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l Distribuită gratuit, prin poştă,
într-un tiraj de 6000 de exemplare,
cabinetelor stomatologice şi laboratoarelor de tehnică dentară.
l Prezentă şi disponibilă în cadrul
tuturor manifestărilor expoziţionale de
profil.

parodontologie

l Revista DENTAL TARGET oferă o
privire de ansamblu asupra medicinei
dentare fiind singura revistă
românească de specialitate adresată
atât medicilor dentişti, tehnicienilor
dentari şi asistentelor de medicină
dentară.
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l Îscrisă în BDI:
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l DENTAL TARGET, revista de
medicină dentară ce apare de 4 ori pe
an,
îna intea
manifes tărilor
expoziţionale.
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Zâmbetul etrusc

Navigatori şi în acelaşi timp piraţi – intraţi în
legendă pentru că Dionissos i-ar fi transformat
în delfini. Cultivatori, industriaşi, meşteşugari
dar şi comercianţi – exportatori de vin şi metal
în toată lumea antică, importatori de obiecte
de lux dar şi de obiceiuri de viaţă luxoasă.
Deschişi la minte, cu influenţe preluate de la
alte popoare, dar şi conservatori, recunoscuţi
şi invidiaţi de popoarele din jur pentru statutul de egalitate al femeilor. Credincioşi ai unei
religii revelate şi posesori ai unor cărţi religioase structurate care traduceau voinţa zeilor,
dar şi extrem de superstiţioşi, considerând că
orice fenomen natural exprimă voinţa divină,
înţeleasă şi transmisă de către sacerdoţi şi pe
care muritorii trebuie să o urmeze. Asimilaţi
ulterior de romani, dar într-o Romă construită
de ei înşişi şi condusă apoi discret de preoţii lor,
prin consultarea haruspicilor înainte de orice
acţiune. Preocupaţi de calitatea vieţii dar şi de
propria persoană, după cum stau mărturie atât
lucrările publice cât şi multitudinea de oglinzi
descoperite, toate împodobite cu desene,
fiecare cu povestea ei. În plus, primii adevăraţi
proteticieni ai Europei, cei mai avansaţi în
vremea lor, începând cu secolele VIII-VII î.C.
Etruscii.
Cei care credeau că omul trebuie să trăiască
cel mult 7 cicluri de 12 ani, deoarece după
aceea nu mai înţelege semnele zeilor.

În epocă predominau traumatismele dentare
şi uzura, cauzate şi de pietricelele rămase în
făină în timpul măcinării. Caria dentară era
mai puţin răspândită decât parodontopatia,
fiind descoperită în general pe cranii ale unor
persoane în vârstă. Protezele şi ligaturile
se lucrau din aur pur, de o culoare galbenstrălucitoare şi aveau atât un rol estetic, de
comunicare a statutului social, cât şi funcţional.
S-au descoperit şi dinţi de lapte în montură de
aur purtaţi ca bijuterii. Existau chiar principii
de protezare, deoarece numărul de dinţi stâlpi
putea fi egal cu al celor artificiali pentru zona
frontală, dar era întotdeauna mai mare pentru
zona laterală.
De cunoştinţe de anatomie şi de patologie a aparatului dento-maxilar dispuneau şi
egiptenii şi fenicienii, însă etruscii au adăugat
la acestea abilităţile lor extraordinare în a lucra
cu metalele. Ca bijutieri, au fost neîntrecuţi în
tehnica repoussè, a filigranului şi a granulaţiei,
iar unele din metodele lor nu sunt nici astăzi
înţelese pe deplin. S-au descoperit creuzete,
ştanţe, cleşti, nicovale, maşini de găurit în care
freze cu mâner de lemn şi vârf de cremene
erau acţionate cu ajutorul unui dispozitiv ca
un arcuş, spatule, linguriţe şi fel de fel de alte
instrumente. Spre deosebire de egipteni şi
fenicieni, care ligaturau dinţii naturali şi artificiali
doar cu sârmă, etruscii confecţionau imobilizări
pentru dinţi parodontotici şi proteze dentare fixe

Dentiţie de femeie tânără prezentând semne
accentuate de uzură.

Dr. Oana-Cella Andrei este şef de Lucrări la
Facultatea de Medicină Dentară a U.M.F.
“Carol Davila” - Bucureşti şi
Doctor în Medicină Dentară din 2005.
Îşi desfăşoară practica privată în propriul cabinet
stomatologic şi laborator de tehnică dentară.
E-mail: cellaandrei@yahoo.com

din sârmă, bandă dar mai ales din inele de aur
galben de o excelentă calitate şi puritate, finisat
perfect, sudate impecabil astfel încât sudura nu
se vede nici cu lupa şi asta după ce au stat în
pământ mii de ani. Pe inele se prindeau dinţi
artificiali fixaţi cu nituri. Aceştia puteau fi dinţi
umani (eventual găuriţi şi goliţi de dentină), dinţi
animali (de la care utilizau de regulă smalţul)
sau de peşte, dinţi din piatră, din lut ars, sau
chiar dinţi turnaţi din aur sau bronz.
Etruscii şi-au prevăzut cu exactitate sfârşitul ca
popor şi civilizaţie. Scrierile lor s-au pierdut, cu
rare şi modeste excepţii. Lumea romană s-a
temut de etrusci, dar i-a absorbit şi a învăţat de
la ei, dovadă că romanii, care interziceau prin
lege defunctului orice fel de podoabe de aur,
excludeau protezele dentare, deşi ei nu aveau
un cuvânt latin pentru dentist. Momentan,
prima coroana turnată din aur pentru acoperirea unui dinte stâlp descoperită de arheologi le
aparţine etruscilor. După dispariţia lor, au trecut
multe secole până când să apară noi progrese
notabile în protezare.

Bijuterii etrusce.

Bijuterii etrusce.
Bijuterii etrusce.
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50 years strong
De zeci de ani*, A-dec este principala opţiune a medicilor dentişti. Iar acesta este doar
începutul!
Fie că este vorba despre progresele tehnicii de lucru din poziţia şezândă, ie despre ridicarea
standardelor de ergonomie în cabinet, măsura succesului A-dec este întotdeauna rezultatul grijii
deosebite pentru calitate.
• 37% dintre medicii dentişti din Statele Unite ale Americii, care au achiziţionat echipamente
dentare sau mobilier de cabinet în ultimii cinci ani, au ales A-dec – însumând, astfel, un volum
de trei ori mai mare faţă de următorii trei concurenţi de pe piaţă, la un loc.
• Peste 500 de şcoli şi instituţii guvernamentale, din peste 100 de ţări, investesc în
echipamente A-dec.
• Cele 62 de premii Townie Choice® din ultimii 11 ani dovedesc calitatea „Best in Class” a
echipamentelor A-dec.
• A-dec – Lider în producţia mondială prin Fiabilitate, Service & Valoare.
Dumneavoastră, tuturor medicilor care ne-aţi împărtăşit experienţele de lucru în aceste cinci
decenii, vă mulţumim! Nu numai că ne inspiraţi să îmbunătăţim şi să ridicăm standardele în
permanenţă, dar datorită Dumneavoastră suntem atât de încrezători în viitor.
Vă aşteptam să ne iţi alături la sărbătoarea celor 50 de ani de calitate si grijă pentru clienţi.
Vizitaţi: a-dec.com/50years

[*]în baza studiului Strategic Data Marketing.
Categoria produselor dentare include scaunele
de pacient, unităţile de medic, reﬂectoarele şi
mobilierul de cabinet.
© 2014 A-dec Inc. Toate drepturile rezervate.
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Congresul European Association for Osseointegration
Roma 25-27 septembrie 2014
Dr. Corina Marilena Cristache, Şef Lucrări UMF „Carol Davila”, FMAM,

Roma, capitala și cel mai mare oraș al Italiei, a găzduit anul acesta cel
de-al 23-lea congres anual al European Association for Osseointegration
(EAO), importantă manifestare ştiinţifică de implantologie orală şi
regenerare osoasă.
EAO (www.eao.org), fondată în 1991 la Munchen de un grup de
cercetători este o asociaţie ştiinţifică internaţională, interdisciplinară şi
independentă ce cuprinde profesionişti interesaţi în ştiinţa osteointegrării
și are misiunea de a realiza schimbul permanent de informaţii între
clinicieni și cercetători în domeniul implantologiei orale și de a iniţia,
promova și publica cercetarea știinţifică.
Toamna aceasta Cetatea Eternă, orașul celor șapte coline străbătut de
Tibru a fost pentru trei zile (25-27 septembrie) capitala implantologiei
europene.
Motto-ul întâlnirii a fost: „SPQR: Simplicity, Predictability, Quality to
Achieve Clinical Results„ (Simplitate, predictibilitate, calitate pentru
obţinerea rezultatelor clinice) pornit de la SPQR: Senatus populusque
Romanus (Senatul și Poporul Romei) – utilizat ca emblemă oficială a
municipalităţii Romei iar sub egida acestuia au fost prezentate conferinţe,
comunicări, studii clinice, de cercetare fundamentală şi postere. Întregul
program a fost proiectat să se desfășoare sub forma unor dezbateri, cu
discuţii între speakeri pe podium pornind de la o anumită temă.
S-au desfășurat și două sesiuni separate, paralele, cea a Societăţii
Știinţifice Italiene și a unei ţări invitate, din afara Europei (Corea).
Congresul anual EAO a avut loc la Auditorium Parco Della Musica și a
reunit între lectorii diferitelor secţiuni nume sonore cum ar fi: Urs Belser,
Christophe Hamerle, Denis Tarnow, Jocelyne Feine, Dean Morton, Bjarni
Pietruson, Matteo Chiapasco, Massimo Simon, Frauke Muller şi mulţi
alţii. S-a desfăşurat pe sesiuni plenare şi sesiuni paralelele cu următoarele
teme: „Extracţia dentară în stomatologia modernă – schimbări de
paradigmă?”, „Număr și dimensiuni reduse ale implanturilor”, „Restaurările
edentaţiilor totale – mai multe opţiuni sau un singur protocol?”,
„Când suntem nevoiţi să utilizăm tehnica acoperirii implanturilor?”,
„Evaluarea rezultatelor estetice și funcţionale pe termen lung”, „Factori
de risc în implantologia orală – cum prevenim eșecurile implantare”,
„Reducerea timpului de tratament – întotdeauna o necesitate?”, „Dileme
în augmentările osoase”, „Care sunt nevoile pacienţilor noștri?
Când au nevoie de implanturi și care sunt condiţiile legate de starea de
sănătate și implicaţiile sociale?”, „Recesii ale ţesuturilor moi din jurul
implanturilor – prevenţie și tratament”.
Participarea la congres a României a fost și de data aceasta una activă
respectiv cu o prezentare orală la sesiunea Clinical Research
Competition – prosthetically Oriented cu lucrarea „Correlation
between complications and satisfaction level for implant retained
mandibular over-denture”, autori: Şef Lucrări Dr. Cristache Corina
Marilena, Conferenţiar Universitar Dr. Burlibaşa Mihai, Conferenţiar
Universitar Dr. Didilescu Andreea Cristina, Dr. Cristache Gheorghe şi
Profesor Universitar Dr. Armean Petru și șapte postere (șase dintre ele
având autorii afiliaţi Universitaţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”
din Bucureşti și Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu ).
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Rezumatele tuturor comunicărilor ştiinţifice prezentate la congres se
găsesc într-un număr special al revistei Clinical Oral Implants Research
(Vol 25, Supplement 10, September 2014).
În noul său format, congresul de anul acesta al EAO a oferit o experienţă
profesională deosebit de interesantă într-un oraș din care provin o mare
parte a culturii și tradiţiilor europene: Roma cu minunile sale
arhitectonice și culturale.
Cele trei zile pline petrecute la acest congres la care au conferenţiat
lectori de renume din domeniul implantologiei orale ne-a oferit noi perspective şi oportunitatea de a ne însuşi din experienţa altora şi de a ne
pune la curent cu noi tehnici şi noi materiale. Prezenţa la manifestările
ştiinţifice importante care se desfăşoară în specialitatea noastră ne permite să cunoaștem și să venim în contact cu specialiști din alte ţări ale
lumii, să oferim pacienţilor noştri tratamente de calitate bazate pe
evidenţe ştiintifice.
corinacristache@gmail.com
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Multipress MAX
4.990 euro

Multipress ECO
1.990 euro

Multipress PRO
4.090 euro

GRATUIT PENTRU ORICARE DIN CELE 3 PRODUSE ACHIZIŢIONATE: 1 KIT MULTIPRESS STARTER SET ÎN VALOARE DE 200 EURO
Aparatele de injectare automate pentru materiale termoplastice sunt destinate pentru a executa proteze dentare prin metoda cu injecţie directă.
Construcția inovatoare a aparatului de injectare permite injectarea oricăror materiale termoplastice. Datorită acestui fapt, utilizatorul poate alege
cele mai bune materiale care respectă așteptările sale. Aparatul de Injecţie MULTIPRESS poate fi dezvoltat și modernizat în orice moment al
perioadei de utilizare al acesteia. Datorită acestui fapt, capacităţile aparatului de injectat plastic vor crește atunci când noi materiale și tehnologii
apar în viitor.

MULTIPRESS ECO

se deosebeşte prin calitatea perfectă și construcţia fiabilă și solidă.
Procesul de injecţie este complet automatizat. Munca tehnicianului
este limitată la pregătirea lucrărilor în ceară, ambalare în chiuvetă și
spălarea tiparului. Aparatul controlează procesul de topire și injectare și
semnalizează etapele specifice ale procesului.

MULTIPRESS PRO / MULTIPRESS MAX

este o versiune dezvoltată al modelului ECO. În timpul producţiei
sale au fost utilizate cele mai noi tehnologii, rezultate într-un raport
bun între preț și posibilitățile aparatului. Sistemele de măsurare
cu microprocesor monitorizează procesul tehnologic și garantează
obținerea rezultatelor optime, în mod repetat.

CARACTERISTICILE APARATELOR DE INJECTARE ROKO:
• MULTIFUNCȚIONALITATEA aparatelor de injectare garantează folosirea tuturor materialelor termoplastice: poliamidă, acrylopolymer și
acetal și a altor materiale noi în viitor.
• LĂCAȘ FIX simplifică operarea, doar introduceţi cartușul în lăcaș, restul este făcut de mașină.
• SISTEM DE MONTAJ RAPID AL CHIUVETEI facilitează asamblarea eficientă fără probleme a două jumătăți ale chiuvetelor încălzite.
• ÎNCĂLZIREA CHIUVETEI înainte de injectare crește eficiența și permite executarea protezelor precise.
• ACOPERIREA CHIUVETEI protejează utilizatorul împotriva riscului de injectare a materialului topit.
• ACŢIONAREA EFICIENTĂ oferă cu 30% mai multă putere chiar și la presiuni mai mici cu 30% (începând de la 4 bari). Aceasta garantează
repetabilitatea procesului și obţinerea materialelor cu structură omogenă.
• SISTEMUL DE SIGURANŢĂ protejează împotriva riscului de creștere excesivă a presiunii în servomotor.
• FUNCŢIILE ÎNCĂLZIRE ŞI RĂCIRE reduc contracţiile și formarea porilor în elementele protezei.
• SEMNALIZARE TIMP ŞI TEMPERATURĂ permite monitorizarea procesului de încălzire cu precizie.
• SISTEM DE MĂSURARE CU MICROPROCESOR cu afișaje LED și ecran tactil controlează precis procesul de injectare.
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BIOCETAL

DENTIFLEX

BIOCETAL este o rășină acrilică termoplastică
utilizată pentru efectuarea protezelor parțiale
fără metal.

NIVEL ÎNALT AL BIOCOMPATIBILITĂȚII

NIVEL ÎNALT AL BIOCOMPATIBILITĂȚII

Cartuș 9 x 4 g

12,9 lei

Cartuș 9 x 10 g

17,9 lei

Cartuș 9 x 15 g

20 lei

Cartuș 9 x 25 g

25,9 lei

Culori:

• 3 nuanțe cu vinișoare
• 16 nuanțe Vita
• Transparent

FĂRĂ CONTRACȚIE asigură ca proteza să
reproducă perfect câmpul protetic și astfel
crește adeziunea și puterea de succiune.

ELIMINĂ CROȘETELE METALICE prezente
pe protezele parţiale obișnuite.
FLEXIBILITATE EXTRAORDINARĂ AL
MATERIALULUI permite executarea
protezelor parțiale estetice, deoarece
forma și culoarea croșetelor le face
aproape invizibile în gura pacientului.

Preț / Cartuș

VITAPLEX este un material termoplastic, care
introduce un nou standard de calitate pentru
protezele dentare totale

DENTIFLEX este o răşină poliamidă
termoplastică utilizată pentru realizarea
protezelor parțiale fără metal

COMBINAŢIA OPTIMĂ ÎNTRE RIGIDITATE,
REZISTENŢĂ ŞI FLEXIBILITATE îl fac perfect
pentru executarea protezelor parțiale.
Croșetele executate din BIOCETAL prezintă
un grad ridicat de retenție, fără uzura
dinţilor.

Prezentare

VITAPLEX

Prezentare

Tehnologia de producţie inovatoare a permis
să micșorăm contracția de polimerizare la
0,2% în timp ce contracţia acrilatelor clasice
este de 5% - 7%.
DE DOUĂ ORI MAI REZISTENT decât acrilatele
obișnuite, protezele realizate din VITAPLEX au
o posibilitate mai mică să se rupă accidental
de către pacient.
Această rezistență superioară permite
fabricarea unor proteze delicate, ușoare și
confortabile.

Preț / Cartuș

Cartuș 9 x 9 g

29 lei

Cartuș 9 x 16 g

40 lei

Cartuș 9 x 25 g

49 lei

NIVEL ÎNALT AL BIOCOMPATIBILITĂȚII
Prezentare

Preț / Cartuș
49 lei

Cartuș 6 x 28 g

Culori:

Culori:

• 3 nuanțe cu vinișoare
• Roz
• Transparent

• Roz cu vinișoare
• Roz
• Transparent

Ceramco® 3 este un sistem complet
de mase ceramice, disponibil pe cheia
de culori Vita Clasic, folosit cu succes
pentru toate restaurările protetice
metalo-ceramice.
Sistemul Ceramco® 3 este proiectat
pentru a oferi manevrabilitate
excepțională, stabilitate termică și
estetică.
Sistemul Ceramco® 3 oferă fluorescență
și opalescență naturală lucrărilor
protetice.
Cu ajutorul acestui sistem se pot realiza:
elemente solo sau punți metaloceramice
de orice dimensiune.

Pret oferta / Borcan

OFERTĂ CU 50% DISCOUNT
15g

50g

100g

Powder Opaque

48 lei

143 lei

270 lei

Opac Dentine

48 lei

143 lei

270 lei

Dentine

48 lei

143 lei

270 lei

Margin

48 lei

143 lei

270 lei

Natural Enamel

48 lei

143 lei

270 lei

Produs

Suport: e-mail: marius@dentex.ro, Marius Gheorghe - Tel.: 0726.777.111
restaurări estetice
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Încărcarea protetică imediată la pacientul edentat total mandibular
– o soluţie terapeutică cu grad înalt de predictibilitate
PREZENTARE DE CAZ
Corina Cristache (1), Ioana Bunea (2), Mihai Burlibașa (3), Gheorghe Cristache (4), Camelia Ionescu (5) - (1)Şef Lucrări, doctor în ştiinţe medicale UMF „Carol Davila” Bucureşti, F.M.A.M, medic primar
chirurg oro-maxilo-facial Concordia Dent Clinic, (2)student UMF„Carol Davila” Bucureşti, Medicină Dentară, (3)Conferenţiar Universitar, doctor în ştiinţe medicale UMF „Carol Davila” Bucureşti,
F.M.A.M, medic primar medicină dentară, (4)Medic primar ORL, (5)Asistent Universitar, doctor în ştiinţe medicale UMF „Carol Davila” Bucureşti, Medicină Dentară, medic primar medicină dentară.

Immediate loading of the fully mandibular edentulous patient – a highly predictable treatment modality
CASE REPORT
Abstract
The success of implant based prosthetic restorations is provided by an appropriate treatment plan and proper positioning of the implants. Technological advancements
as 3D imaging and the use of CAD / CAM technology allowed precise flapless insertion of implants reducing healing time , discomfort, swelling and pain and
subsequently increasing treatment’s acceptability by the patient. This case report illustrates an immediate loading protocol with an over-denture retained by passive bar
(Seeger); implants were inserted through a minimally invasive surgical technique using a stereo-lithographic surgical guide.
Key-words: immediate loading, CAD/CAM technique, surgical guide, bar over-denture
Rezumat
Succesul restaurărilor protetice pe implanturi dentare este asigurat de elaborarea unui plan de tratament adecvat și de poziţionarea corectă a implanturilor. Progresele
tehnologice respectiv imagistica 3D și utilizarea tehnologiei CAD/CAM au permis inserţia precisă a implanturilor, fără lambou, cu reducerea timpului de vindecare,
discomfortului, tumefacţiei și durerii determinând creșterea gradului de acceptabilitate a tratamentului de către pacient. Cazul prezentat ilustrează un protocol de încărcare
protetică imediată prin supraproteză pe sistem bară pasivă (Seeger), implanturile fiind inserate printr-o tehnică chirurgicală minim invazivă cu ajutorul unui ghid chirurgical
realizat stereolitografic.
Cuvinte-cheie: Încărcare protetică imediată, tehnica CAD/CAM, ghid chirurgical, supraprotezare pe bară
În urmă cu trei decenii osteointegrarea așa cum era definită de profesorul
Branemark presupunea o perioadă de remaniere osoasă de 3-6 luni timp în care
implantul nu era încărcat protetic datorită riscului incapsulării fibroase
(în locul apoziţiei osoase) cu pierderea stabilităţii (1).
În prezent avansarea tehnologică a permis conceperea unor protocoale
predictibile de încărcare protetică imediată.
Încărcarea protetică imediată este definită în ITI Treatment Guide vol 2 (2) astfel:
realizarea unei restaurări protetice în contact ocluzal cu antagoniștii în maxim 48
ore de la inserţia implanturilor. Iar pentru mandibula edentată, încărcarea
protetică imediată a 4 implanturi situate interforaminal solidarizate între ele
printr-o bară reprezintă o soluţie terapeutică predictibilă și bine documentată (2).
Utilizarea tehnologiei CAD/CAM (Computer-Aided Design/Computer-Assisted
Manufacturing – designul computerizat/confecţionarea asistată de computer) în
implantologie a facilitat diagnosticul, a permis elaborarea planului de tratament,
realizarea ghidului chirurgical ce ușurează și crește precizia inserţiei implanturilor
și nu în ultimul rând a permis confecţionarea de piese protetice (3).
În cele ce urmează vom prezenta un caz de încărcare protetică imediată a unei
paciente edentată total mandibular la care s-au inserat patru implanturi în regiunea
interforaminală prin tehnica chirurgicală fără lambou cu utilizarea unui ghid
chirurgical confecţionat stereolitografic (printat 3D). Restaurarea protetică finalizată
și inserată la 29 de ore de la intervenţia chirurgicală este o supraproteză ancorată
pe sistem special tip bară.
Pacienta de 61 de ani, cu stare generală bună (exceptând o hipertensiune
arterială sub medicaţie) s-a prezentat cu o edentaţie totală mandibulară veche de
6 luni, neprotezată și o edentaţie terminală maxilară, arcada antagonistă fiid
protezată fix 13-27 și neprotezată în cadranul I (Fig. 1, 2, 3).

Fig. 1 Aspectul câmpului protetic mandibular.
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Pentru rezolvarea edentaţiei totale mandibulare s-a decis confecţionarea unei
supraproteze pe 4 implanturi dentare inserate interforaminal, cu încărcare
protetică imediată.
În vederea inserţiei corecte tridimensionale a implanturilor prin tehnica chirurgicală
fără lambou s-a confecţionat unui ghid chirurgical prin tehnica CAD/CAM.
Tehnica CAD/CAM utilizează un sistem imagistic tridimensional neinvaziv și
permite optimizarea tratamentului iar utilizarea ghidului chirurgical permite
inserţia precisă a implanturilor în conformitate cu decizia terapeutică comună
protetică și chirurgicală.
Utilizarea CAD/CAM în planificarea tratamentului și realizarea ghidului chirurgical
a implicat următoarele etape
• Amprentarea câmpului protetic maxilar și mandibular, realizarea șabloanelor de
ocluzie, determinarea și înregistrarea dimensiunii verticale de ocluzie (DVO) și a
relaţiei centrice (RC). Baza șabloanelor de ocluzie a fost realizată din placă
fotopolimerizabilă pentru a fi vizibilă pe computer tomografie (Fig. 4).
• Realizarea unei computer tomografii (CBCT – Cone Beam Computed Tomography)
cu șabloanele de ocluzie în cavitatea bucală și pacienta poziţionată în relaţie
centrică (Fig. 5 a și b).
• Scanarea modelelor (Fig. 6 a și b).
• Integrarea informaţiilor prin suprapunerea fișierelor DICOM
(Digital Imaging and Comunication Sofware) rezultate din analiza CBCT și scanarea
modelelor și conversia acestora într-un fișier compatibil cu programul 3D (4), analiza
și realizarea planului de tratament (Fig. 7).
• Realizarea planului de tratament și stabilirea direcţiei, poziţiei și a dimensiunilor
implanturilor. Analiza densităţii osoase la nivelul celor 4 situri implantare a confirmat
posibilitatea încărcării protetice imediate (os tip I, clasificare Lekholm și Zarb, (5), (6)).

Fig. 2 Aspectul maxilarului la prezentarea la tratament.

Fig. 3 Radiografia panoramică la prezentarea la
tratament.

• Printarea 3D a ghidului chirurgical și realizarea
unei chei de ocluzie.
• Ghidul chirurgical astfel confecţionat a fost probat în
cavitatea orală pentru verificarea acurateţii (Fig. 8).
Etapa chirurgicală a constat din inserţia a 4
implanturi cu ajutorul ghidului chirurgical confecţionat
stereolitografic, sub anestezie locală prin tehnica
chirurgicală minim invazivă, fără lambou.
Secvenţe:
• Anestezie locală.
• Fixarea ghidului chirurgical pe câmpul protetic în
trei puncte (linia mediană și zonele laterale stângă și
dreaptă) cu ajutorul unor șuruburi inserate
transversal cu o trusă specială de fixare (Fig. 9).
• Verificarea stabilităţii ghidului.
• Frezarea neoalveolelor și inserţia implanturilor în
poziţiile 34 (3,5mm diametru și 8,5mm lungime), 32
(3,5x10mm), 42(3,5x11,5mm) și 44(3,5x8,5mm) cu
ajutorul ghidului chirurgical (fig. 10).
• Îndepărtarea ghidului chirurgical de pe câmpul
protetic prin deșurubarea suruburilor de fixare.
• Radiografie panoramică de control (Fig. 11).
• Măsurarea grosimii gingivale cu ajutorul cheiţei
speciale de la Rhein83, Italia în vederea alegerii
bonturilor protetice (Fig. 12).
• Inserarea bonturilor protetice Equator de la
Rhein83, Italia, special realizate pentru implanturi cu
grosime gingivală de 3,5mm pentru toate cele 4
implanturi (Fig.13).
Etapa protetică clinică și de laborator pentru
confecţionarea supraprotezei.
Secvenţe:
• Preoperator realizarea machetei lucrări protetice
mandibulare (laborator) și proba acesteia în cavitatea bucală. Verificarea îndeplinirii cerinţelor estetice și funcţionale (clinic) Fig. 14,
• Confecţionarea portamprentei individuale din
acrilat fotopolimerizabil transparent prin duplicarea
machetei (laborator) Fig. 15,
• Postoperator montarea transferurilor pe bonturile
protetice (clinic – Fig. 16),
• Realizarea prin frezaj în portamprenta individuală a
lăcașurilor pentru transferuri (clinic),
• Amprenta funcţională (clinic),
• Turnarea modelului (laborator),
• Confecţionarea machetei barei cu ajutorul componentelor calcinabile prefabricate de la Rhein 83,
Italia. Pentru a crea o conexiune pasivă pentru bara
susţinută pe implanturi și a corecta micile
imperfecţiuni care pot apărea în timpul amprentării
sau în timpul etapelor de laborator s-a utilizat
sistemul Seeger de la Rhein83, Italia.
• Confecţionarea machetei suprastructurii fără
duplicare după izolarea machetei barei cu un agent
de separare (Picosep), Fig. 17,
• Montarea tijelor și turnarea ambelor structuri
metalice în aceeași timp (Fig.18),
• Ambalarea, turnarea, dezambalarea și prelucrarea
structurilor metalice (Fig. 19),

Fig. 4 Șabloanele de ocluzie cu baza realizată din placă
fotopolimerizabilă.

Fig. 5 a și b
CBCT-ul pentru regiunea anterioară a mandibulei.

Fig. 6 a Scanarea modelului mandibular

Fig. 6 b Aspectul la scanare.

Fig. 7 Analiza realizată cu ajutorul soft-ului.

Fig. 8 Proba ghidului chirurgical în cavitatea orală.

Fig. 9 Fixarea ghidului chirurgical pe câmpul protetic.

Fig. 10 Aspectul mandibulei după inserţia celor 4 implanturi.

Fig. 11 Radiografia panoramica postoperatorie.

Fig. 12 Măsurarea grosimii gingivale cu ajutorul cheiţei
speciale de la Rhein83, Italia.

Fig. 13 Aspectul câmpului protetic după inserarea
bonturilor Equator de la Rhein83, Italia.

Fig. 14 Proba machetei lucrării protetice în cavitatea bucală.
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Fig. 15 Portamprenta individuală realizată prin duplicarea
machetei.

Fig. 16 Transferurile montate pe bonturile protetice.

Fig. 17 Macheta barei și a suprastructurii.

Fig. 18 Ambele machete se ambalează într-o singură
chiuvetă.

Fig. 19 Aspectul barei și scheletului metalic al protezei
după finisare și lustruire cu inele Seeger (roșii pt. laborator și albe pt. clinic), șuruburile și cheile utilizate.

Fig. 20 Bara și supraproteza la gata.

Fig. 21 Inserţia barei în cavitatea bucală.

Fig. 22 a şi b Aplicarea supraprotezei pe bară şi lucrarea protetică la gata.

• Confecţionarea componentei fizionomice pe scheletul metalic (Fig. 20).
• Aplicarea barei pe bonturile protetice în cavitatea bucală, inserarea inelelor
Seeger și fixarea acesteia prin înșurubare (clinic, Fig. 21),
• Aplicarea supraprotezei, verificarea și ajustarea rapoartelor ocluzale
(clinic, Fig. 22 a și b). Etapa protetică de confecţionare a barei, componentei
metalice a protezei și componentei fizionomice nu a durat mai mult de 28 de ore,
permiţând respectarea protocolului de încărcare protetică imediată (2).
Discuţii
• Noile tehnologii bazate pe evaluarea 3D a pacientului pentru inserţia
implanturilor dentare au deschis noi drumuri și au permis creșterea predictibilităţii
în diagnosticare, planificare și realizarea tratamentului.
• Utilizarea protocolului de inserţie pe bază de computer tomografie cu folosirea
ghidului nu exclude principiile fundamentale chirurgicale și protetice ale
implantologiei orale: menţinerea unei distanţe corespunzătoare faţă de dinţii
vecini și între implanturi, profunzimea și angulaţia, menajarea filetelor nervoase,
manevrarea cât mai puţin traumatică a ţesuturilor moi și dure, răcirea
corespunzătoare, necesitatea adiţiei osoase, osteointegrarea și integrarea
gingivală, rapoartele de ocluzie, materialele utilizate, etc. (3).
• Este necesară o bună cunoaștere a tehnicilor și principiilor clasice în
implantologie pentru a putea integra cu succes tehnologia CT, chirurgia și
protetica bazate pe tehnicile CAD/CAM.
• Alegerea și planificarea judicioasă a cazului, realizarea și interpretarea corectă
a imaginilor CT, asigurarea poziţionării corecte și fixarea ghidului constituie
factori importanţi în succesul tratamentului.
Concluzii
Avantajele utilizării acestui protocol terapeutic sunt reprezentate de:
• Reducerea timpului de tratament și a vizitelor la medic.
• Reducerea timpului de vindecare, discomfortului, tumefacţiei și durerii prin
chirurgia minim invazivă, favorizează încărcarea protetică imediată și crește
gradul de acceptabilitate al tratamentului cu ajutorul implanturilor dentare (7).
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• Precizia confecţionării și utilizării ghidului chirurgical permite poziţionarea corectă
tridimensională și transferul cu acurateţe a poziţiei prestabilite a implanturilor.
• Software-ul 3D care integrează informaţiile obţinute prin scanarea modelelor și
realizarea CBCT permite evaluarea densităţii osoase (6) și stabilirea protocolului
terapeutic întrucât estimează stabilitatea primară a implanturilor în funcţie de
densitatea osoasă.
• Soluţia protetică utilizată în cazul nostru este simplă, precisă și poate fi realizată
rapid (o singură turnare, fără duplicare) permiţând utilizarea în cadrul unui
protocol de încărcare protetică imediată.
• Sistemul Seeger permite construcţia unei bare pasive care nu exercită tensiuni
asupra implanturilor.
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CAD/CAM - ul şi tehnicianul dentar: Fuziune sau înlocuire?
Cristian Ioan Petri Tehnician Dentar – Artchrys, Cluj - Napoca

CAD CAM and the dental technician: Merging or Replacement?"
Abstract
Technology advances every second, offering us a whole range of possibilities throughout recent years; but, in most cases, we find it hard to keep up with
technology, mainly for financial reasons.
The same happens with dental technology. In the last 10 years, manufacturers have stormed us with a multitude of computerized systems to help us obtain
higher quality works at speed. A CAD/CAM system is made of a CNC dental drill, the CAD (Computer Aided Design) component, including modelling software
and a scanner, and the CAM (Computer Aided Manufacture) component, including software for setting the drill parameters. The successful combination of
these three parameters will guarantee a positive result, and, together with the qualities of a technician, the work obtained may closely imitate the natural.
Key-words: Dental technician, CAD/CAM, Zircon, Emax, scanner, telescopes and productivity.
Rezumat
Tehnologia evoluează în fiecare secundă oferindu-ne o multitudine de posibilităţi. De cele mai multe ori ne este greu să ţinem pasul cu tehnologia principala cauză fiind de natură financiară. Acelaşi lucru se întamplă şi în tehnica dentară iar producatorii ne-au asaltat în ultimii zece ani cu o multitudine
de sisteme computerizate care ne ajută să obţinem lucrări de calitate într-un timp scurt. Un sistem CAD/CAM este alcătuit dintr-o maşină de frezat tip
CNC; componenta CAD, cu soft de modelare şi scanner (Computer Aided Design) şi componenta CAM cu softul pentru pregătirea parametrilor de
frezare (Computer Aided Manufacture). Reuşita combinării acestor trei parametrii ne va garanta un rezultat bun, de serie, dar împreună cu priceperea şi
cunoştinţele unui technician se poate obţine o lucrare care să imite naturalul cât mai exact.
Cuvinte-cheie: tehnician dentar, CAD/CAM, Zircon, Emax, scanner, telescoape şi productivitate
Sistemele CAD/CAM ne oferă nenumărate
avantaje dar şi dezavantaje tehnice şi economice. Nu este suficient să apăsăm un buton
de comandă iar la final să aşteptăm o piesă
finită perfectă. Pe lângă cunoştiinţele de
tehnică dentară avem nevoie să cunoaştem şi
posibilităţile şi limitele tuturor componentelor
CAD/CAM. La început sistemele CAD/CAM
ne-au oferit posibilitatea de a freza doar câteva
tipuri de materiale dar din punct de vedere al
rezultatelor protetice acestea erau limitate la
coroane, punţi şi telescoape primare. În schimb,
în ultimii trei ani datorită cerinţei de a deveni
mai productivi dar şi datorită dorinţei companiilor de a schimba modul în care se obţine produsul final, acestea au îmbunătăţit sistemele
CAD/CAM şi maşinile de frezat, astfel încât să
putem realiza orice tip de lucrare fară a mai
avea limite. Acum putem să frezăm orice material existent pe piaţă de la ceară la Cr-Co, Titan
şi blocuri de ceramică. Gama de lucrări pe care
o putem obţine este foarte variată, având posibilitatea să frezăm punţi, telescoape primare şi
secundare, sisteme de ancorare, abutmenturi
individualizate pentru implante, bară Dolder,
conectori pentru scheletate, scheletate cu
croşete, gutiere, lucrări provizorii, faţete, inlayuri, coroane total fizionomice, proteze totale şi
chiar modelele de lucru. Asadar unul dintre
avantajele importante este creşterea
productivităţii. Costurile de producţie sunt ridicate în momentul de faţă deoarece, reziduul de
material rezultatat în urma frezării unei cape,
coroane sau a unei piese este mai mare decât
cantitatea de material a lucrării finale iar
preţurile blank-urilor şi al consumabilelor sunt
mari, dar odată cu apariţia de noi producători
de materiale şi de noi producători de sisteme
CAD/CAM preţurile consumabilelor au început
să scadă. De exemplu, acum şase ani un blank
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Fig. 1 - Cazul 1

Fig. 2 - Cazul 1

Fig. 3 - Cazul 1

Fig. 4 - Cazul 1

Fig. 5 - Cazul 1

de zirconiu cu diametru de 98 de mm şi
înălţimea de 25 de mm se vindea la un preţ de
990 de euro iar acum acelaşi blank se poate
achiziţiona cu un preţ sub 250 de euro. Aşadar
preţurile pentru consumabile au scăzut cu
până la 75 % în schimb, preţul licenţelor, al

noilor softuri este acelaşi sau chiar mai mare.
Pe lângă aceste aspecte putem aminti şi
apariţia pe piaţă a unor producători care oferă
blank-uri la un preţ mult mai mic, dar mai slab
calitativ, însă trebuie să ţinem cont şi de
posibilităţile financiare ale fiecărei pieţe de

desfacere. Un factor important în preţul final al
lucrării este şi costul de achiziţie al unui sistem
CAD/CAM. Un preţ de achiziţie mic nu
garantează calitatea sistemului. Alte aspecte
importante sunt: tipul de lucrări pe care le
poate realiza aparatul, timpii de frezare, tipul
scannerului, posibilităţile scannerului şi ale
maşinii de frezat, numărul de axe, posibilităţile
CAD-ului şi ale CAM-ului, forma blank-urilor şi
nu în ultimul rând dacă sistemul este “open
system”. Dacă aparatul este unul de mici
dimensiuni şi cu o greutate mică posibilităţile
sunt medii şi timpii de frezare pentru materialele mai dure sunt foarte lungi ceea ce duce la
uzura aparatului şi la timp pierdut. În schimb
pentru materiale soft, majoritatea aparatelor
mici sunt adevarate industrii pe masa de lucru
a unui tehnician, acestea comprimând marea
majoritatea a actualelor aparate într-un singur
cub de mici dimensiuni. Trendul actual este ca
laboratoarele mici să aibe un sistem CAD/CAM
fiabil sau un scaner iar laboratoarele cu volum
mare de lucru să aibe în dotare un sistem CAD/
CAM complet sau centre de frezare care să
deservească mai multe laboratoare. La fel şi
cabinetele stomatologice tind să aibe un sistem
CAD/CAM simplu “in house” care să
deservească necesităţile cabinetului. Important
este ca sistemul CAD să ne ofere toate tipurile
de lucrări şi astfel sistemul de frezare să poată
genera comanda primită. Performanţele scannerului sunt foarte importante deoarece scannerul face legătura între realitate şi formatul 3D
al CAD-ului. Cu cât scannerul este mai precis şi
cu cât CAM –ul poate procesa cat mai exact
informaţiile primite de la CAD reuşim să
obţinem o informaţie exactă. Dacă se cumpără
un sistem închis, suntem obligaţi să folosim
consumabile doar de la firma producătoare,
ceea ce crează costuri de producţie mari.
Softul CAM (Computer Aided Manufacture)
este foarte important deoarece ne calculează
paşii şi parametrii de frezare. Cu ajutorul lui
putem să selectăm materialul din care se
doreşte să se realizeze frezarea piesei
protetice. Softul trebuie să fie compatibil cu
maşina de frezare pe care o folosim.
Forma blank-urilor este la fel de importantă.
Cele mai eficiente blank-uri pentru sistemele
computerizate sunt cele rotunde cu diametru
de 98 de mm. Din acestea se pot obţine cele
mai multe elemente cu pierdere de material
medie. În cazul blank-urilor cu forma
dreptunghiulară sau de semicerc numărul elementelor inserate scade, costul de achiziţie
este mare, pierderea de material la fel de mare
iar costul de producţie al elementului final
creşte exponenţial. Numărul de axe este variat,
cele mai multe sisteme având 4 sau 5 axe de
frezare. Anumite tipuri de lucrări se pot realiza
doar cu sistemele în 5 axe iar dacă puterea de
frezare a spindle-urului şi greutatea maşinii de
frezat este mare atunci timpii de frezare scad.
În cazul folosirii a doar 4 axe există situaţii de

Fig. 6 - Cazul 1

Fig. 7 - Cazul 1

Fig. 1 - Cazul 2

Fig. 2 - Cazul 2

Fig. 3 - Cazul 2

Fig. 4 - Cazul 2

under-cut-uri care nu se pot freza deci rezultă o
lucrare inexactă sau cu frezare parţială.
Avantajul major al sistemelor CAD/CAM este
că utilizând materiale de cea mai bună calitate,
avem garanţia unui nivel înalt de calitate al
lucrarilor executate, calitatea materialelor nefiind influenţată ca şi în cazul procesului de turnare sau injectare. Precizia lucrărilor finite fiind
aceeaşi de fiecare dată datorită folosirii unor

parametrii exacţi şi datorită eliminării erorilor
umane şi bineînţeles creşterea productivităţii.
Există persoane care consideră că viitorul sistemelor CAD/CAM este nesigur deorece nu se
respectă toate condiţiile industriale de producţie
dar există şi firme producătoare care sunt interesate să dezvolte cât mai mult acest segment.
Dacă ne întoarcem în timp, atunci când a fost
prezentat primul sistem de frezare, unii
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tehnicieni se întrebau “dacă vom mai avea de
lucru“ iar dacă ne gândim la ce nivel au ajuns
ultimele sisteme CAD/CAM, le dăm dreptate.
Aceste sisteme ne eficientizează munca şi ne
ajută să obţinem fateţe, inlay-uri, onlay-uri şi
coroane total fizionamice din ceramică fară să
mai structurăm ceramica ci doar să realizăm o
glazură la final. Fară îndemânarea şi creativitatea unui tehnician bun aceste sisteme sunt
doar nişte simple maşini.
putem fuziona cu maşina ca să obţinem
lucrări de calitate, să câştigăm timp şi să
fim productivi. Sau mai simplu, cum spune un
prieten: “ MENSCHEN BRAUCHEN ZÄHNE,
ZÄHNE BRAUCHEN MENSCHEN” adică
“Oamenii aduc dinţi, dinţii aduc oameni”.
Convingerea mea este că avem nevoie de sistemul CAD/CAM dar finalul îi aparţine tehnicianului. Experienţa din ultimii zece ani a demonstrat
acest lucru iar prezentarea următoarelor cazuri
susţine fuziunea cu sistemul.
Cazul 1
Cu ajutorul sistemului CAD/CAM s-au realizat
abutmenturi hibride care au rol de telescoape
pentru implanturile mandibulare. (Fig. 1 şi 2).
La maxilar s-au realizat trei telescoape din oxid
de zirconiu pe dinţi. Realizarea este rapidă şi
facilă. După ce s-au realizat telescoapele
secundare prin metoda de galvanoformare
s-au rescanat şi s-a modelat digital structura
terţiară a lucrării (Fig. 3). Aceasta a fost frezată
din blank de oxid de zircon (Fig. 4).
Deasupra a fost sinterizată ceramica şi s-a
obţinut o lucrare telescopată (Fig. 5 şi 6).
La maxilar s-a realizat o proteză pe telescoape
cu dinţii prefabricaţi din compozit (Fig. 7).
Îndemânarea tehnicianului împreună cu rapiditatea maşinii de frezat şi precizia în realizarea
structurilor aduc plus valoare lucrării.
Cazul 2
În acest caz, pacientul a pierdut toţi dinţii de la
maxilar (Fig. 1) şi s-a optat pentru o proteză
totală iar în cazul mandibulei pentru o proteză
scheletată. În acelaşi mod în care frezăm zirconiul reuşim să frezăm şi structurile de Cr-Co din
blank-uri sinterizate. Design-ul structurilor este
identic cu design-ul structurilor din zircon dar
se aleg alţi parametrii tehnici (Fig. 2). Întradevar
timpul de frezare este de trei ori mai mare,
uzura frezelor este mai rapidă iar costurile de
producţie cresc exponenţial. În aceste situaţii
softul CAM joacă cel mai important rol. Resturile
de material rezultate după frezare sunt mai
mari decât lucrarea obţinută. Sunt situaţii când
nu putem folosi structuri de zircon şi apelăm la
structuri de metal. Avantajele aliajelor nenobile
sau nobile este că nu sunt casante ca şi zirconiul şi putem să le combinăm mai uşor pentru
a obţine o lucrare cu sisteme de ancorare. Şi în
cazul structurilor din metal reuşim să fuzionăm
cu sistemele CAD/CAM-ul şi dacă combinăm
structurile cu sisteme de ancorare mai sofisticate reuşim să obţinem o structură fixă
destinată unei lucrări scheletate de o calitate
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Fig. 5 - Cazul 2

Fig. 6 - Cazul 2

superioară iar în combinaţie cu construcţia
corectă a ceramicii reuşim să obţinem o lucrare
calitativă, funcţională şi estetică. Structurile fixe
şi sistemele de ancorare au fost frezate din
blank-uri de Cr-Co, ceea ce le conferă precizie
şi un timp de utilizare îndelungat. Azi putem să
realizăm şi conectorul scheletatei sau suprastructura unei bare dolder prin aceeaşi metodă
dar acest caz a fost făcut în urmă cu 2 ani şi

Fig. 7 - Cazul 2

Fig. 8 - Cazul 2

Fig. 1 - Cazul 3

Fig. 2 - Cazul 3

partea mobilizabilă a scheltatei a fost realizată
prin metoda clasică, prin duplicare, model
duplicat, modelarea structurii în ceară şi turnare (Fig. 3, 4 şi 5). Structurile fixe au fost
opacizate şi ceramica s-a construit ca şi în
cazul unor structuri clasice obţinute prin turnare. L-a final ne-am bucurat de feed-back-ul
pacientului (Fig. 6, 7 şi 8). Am obţinut rezultate
exacte şi din zirconiu şi din aliajele nenobile,
dar sunt cazuri în care cea mai indicată este
ceramica integrală. De aceea, medicii stomatologi şi tehnicienii dentari au nevoie de materiale care să le ofere lucrări cu o estetică
impecabilă, rezistenţă ridicată, dar şi posibilitatea productivităţii, iar o alternativă la structurile din metal sau din zirconiu este disilicatul de
lithiu. Lithium disilicat îndeplineşte aceste
cerinţe şi-l face un material unic.

Cazul 3
Cea mai uzuală metodă de obţinere a ceramici
integrale este aceea de a presa dintr-un ingot
structura de ceramică sau coroanele total fizionomice. Tot mai uzual este folosirea disilicatului
de lithiu pentru a obţine pentru zona frontală
structuri din ceramică presată iar pentru zona

Fig. 3 - Cazul 3

posterioară coroane
total fizionomice. Noile
softuri CAM şi maşinile
de frezat cu răcire
reuşesc să frezeze din
blank-uri de disilicat de
lithiu structura sau coroana de care avem
nevoie. Fie că-l folosim
Fig. 4 - Cazul 3
total fizionomic sau
doar ca nucleu după care-l placăm cu ceramică, disilicatul de lithiu se
poate folosi în orice zonă a cavităţii bucale, cand se respectă toate
condiţiile producătorului. În cazul zonei frontale, rezultatele cele mai
estetice se obţin prin placarea cu ceramică a nucleelor frezate. Soft-ul de
modelaj ne oferă toate detaliile de la spaţiul de ciment la grosimea capei
(Fig.1). Odată obţinută capa în format 3D urmează să folosim intrumentele de modelaj ale CAD-ului pentru a ne aranja capa aşa cum o dorim.
După salvarea informaţiilor în CAM urmează alegerea blank-urilor din
care se frezează aceste structuri. În acest caz s-a folosit atât pentru
faţetă cât şi pentru coroane ingot LT A2. Pentru a uşura procesul de
frezare aceste blank-uri sunt precristalizate iar după frezare are loc
cristalizarea finală în cuptorul de ceramică. Se poate observa culoarea
violet a blank-urilor şi a structurilor rezultate (Fig. 2 şi 3) dar după cristalizare obţinem exact nuanţa care a fost inscripţionată pe blank. S-a reuşit
obţinerea în scurt timp şi cu o precizie mare a structurii de ceramică.
După verificarea structurilor şi finisarea lor urmează construcţia ceramicii
care fară munca tehnicianului nu ar fi posibilă. Construcţia se face în
funcţie de nuanţa dorită şi culoarea dinţilor fiecărui pacient, folosind
masele ceramice adegvate. Lucrarea obţinută este trimisă la cabinet
pentru a fi cimentată (Fig. 4).
Concluzii
Cu ajutorul sistemelor reuşim să câştigăm
timp, să obţinem structuri cu o precizie
de câţiva microni, cu costuri ceva mai
ridicate decât prin metodele clasice dar
fară cunoştinţele tehnicianului dentar nu
am obţine rezultatul dorit. Noile updateuri ale soft-urilor CAD şi CAM ne oferă
posibilitatea de a mai elimina din fazele
clasice de realizare a lucrărilor dentare.
Astfel reuşim să obţinem prin frezare
ghiduri chirurgicale, modele de lucru,
abutment-urile individualizate, structuri
secundare cu conector pentru lucrările
scheletate şi telescopate primare şi
secundare din diferite materiale, dar
partea estetică a lucrărilor îi revine tehnicianului dentar. Prin folosirea sistemelor
CAD-CAM putem face faţă exigenţelor şi
preferinţelor medicilor şi pacienţilor.
Cu ajuatorul Cad/Cam-urilor putem
garanta calitatea constantă a lucrărilor şi
creşterea productivităţii. Exactitatea lucrărilor şi calitatea structurilor sunt
de asemenea foarte importante dar rezultatul estetic şi funcţional este şi
mai important însă acest obiectiv major se obţine doar prin
arta tehnicianului dentar.
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O simbioză ideală:
protetica pe implanturi și ceramica integrală
Bont hibrid din di-silicat de litiu frezat CAD CAM pentru zona frontală
Dr. Stavros Pelekanos, Nondas Vlachopoulos şi Dimitris Varvatakos, Athena /Grecia
Traducere Dr. Andrea Czimmerman

Restaurările unidentare pe suport implantar în zona frontală pot fi privite ca disciplina supremă a
esteticii dentare. un bloc CAD CAM de di-silicat de litiu cu o geometrie prefabricată a conexiunii
cu baza de titan, ușureză semnificativ procedura protetică.
An ideal symbiosis: implant prosthetics and all-ceramics
Abstract
Osseointegration is today no longer considered to be the only factor that determines the success of implant treatment. Esthetics and
function play an equally important part. Naturally shaped gingival contours are particularly important in esthetically relevant areas.
In this context, consistent teamwork is de rigueur. Using evidence-based treatment procedures and the “right” materials are also of
importance. The patient case described below demonstrates the manufacture of a tailor-made lithium disilicate hybrid abutment
(IPS e.max® CAD Abutment Solutions) for use in conjunction with an all-ceramic crown.
Key-words : Implant-supported single-tooth restorations in the anterior region, hybrid abutments milled CAD/CAM, lithium di-silicate
(IPS e.max® CAD), titanium base, adhesive cementation, advantages: efficiency, esthetics.
Rezumat
Osteointegrarea nu mai este considerată astăzi ca unicul factor ce determină succesul tratamentului prin implanturi. Funcţionalitatea
și estetica joacă un rol la fel de important. Conturarea naturală a profilului de emergenţă gingivală este de importanţă majoră în
zonele relevante estetic. În acest context, munca consistentă în echipă este o rigoare. Importante sunt și utilizarea procedurilor de
tratament evidence-based și a materialelor corecte. Cazul descris mai jos demonstrează fabricarea unui bont hibrid individualizat
(IPS e.max® CAD Abutment Solutions) în conjuncţie cu o coroană de înveliș integral ceramică.
Cuvinte cheie: restaurări unidentare pe implanturi în zona frontală, bonturi hibride frezate CAD/CAM din disilicat de litiu
(IPS e.max® CAD), bază de titan, cimentare adezivă, avantaje: eficienţă, estetică.
Situaţia iniţială:
Pacienta se prezintă cu dintele 21 tratat endodontic, restaurat cu un pivot, reconstituire de bont și coroană de înveliș. Ţesuturile gingivale înconjurătoare erau iritate și
inflamate (Fig. 1). Radiografia arăta o obturare incompletă a canalului radicular și
transparenţă radiologică periapicală, indicând existenţa unui chist radicular (Fig.2).
Dinţii adiacenţi erau restauraţi adecvat prin coroane și punţi.
În faza diagnostică s-au luat în considerare ambele opţiuni de tratament, atât retratamentul radicular, cât și extracţia. În restaurarea unui dinte pe zona frontală,
aceste două opţiuni de tratament trebuiesc evaluate cu grijă. Tratamentul conservator
poate duce la pierdere adiţională de os, putând duce la deteriorarea situaţiei iniţiale
pentru un tratament ulterior prin implant.

1

2

Fig. 1 și 2 Aspectul hiperemic și inflamat al ţesutului gingival în jurul lui 21. Radiologic se evidenţiază o
obturaţie inadecvată de canal și radiotransparenţă periapicală.
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Fig. 3 Implantare imediată postextracţională urmată de regenerare osoasă
ghidată (GBR).

Fig. 4 În timpul fazei de vindecare pacienta a purtat o lucrare provizorie.
După 6 luni, situaţia era stabilă.

Am decis extragerea dintelui 21 și restaurarea breșei edentate
printr-o coroană pe suport implantar deoarece această opţiune
oferea o prognoză mai bună decât cea a revizuirii tratamentului
de canal. Scopul nostru era păstrarea volumului crestei alveolare. Sunt disponibile metode variate de tratament pentru a
minimiza defectul osos anticipat post-extracţional. Pentru cazul
descris aici am ales implantarea imediată post-extracţională.

Restaurarea finală
Am intenţionat ca mezostructura să fie reprezentată de un bont
individualizat pentru coroana pe implant. Profilul de emergenţă
circular al implantului necesita utilizarea unui bont care să
imite forma ovală a profilului de emergenţă a straucturilor
dento-gingivale spre a obţine o
interfaţă anatomică ideală. Un bont prefabricat este, în cele
mai multe cazuri, inadecvat acestui scop. Pe lângă faptul că
implică dezavantaje estetice, aceste bonturi pot pune probleme la cimentarea controlată a suprastructurii, dacă închiderea se face pe ciment.

Extracţia și implantarea imediată
După ce am făcut pregătirile necesare, dintele 21 a fost extras
atraumatic. Am îndepărtat cu grijă ţesutul de granulaţie periradicular, păstrând la maxim continuitatea ţesutului moale
vestibular. Chiuretarea meticuloasă transalveolară a granulomului era cheia succesului implantării imediate planificate.
Implantul (3i T3 Tapered, Biomet 3i) a fost inserat după principiile poziţionării 3D cunoscute, ale implantelor dentare (Fig. 3).
În concordanţă cu principiul regenerării osoase ghidate (GBR),
am făcut augmentare osoasă cu material de substituţie
(Cerabone, Botiss). Pentru stabilizare am inserat un bont de
vindecare modificat. Pacienta a primit o punte provizorie în
infraocluzie și a fost trimisă acasă.
La dezvelirea implantului 6 luni mai târziu, condiţiile erau
stabilizate (Fig. 4). După îndepărtarea bontului de vindecare
(Fig. 5) ne-am concentrat atenţia pe conformarea unui contur
adecvat al profilului gingival. Pentru formarea profilului de
emergenţă, am inserat o coroană provizorie înșurubabilă în
regiune lui 21, astfel încât restaurarea finală să apară din
creasta alveolară ca un dinte natural (Fig. 6).
Pentru a ajunge aici, zona bazală a restaurării provizorii a fost
modofocată succesiv în lunile următoare, iar ţesutul moale
conformat prin exercitarea unei presiuni ușoare.

Fig. 5 Profilul de emergenţă gingivală circular după îndepărtarea bontului de
vindecare.

24

restaurări estetice

Situaţia stă exact invers în cazul unui bont hibrid customizat,
unde acesta ne permite să conturăm tranziţia ideală între
implant și coroană. În acest caz, am creat un bont hibrid din 2
piese implicând o coroană integral ceramică: bontul a fost
frezat individual dintr-un bloc de disilicat de litiu (IPS e.max
CAD) și apoi cimentat pe baza de titan. Astfel, forma, profilul
de emergenţă și estetica pot fi adaptate cu acurateţe la situaţia
clinică. Structurile pot fi confecţionate din blocuri de IPS e.max
CAD cu interfeţe prefabricate folosind tehnologia CAD/CAM.
Aceste blocuri sunt disponibile în două mărimi și două nivele
de transluciditate: MO pentru bonturile hibride și LT pentru
coroanele hibride.
Fabricarea bontului hibrid
Pentru designul bontului cu ajutorul programului, trebuie
generat un set digital de date ale situaţiei orale. În acest scop,
profilul de emergenţă a fost acoperit cu o pulbere și apoi
scanat cu un scnner intra-oral (Fig. 7).
La implant s-a atașat o bază de titan adecvată și un bont de
scanare ce a fost adaptat pe baza de titan (Fig. 8).

Fig. 6 Stuaţia după reconturarea profilului de mergenţă gingivală cu ajutorul
unei coroane provizorii pe implant.

Fig. 7 Scanarea digitală a profilului de emergenţă cu o cameră intraorală.

Fig. 8 Baza de titan și bontul scanabil pregătite pentru scanare intra-orală.

Baza de titan are un șanţ spre a facilita poziţonarea în timpul
cimentării structurii ceramice la baza de titan. Bontul de scanare și ţesuturile moi înconjurătoare sunt acoperite cu pulbere.
În primul pas scanăm și captăm imaginea ţesutului gingival,
urmat de imaginea bontului de scanare. Această secvenţă
trebuie neapărat urmată datorită
colabării rapide a ţesuturilor moi după îndepărtarea coroanei
provizorii. După amprentarea digitală a antagoniștilor și
înregistrarea relaţiilor ocluzale, am importat setul de date în
soft-ul de laborator.

După ce a acţionat 60 de secunde, s-a suflat aer comprimat
spre a dispersa excesul. Suprafaţa de adeziune a bontului
ceramic a fost gravată acid cu acid fluorhidric timp de 20 de
secunde (Fig. 10) și apoi curăţată în băiţă ultrasonică timp de
10 minute. Suntem împotriva sablării structurii ceramice.
Suprafaţa de adeziune a ceramicii a fost și ea silanizată cu
Monobond PLus timp de 60 de secunde. Apoi s-a aplicat direct
ciment rășinic de cimentare (Multilink Hzbrid Abutment) atât pe
suprafaţa titanului, cât și pe suprafaţa structurii ceramice și
cele două părţi au fost unite în poziţie (Fig. 11)
Șanţul de ghidaj menţionat anterior a fost utilizat ca reper de
poziţionare corectă a celor două piese în vederea cimentării lor
adezive. Este vital ca bontul hibrid să fie curăţat și lustruit
foarte bine înainte de inserare, mai ales pe faţa lui bazală,
mucozală, pentru că ea trebuie să încurajeze apoziţia de ţesut
nou și astfel putem profita la maxim de benefiicile bonturilor
hibride frezate CAD/CAM (Fig. 12).

În câţiva pași am construit în format digital bontul cu formă
anatomică redusă, luând în considerare parametrii specifici ai
materialului. Limitele coroanei urmau conturul sulcusului natural (Fig. 9). Limita trebuia plasată ușor subgingival spre a
obţine profilul de emergenţă radicular.
După terminarea fazei de design, bontul de disilicat de litiu a
fost frezat dintr-un bloc de IPS e.max CAD (MO1, A14) ales
anterior. Trebuie acordată atenţie fazei de desprindere din bloc
după frezare spre a evita alterarea structurii de disilicat.

Limitele coroanei nu trebuiau
poziţionate prea profund în sulcus, iar
procedura de cimentare trebuia să
rămână controlabilă după inserarea
coroanei pe implant pentru a evita
rămânerea resturilor de ciment în jurul
restaurării pe implant.

Finalizarea
Coroana provizorie pe implanturi a fost îndepărtată, iar apoi
am înșurubat permanent bontul hibrid în implant. Ţesutul
moale s-a adaptat în jutul bontului de disilicat de litiu (Fig. 13).
După sigilarea orificiului de acces al șurubului implantului,
asemănător unei coroane pe bont dentar natural, am inserat o
coroană individualizată prin placarea cu ceramică a capei de
disilicat de litiu.
Limitele acestei coroane au fost poziţionate ideal, astfel încât
să evităm riscul rămânerii reziduurilor de ciment pe porţiunea
mucozală. Rezultatul final a fost o restaurare care emerge din
creasta alveolară ca un dinte natural (Fig. 14).

Structura ceramică cristalizată a fost cimentată la baza de titan
după un protocol standardizat. Întâi am condiţionat baza de
titan, iar suprafaţa de colare adezivă a fost sablată cu oxid de
aluminiu (110 microni) la o presiune de 3 bari. Canalul de
acces al șurubului implantului a fost sigilat cu ceară spre a îl
proteja. Suprafaţa de adeziune a fost tratată cu MonobondPlus, silan ce a fost aplicat omogen pe întreaga suprafaţă
metalică.

Fig. 9 Definirea limitelor coroanei în timpul proiectării virtuale ale bontului.
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Fig. 10 si 11 Pentru cimentarea mezostructurii de disilicat de litiu pe bontul de titan, mezostructura se gravează
cu acid fluorhidric în vederea cimentarii adezivă a acesteia pe baza de titan. Un ciment special rașinic,
autopolimerizabil, generează o adeziune adecvată.

Fig. 13 Bontul hibrid de disilicat de litiu înșurubat în implant.

Fig. 12 Bontul hibrid astfel rezultat este gata de
inșurubare.

Fig. 14 Coroana integral ceramică emerge din gingie asemănător unui dinte natural. Aspectul final este armonios.

Concluzie

Contact:

Până de curând, utilizarea unui șurub spre a retenţiona bonturile pe implanturi era afectată de un mare neajuns: dacă axul
de inserţie al implantului era într-o poziţie nefavorabilă estetica
restaurării avea de suferit. Acest aspect poate fi evitat dacă
utilizăm un bont hibrid de disilicat de litiu (IPS e.max CAD
Abutment Solution). Întrucât geometria conexiunii la baza de
titan este prefabricată, doar geometria externă este frezată
CAD CAM (precizie). Procedura de cimentare adezivă a mezostructurii din disilicat de litiu pe titan este rapidă întrucât mezostructura este gravată acid cu acid fluorhidric anterior.
Cimentul rășinic cu priză chimică Multilink Hzbrid Abutment
este optimizat special pentru această indicaţie și, datorită
opacităţii lui ridicate, maschează complet bontul de titan
subiacent (estetică). Pe lângă procedura eficientă de fabricare,
precizia ridicată și adeziunea solidă titan-ceramică, rezultatul
estetic reprezintă un avantaj esenţial pentru acest tip de
restaurare protetică pe implanturi.
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Reabilitarea implanto-protetică a unui caz de edentaţie Clasa a II-a Kennedy
PREZENTARE DE CAZ
Şef Lucr. Dr. Oana Cella Andrei1), As. Univ. Dr. Alice Tănăsescu2), Prof. Dr. Mihaela Păuna3), Teh. Dent. Bogdan Dobrin4), Dr. Cristina Mihăescu5),
Drd. Dr. Ana Maria Cotruţă6), 1, 2, 3) Disciplina de Protezare Parţială Mobilizabilă, UMF “Carol Davila” Bucureşti, 4) Laborator privat, 5, 6) Cabinet privat

Implanto-prosthetic restoration of a class II Kennedy edentulous patient

CASE REPORT
Abstract
Complete oral rehabilitation of partial edentulous patients includes both a complete and correct diagnostic and a sophisticated, multidisciplinary and long
term treatment plan, in order to offer an optimal oral health and a good motivation for maintaining it through hygiene and periodical control sessions.
Dental implants come to complete the range of treatments offered to the patient by the dentists, but there are still a lot of aspects to research and settle
on this relatively new type of prosthetic treatment. Lately, the best prosthetic solution for the class II Kennedy edentulous patients is considered the
implant-prosthetic treatment. This case presents a 49 years old female patient whose implant-prosthetic restoration was successfully framed in the
habitual occlusion in a complete oral rehabilitation treatment.
Key-words: class II Kennedy, implant-prosthetic restoration, occlusion, T-Scan system
Corresponding author: Oana Cella Andrei, MD, PhD, Lecturer, Departament of Removable Prosthodontics “Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy,
37 Dionisie Lupu Street, 020021 Bucharest, Romania, e-mail: cella.andrei@gmail.com

Rezumat
Reabilitarea orală a pacienţilor edentaţi parţial presupune atât un diagnostic complet şi amănunţit, cât şi un plan de tratament complex, multidisciplinar
şi desfăşurat pe o perioadă îndelungată, în scopul de a-i oferi pacientului o sănătate orală optimă şi de a-l motiva să o şi menţină prin igienizare riguroasă
şi controale periodice. Implanturile dentare completează în mod fericit gama de tratamente oferite pacienţilor de către medicii dentişti, dar mai există încă
multe aspecte de cercetat şi de stabilit în ceea ce priveşte acest relativ nou tip de protezare. În ultimii ani, soluţia de protezare cea mai favorabilă în
edentaţia de clasa a II-a Kennedy este considerată protezarea pe implanturi. Cazul clinic prezentat este al unei paciente în vârstă de 49 de ani a cărei
restaurare implanto-protetică a fost încadrată în ocluzia de obişnuinţă în cadrul unui tratament de reabilitare orală completă.
Cuvinte-cheie: edentaţie de clasa a II-a Kennedy, restaurare implanto-protetică, ocluzie, sistem T-Scan
Introducere
Sistemul stomatognat reabilitat implanto-protetic trebuie să prezinte un echilibru
dinamic, morfologic şi funcţional atât la nivelul fiecărei componente, cât şi între
componentele sale. În practica de zi cu zi constatăm că există multe dentiţii stabile
şi „sănătoase”, dar constatăm de asemenea că acestea nu se aseamănă deloc cu
cele pe care le găsim date drept exemplu ca fiind ideale în ghidurile practice din
tratatele şi compendiile de ocluzologie. Dawson susţinea şi el aceste principii,
atenţionând că dorinţa de echilibrare a tuturor cazurilor clinice conform clasei I
Angle poate duce la adevărate „catastrofe” din cauza dezechilibrelor care pot
apărea între forma şi funcţia ocluziei habituale existente, aşadar nu tot ceea ce este
considerat perfect este şi funcţional. Pentru a putea obţine rezultate optime,
medicul dentist trebuie să deţină două mari abilităţi: simţ clinic şi experienţă, pentru
a diagnostica atât corect cât şi complet afecţiunile pe care fiecare caz clinic le
prezintă. Datorită evoluţiei tehnologice în domeniul implantologiei, pe lângă dentiţia
temporară şi dentiţia permanentă, inserarea implanturilor şi protezarea lor a dus la
obţinerea unei aşa-numite „a treia dentiţii”, deoarece funcţiile ADM (masticaţia,
fonaţia şi estetica) sunt îndeplinite prin intermediul implanturilor, iar acum acestea
sunt utilizate pentru a susţine punţi, coroane, proteze parţiale mobilizabile şi proteze
totale. Proteticienii au avut tendinţa de a utiliza în sfera implanto-protetică tehnicile
şi conceptele pe care le aplică şi în cazul restaurării dinţilor naturali, dar, ţinând cont
de diferenţele dintre punţile clasice şi cele pe implanturi, au luat şi atitudini diferite
ca de exemplu realizarea restaurărilor implanto-protetice într-o uşoară infraocluzie
atunci când există ocluzie habituală stabilă.
Examinarea situaţiei clinice înainte de efectuarea tratamentului implanto-protetic
este necesară atât pentru a diagnostica eventuale disfuncţii temporo-mandibulare
existente (articulaţia temporo-mandibulară, muşchii, ocluzia, semne care indică
activitate parafuncţională cum sunt limba festonată şi indentaţiile la nivelul mucoasei bucale) cât şi pentru evaluarea calitativă şi cantitativă a osului în care implanturile dentare vor fi inserate, ceea ce va influenţa atât alegerea tipului de restaurare
cât şi morfologia ocluzală a viitoarei restaurări implanto-protetice.

Fig. 2. Aspect iniţial la mandibulă.

Fig. 1. Aspect iniţial la maxilar.

Fig. 3. Radiografia panoramică iniţială.

prezentare de caz

Pacienta B.A., în vârstă de 49 ani, s-a prezentat în cabinetul stomatologic pentru o
reabilitare orală completă. La maxilarul superior prezenta o edentaţie de clasa a II-a
Kennedy cu absenţa doar a molarului 2.7, deci o arcadă maxilară scurtată la nivelul
cadranului 2 (Fig. 1). La mandibulă prezenta o edentaţie de clasa I Kennedy cu o
breşă suplimentară frontală, parţial protezată incorect cu o punte metalo-acrilică în
extensie distală (Fig. 2), dinţii absenţi fiind 3.7, 3.2, 3.1, 4.1, 4.2, 4.6, 4.7 (Fig. 3). În
urma examenului clinic s-au evidenţiat ca premise nefavorabile protezării absenţa
contactelor ocluzale frontale şi bruxismul nocturn ocazional. Deoarece pacienta
considera masticaţia pe partea stângă ca fiind eficientă, s-a hotărât de comun
acord protezarea mandibulei conform unei edentaţii de clasa a II-a Kennedy cu o
modificare şi menţinerea ambelor arcade scurtate în cadranele 2 şi 3. În cadranul
4 a fost necesară extracţia lui 4.5, mobil din cauza masticaţiei anterioare prelungite
pe extensia distală a punţii. Planul de tratament protetic consimţit cu pacienta a
constat în realizarea unei punţi metalo-ceramice pentru rezolvarea breşei frontale şi
inserarea a trei implanturi pentru rezolvarea breşei terminale din cadranul 4. Puntea
metalo-acrilică a fost eliminată şi în locul ei a fost confecţionată o punte acrilică
provizorie. În vederea evaluării dimensiunilor şi calităţii osului, a fost efectuată pe
zona de interes (creasta edentată corespunzătoare 4.5 - 4.7.) o tomografie
computerizată (Fig. 4, 5), certificând astfel că din acest punct de vedere există
condiţii favorabile pentru planul de tratament propus şi consimţit.
Arcada maxilară şi cea mandibulară au fost reabilitate (Fig. 6, 7) anterior inserării
implanturilor.
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Fig. 4. Examen CT - Secţiuni pe zona 4.5, 4.6.

Fig. 5. Examen CT - Secţiuni pe zona 4.6, 4.7.

Fig. 6. Arcada maxilară reabilitată.

Fig. 7. Arcada mandibulară reabilitată
anterior inserării implanturilor.
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Fig. 8. Inserarea implanturilor în cadranul 4.

Fig. 9. Radiografia panoramică după inserarea implanturilor.

Fig. 10. Conformatoarele gingivale la interval de o
săptămână de la aplicare.

Fig. 11. Aspectul gingiei în etapa de amprentare
funcţională.

Fig. 12. Amprenta funcţională în lingură individuală.

Fig. 13. Poziţionarea bonturilor protetice pe modelul
funcţional.

Fig. 14. Aspectul bonturilor protetice frezate montate în
cavitatea bucală.

Fig. 15. Aspectul spaţiului vertical disponibil pentru protezare.

Fig. 16. Proba componentei metalice.

Între extracţia lui 4.5 şi această etapă a existat un interval de 4 luni. Pentru tratamentul implanto-protetic s-a utilizat tehnica în două etape: în prima etapă au fost
inserate implanturile (Fig. 8), iar în cea de-a doua, după o nouă verificare radiologică
(Fig. 9), acestea au fost descoperite de sub mucoasă şi li s-au aplicat conformatoarele gingivale de vindecare (Fig. 10). A doua etapă, cea protetică, s-a realizat la
un interval de 5 luni de la inserarea implanturilor, ţinând cont de densitatea osului
determinată în prima etapă chirurgicală. În etapa de descoperire a implantului, pe
lângă aplicarea conformatorului de vindecare, au fost evaluate absenţa mobilităţii
implanturilor şi resorbţia osoasă (verticală sau orizontală), apoi a fost analizată poziţia
adecvată pentru încărcarea implantului în axul lung al acestuia (deoarece pentru
viitoarea restaurare protetică angulaţia bonturilor este importantă), zona de gingie
fixă şi grosimea acesteia. Pacienta a fost programată pentru etapa protetică după
circa 3 săptămâni, perioadă în care mucoasa s-a vindecat şi s-a modelat (Fig. 11).
În prima şedinţă protetică au fost realizate atât amprenta preliminară a mandibulei,
cât şi a arcadei antagoniste. Pe modelul mandibular tehnicianul dentar a realizat o
lingură individuală prevăzută cu stopuri ocluzale pentru o mai mare stabilitate în
timpul amprentării. În a doua şedinţă protetică, au fost îndepărtate conformatoarele
de vindecare şi a fost luată amprenta funcţională (Fig. 12) cu siliconi de adiţie. În
etapa de laborator consecutivă a avut loc turnarea modelului funcţional care
prezintă analogii, pe care a fost realizat un şablon de ocluzie şi care, după înregistrarea RIMO în cabinet, a fost montat ulterior în articulator împreună cu modelul
arcadei antagoniste.
Pe acest model au fost poziţionate bonturile protetice (Fig. 13); bonturile au fost
analizate cu ajutorul paralelografului pentru a se determina axa de inserţie a viitoarei construcţii fixe – trei coroane metalo-ceramice solidarizate. În urma acestei
analize s-a constatat necesitatea unor ajustări la nivelul bonturilor, care au fost
realizate prin frezare la paralelograf, în vederea solidarizării (Fig. 14, 15). Tot în
această etapă tehnicianul a realizat scheletul metalic al viitoarei restaurări protetice
care a fost trimis la probă în cabinet (Fig. 16), apoi din nou în laborator pentru ca
tehnicianul să aplice ceramica pentru faza de „biscuit” (Fig. 17). În cabinet, la proba
ocluziei, cele trei coroane metalo-ceramice solidarizate au fost adaptate în ocluzie
cu ajutorul hârtiei de articulaţie şi a siliconului chitos (Fig. 18), astfel încât intensitatea contactelor ocluzale să fie ceva mai redusă pe coroanele de pe implanturi la
o forţă de închidere normală a gurii. Restaurarea protetică a fost retrimisă în laborator pentru aplicarea stratului de glantz. Ulterior, aceasta a fost cimentată provizoriu
pe bonturile implanturilor (Fig. 19, 20). În această şedinţă pacientei i s-au explicat
din nou tehnicile de igienizare pe care trebuie să şi le însuşească pentru ca restaurarea implanto-protetică să prezinte o rată de supravieţuire crescută, inclusiv utilizarea duşului bucal.
Pacienta a fost rechemată la interval de două săptămâni pentru a evalua rezultatul
final al restaurării şi gradul de igienă orală şi a analiza aspectul mucoasei din jurul
implanturilor dentare. În această şedinţă a fost evaluată ocluzia cu ajutorul sistemului T-Scan. Incisivul central al pacientei a fost măsurat cu ajutorul şublerului electronic (Fig. 21) pentru a stabili dimensiunea corectă a senzorului (Fig. 22), apoi au
fost înregistrate contactele ocluzale (Fig. 23) în intercuspidare maximă (Fig. 24) şi

32

protetică mobilă

propulsie (Fig. 25). A fost stabilit pentru control şi igienizare un interval de 6 luni.

Discuţii

În protetica actuală, implanturile dentare prezintă un potenţial crescut de a fi utilizate. În cazul pacienţilor cu arcade dentare scurtate nu s-au realizat studii de control
pentru a se compara tratamentele/protezările prin implanturi dentare şi prin proteze
scheletate. Premisa iniţială că orice dinte pierdut de pe arcadă ar trebui să fie înlocuit printr-o lucrare protetică a fost în ultimii an revizuită. Despre arcadele dentare
scurtate, în literatura de specialitate, s-a conchis faptul că prezenţa chiar şi numai a
grupului frontal şi a premolarilor îndeplineşte cerinţele unei ocluzii funcţionale [1].
În 2008, un studiu realizat de către Baba et al. a demonstrat faptul că cel puţin
molarul prim permanent ar trebui să existe pe arcadă pentru a satisface pe deplin
funcţia masticatorie [2].
Dintele natural prezintă ligamente dento-alveolare care preiau şi amortizează forţele
excesive care se exercită la nivelul său în timpul masticaţiei. La interfaţa implantsubstrat osos lipsa acestor ligamente duce la apariţia unei „anchiloze”, iar forţele se
transmit direct asupra osului. În urma nenumăratelor studii realizate in vivo cu
privire la amortizarea forţelor care se transmit prin intermediul implantului la os s-a
determinat faptul că implanturile dentare nu trebuie să fie prevăzute cu sisteme
speciale de amortizare deoarece substratul osos poate prelua forţele care apar
[3, 4]. Forţele aplicate în axul dintelui nu sunt nocive atâta timp cât acestea sunt
intermitente şi nu depăşesc limita fiziologică, iar acest principiu se aplică şi în cazul
implanturilor dentare.
Solberg şi colab. (1979) au considerat că 80-90% dintre pacienţi prezintă parafuncţii
ocluzale de tip bruxism nocturn, însă în numai 10-15% din cazuri, conform studiilor
realizate de Mohl şi colab. (1988), intervin consecinţe distructive majore care pun
probleme terapeutice speciale: abraziune patologică; suferinţă parodontală; obstacole ocluzale; mialgii; osteoartroză ATM şi modificări degenerative la nivelul discului
articular; hipertrofie musculară (mai ales maseterină); cefalee [5].
Într-un alt studiu realizat pe termen lung de către Lindquist, Carlsson şi Jemt au fost
examinate implanturile dentare inserate la mandibulă şi s-a constatat că atunci când
vine vorba de resorbţia osoasă peri-implantară mai puţin importanţi sunt factorii ce
ţin de forţa ocluzală care se exercită în cazul solicitării ocluzale, de bruxism şi de
lungimea extensiilor distale, de mai mare importanţă fiind fumatul şi gradul de igienă
orală [6]. Într-o recenzie din literatura de specialitate publicată în 2006 de Lobbezoo,
van der Zaag şi Naeije despre bruxomani s-a concluzionat faptul că până acum nu
există rezultate concludente care să arate legătura dintre bruxism şi eşecul
restaurărilor protetice implanto-dentare. În orice caz, s-a recomandat abordarea
atentă a cazurilor clinice, utilizarea mai multor implanturi dentare sau utilizarea unor
implanturi dentare mai lungi şi/sau mai mari în diametru şi chiar solidarizarea
implanturilor dentare prin bare, deşi se admite faptul că aceste recomandări se
bazează pe „experienţa” medicilor dentişti şi nu pe dovezi obţinute în urma unor
studii amănunţite [7].
În literatura de specialitate, pentru înregistrarea relaţiilor intermaxilare există
nenumărate variante de înregistrare şi controverse cu privire la selectarea articulatoarelor şi utilizarea arcului facial [8]. Deşi cu ceva timp în urmă a existat tendinţa ca în
literatura de specialitate să se vorbească despre faptul că utilizarea celor mai dificile şi
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Fig. 17. Aspectul lucrării protetice în laborator în faza de „biscuit”.

Fig. 18. Înregistrarea ocluziei cu silicon chitos. Aspect final în IM.

Fig. 19. Aspect final al lucrării protetice în cavitatea bucală.

sofisticate metode de înregistrare duce la realizarea unor proteze mai bune, aceste opinii nu au fost dovedite niciodată.
În ultimele decenii în centrele universitare din Scandinavia reabilitarea orală a întregii cavităţi orale s-a realizat utilizânduse articulatoare semi-adaptabile fără a se utiliza arcul facial, iar acelaşi lucru este valabil şi pentru studiile de lungă durată
despre restaurările implanto-protetice [9].
Marea diversitate de opinii cu privire la ocluzie (raportate la metodele clinice şi etapele de tratament care au fost gândite
şi utilizate de-a lungul a zeci de ani) au lăsat mulţi medici dentişti fără răspunsuri concrete. Ocluzia terapeutică a fost
definită ca fiind ocluzia modificată prin diverse tehnici terapeutice astfel încât să se încadreze în parametrii ocluziei fiziologice [10]. Se recomandă ca morfologia suprafeţei ocluzale să fie cât mai netedă, iar înălţimea cuspizilor şi adâncimea
fosetelor să fie minime. Klineberg et al. şi Walton susţin că este suficient să existe în IM un singur contact la nivelul fiecărui
dinte antagonist. În urma dezbaterilor care au avut loc în cadrul Congreselor Internaţionale de Implantologie s-a ajuns la
un acord general că nu există rezultate care să indice faptul că un anumit tip de schemă ocluzală sau de suprafaţă
ocluzală este mai bună. Ca explicaţie pentru rezultatele similare obţinute în cazul restaurărilor implanto-protetice cu
Fig. 20. Aspect final al reabilitării orale în ocluzie.
diverse design-uri ocluzale a fost sugerat faptul că mecanismele sistemului neurofiziologic
permit muşchilor mobilizatori ai mandibulei să se adapteze la modificările orale şi dentare
apărute [11]. Cu timpul apar modificări în morfologia ocluzală a restaurărilor dentare, atât în
cazul design-ului lucrărilor protetice fixe realizate pe dinţi naturali, cât şi în cazul celor
susţinute pe implanturi dentare. Pentru unele din aceste modificări pot fi necesare adaptări
pentru a menţine pentru mai mulţi ani stabilitatea şi funcţionalitatea ADM.
Pe baza succesului de care s-au bucurat restaurările implanto-protetice şi a rezultatelor pe
termen lung publicate de numeroase centre de cercetare se poate concluziona că un număr
variat de metode de înregistrare a mişcărilor mandibulare şi de realizare a morfologiei
ocluzale sunt acceptabile pentru reabilitarea implanto-protetică, aşa cum sunt şi pentru
restaurările protetice realizate pe dinţi naturali. Într-o recenzie din literatura de specialitate,
Fig. 22. Montarea senzorului corespunzător.
Wood şi Vermilyea au concluzionat faptul că schema ocluzală pentru o restaurare implanto- Fig. 21. Măsurarea incisivului central cu
protetică ar trebui să fie realizată astfel încât să se reducă interferenţele dintre cuspizi, să se şublerul electronic.
centreze forţele ocluzale în axul lung al implantului şi să se minimalizeze forţele laterale
(orizontale), adică toate aceste caracteristici să fie similare cu cele ale restaurărilor realizate
pe dinţi naturali [12]. În orice caz, nu se cunoaşte cât de mult s-au abătut medicii dentişti de
la aceste recomandări în practică, sau cum au fost tolerate aceste abateri de către
restaurările implanto-protetice.
Rata de supravieţuire a implanturilor dentare nu depinde numai de tehnica chirurgicală de
inserare a implanturior şi de osteointegrarea acestora, ci şi de corectitudinea realizării
restaurării protetice. Foarte important este ca protezarea implanturilor dentare să se realizeze corect din punct de vedere al ocluziei dentare, iar forţele care se exercită asupra întFig. 24. Aspect în IM.
regului ansamblu coroană dentară-implant dentar să nu ducă la pierderea osteointegrării Fig. 23. Aspect din timpul înregistrărilor.
obţinute. Evaluarea ocluziei dentare de către medicii dentişti cu ajutorul diverselor metode
de examinare este extrem de importantă pentru identificarea acestor contacte dentare
incorecte şi pentru remedierea acestor probleme de instabilitate ocluzală. Metodele clasice de analizare a ocluziei dentare sunt: hârtia
de articulaţie, ceara de ocluzie, amprenta cu silicon de condensare şi foto-ocluzia. Unele studii susţin că nici una dintre aceste metode
de analizare a ocluziei dentare nu a dus la determinarea caracteristicilor ideale pe care medicul dentist se aşteaptă să le observe în
urma acestei analize [13, 14]. Mai mult decât atât, susceptibilitatea şi credibilitatea acestor tehnici de înregistrare a contactelor ocluzale
este adesea supusă la inexactităţi din cauza grosimii, rezistenţei şi elasticităţii materialelor care se utilizează, dar şi a mediului umed din
cavitatea orală; trebuie să se ţină cont şi de faptul că exactitatea acestor metode este foarte dependentă şi de interpretarea
medicului dentist [15]. În anul 1987 a fost introdus pe piaţă un sistem digital de analizare a ocluziei dentare denumit T-Scan despre care
se susţinea faptul că înregistrează cu o foarte mare exactitate contactele dentare, fiind capabil să măsoare din punct de vedere canti- Fig. 25. Aspect în propulsie.
tativ forţele şi distribuţia contactelor ocluzale. În 2005, Misch CE susţine că resorbţia osului de la interfaţa cu implantul dentar poate fi
cauzat de trauma ocluzală [16]. Decizia de a oferi o nouă ocluzie în cazul unei edentaţii care se va trata prin intermediul unei restaurări
implanto-protetice (fie în concordanţă cu ocluzia existentă - abordare conformativă, fie prin reorganizarea ocluziei) va fi realizată urmând aceleaşi etape ca în oricare alt plan de
tratament restaurator. Există două recomandări importante şi anume:
1. dacă este posibil să se urmeze o abordare conformativă, aceasta este calea sigură,
2. dacă trebuie să fie reorganizată ocluzia dentară, primul pas esenţial în obţinerea acestui deziderat este reprezentat de stabilirea şi înregistrarea relaţiei centrice.
Există posibilitatea de a „ascunde” în ocluzia dentiţiei naturale restaurarea implanto-protetică, iar acest lucru se poate obţine dacă se realizează o infraocluzie astfel încât implantul
unidentar să poată fi mai uşor protejat de forţele ocluzale excesive care pot apărea (ocluzie „conformativă”). Dinţii care limitează breşa edentată ar trebui să fie folosiţi pentru a proteja implantul dentar atunci când apar forţe excesive datorită faptului că propriocepţia dinţilor naturali este cu mult mai eficientă în comparaţie cu cea a implanturilor dentare.

Concluzii

În situaţia clinică a edentaţiei uniterminale (Clasa a II-a Kennedy), lucrările protetice realizate pe implanturi dentare reprezintă cea mai favorabilă soluţie deoarece dinţii naturali
restanţi vor oferi o ocluzie stabilă, ceea ce permite realizarea restaurărilor implanto-protetice într-o infraocluzie de aproximativ 30 µm. În cazul clinic prezentat, atât forţele ocluzale
crescute care apar în bruxism, cât şi absenţa contactelor dento-dentare la incisivi pot reprezenta factori de prognostic nefavorabili, dar care pot fi contracaraţi de inserarea mai
multor implanturi şi de solidarizarea coroanelor metalo-ceramice supraiacente.
În cazul restaurărilor implanto-protetice se recomandă evaluarea periodică a relaţiilor intermaxilare la intervale de timp scurte de 3-6 luni. Efectuarea oricărui tip de tratament care
ar putea modifica ulterior ocluzia pacienţilor protezaţi implanto-protetic trebuie neapărat să fie urmată de verificarea ocluziei. De asemenea, înregistrarea corectă a ocluziei înainte
de efectuarea tratamentului este extrem de utilă.
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Interrelaţia dintre boala parodontală
şi excesul de parathormon
PREZENTARE DE CAZ
Drd. Andreea A. Pogan, Drd. Roxana Buzatu, Prof. Dr. Doina Onisei
Clinica de Parodontologie, Facultatea de Medicină Dentară, UMF „Victor Babeş” Timişoara

Interrelations between periodontal disease and parathormon excess.
Case report
Abstract
Patient C.G. 38 years old was diagnosed with generalized aggressive periodontitis, following the clinical examination and
radiographic exam.At an earlier examination, blood tests revealed a level of parathyroid hormone above the normal range. Sulcular
fluid was collected from the periodontal pockets to determine pathogens by PCR, before and after periodontal therapy (FMD-Full
Mouth Disinfection). According to antibiograma, Clindamycin 600mg 2 x/day, 7 days was administered. The patient was clinically and
microbiologically reassessed 2 months after periodontal treatment. The results were satisfactory. Determination of parathyroid
hormone showed a considerable decrease to the normal limit of standard values. In case of compliant patients, periodontal therapy,
thoroughly led and applied, can influence considerably the development of endocrine dysfunctions.
Key-words: periodontitis, FMD, PCR, parathyroid hormone
Rezumat
Pacienta C.G. în vârstă de 38 ani a fost diagnosticată cu parodontită agresivă generalizată moderată,în urma examenului clinic şi
imagistic. Analizele de sânge anterioare examinării relevau un nivel mult peste limitele normale de parathormon. S-a recoltat de la
nivelul pungilor parodontale lichid sulcular, pentru determinarea agenţilor patogeni prin PCR, înainte şi după efectuarea terapiei
parodontale (FMD- Full Mouth Disinfection). În conformitate cu antibiograma efectuată, s-a administrat Clindamicină 2x 600mg/zi, 7
zile. Pacienta a fost reevaluată clinic şi microbiologic la 2 luni după tratamentul parodontal. Rezultatele au fost satisfăcătoare. Dozarea
parathormonului a arătat o scădere considerabilă, în limita normală a valorilor standard. În cazul pacienţilor complianţi, terapia
parodontală minuţios condusă şi aplicată poate influenţa considerabil evoluţia disfuncţiilor endocrine.
Cuvinte-cheie: parodontită, FMD, PCR, parathormon
Introducere
Parodontita agresivă cuprinde un grup de forme severe şi rapid progresive de boală
parodontală. Clinic, parodontita agresivă generalizată se caracterizează prin pierderea de ataşament interproximal ce afectează cel puţin trei dinţi permanenţi, alţii
decât molarii primi şi incisivii.[1] Distrugerea ataşamentului şi a osului alveolar este
de natură episodică. Iniţierea şi progresia parodontitei sunt dependente de prezenţa
microorganismelor virulente. Deşi bacteriile sunt agenţii de iniţiere în parodontită,
răspunsul gazdei la infecţia patogenă este critic în progresia bolii.[2, 3] Parathormonul
(PTH) exercită atât o acţiune anabolică cât şi catabolică asupra osului, inclusiv a
maxilarelor. Excesul de parathormon (hiperparatiroidismul) influenţează procesul de
remodelare osoasă (alveoliză) prin medierea diferenţierii celulelor preosteoclastice în
osteoclaste active. [4]
Interrelaţia boală parodontală - PTH crescut va fi evidenţiată în următorul caz clinic,
oferind o nouă perspectivă asupra influenţei pe care afecţiunile parodontale, cu
precădere parodontita agresivă o poate avea asupra statusului sistemic.

Figura 1. Radiografie panoramică în urmă cu 7 luni
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Figura 2. Radiografie panoramică în momentul prezentării pacientei
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prezentarea cazului
Pacienta C. G. în vârstă de 38 ani s-a prezentat în clinică
pentru un consult de specialitate, acuzând semne de boală
parodontală (sângerare gingivală ocazională) şi extracţia 1.7 şi
1.8 în urmă cu 7 luni, ca urmare a mobilităţii avansate şi a
complicaţiei bolii parodontale (abces parodontal), evidenţiate
radiografic. ( Fig. 1) În antecedentele generale, s-a constatat
un nivel crescut de parathormon.(109 pg/ml, valori biologice de
referinţă 10-70 pg/ml) [5]
Examenul parodontal şi investigaţia imagistică au confirmat
diagnosticul de parodontită agresivă generalizată moderată.
(Fig. 2) La efectuarea sondajului parodontal, s-au decelat
pungi parodontale de maxim 5-6 mm adâncime, retracţii gingivale, sângerare minoră şi o pierdere de ataşament epitelial de
maxim 4-5 mm, în special interproximal la nivelul molarilor, cu
afectarea a mai mult de 30 % din dinţii prezenţi pe arcade. (Fig.
3) S-a recoltat lichid sulcular de la nivelul pungilor parodontale
cele mai adânci (6 mm). (Fig. 4a, 4.b). Analiza PCR a relevat
ca principali agenţi patogeni Porphyromonas gingivalis şi
Treponema denticola. (Fig. 5a, 5.b). Determinarea principalilor
parodontopatogeni cantitativ şi calitativ a permis efectuarea
antibiogramei. Recomandarea privind tratamentul adjuvant cu
antibiotice a fost de Clindamicină 2 x 600 mg/zi, 7 zile.
(Tabelele 5a, 5.b).[6]
S-a efectuat FMD (Full Mouth Disinfection) într-o singură
şedinţă, recomandându-se pacientei intensificarea igienei
orale şi folosirea apei de gură ( soluţie de clorhexidină 2x/ yi,
0,2%) timp de 2 luni. De asemenea, la sfârşitul terapiei mecanice, s-a recomandat ca tratament antibiotic adjuvant
Clinadamicină 2x 600 mg / zi, 7 zile.[7,8]
La 2 luni, pacienta a fost reevaluată din punct de vedere clinic
şi microbiologic. Adâncimea de sondaj a scăzut cu 1-2 mm,
gingivoragia provocată a fost minimă, iar retracţia gingivală a
crescut cu 0-1 mm. La examenul microbiologic (PCR),
Porphyromonas gingivalis şi Treponema denticola, principalii
agenţi patogeni determinaţi nu au mai fost detectaţi. (Tabelul
6.) Analizele de sânge cu dozarea PTH au arătat o scădere
considerabilă a valorilor acestuia, în limite normale.(47 pg/ ml,
valorile de referinţă fiind 17-73 pg/ml) [5].
Discuţii
Parodontita este o afecţiune multifactorială ce implică factori
bacterieni, de mediu, genetici şi nu în ultimul rând sistemici.
Sistemul endocrin joacă un rol important în homeostazia
parodonţiului. Afecţiunile parodonţiului putând la rândul lor
influenţa statusul sistemic.[1,2,3]
Succesul terapiei parodontale depinde de o examinare
minuţioasă, un diagnostic corect şi identificarea tuturor facto-

Figura 4.a Aspectul clinic al celor două hemiarcade
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Figura 3. Sondajul parodontal

rilor favorizanţi şi înlăturarea acestora.[1,9]
În acest caz clinic, după efectuarea terapiei parodontale, rezultatele satisfăcătoare obţinute au avut implicaţii la nivel sistemic.
Valorile crescute ale PTH au scăzut considerabil, demonstrând
mecanismul încă insuficient studiat prin care parodontita
influenţează hiperparatiroidismul.[10]
PTH este implicat în remodelarea osoasă prin exercitarea
efectelor sale ( resorbţie şi apoziţie osoasă), în funcţie de
dozarea sa. Studiile recente sugerează ca administrarea
intermitentă, în cantităţi minime a PTH poate stimula o creştere
a numărului de osteoblaste, şi astfel o creştere în procesul de
apoziţie osoasă.[11] Excesul de PTH, însă, direcţionează
întreg procesul spre resorbţie osoasă.[5] De asemenea, PTH
induce sinteza de interleukina-1(IL-1) în osteoblaste. IL-1 are
un rol important în patogeneza parodontitei prin modularea
răspunsului inflamator al organismului la agresiunea
bacteriană.[12]
Întrebarea care trebuie formulată este : „ Cum influenţează
parodontita şi terapia sa nivelul PTH?”.
Cercetări ulterioare pe această temă sunt absolut necesare.

4.b. Aspect din cadrul recoltării la nivelul pungilor parodontale.
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Tabelul 5 a

Tabelul 5 b.
Rezultatele analizei
PCR şi antibiograma
efectuată

Tabelul 6.
Rezultatele analizei
PCR la 2 luni

Concluzii
Cazul clinic prezentat ilustrează succesul din punct de vedere
parodontal şi sistemic al terapiei parodontale bazate pe un diagnostic
corect, urmat de un plan de tratament individualizat. Deşi acest caz a
evoluat pozitiv în urma terapiei, marea majoritate a cazurilor de
parodontită agresivă sunt refractare la tratament şi evoluţia lor
depinde foarte mult de afecţiunea sistemică asociată şi complianţa
fiecărui pacient în parte.
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Problemele orale specifice bolnavilor cu afecţiuni tumorale
Ghid practic pentru asistentele de medicină dentară
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Specific oral aspects of patients with tumoral diseases. practical guide for dental asistents.
Abstract
All the specific therapy regarding oncologic treatment protocols falls within the competence of the specialists. Dental assistant, along with the dentist to
whom the patient turns to with the diagnosis of neoplasic oro-dental diseases, must know those possibilities and maneuvers that could prevent or reduce
the negative secondary consequences. These patients are treated as high-risk sufferers.
Key-words: oro-dental care, tertiary prevention for patients with neoplasia, radiant and cytostatic therapy.
Rezumat
Toate protocoalele terapeutice specifice în terapia oncologică intră în sfera de competenţă a medicilor specialiști. Asistenta de medicină dentară alături
de medicul dentist căruia se adresează bolnavul neoplazic pentru rezolvarea afecţiunilor oro-dentare, trebuie să cunoască acele posibilităţi şi manopere
prin care consecinţele secundare negative pot fi prevenite sau reduse. Acești bolnavi sunt incluși în categoria suferinzilor cu risc maxim.
Cuvinte-cheie: asistenţa oro-dentară, profilaxia terţiară a neoplazicilor, terapia radiantă și citostatică.

Din multiplele probleme medicale existente în secolul 21, asistarea
calificată a bolnavilor cu tumorile maligne este și rămâne o prioritate
absolută. Medicii dentiști tot mai frecvent primesc în cabinetele lor bolnavi neoplazici. Unii sunt în timpul tratamentelor specifice, alţii au trecut
de faze diferite de protocoale și o bună parte dintre ei sunt în
convalescenţă sau sunt chiar declaraţi vindecaţi.
Cercetările știinţifice recente alături de dezvoltarea rapidă a tehnicilor
medicale au reușit să dovedească eficienţa crescută atât în procedurile
de prevenire cât și în optimizarea protocoalelor terapeutice a neoplaziilor.
Chiar dacă terapia nu dovedește eficienţa în totalitate, bolnavii –
asemănător diabeticilor – sunt nevoiţi să trăiască în compania sechelelor
și inerentelor complicaţii postneoplazice.
În ţara noastră în anul 2003 mortalitatea cauzată de stările polimitotice s-a
produs în 25% în urma cancerului pulmonar. În ordinea descrescândă
urmează cancerul colono-rectal, mamar, gastro-intestinal, afectarea sistemului hemo-limfatic apoi localizarea la nivelul buzelor și a cavităţii bucale.
Dintre factorii de risc pe primul loc apare fumatul, urmat de consumul de
alcool, HPV (human papiloma virus) și absenţa igienei orale.
Șansele de supravieţuire sunt în directă dependenţă de precocitatea
descoperirii și formulării unui diagnostic corect.
În conceperea planului terapeutic se iau în considerare următorii factori:
- tipologia histopatologică a tumorii,
- localizarea,
- dimensiunile,
- caracteristicile biologice ale tumorii, cum ar fi:
- intensitatea expansiunii,
- caracterul invaziei,
- sensibilitatea sau rezistenţa faţă de radio și chimioterapie.

Fig. 1. Cheilita angulară la o bolnavă iradiată.

44

educaţie medicală continuă

Pe parcursul deceniilor s-au conturat și s-au definitivat protocoalele terapeutice actuale, care pot oferi chiar mai multe varietăţi de tratament faţă
de o situaţie dată. În conceperea conduitei terapeutice participă mai mulţi
specialiști. Ei alcătuiesc echipa/teamul oncologic. Ei sunt de regulă:
chirurgi, oncoradiologi, clinicieni oncologi, anatomo-patologi, sau alţi
specialiști. Deoarece tumorile maligne au o etiologie complexă, tratamentul eficient este asigurat prin terapia chirurgicală, citostatică și
radiantă.
Terapia radiantă.
Dozajul iradierii se definește după cantitatea de energie absorbită de o
unitate de ţesut iradiat. Astfel 1 gray (Gy) este egal cu 1 joule/kg. ceea
ce corespunde unei doze de 100 de rad. În mod obișnuit în condiţii clinice
se aplică câte o doză de 2Gy de 5 ori pe săptămână.
Terapia citostatică.
Terapia prin administrarea de substanţe citostatice în sfera orală și în
regiunea gâtului, datorită condiţiilor anatomice favorabile, poate beneficia
de metode de administrare locală, ţintită, pe cale intraarterială.
Există trei metode de tratament citostatic:
1. Neoadjuvant, când substanţa activă se administrează înaintea ablaţiei
chirurgicale. Scopul acestei terapii este reducerea volumului masei tumorale.
2. Adjuvant, se aplică după îndepărtarea chirurgicală a zonei tumorale.
Astfel se previne diseminarea, metastazarea și recidiva.
3. Paleativ se aplică în formele avansate, când tumora este deja în faza
inoperabilă.
Măsuri care se impun premergător terapiei chirurgicale, radiante și citostatice
• Detartaj supra şi subgingival,
• Asanarea se continuă cu efectuarea tratamentelor conservative,
endodontice necesare,

Fig. 2. Schiţa așezării glandelor salivare mari: 1.Glanda
parotidă, 2. Glanda sublinguală, 3. Glanda submandibulară.

Fig. 3. Stimulente salivare

• Ablaţia coroanelor şi restaurărilor protetice fixe (RPF) care clinic sau
radiologic prezintă leziuni majore ale dinţilor stâlpi şi nu corespund
exigenţelor minime,
• Se impune în mod obligatoriu extracţia dinţilor cu procese periapicale
evidente, manoperă urmată de un chiuretaj alveolar minuţios,
• Extracţiile să fie făcute cu cel puţin două săptămâni înainte de
începerea radioterapiei sub protecţie de antibiotice, să fie cât mai puţin
traumatizantă, cu îndepărtarea marginilor osoase ascuţite și cu sutura
marginilor plăgii.
Aceste măsuri de asanare obligatorie au dublul scop:
• Prevenţia infecţiilor de origine dentară sau parodontală din timpul
terapiei radiante, (Tabel 1);
INTERVENŢII STOMATOLOGICE CARE POT CAUZA BACTEREMIE
Extracţia dentară,
Intervenţii chirurgicale pe parodonţiu,
Chiuretaj subgingival,
Anestezie intraligamentară,
Detartraj subgingival,
Intervenţii chirurgicale dento – alveolare,
Diagnosticul pungii parodontale cu ajutorul sondei parodontale,
Unele intervenţii pulpare,
Orice intervenţie care poate cauza sângerare.

Tabel 1
Evitarea extracţiilor dentare postiradiere, deoarece timp de 1 – 2 ani
această intervenţie nu este recomandată, având în vedere pericolul
osteoradionecrozei, (osul devine susceptibil la infecţii și nu mai are
capacitatea de a se regenera, ducând la necrozare).
Simptomatologia clinică care poate însoţi tratamentul citostatic
și radioterapia:
- Greţuri, vărsături,
- Diaree, crampe abdominale,
- Durere,
- Osteoporoză,
- Hipoactivitate medulară,
- Trombocitopenie, anemie, scădere leucocitară,
- Toxicitate renală,
- Cardiotoxicitate,
- Hipercalcemie,
- Tromboze, tromboflebite,
- Tulburări ale somnului, alterări dispoziţionale sau comportamentale,
- Depresie, pierderea apetitului, alterarea capacităţii de concentrare,
- Infecţii cu localizări diverse,
- Hiposialie sau xerostomie,
- Disgneuzie (pierderea capacităţii gustative),
- Herpes simplex, herpes zoster,
- Cheilita angulară, (Fig.1.)
La un număr de 40% dintre bolnavii care au beneficiat de tratament
citostatic poate să apară simptomatologie bucală.
Pacienţii care primesc radioterapie pentru tumori legate anatomic de
mandibulă fac necroză de cinci ori mai frecvent decât în cazul tumorilor
cu altă localizare. Osteoradionecroza maxilarului este deosebit de rară.
De asemenea, o serie de studii au arătat că pacienţii dentaţi sunt mai
expuși decât cei cu edentaţii totale. Iar pacienţii dentaţi cu probleme
dentare sunt mai expuși decât cei fără leziuni odonto-parodontale.
Cel mai frecvent apar leziuni de tip lichenoid, forme difuze, eritematoase
sau ulcerative, acoperite de false membrane fibrinoase. Localizarea
poate fi labială, jugală, în zonele laterale ale limbii, pe planșeul bucal sau
palatul moale.

De regulă leziunile apar după 10 - 15 zile de la începerea terapiei
citostatice și pot persista în variante grave chiar mai multe săptămâni.
În agravarea simptomatologiei bucale joacă un rol determinant xerostomia, stresul emoţional, suprainfecţia candido – micotică, tulburările gastro – intestinale și starea febrilă prelungită. Xerostomia este o malfuncţie,
o secreţie insuficientă de salivă, cu reducerea (hiposialie) până la
absenţa totala (asialie) a secreţiei salivare, atât din cauza disfuncţiei
glandelor salivare mari (Fig. 2) cât şi din partea celor accesorii.
Este cea mai frecventă complicaţie a tratamentelor neosupresoare din
zona gâtului sau a cavităţii orale. Celulele acinoase ale glandelor salivare sunt cele mai sensibile la terapia radiantă, după care urmează
afectarea celulelor mucinoase. Experimentele pe maimuţele M. Rhesus
au demonstrat că celulele acinoase trec printr-o degenerare celulară,
după care se necrozează. Totul este în directă dependenţă de doza
radiantă. Secreţia salivară scade cu 60 – 90% - chiar după o doză de 10
Gray. Recuperarea parţială sau totală a acestora se poate obţine dacă
doza totală nu a depășit 25 Gray. Dozele care depășesc 25 Gray pot
duce la o pierdere definitivă a capacităţii secretorie, iar bolnavii rămân cu
o xerostomie a la long.
Poate avea un caracter tranzitoriu dar sunt bolnavi la care se instalează
definitiv. După relatarea celora care suferă de această hipofuncţie secretorie, limba şi mucoasele bucale devin aspre, asemănător hârtiei abrazive, „îmi simt limba ca un şmirghel”- spun pacienţii.
Limba în timpul mesei şi vorbirii se lipeşte de cerul gurii şi dispare gustul
mâncărurilor. Reducerea semnificativă a salivei afectează buna
funcţionare a „primei linii de apărare” a organismului împotriva agresiunilor chimice, mecanice şi infecţioase. Saliva asigură lubrifierea bolului
alimentar astfel devine cheia deglutiţiei. Lichidul bucal apără suprafeţele
dentare prin biofilmul care acoperă smalţul şi împiedecă suprapopularea
microbiană, formarea plăcii bacteriene patologice şi previne infecţia
mucoaselor bucale. Datorită scăderii secreţiei salivare purtătorii de
lucrări protetice totale maxilare acuză o instabilitate progresivă.
ASISTENTA DE IGIENIZARE ORO – DENTARĂ are un rol deosebit de
important în menţinerea calităţii vieţii bolnavilor cu afecţiuni neoplazice.
Este de la sine înţeles că incidenţa complicaţiilor legate de cavitatea
orală este în strînsă legătură cu nivelul igienei bucale.
Aspecte generale
Menţinerea unei igiene bucale la cele mai înalte standarde nu este un
lucru ușor de realizat. Modificările părţilor moi pot fi dureroase, iar manoperele de igienizare – la o simplă atingere – pot provoca sângerare, ceea
ce sperie bolnavii, impregnaţi deja de o anxietate care acompaniază
starea de sănătate precară. Abandonul vizitelor de igienizare poate duce
rapid la o alterare vizibilă, avansată a degradării statusului oro-dentar.
Pe de altă parte, bolnavii canceroși au o serie de probleme locale și
generale, motiv pentru care neglijează ușor întreţinerea igienei orale
riguroase. Motivarea și educaţia este o sarcină primordială atât a medicului cât și a asistentei de medicină dentară. Aceste eforturi sunt serios
îngreunate de starea psihică alterată, de instabilitate afectivă și
comportamentală, dictată de carcinofobie. Teama de recidivă a bolnavilor vindecaţi poate întreţine o stare latentă de panică, acompaniată
de tulburări de ritm cardiac, insomnie, scăderea apetitului, transpiraţii sau
amorţeli. Acest complex de simptome poartă denumirea de sindromul
Damocle.
Bolnavii care sunt în tratament citostatic, pot beneficia de tratamente
odontale neinvazive, cum ar fi obturaţii simple sau reconstituiri ale dinţilor
devitalizaţi. În cazul prognosticării unei manevre terapeutice sângerânde
se impune consultarea cu medicul oncolog curant.
Soluţiile citostatice pot provoca în unele cazuri o simptomatologie
neurotoxică care se manifestă prin dureri mandibulare și o hipersensibilitate la lichidele reci. Ingerarea apei reci poate provoca durere sau
chiar spasm glotic. Deci, în timpul tratamentelor odontale să fim atenţi la
temperatura apei oferită pentru clătirea gurii.
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Unii bolnavi pot suferi de cardiomiopatie secundară și
aparţin unui grup cu risc ridicat. După consultarea cu
medicul oncolog se poate administra o antibioterapie
cu scop profilactic. Cu o oră înaintea intervenţiei se
administrează 2mg de Amoxycilină, sau în cazul alergiei la derivatele penicilinice se poate utiliza
Clindamycină (Dalacin C) 600mg.
În caz de angină pectorală, aritmie și hipertensiune
arterială renunţăm la anestezicele care conţin vasoconstrictoare cu adrenalină. Deseori bolnavii după
operaţie primesc o medicaţie anticoagulantă în
Fig. 4. Stimulente salivare
vederea prevenirii proceselor trombotice.
De regulă medicul oncolog întrerupe tratamentul
anticoagulant cu 1 – 2 zile înaintea intervenţiei orale invazive care va fi calciu, fosfaţi şi ioni de fluorizi – o concentraţie de până la 23.000 ppm
preluat după 2 – 3 zile de la intervenţie. IMPORTANT: valorile INR să fie fluorură – și apoi aplicate peste arcadele dentare curate. Saliva este
aspirată de către asistentă, bolnavul ţine capul uşor aplecat în faţă, ca să
sub 1,89 iar titrul protrombinei să fie peste 36%.
nu înghită soluţia. După 5 – 10 minute se îndepărtează şinele. Bolnavul
Aspecte de ordin psihologic
• Medicul și asistenta să ducă o conversaţie cât mai relaxantă cu bolnavul. clăteşte gura cu atenţie, să nu înghită gelul restant. Şinele sunt bine
• Atât asistenta cât și bolnavul să aibă o poziţie șezândă și să nu piardă spălate, aşezate într-un recipient (pahar) cu apă. Aceste dispozitive
simple pot fi purtate preoperator şi în timpul nopţi, timp de 5 - 6 zile.
contactul ocular, prin aceasta se asigură intimitatea comunicaţiei.
• Deseori formularea ușor ironică, care vine din partea bolnavului, de După două săptămâni operaţiunea se poate repeta. Per ansamblu cu
genul: ”Să-mi pun dinţii? Nu merită pentru această scurtă vreme!” – această metodă de fluorizare intensivă individuală s-au raportat reduceri
ascunde un conflict sufletesc real, care necesită o abordare cu multă de 20 – 40% ale cariilor dentare.
• Se recomandă folosirea periuţelor dentare moi și spălarea dinţilor de
empatie din partea asistentei.
• Nu folosim cuvântul: cancer! Sinonimele sau terminologia folosită sunt: mai multe ori pe zi. După fiecare periaj se va folosi ceai de mușeţel
pentru clătiri orale.
tumoare, proces neoplazic, mitoză, stare prezentă, inflamaţie cronică, etc.
• Se știe, că omul suferind caută alinare și ocrotire în credinţă. Este bine, • Purtătorii de proteze mobilizabile se plâng de instabilitatea piesei pe
când terminaţi o ședinţă de igienizare sau motivare, să spuneţi: Mă voi câmpul protetic cauzată de asialie. În cazul amprentării se recomandă
aplicarea unui strat subţire de vaselină sau azulenol peste câmpul
ruga pentru Dumneavoastră să vă faceţi bine!
protetic. Mucoasele iritate, subţiate sunt mult mai vulnerabile, astfel
Cele mai frecvente afecţiuni oro – dentare
• Stomatitele și ulceraţiile endo-bucale. Se recomandă administrarea de deseori apar zone de decubit. Tratarea acestora, netezirea și polizarea,
antiinflamatoare: Gel Oradexon, Vitamina E uleioasă, Beta-Carotina, protezelor, aplicarea gelurilor cu efect epitelizant sunt importante pentru
aplicaţii locale de Glicerină boraxată sau anestezice locale ca Xilocaina. confortul pacienţilor contribuind la îmbunătăţirea calităţii vieţii.
Preparatele mentolate care se găsesc în comerţ provoacă usturime,
arsuri, și sunt contraindicate. Alimentele sărate, afumate sau uscate tre- CONCLuzII
1. În elaborarea protobuiesc evitate, ele pot accentua iritaţia mucoaselor subţiate, inflamate.
• Infecţiile candido – micotice pot fi tratate prin pensulări locale cu colului în terapia
Nystatin, Fluconazol, (Diflucan), Ketaconazol, (Nizoral), Amphotericin B oncologică medicul
(suspensie), Miconazol (gel) sau Clotrimazol (drajeuri). Bolnavii purtători de medicină dentară
de proteze totale acrilice să depoziteze peste noapte lucrarea protetică în şi chirurgul trebuie să
urmărească asanarea
soluţie de hypoclorit.
• Infecţiile virale se pot remedia prin aplicarea de Acyclovir, Ganciclovir, orală preoperatorie
atentă precum şi
Penciclovir.
• Infecţiile bacteriene beneficiază de o terapie antibiotică, unde s-a înainte de iradiere,
respectiv administrare Fig. 5. Gutiere de suport pentru geluri fluorurate.
efectuat în prealabil o antibiogramă.
• Stimularea secreţiei salivare se obţine prin folosirea preparatelor de terapie citostatică.
colinergice. Astfel se utilizează Salogen tablete care conţin Pilocarpină. 2. Bolnavul trebuie să aibă o îngrijire orală exigentă, o igienă bine
Deseori se prescrie aplicarea de salivă artificială. Se recomandă controlată, se impune reducerea fumatului şi eliminarea consumului
bolnavilor o hidratare suplimentară. Saliva artificială este mai greu de excesiv de alcool.
acceptat de către pacienţi, dar la purtătorii de proteze totale cu baze 3. Asistenta de medicină dentară este sprijinul moral, sfătuitorul bolnavuacrilice constituie un ajutor real la menţinerea acestora pe câmpul lui cu boală canceroasă. Calitatea vieţii depinde în mare măsură de
protetic. Produsele cele mai cunoscute şi utilizate sunt: confortul oferit de o gură curată, pedant îngrijită și periodic evaluată.
Sistemul blend-a-med Oral-B Clinic Line Gum Protection, Biotène oral
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