de purtare a protezei.

Fig.06. Supraproteza maxilară cu matricile capselor înlocuite.
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Fig.07. Fisuri şi fracturi ale şeii în zonele molare după o
perioadă de 5 ani.

Fig.08. Turnarea unui model din ghips obişnuit în faţa
internă a şeii.

Fig.09. Supraproteza cu capse şi magneţi după 8 ani de
utilizare.

Fig.10. Repoziţionarea modelelor de ghips şi realizarea
machetei noilor şei.

Fig.11. Macheta noilor şei – aspect ocluzal.

Fig.12. Macheta noilor şei – aspect mucozal.

Fig.13. Macheta noilor şei cu valurile de ocluzie montate –
aspect ocluzal.

Fig.14. Înregistrarea IM în cavitatea bucală.

Fig.15. Aspectul impresiunilor ocluzale ale dinţilor
antagonişti.

alimentaţia nu a suferit modificări, motiv pentru care în zona distală a arcadei, după o perioadă de 5 ani, au fost necesare reparaţii ale şeii în zonele
molare (18 şi 27) unde acrilatul şeii prezenta o grosime mai redusă (Fig.7).
Reparaţiile supraprotezelor cu magneţi sunt relativ uşor de efectuat de către
tehnician prin turnarea unui model în faţa internă a şeii (Fig.8), după care
medicul repoziţionează magnetul în cabinet conform procedurii obişnuite.
După 8 ani de utilizare a supraprotezei, din cauza uzurii dinţilor acrilici şi a
fisurilor şi fracturilor apărute, sa luat decizia rebazării acesteia şi a înlocuirii
dinţilor acrilici (Fig.9). În şeile protezei au fost turnate modele din ghips la fel
ca pentru reparaţiile anterioare făcute în cazul magneţilor. Ulterior, aceste
modele au servit la realizarea din ceară a machetei noilor şei. Vechile şei cu

dinţi uzaţi au fost îndepărtate, recuperânduse magneţii care urmează a fi
reutilizaţi. Deasupra lăcaşelor metalice ale matricilor capselor au fost montaţi
primii dinţi acrilici deoarece aceştia, având o poziţie stabilă pe lăcaş, pot fi
poziţionaţi în ocluzie în mod stabil şi independent de ceilalţi care sunt situaţi
distal. Modelele de ghips au fost repoziţionate pe schelet şi tehnicianul a
realizat macheta din ceară a noilor şei (Fig.10, 11, 12) pe care ulterior a montat valuri de ocluzie pentru determinarea poziţiei de IM (Fig.13). Ocluzia în IM
a fost înregistrată cu scheletul poziţionat corect pe câmpul protetic (Fig.14,
15). şi transmisă laboratorului pentru montarea noilor dinţi (Fig.16) şi definitivarea machetei (Fig.17). A fost efectuată proba machetei în cabinet (Fig.18)
după care aceasta a fost ambalată (Fig.19,20,21) şi polimerizată (Fig.22).

Fig.16. Montarea scheletului în ocluzor.

Fig.17. Macheta supraprotezei pe model.

Fig.18. Proba machetei în cavitatea bucală.

Fig.19. Ambalarea machetei supraprotezei.

Fig.20. Aspectul scheletului după scurgerea cerii.

Fig.21. Aspectul noilor dinţi artificiali după scurgerea cerii.
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Fig.22. Supraproteza după dezambalare.

Fig.23. Supraproteza optimizată – aspect final ocluzal.

Fig.24. Montarea de matrici noi – aspect mucozal.

Fig.25. Adaptarea finală în ocluzie.

Fig.26. Aspectul intraoral al supraprotezei.

Fig.27. Poziţionarea magneţilor în cavitatea bucală.

Fig.28. Aplicarea unui silicon fluid cu proteza poziţionată
în IM.

Fig.29. Aspectul zonelor de suprapresiune.

Fig.30. Aspectul adaptării magneţilor pe keeperi după
eliminarea zonelor de suprapresiune.

Supraproteza a fost prelucrată şi lustruită (Fig.23)
după care au fost montate matrici noi pentru
capse (Fig.23). În cabinet au fost efectuate mici
ajustări ocluzale iar după relustruire pacientul a
fost instruit să utilizeze proteza ca de obicei şi să
revină după câteva zile la control pentru a
depista eventuale leziuni de decubit. Având în
vedere că după această perioadă de purtare a
protezei nu au fost necesare retuşuri, în şedinţa
următoare sau repoziţionat magneţii conform
procedurilor obişnuite (Fig.27). Cu ajutorul unui Fig.31. Fixarea magneţilor în poziţie de IM.
Fig.32. Aspect final al supraprotezei recondiţionate prin
silicon fluid de culoare contrastantă (Fig.28) au
rebazare.
fost determinate atât poziţia exactă a magneţilor
cât şi zonele de suprapresiune (Fig.29) care au
fost eliminate în vederea aplicării cât mai exacte
a magneţilor pe keeperi (Fig.30). Magneţii au fost fixaţi în cavitatea bucală, utilizare (8 ani), precum şi dificultatea tehnică pe care o implică atât adapcu acrilat autopolimerizabil, cu proteza poziţionată corect şi în poziţie de IM tarea ocluzală a garniturii ceramice, cât şi turnarea şi cimentarea
(Fig.31). După prelucrarea finală şi lustruire (Fig.31), supraproteza a fost suprafeţelor metalice sau amprentarea, confecţionarea şi cimentarea miezurilor ocluzale ceramice, am considerat că reutilizarea dinţilor acrilici este
redată pacientului.
mai oportună.
Discuţii
Optimizările protezelor parţiale sunt clasificate de regulă în căptuşiri şi Concluzii
rebazări, acestea din urmă, pe lângă înlocuirea acrilatului şeilor, putând Colaborarea cu pacientul şi atitudinea acestuia faţă de tratamentul protetic
implica sau nu înlocuirea dinţilor artificiali [1]. Ionescu A. face o distincţie sunt factori esenţiali în ceea ce priveşte durata de utilizare a protezelor şi
între rebazare, pe care o consideră doar o înlocuire a acrilatului şeilor, şi supraprotezelor scheletate cu sisteme speciale. Lipsa igienei orale şi nererefacerea şeilor concomitent cu a arcadei artificiale [2]. Indiferent de clasifi- spectarea intervalelor de schimbare a acelor componente ale sistemelor
care, o proteză scheletată poate fi reoptimizată prin înlocuirea completă a speciale care preiau uzura duc în timp la modificări atât ale dinţilor stâlpi,
şeilor acrilice şi dinţilor numai dacă scheletul metalic este nealterat şi se cât şi ale formei protezei care fac imposibilă recuperarea acesteia. În acest
poziţionează perfect în cavitatea bucală şi dacă dinţii stâlpi nu au suferit caz, pacientul a fost cooperant şi, beneficiind şi de condiţii favorabile ca
deteriorări. Pacientul din acest caz este mulţumit de proteză, are o igienă topografie a dinţilor restanţi, sa putut realiza înlocuirea zonelor uzate şi
satisfăcătoare şi sa prezentat periodic la medic pentru înlocuirea matricilor prelungi eficient durata de purtare a supraprotezei.
capselor, astfel încât refacerea şeilor împreună cu a dinţilor artificiali reaBibliografie
duce proteza în situaţia iniţială din urmă cu 8 ani.
Deteriorarea dinţilor acrilici ai protezelor parţiale în urma utilizării acestora 1. McCracken’s Removable Partial Prosthodontics, Mosby, Tenth edition, pg 451
un număr mare de ani este un dezavantaj care sa încercat a fi compensat 2. Ionescu A., Tratamentul edentaţiei parţiale cu proteze mobile, Editura Naţional, 2006, pg 573
de către unii practicieni fie prin montarea de dinţi artificiali ceramici, fie prin 3. Hirayama H., Andritsakis P., Petridis H, A new approach to fabricating the occlusal surfabricarea ulterioară a unor insule ocluzale metalice sau a unor miezuri faces of removable prostheses, J Prosthet Dent 1998;80:1336
ocluzale ceramice [3]. Totuşi, având în vedere durata suficient de mare de
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Descoperirea chirurgicală a caninului inclus:
tunelizare sau tehnica chirurgicală deschisă?
PREZENTARE DE CAZ
Dr. Paula Eliza Șelaru (1), Dr. Corina Marilena Cristache (2)
(1) Medic primar ortodont la Ortodont Creation, doctor în știinţe medicale,
(2) Şef Lucrări, doctor în ştiinţe medicale UMF „Carol Davila” Bucureşti, F.M.A.M, medic primar chirurg oromaxilofacial la Concordia Dent Clinic

Surgical uncovering of the impacted canine: close or open surgical technique?

CASE REPORT
ABSTRACT
The maxillary canine frequently occuring in impaction (23 %of the population) is considered one of the most important permanent tooth taking into
consideration esthetics and function. Among the treatment options for the impacted canine, surgical uncovering followed by orthodontic alignment represents the first treatment choice regarding functional rehabilitation and long term prognosis. This paper presents two cases with palatal impacted canine
(unilateral and bilateral) with the use of close and open surgical techniques. Reduced treatment lenght and speedingup canine alignament were
observed with the use of open surgical technique.
KEYWORDS: Maxillary impacted canine, open and close surgical techniques, orthodontic alignment
REzuMAT
Caninul maxilar, considerat unul dintre cei mai importanţi dinţi permanenţi atât sub aspect estetic cât și funcţional este frecvent întâlnit în incluzie (23 %
din populaţie). Dintre opţiunile de tratament ale incluziei de canin descoperirea chirurgicală urmată de aducerea pe arcadă prin tracţiune ortodontică
reprezintă varianta terapeutică optimă sub aspectul funcţionalităţii și prognosticului pe termen lung. Lucrarea de faţă prezintă două cazuri de canini incluși
palatinal (unilateral și bilateral) cu utilizarea ambelor tehnici chirurgicale, închisă (tunelizare) și deschisă, varianta deschisă permiţând în situaţiile clinice
prezentate scurtarea tratamentului și accelerarea repoziţionării pe arcadă.
CUVINTECHEIE: Canin maxilar inclus, tunelizare, tehnică chirurgicală deschisă, tracţionare ortodontică

Dacă facem abstracţie de molarii de minte maxilari și mandibulari, caninii
maxilari sunt dinţii permanenţi care pot fi găsiţi cel mai frecvent în
incluzie, situaţie întâlnită la 23% din populaţie (1). Incluzia palatinală
este mai frecventă decât cea vestibulară, raportul fiind de 2:1 după
Gaulis și Joho (2) și de 12:1 după Jacoby (3). De asemenea incluzia
poate fi unilaterală sau bilaterală, cea din urmă fiind întâlnită în proporţie
de 8% (4).
Incluzia canină poate produce liza rădăcinilor dinţilor vecini cu pierderea
acestora iar sacul folicular poate suferi transformări chistice (chist dentiger), ameloblastom, etc.
Etiologia incluziei nu este cunoscută cu certitudine, după Bishara (5)
printre cauze enumerânduse lipsa de spaţiu datorată unui maxilar redus
dimensional comparativ cu dimensiunile dentare, anomalii de poziţie sau
dezvoltare a mugurelui dentar, despicături anterioare ale boltei palatine,
traumatisme, anchiloză dentară, etc.
Caninul maxilar fiind unul dintre cei mai importanţi dinţi sub aspect
estetic cât și funcţional ori de câte ori este posibil tratamentul incluziei
constă în descoperirea chirurgicală și repoziţionarea lui, fără compromiterea dinţilor vecini sau a parodonţiului, în vederea refacerii continuităţii
arcadei dentare maxilare.

a

În etapa preliminară intervenţiei se recomandă crearea spaţiului adecvat
pentru canin între incisivul central și premolar.
În prezent sunt utilizate frecvent două tehnici chirurgicale în situaţia
caninului maxilar inclus palatinal: tunelizarea și tehnica chirurgicală
deschisă, fără să existe dovezi clinice că o tehnică ar fi mai eficientă sau
mai lipsită de complicaţii comparativ cu cealaltă (Parkin și colab.6).
Alegerea tehnicii utilizate reprezintă opţiunea medicului ortodont și a
chirurgului (6).
Tunelizarea (tehnica chirurgicală închisă, Lewis) (7) constă în realizarea
unui lambou palatinal cu descoperirea chirurgicală a caninului, colarea
unui buton pe faţa expusă (vestibulară sau palatinală), realizarea unui
tunel prin frezare spre locul normal de erupţie urmat de sutura lamboului
palatinal. Deplasarea caninului în această variantă se realizează sub
mucoasa palatinală.
Tehnica chirurgicală deschisă (Clark) (8) constă în realizarea unei
ferestre mucoosoase în dreptul caninului inclus, eventual colarea unui
buton pe fata expusă, cât mai departe de joncţiunea smalţcement, și
aplicarea unui dressing care să menţină deschisă plaga și să permită
erupţia caninului. Deplasarea caninului după tracţionare ortodontică se
realizează pe deasupra mucoasei palatinale.

b

Fig. 1 Pacienta D.A. la prezentarea la tratament: normă laterală dreaptă (a), normă frontală (b), normă laterală stângă (c).
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Fig. 2 a și b Radiografii retroalveolare după prima descoperire chirurgicală (tunelizare).

Fig. 4 La 15 luni de la tunelizare rezultatele nu au fost cele scontate și sa optat
pentru o nouă intervenţie chirurgicală, de data aceasta deschisă.

Fig. 3 Aspectul intraoperator în timpul intervenţiei
chirurgicale de tunelizare, după colarea butonului
pentru tracţiune.

Fig. 5 Aspectul caninului inclus în timpul intervenţiei chirurgicale

a

b

Fig. 6 După alinierea caninului pe arcadă, normă frontală (a) și normă laterală dreaptă (b).

În cele ce urmează vom prezenta două cazuri cu incluzii unilaterală
respectiv bilaterală palatinală și soluţiile terapeutice chirurgical – ortodontice alese pentru fiecare caz în parte.
Primul caz, o pacientă de 12 ani care se prezintă cu Clasa I Angle,
Biprotruzie dentoalveolară și 13 inclus cu reducerea spaţiului la nivelul
arcadei (Fig.1 a, b, c).
Abordarea terapeutică a acestui caz (coroborarea datelor examenului
facial cu analiza cranioscheletică și a modelelor de studiu) a fost
influenţată de situaţia caninului inclus al cărui prognostic se contura
destul de rezervat, decizia terapeutică finală ţinând cont și de observarea
rizalizei de aproximativ 1/3 de la nivelul lui 14 datorată proximităţii cu
caninul inclus (Fig. 2 a și b).
Tratamentul ortodontic a vizat în primul rând debutul tracţionării lui 13,
urmând a se desfășura în ansamblu în funcţie de răspunsul pozitiv sau
nu, fie cu extracţia lui 14 în scopul creării spaţiului suficient alinierii caninului, fie cu extracţia lui 13 în eventualitatea nefericită a imposibilităţii
deplasării acestuia.
Abordarea arcadei mandibulare (protruzie cu incongruenţă dento
alveolară) a fost temporizată întrun acord deplin cu părinţii pacientei
care au fost informaţi despre necesitatea unei opţiuni terapeutice concordante cu cea aleasă pentru arcada antagonistă şi constând în extracţia
primilor premolari mandibulari sau șlefuiri proximale (stripping) la nivelul

zonelor laterale, evitânduse expansiunea sagitală cu consecinţe nefaste
asupra implantării incisivilor mandibulari.
Caninul inclus a fost practic vedeta de necontestat în alegerea deciziei
terapeutice.
La nivelul arcadei maxilare sa aplicat un aparat ortodontic fix (sistem
Standard Edgewise 022˝) la care sa asociat un arc transpalatinal pentru
ranforsarea ancorajului necesar tracţionării caninului în direcţie
posterioară.
Prima descoperire chirurgicală a lui 13 a fost în noiembrie 2011 iar
tehnica utilizată a fost tunelizarea: descoperire chirurgicală, colare buton
pe faţa vestibulară, și tracţiune (Fig. 3) ortodontică pentru o perioadă de
15 luni, fără obţinerea rezultatelor scontate (Fig. 4).
La doi ani de la prima tunelizare a urmat o nouă descoperire chirurgicală,
utilizânduse de data aceasta tehnica deschisă, fiind descoperit vârful
cuspidului și realizânduse o ușoară manevră de luxare (Fig.5).
Semnalele evoluţiei pozitive ale lui 13 au permis extracţia lui 14 cu rizaliză
avansată (decembrie 2013) caninul fiind ulterior aliniat la nivelul arcadei
(iunie 2014) și spaţiul restant de aproximativ 2mm închis.
Tratamentul sa desfăşurat în perioada noiembrie 2011 iulie 2014 (pe
parcursul a mai putin de 3 ani), iar utilizarea tehnicii Clark și decizia de
extracţie a lui 14 compromis au accelerat repoziţionarea lui 13 (Fig. 6 a
și b).
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Fig. 7 Pacientul I.R la prezentarea la tratament, normă laterală dreaptă (a), normă frontală (b), normă laterală stângă (c).

Fig. 8 Radiografia panoramică la prezentarea la tratament.

Cel deal doilea caz, un băiat de 17 ani se prezintă cu Clasa I
Angle; Ocluzie adâncă acoperită 1/1; anodonţie 12 (Fig.7 a, b,
c) , incluzia palatinală a lui 13 şi 23 (Fig. 8 și Fig. 9).
În vederea descoperirii chirurgicale şi a tracţionării caninilor
incluşi sa aplicat un aparat ortodontic fix (sistem Standard
Edgewise 022˝) asociat cu un arc transpalatinal, din aceleaşi
considerente prezentate în cazul precedent.
Intervenţia chirurgicală sa desfăşurat bilateral întro singură
şedinţă utilizânduse tehnica chirurgicală deschisă.
Intraoperator sau colat butoni pe feţele vestibulare ale 13 şi
23, iar tracţiunea sa efectuat cu catenă elastică medium
orientată iniţial către distal (arcul transpalatinal) în vederea
verticalizării axului caninilor (Fig. 10).
Evoluţia a fost foarte rapidă, de la prima intervenţie chirurgicală
din luna iulie 2013 şi până în prezent efectuânduse doar o
decapuşonare, la aproximativ 8 luni de la debutul tratamentului
(Fig. 11) în vederea ghidării alinierii caninilor la nivelul arcadei.
În prezent se continuă tratamentul ortodontic, ambii canini fiind
repoziţionaţi corect așa cum se poate observa din Fig. 12 a și b.
Discuţii
Diagnosticul precoce și localizarea reprezintă principalii pași în
managementul dinţilor incluși. Ca posibile variante de tratament se pot enumera: descoperirea chirurgicală prin cele două
tehnici descrise mai sus și tracţionarea ortodontică, transplantarea, extracţia urmată de protezare având frecvent drept
consecinţă atrofia mare a procesului alveolar în dreptul caninului (considerată cea mai nefericită alegere) sau varianta fără
tratament, cu urmărirea periodică clinică și radiologică a
apariţiei eventualelor complicaţii.
Tratamentul considerat a fi cel mai indicat și cu rezultate
favorabile pe termen lung (9, 10) este reprezentat de descoperirea chirurgicală urmată de alinierea ortodontică, tratament
utilizat și în cazurile prezentate. Durata medie descrisă în
literatura de specialitate (6) pentru repoziţionării caninilor incluși
considerată de la descoperirea chirurgicală este de 23 ani.
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Fig. 9 Modelul de studiu al arcadei maxilare.

Fig. 10 Aspectul intraoperator al descoperirii chirurgicale prin tehnica
deschisă după colarea butonilor și iniţierea tracţiunii.

În cele două cazuri prezentate durata alinierii caninilor incluși a
fost de mai puţin de 3 ani (cazul pacientei cu incluzie laterală)
și mai puţin de un an în cazul incluziei bilaterale, observându
se o accelerare a erupţiei după abordarea tehnicii chirurgicale
deschise (în primul caz). Pentru tracţiune sau folosit principiile
generale ale mecanoterapiei iar pe parcursul tratamentului nu
sau produs rizalize ale dinţilor vecini. Extracţia premolarului 14
în primul caz a fost necesară datorită rizalizei observate radiologic încă de la prezentarea pacientei la tratament (Fig. 2 a).
Concluzii
Descoperirea chirurgicală și tracţionarea ortodontică reprezintă
prima opţiune de tratament în cazul caninilor incluși.
Utilizarea tehnicii chirurgicale deschise a redus timpul de tratament în cazurile prezentate.
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Asistenta de medicină dentară şi problemele
cauzate de halitoză – partea a XVIa
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ABSTRACT
Halitosis (malodour or bad breath) can be defined as an unpleasant, sour smelling breath.
Bad breath can be acute or chronic, depending on the cause. It may indicate poor oral hygiene, tooth or periodontal disease or gastrointestinal disorders,
and it can be a sign of a serious general health problem which should not be ignored. Halitosis is a symptom with a highly diverse etiology which can
point out less or more severe diseases requiering a multidisciplinary approach. Twenty five per cent of adults are affected by bad breath, wich can cause
embarrassment and create social and psychological problems affecting the quality of life. Halitosis is the third reason why people willingly go to a dentist,
after gum diseases and dental caries. The dentist and dental assistant, besides psychic support, must specify the diagnosis and carry out clinical and
paraclinical investigations. The nurse ( dental hygenist) is responsible for the professional oral cleaning and motivating the maintenance of good oral
hygiene, periodic recall of patient and monitoring of the treatment protocol.
KEYWORDS: halitosis, oral hygiene, quality of life.
REzuMAT
Halitoza (halena fetidă) poate fi definită ca un miros neplăcut al gurii. Halena fetidă poate să fie acută sau cronică depinzând de cauză. Poate indica
igiena orală deficitară, boală dentară sau parodontală sau afecţiuni gastrointestinale, și poate fi semnul unei probleme serioase de sănătate generală
care nu trebuie ignorată. Halitoza este un simptom cu o etiologie extrem de diversă care poate semnala afecţiuni mai mult sau mai puţin severe
necesitând o abordare multidisciplinară. Adulţii sunt afectaţi în proporţie de 25% de halenă fetidă ce poate cauza rușine și creează probleme sociale și
psihologice cu alterarea calităţii vieţii. Halitoza este al treilea motiv pentru care oamenii vizitează de bună voie un medic dentist, după afecţiunile dureroase cauzate de caria dentară și cele gingivale. Medicul dentist și asistenta dentară, pe lângă sprijinul psihic, trebuie să precizeze diagnosticul și să
efectueze investigaţiile clinice și paraclinice. Asistenta (igienista dentară) este responsabilă pentru igienizarea orală profesională și motivarea menţinerii
unei igiene orale bune, rechemarea periodică a pacientului și monitorizarea protocolului terapeutic.
CUVINTECHEIE: halitoza, igiena orală, calitatea vieţii.
Definiţie
Halitoza, descrisă de Howe sub numele de Mauvaise haleine în 1874, poate fi
definită ca un miros oral neplăcut, inacceptabil sub aspect social. Aerul de acest
gen, care părăsește cavitatea bucală în timpul vorbirii, strănutului sau cântatului, constituie o entitate patologică aparte. Termenul de halitoză înrădăcinată în
vocabularul medical este derivat din origini latine: halitus – respiraţie și grecești:
osis – stare, acţiune sau proces patologic. Bad breath – engl.
Respiraţia urât mirositoare este al treilea motiv pentru care oamenii vizitează
de bună voie un medic dentist, după boala a gingiilor și a cariilor dentare.
Halitoza este un simptom, cu o etiologie extrem de diversă și poate ascunde
afecţiuni ușoare sau severe, dar poate cauza și o serie de complicaţii psiho
– sociale cu alterarea calităţii vieţii. Este interesant, că această problematică
pare să fie prost gestionată de către practicieni. Timpul consacrat descoperirii
etiologiei posibile, investigaţiile multiple, acordarea unei atenţii sporite și personalizate pacientului este o activitate cronofagă.
un strop de istorie și remedii tradiţionale.
Respiraţia urât mirositoare nu este o afecţiune modernă. Din cele mai vechi
scrieri medicale apare deseori acest subiect.
Papirusul Ebers din Egiptul antic – 1550 î.Hr. – tratează acest subiect, și
recomandă ca remediu un amestec compus din scorţișoară, smirnă și miere.
În anii 500 î.Hr. Hipocrate, părintele medicinii, originar din Grecia, insula Kos,
în opera sa Corpus Hippocraticum descrie reţeta unei ape de gură care are
la bază vinul roșu, cu efect astringent și numeroase condimente. O altă
recomandare pentru femei care suferă de halitoză este folosirea pulberii de
marmură la spălarea dinţilor.

Fig. 1. Glosită rombică mediană.
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Pliniu, medic din Roma antică, oferă sfaturi pentru a ”îndulcii” respiraţia
acelora care suferă de fetor ex ore.
Talmudul, cartea sfântă a evreilor vorbește despre halitoză, pe care o
consideră un handicap, și în unele cazuri chiar motiv legal pentru divorţ.
Descrierile din teologia islamică timpurie recomandă credincioșilor folosirea
pentru raclarea limbii și a dinţilor, a unui beţișor stufos din planta Salvadora
persica, numit Siwak sau Miswak.
În timpul erei Renașterii, Laurent Joubert, medicul regelui Henrik al IIIlea,
consideră că respiraţia urât mirositoare este “cauzată de o miasmă
periculoasă, care cade în plămâni și în inimă, cauzând daune grave “.
În 1893 apare pe piaţa Europeană apa de gură ODOL, elaborat de către Karl
August Lingner. Numele produsului provine din grecescul odohn (OD) şi din
latinescul oleum (OL).
Contrar legendei după care Listerine – farmacist american – ar fi inventat
termenul de halitoză, ea datează de fapt din 1874. În anii 1920 a devenit un
lucru obișnuit să se folosească de termenii încă necunoscuţi în scop de
marketing, promovând apa de gură Listerine ca o soluţie pentru rezolvarea
problemelor cauzate de “halena cronică”.
prevalenţa
Afectează în jur de 50% din populaţia adultă de pe glob, și în 25% din cazuri
constituie o problemă cronică, persistentă. În relaţiile interpersonale
moderne mulţi pacienţi solicită un ajutor medical întro afecţiune jenantă.
Etiologie
Cauzele mirosurilor neplăcute care apar în timpul vorbirii pot fi grupate astfel:
-Cauze endoorale:

Fig. 2. Limba saburală cu impregnare nicotinică.

Fig. 3. Colonie candidomicotică a palatului.

- de origine dentară:
• carii simple și complicate,
• carii secundare de la nivelul obturaţiilor din
amalgam, sau compozite,
• accidentele de erupţie ale molarilor de minte,
• pericoronaritele,
• malpoziţii dentare.
- de origine parodontală:
• gingivitele,
Fig. 5. Tumoare de maxilar superior.
Fig. 4. Afta Mikulicz.
• gingivitele acute ulceronecrotice /ANUG/,
• gingivite induse de modificările hormonilor steroizi:
• gingivita gravidică, cu precădere în semestrul al
IIlea al sarcinii,
• gingivitele din pubertate,
• gingivitele cauzate de folosirea prelungită a
medicaţiei anticoncepţionale,
• gingivostomatita herpetică,
• gingivitele juvenile hiperplazice,
- de origine buco- chirurgicale:
Fig. 6. Restaurări protetice extinse, fixe, pe ambele arcade maxilare.
Fig. 7. Restaurări protetice defectuoase de mici dimensiuni.
• plăgi postextracţionale,
• alveolita uscată,
• Chist pulmonar,
• plăgi postoperatorii,
• Gangrena pulmonară,
• afecţiuni periimplantare,
• Bronchiectazia,
- afecţiunile mucoaselor bucale:
•
Gastrita
cronică
• glositele cronice de diferite etiologii, (Fig.1.)
aclorhidrică,
• limba saburală,
• Diverticulul esofagian,
• dimineaţa la trezire – ”morning breath”,
• Consumul prelungit al
• in stările febrile,
unor medicamente,
• limba sau palatul dur cu impregnare nicotinică (Fig.2.),
 folosirea anticoagulante• candidomicozele. Există deseori o legătură indirectă între candidoză și lor pe termen lung, în by
halitoză. Candidoza orală apare frecvent în xerostomie. Scăderea fluxului pass cardiac, tromboflebite Fig. 8. Amigdalita cronică.
salivar va reduce atât acţiunea antimicrobiană cât și cea mecanică de de ex. care pot duce la
curăţare, rezultând creșterea speciilor de agenţi patogeni. Deseori nu gingivoragie spontană sau provocată,
prezenţa exclusivă a candidei produce mirosul neplăcut, ci creșterea treptată  stări generale și locale după o antibioterapie prelungită,
a compușilor volatili de sulf sub o proteză mobilizabilă neigienizată (Fig.3),
 ulceraţiile mucoasei orale cauzate de medicaţia blocantă a canalelor de calciu,
• aftele cronice recidivante (Fig.4),
• Stări patologice cronice cu reducerea temporară sau definitivă a mobilităţii:
• patologie oncologică orală (Fig.5),
 stări post accident cerebral (stroke),
• ulceraţiile mucoaselor orale.
 neoplaziile cu sau fără metastaze,
- de origine iatrogenă, acele greșeli tehnice care măresc riscul impactării  sclerosis multiplex în faza avansată,
alimentare:
 boala Alzheimer în stadii avansate,
• restaurări protetice fixe de dimensiuni medii sau mari, nerespectarea con- • Intoxicaţiile cu:
tactului intermediarului cu șeaua edentată (Fig.6),
 fosfor, arsenic, cianură etc.
• restaurări protetice mobile sau mobilizabile,
-Cauze umane, obiceiuri vicioase, malpraxii:
• fisurarea, corodarea sau uzura coroanelor de înveliș metalice, acrilice sau • Fumatul produce un miros specific halenei, denumit smoker’s breath. Pe
metalo-ceramice,
suprafeţele mucozale superioare și inferioare a căilor respiratorii se
• modelare deficitară a suprafeţelor proximale, interdentare,
depozitează componentele microscopice al tutunului. Prin absorbţia capilară
• restaurări protetice fixe de dimensiuni reduse așezate întrun mediu bucal aceste reziduuri tabagice se întorc în plămâni, de unde vor fi expirate.
în care există carii multiple și leziuni gingivale de tip inflamator (Fig.7).
Această halenă tipică fumătorilor se poate percepe și după 24 de ore de la
-Cauze loco – regionale:
ultima ţigară. Sa evidenţiat și la fumătorii pasivi. Și în cazul halenei de
• afecţiuni cronice ale lojelor amigdaliene(Fig.8),
origine tabagică, factorul chimic este un lanţ de compuși sulfurici liberi, cum
• angina PlautVincent,
ar fi methylmercaptanul.
• difterie,
• Consumul de alcool – vin, bere, rachiu, rom, lichioruri, etc.,
• mononucleoza infecţioasă,
• Abuz de narcotice,
• rinita atrofică,  ozena – epiteliul olfactiv atrofiat, cu un miros fetid,
• Nespălarea dinţilor, igienă orală absentă (Fig.9),
-Disfuncţii gastro – intestinale:
• Consum excesiv de dulciuri lipicioase (napolitane simple sau umplute,
• reflux esofagian,
biscuiţi, nugat, jeleuri, etc.),
• vomismente cronice,
• Consum insuficient de lichide,
• vărsături acute,
Diagnostic
-Alte cauze datorate unor boli la distanţă, boli sistemice sau metabolice:
Analiza bacteriologică din biofilm și probele orale prelevate din partea
• Stări febrile acute sau subacute, răceală, gripă, guturai,
dorsală a limbii pot pune în evidentă VSC (Volatile Sulfide Compounds ),
• Diabet zaharat,
care sunt produse de agenţii patogeni. Hidrogenul sulfurat se poate identifica
• Coma diabetică,
pe baza mirosului de ”ou stricat”, metilmercaptanul și dimetilsulfura ascund
• Insuficienţă renală, bolnavi cu dializă,
un miros de ”varză stricată”. Acești compuși sulfurici se formează în urma
• Uremia,
descompunerii de către bacteriile orale anaerobe gramnegative a substratu• Coma hepatică,
rilor cu conţinut sulfuric din resturile alimentare, salivă, sânge și celule
• Diseminare hematologică și pulmonară,
epiteliale rezultate din descuamare.
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VSC (Volatile Sulfur Compounds)
■
Hydrogen sulfide........H2S
■
Methylmercaptan........CH3SH
■
Dimethyl sulfide..........(CH3)2S
■
Dimethyl disulfide........CH3 SSCH3
Tabel 1. Principalii compuși chimici din VSC.
Bacterii, precum Porphyromonas, Prevotella,
Actinobacillus si Fusobacterium sunt cele mai
întâlnite specii de bacterii găsite în probele prele- Fig. 9. Igienă bucală absentă.
vate. Culturile prelevate de pe limbă sunt diferite faţă
de placa parodontală. Bacteriile cauzatoare de halenă Treponema denticola,
Porphyromonas gingivalis și Bacteroides forsythusar  se găsesc adesea la
nivelul coletului, în timp ce speciile anaerobe Asaccharolytica precum
Prevotella (de ex. Prevotella oralis), se găsesc preponderent pe limbă.
Agenţii patogeni sunt de obicei detectaţi cu ajutorul analizelor de cultură.
Deoarece există o părtinire inerentă în detectarea organismelor prin tehnici
tradiţionale de prelevare, reacţia în lanţ a polimerazei (PCR), este folosită cel
mai des pentru depistarea speciilor bacteriene.
Evaluarea
Anamneza trebuia să fie cât mai minuţioasă! Apoi urmează inspecţia și palparea tuturor componentelor orodentare. Determinarea prezenţei și gradului
de intensitate a halitozei se face prin:
♦ Metode organoleptice. O metodă subiectivă dar practică în detectarea și
relativa evaluare constă din detectarea mirosului aţei interdentare, ce conţine
probe de placă bacteriană, imediat după utilizare,
♦ Monitorizarea derivaţilor sulfurici. Monitorizare compușilor sulfurici în mod
obiectiv și cu exactitate se face cu aparatele: Halimeter TM sau OralChroma
TM, sau alt aparat de cromatografie gazoasă. Un nivel VSC de 75 ppb este
considerat limita de acceptabilitate socială (Fig. 10),
♦ Cromatografia gazoasă se utilizează în clinicile dotate și specializate,
♦ Teste biologice.
Aparatul halimeter OralChromagas chromatography poate oferi aprecierea
intensităţii mirosului neplăcut pe o scară de la 1 la 5, astfel:
0 = nici un miros prezent,
1 = miros abia perceptibil,
2 = miros ușor, dar perceptibil în mod evident,
3 = miros moderat,
4 = puternic miros strident,
5 = miros ofensator, extrem de puternic.
Tratamentul halenei
1. Îngrijirea la domiciliu
Persoanele care suferă de halenă doresc să cunoască modalitatea prin care
să elimine această problemă. Câteva exemple de măsuri pe care o persoană
le poate lua pentru a preveni sau elimina respiraţia urât mirositoare includ:
• periajul dentar de cel puţin 2 ori pe zi cu pastă de dinţi cu conţinut de fluorizi,
• periajul dinţilor după mese,
• periajul și la nevoie raclajul limbii,
• înlocuirea periuţei de dinţi la fiecare 23 luni,
• folosirea aţei dentare cu regularitate,
• protezele dentare ar trebui să fie îndepărtate pe timp de noapte și curăţate
bine înainte de a fi întroduse in gură,
• consultarea medicului stomatolog de cel puţin 2 ori pe an,
• renunţarea la fumat/mestecatul de tutun,
Menţineţivă umiditatea cavitaţii bucale prin:
• consumul de apă, lichide, ceaiuri, sucuri etc.,
• folosirea gumei de mestecat,
• evitaţi alimentele cum ar fi ceapa și usturoiul, care determină o respiraţie
urât mirositoare,
• apa de gură oferă o modalitate temporară de a masca mirosurile neplăcute
ale respiraţiei, dar nu poate trata cauza de bază a halenei,
• remediile naturale includ mestecatul mentei sau a pătrunjelului.
2. Tratament medical:
• pacienţilor care suferă de gura uscată, li se poate prescrie saliva artificială
de către un medic dentist,
• se pot de asemenea recomanda paste de dinţi și ape de gură speciale, care
vor ameliora simptomele de respiraţie urât mirositoare.
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Fig. 10. Halimeter.

Ajutorul asistentei de medicină dentară în tratamentul halitozei
• Contribuţia asistentei în depistarea cauzelor și terapia halitozei constă în
primul rând, în aprofundarea cunoștinţelor legate de cele mai mărunte
aspecte, referitoare la etiologia malodorului.
• Este de dorit individualizarea metodelor și tehnicilor de igienă orală
asistată. Pe lângă procedurile clasice, se caută cu minuţiozitate riguroasă
acele obiceiuri sau stări cu patologie ușoară, care pot întreţine prezenţa
prelungită a halitozei. De exemplu: fumătorii înrăiţi vor fi rechemaţi mai des
la control și motivarea igienei, la pacienţii cu o limbă saburală cronică se va
trece la raclarea periodică din două în două luni a suprafeţei dorsale a
mucoasei linguale.
• Pacienţii cu afecţiuni parodontale necesită o terapie parodontală
profesională. După câteva ședinţe de detartraj și netezire radiculară se
reduce numărul bacteriilor anaerobe Gramnegative și producerea VSC.
• Apele de gură cu conţinut antimicrobian – Clorhexidina, Triclosan  pot fi
eficiente în reducerea numărului agenţilor patogeni în cavitatea orală.
• Asistenta trebuie să fie o bună psiholoagă inventivă. O bună parte a
pacienţilor au deja o fixaţie psiho – somatică, ceea ce complică și mai mult
o stare morbidă confuză. Cu mult tact și empatie bolnavul trebuie lămurit și
convins, că nu este vorba despre o boală gravă, incurabilă. Trebuie să știe,
să înţeleagă, că situaţia se poate remedia printro atenţie sporită faţă de
propria sănătate, iar vindecarea este posibilă.
• Asistenta trebuie să fie și o specialistă în dietetică. Recomandarea alimentelor neutre sub aspectul mirosului și sfătuirea renunţării la mâncăruri ce
conţin uleiuri volatile intens odorizate, cum ar fi: ceapa, usturoiul, prazul.
• Apele minerale carbogazoase sunt contraindicate, apa plată nu provoacă
regurgitare sau gaze.
• Chiar și după un tratament soldat cu succes, continuarea monitorizării
profesionale este bine venită: controlul igienei orale individuale, la domiciliu,
corectarea și supravegherea restaurărilor odontale sau protetice.
Sfaturi cu privire la învingerea unei halene fetide:
• Consumaţi apă suficientă, dar nu beţi lichide îndulcite. Două  trei pahare
de apă după mesele principale ajută la îndepărtarea resturilor alimentare
restante în spaţiile interdentare retentive.
• Nu consumaţi cafea în exces. Cafeaua conţine elemente volatile intens
odorizate. Preferaţi ceaiul verde.
• Nu fumaţi! Prezenţa mirosului tipic al fumătorilor, a.n. ”smoker’s breath” este
poate cea mai neplăcută impresie ce o poate lăsa un fumător asupra anturajului.
• Consumaţi alcool în cantităţi reduse. Alcoolul etilic duce la uscarea gurii și
astfel mirosul neplăcut rămâne prezent timp îndelungat.
• Folosirea gumelor de mestecat fără zahăr, cu conţinut de xilitol pe lângă
faptul că reduc riscul la caria dentară, asigură și o respiraţie plăcută.
• Drajeurile, bomboanele sau jeleurile cu conţinut mentolat rezolvă pe moment
problema mirosului neplăcut al gurii, dar pe termen lung, prezenţa excesivă a
hidraţilor de carbon duc la creșterea cantitativă a plăcii bacteriene.
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