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3editorial

Una dintre cele mai vechi legende europene, provenită din  
preistorie și relatată și în Odiseea lui Homer, este aceea a  
Ciclopilor, locuitorii giganţi ai cavernelor, caracterizaţi de un singur 
ochi poziţionat în mijlocul frunţii. Printre specialiști, este din ce în 
ce mai răspândită opinia că această legendă își are originea în 
descoperirea în grote a numeroase cranii de elefanţi pitici, de către  
oameni care, la mult timp după dispariţia acestora, au căutat 
adăpost în peșterile respective. Gaura din mijlocul frunţii, cea care 
i-a făcut să se gândească pe mai târziii ocupanţi ai peșterilor că 
foștii locatari erau niște semeni de ai lor uriași, având un singur 
ochi mare, corespunde de fapt din punct de vedere anatomic căilor 
respiratorii, ceea ce oamenii din perioada respectivă ignorau complet.
Elefanţi pitici au fost descoperiţi atât în grotele siciliene cât şi în 
cele malteze, apariţia lor fiind legată de un fenomen cunoscut sub 
numele de „nanismul şi gigantismul faunei insulare”. Pe scurt,  
insularitatea cauzează o diversificare a faunei care se transformă 
lent în faună endemică, ce are (după Azzaroli, 1982) anumite 
caracteristici: este mai puţin diversificată decât cea continentală; 
lipsesc în general carnivorele mici şi mari; toate mamiferele mari 
sunt afectate de o reducere dimensională mai mare sau mai 
mică, în anumite cazuri această reducere fiind foarte pronunţată  
(Palaeoloxodon Falconeri), în timp ce mamiferele mici devin mai 
mari decât pe continent; variabilitatea individuală în cadrul unei 
populaţii este mare; în special pentru mamiferele de talie mare, 
modificarea dimensională este adeseori însoţită de modificări 
morfologice; speciile endemice sunt instabile şi evoluează rapid; 
fiecare insulă are fauna sa specifică, iar insulele vecine prezintă 
asemănări dar nu o faună identică. 
În aceste condiţii, iată cum, la mii de ani distanţă de existenţa aces-
tei populaţii de elefanţi pitici, când oamenii caută adăpost în peşteri 
şi găsesc craniile lor având o dimensiune dublă faţă de cele umane 
şi o gaură mare în mijlocul frunţii, apare una dintre marile poveşti 
ale omenirii, mitul ciclopului, cel pe care Homer în cartea a IX-a 
din Odiseea îl numeşte Polifem, cel care i-a atras în peştera sa pe 
Ulise şi pe camarazii săi, pe care în parte i-a şi devorat. Cel pe care 
Ulise l-a îmbătat cu vin, apoi l-a orbit şi de care a scăpat printr-un 
şiretlic, ascunzându-se sub burta oilor ciclopului şi reuşind astfel 
să iasă din peşteră împreună cu restul tovarăşilor săi. 
O interpretare fantastică a unei simple realităţi anatomice, o 
explicaţie căutată şi dată pentru a micşora teama, o poveste care 
a supravieţuit până în zilele noastre atât în domeniul imaginarului 
cât şi în realitate, nu numai prin intermediul artei, dar, paradoxal, şi 
prin intermediul ştiinţei, pentru că ea a suscitat interese dintre cele 
mai diverse. 
Prezentă în cartea a IX-a din Odiseea lui Homer, povestea se 
regăseşte şi la populaţii din America de Nord (Ojibwa, Alsina, 
Jicarilla, Apache), în texte medievale franceze, la populaţii turce 
(Oghuz), la berberi, palestinieni, sirieni, sârbi, albanezi, oseţieni, 
italieni, rusi, la populaţia Sami, la lituanieni, basci, români,  
gasconi, englezi, scoţieni, elveţieni... Diversificarea sa pare să 
coincidă cu diversificarea haplogrupului X2, prezent în Europa 
preistorică (Lacan et al., 2011, Deguilloux et al., 2011) şi mutat prin 
Beringia în regiunile Americii de Nord cu aproximativ 18000 de ani 
î.Hr., înainte ca podul de pământ din actuala Strâmtoare Bering 
să dispară. Pentru a înţelege de ce poveşti mitice complexe ex-
trem de similare apar în culturi mult separate atât în spaţiu cât 
şi în timp, Julien d’Huy face o analiză comparativă a miturilor şi 
a evoluţiei lor, utilizând metode statistice şi modele computerizate 
similare celor folosite de biologi pentru a studia evoluţia speciilor.  
Această analiză filogenetică se realizează prin conectarea  
versiunilor succesive ale poveştii şi construirea unui „arbore  
genealogic” al acesteia, care trasează evoluţia sa în timp. 
Mitul lui Polifem îl aduce pe acesta dintr-o lume fantastică, 
imaginară, în lumea reală. O simplă necunoaştere a unei realităţi 
anatomice corelată cu o teamă, cu o ameninţare, determină 
apariţia unui personaj care aproape că se naşte în lumea reală, 
pentru că Polifem ajunge un personaj despre care se vorbeşte, 
care intră în case fiind reprezentat pe vase, statuete şi mozaicuri, 
apoi în tablouri, în pieţe, ulterior în vitrinele magazinelor dar şi în 
muzee, şi iată cum de la ignoranţă se ajunge la cercetare şi de la o 
simplă poveste se reuşeşte, prin asocierea cu matematica şi statis-
tica, să se traseze o hartă a migraţiilor popoarelor dintr-o perioadă 
a istoriei umanităţii despre care informaţiile sunt extrem de puţine.  

Copilăria omenirii pare să fie ca şi copilăria noastră, a fiecăruia, 
poveştile ne însoţesc, devin o parte din noi, ne definesc acţiunile, 
uneori se transformă în cunoştinţe de alt nivel, de altă natură,  
alteori alegem să le credem aşa cum sunt pentru a ne păstra şi pe 
noi în aceeaşi stare. Ai zice că timpul nu trece, ci doar se înfăşoară.
Sunt oare acum vremuri mai bune decât atunci şi decât altădată? 
Nu ştiu zău ce să zic...e drept că bărbile au revenit, sunt din nou 
la modă şi mai nou le vedem peste tot, dar din păcate momentan 
numai pe ele, nu şi pe filozofi...

BIOLOGIA, ANATOMIA ŞI CICLOPII 
Şi desigur şi bărbile, şi filozofii...

Ulise oferindu-i vin lui 
Polifem, care tocmai 
a sfâşiat un berbec. 
Mozaic dintr-unul din 
apartamentele prin-
cipale din Villa del  
Casale, Piazza Armerina, 
secolul al IV-lea d.Hr., 
Patrimoniu Unesco, 
cel mai mare, mai 
complex şi mai bine 
păstrat mozaic din 
perioada romană din 
lume.

Polifem într-o viziune 
relativ barocă, con-
tribuind împreună cu 
Arhimede (!) la efortul 
de susţinere a turis-
mului în peninsula 
Ortigia.

Scheletul unei femele de elefant pitic 
(Palaeoloxodon Falconeri) descoperit 
în Grotta Spinagallo, Siracusa, aflată 
în Muzeul de Arheologie „Paolo Orsi” 
din aceeaşi localitate. Vechimea 
aproximativă a reziduurilor fosile este 
estimată între 200.000 şi 500.000 
ani. Absenţa fildeşilor la femela de 
elefant pitic constituie o caracteristică 
a speciei.

Polifem într-o viziune apotropaică, 
numai bun de pus pe exteriorul  
casei pentru a o proteja de duhurile 
rele. Pentru a-i aminti descendenţa 
umană, ciclopul este reprezentat 
frecvent cu 3 ochi, cei doi „umani”  
fiind închişi. Piesă de artizanat  
sicilian din argilă arsă.

Dr. Oana-Cella Andrei

Fotografii din arhiva personală.
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 - Tehnologie de frezare simultană cu 5+1 axe 

 - Pentru prelucrarea Zirkoniului,plasticului, cerii, lemnului, metalului de sinterizare, 
Crom-Cobalt, Titan, pieselor prefabricate de bonturi din Titan, Raw-Abutment®, 
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confecţionarea mai multor modele (pînă la 20 de arcade complete)

 - Funcţia de schimbare a instrumentelor şi magazinul de instrumente permit schimbarea 
automată a până la 32 de instrumente de prelucrare

 - Geamul de sticlă extensibil automat împiedică contaminarea instrumentelor din 
magazinul de instrumente în timpul frezării 

 - Se livrează diverşi suporţi pentru instrumente care se pot combina: 4 Blank Platte,
2-Blank Plate, Raw-Abutment, Bridge-Rod Holder M4, Glass Ceramics Holder M4 

 - Toate structurile unei restaurări complexe dentare (de exemplu bară de Titan, element de 
fricţiune, structură secundară) pot fi  confecţionate numai într-o singură procedură de frezare 

Suportul poate fi  combinat în funcţie de necesitate cu un Raw-Abutment®, Bridge Rod Holder sau Glass Ceramics Holder 
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10 tratament multidisciplinar

Teeth rotation in patients with anodontia – case report and literature review 

Rotaţiile dentare la pacienţii cu anodonţii – prezentare de caz şi recenzie a literaturii 

Oana-Cella Andrei1), Mirela-Ileana Dinescu2), Cătălina Farcaşiu3), Livia-Alice Tănăsescu4), Marilena Bătăiosu5),  
Luminiţa Dăguci6), Monica Scrieciu7), Constantin Dăguci8)
1,4) Department of Removable Prosthodontics, UMF Carol Davila Bucharest; 2) Resident, UMF Carol Davila Bucharest;  
3) Department of Pedodontics, UMF Carol Davila Bucharest; 5) Department of Pedodontics, University of Medicine and 
Pharmacy, Craiova; 6,7) Department of Prosthodontics, Faculty of Dentistry, University of Medicine and Pharmacy, Craiova; 
8) Department of Prevention of Oro-Dental Diseases, Faculty of Dentistry, University of Medicine and Pharmacy, Craiova

Abstract
Phylogenetic reduction in the number of teeth is more and more common nowadays. Absence of permanent teeth indirectly disturbs 
the functional units in the oral cavity seen as one whole, determining interferences in the eruption process and in the dental position 
at adjacent or nonadjacent teeth. Among these, rotations are frequently associated with congenitally missing teeth, occurring in both 
mono- and pluriradicular dental units. This article describes a clinical case of a 44-year-old female patient with bilateral anodontia of 
mandibular second premolars and no history of orthodontic treatment. One of the consequences was represented by important 
second molar rotation in the right mandibular quadrant and first premolar rotation on the other side. Possible treatment solutions for 
these cases are described. 
Key-words: tooth rotation, congenitally missing teeth, alteration of teeth position
Rezumat
Modificările de număr ale dinţilor sunt tot mai frecvente, odată cu evoluţia filogenetică a aparatului dento-maxilar. Consecutiv lipsei 
unor unităţi dentare la nivelul cavităţii bucale ca întreg, se produc perturbări ale modului de erupţie și poziţiei atât la nivelul dinţilor 
adiacenţi, cât și la distanţă. Dintre acestea, rotaţiile dentare sunt frecvente în cazul lipsei congenitale a dinţilor, putându-se mani-
festa la nivelul unităţilor dentare mono- sau pluriradiculare. Articolul de faţă prezintă un caz clinic al unei paciente în vârstă de 44 de 
ani cu anodonţie bilaterală a premolarilor secunzi inferiori şi fără tratament ortodontic în antecedente, la care s-au produs consecutiv 
rotaţii dentare importante la nivelul premolarului prim într-unul dintre cadrane, și la nivelul molarului secund în celălalt cadran.  
Sunt descrise de asemenea posibile variante de tratament pentru aceste cazuri.
Cuvinte cheie: rotaţie dentară, anodonţie, modificări de poziţie

Introducere
Lipsa congenitală a dinţilor, denumită conform diverselor clasificări ca 
hipodonţie, anodonţie sau agenezie, reprezintă una dintre cele mai frecvente 
anomalii dentare [1]. Ea este însoţită de numeroase modificări la nivelul 
aparatului dento-maxilar, printre care: malocluzii dentare, tulburări funcţionale 
(funcţii precum masticaţia și fizionomia sunt afectate chiar în cazul lipsei unui 
număr redus de dinţi)[2], dezvoltarea insuficientă a osului din cauza lipsei unui 
centru de creștere, afecţiuni parodontale [1]. Rotaţia dentară reprezintă o 
modificare de poziţie a dintelui, cu grade variate de severitate. Se caracterizează 
printr-o deplasare de cel puţin 20˚ în sens mezio-(disto-)lingual sau vestibular 
a dintelui în jurul propriului ax longitudinal [3]. Gupta și colab. analizează 
diferite anomalii dentare și clasifică rotaţiile în: ușoare (sub 45˚), moderate 
(45˚-90˚) și severe (peste 90˚), primele două categorii fiind cele mai întâlnite [4].
Studii precum cele ale lui Bjerklin și colab. [5] și al lui Baccetti [6] evaluează 
legătura dintre diverse anomalii întâlnite la același pacient, precum anodonţia 
premolarilor secunzi, microdonţia, erupţia ectopică a primilor molari, dinţii 
supranumerari, etc. Ei ajung la concluzia că acestea au o origine comună, 
probabil genetică. Într-un alt studiu, Bacetti analizează prevalenţa rotaţiilor 
dentare concomitent cu anodonţia unor dinţi neadiacenţi acestora, la pacienţi 
la care nu există deficit de spaţiu pe arcadă. Asocierea dintre cele două  
anomalii a fost gasită semnificativă, indicând faptul că atât rotaţiile dentare, 
cât și anodonţiile ar putea fi covariabile într-un complex de anomalii de origine 
genetică [7]. 
Acest articol prezintă un caz clinic al unei paciente cu anodonţie bilaterală a 
premolarilor secunzi inferiori, la care se asociază rotaţii dentare importante la 
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nivelul premolarului prim într-unul dintre cadrane, și la nivelul 
molarului secund în celălalt cadran. Pacienta nu a beneficiat 
niciodată de nici un tip de tratament ortodontic. 

Prezentare de caz 
Pacienta M.B., în vârstă de 47 de ani, s-a prezentat la  
cabinetul stomatologic, dorind o reabilitare orală completă.  
La examinarea clinică s-a observat prezenţa a numeroase 
leziuni carioase, unele cu interesarea sistemului endodontic, 
atât tratate incorect, cât și netratate, localizate inclusiv pe unele 
suprafeţe netede ale dinţilor; toate acestea au fost ulterior 
rezolvate în cadrul primei perioade de tratament. În cadranul 4 
s-a observat lipsa unuia dintre premolari, iar în cadranul 3 
prezenţa molarului secund decidual. Examinarea radiologică a 
confirmat existenţa unei anodonţii bilaterale a premolarilor 
secunzi mandibulari (Fig. 1). Analiza ocluziei din normă 
frontală (Fig. 2) și din normă laterală stângă și dreaptă (Fig. 3, 
Fig. 4) a evidenţiat prezenţa unei malocluzii de tip ocluzie 
adâncă în acoperiș, cu o dezvoltare deficitară în plan transversal 
a maxilarului și cu numeroase modificări de poziţie ale dinţilor.
Pacienta nu prezintă la nivelul arcadei mandibulare spaţii  
reziduale sau contacte interdentare obţinute prin înclinarea 
dinţilor, ci o dispunere paralelă a rădăcinilor. Linia interincisivă 
mandibulară este deviată cu lăţimea unui incisiv inferior către 
dreapta faţă de cea maxilară. La nivelul dintelui 4.7 s-a obser-
vat modificarea de poziţie a acestuia, atât prin migrare mezială, 
cât și prin disto-linguo-mezio-vestibulo-rotaţie de aproximativ 
75˚, rotaţie ce a dus la crearea de contacte ocluzale deficitare 
cu molarul antagonist (Fig. 5). De asemenea, dintele 3.4 
prezintă tot o modificare de poziţie prin disto-vestibulo-mezio-
linguo-rotaţie de aproximativ 55˚, precum și o retracţie gingivală 
importantă cauzată de angrenajul invers și de trauma ocluzală 
consecutivă (Fig. 6). Molarul decidual 7.5 încă prezent pe 
arcadă prezintă rădăcina distală resorbită complet, iar rădăcina 
mezială resorbită aproape în totalitate. Nu este prezent niciun 
molar de minte, iar pacienta relatează că nu își amintește de 
extracţia acestora în antecedente.
Pacienta prezintă parodontită marginală cronică superficială, 
cu modificări osoase predominant orizontale ce pot fi observate 
radiologic, precum și cu inflamaţie și retracţii gingivale evidente 
clinic. Tiparul anomaliei dento-maxilare este de clasa a II-a 
diviziunea 1 după Angle, cu inocluzie sagitală, cu prodenţia 
dinţilor frontali superiori și cu înclinarea compensatorie a celor 
inferiori. Pacienta nu a acceptat nici un fel de soluţie care să 
includă un tratament ortodontic, motivând atât cu argumentul 
vârstei cât şi cu cel al prelungirii duratei tratamentului.

Fig. 2. Aspect intraoral din normă frontală, imagine din timpul tratamentului.

Fig. 4. Aspect intraoral din normă laterală dreaptă, imagine din timpul 
tratamentului.

Fig. 3. Aspect intraoral din normă laterală stângă, imagine din timpul  
tratamentului.

Fig. 5. Dintele 4.7 rotat.

Fig. 6. Modelul pentru lingura individuală pe care se evidenţiază 
rotaţiile 4.7 și 3.4.
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Distal de molarul temporar persistent pe arcadă (Fig. 7) 
pacienta prezenta o coroană veche total metalică, din aur. 
După extracţia molarului temporar a avut loc inserarea unui 
implant (Fig. 8); după vindecarea plăgii, această coroană a fost 
dezinserată, returnată pacientei şi apoi înlocuită cu o coroană 
metalo-ceramică. La aproximativ 5 luni după inserare, în al 
doilea timp al tratamentului, s-a trecut la restaurarea protetică 
a breşei. S-a utilizat un bont angulat la 15˚ (Fig. 9) pe care s-a 
realizat o coroană metalo-ceramică pe implant (Fig. 10).  
Astfel s-a finalizat reabilitarea orală completă solicitată de 
pacientă la prezentare (Fig. 11, 12).

Discuţii
P. Firu afirmă despre molarul de șase ani că reprezintă  
“coloana arcului dentar” și că în funcţie de acesta se realizează 
erupţia celorlalţi dinţi. Poziţia corectă a molarilor primi 
permanenţi influenţează echilibrarea ocluziei la nivelul  
molarilor și premolarilor [8]. Atunci când, prin anodonţia premo-
larului secund permanent sau prin extracţii precoce la nivelul 
zonei de sprijin a lui Korkhaus, se produce migrarea mezială a 
molarilor de șase ani, ceilalţi dinţi din zona laterală sunt sus-
ceptibili la anomalii de poziţie, așa cum este și rotaţia dentară. 
În cazul pacientei din cazul prezentat, lipsa premolarilor 
secunzi mandibulari a determinat o relaţie deficitară prin fibrele 
transseptale între molarii primi mandibulari și premolarii primi și 
molarii secunzi mandibulari, ceea ce a dus la rotaţia unora 
dintre acești dinţi. Studiul lui Rakshan găsește anodonţia pre-
molarilor inferiori ca fiind cel mai adesea simetrică, așa cum se 
întâmplă și în cazul prezentat [9].
În timpul formării și creșterii aparatului dento-maxilar pot 
apărea numeroase tulburări de dezvoltare, având cauze de 
mediu, genetice sau idiopatice [10]. Dintre acestea face parte 
și rotaţia dentară, care este o anomalie de poziţie ce apare ca 
rezultat al modificărilor de dezvoltare din timpul erupţiei dinţilor 
permanenţi, sub influenţa mai mult a factorilor fiziologici decât 
a celor genetici [11]. Modificările de poziţie pot împiedica 
obţinerea unei ocluzii stabile, normale, caracterizată după 
Ferreira prin existenţa a 28 de dinţi pe fiecare arcadă, aliniaţi și 
în armonie cu forţele statice sau dinamice care acţionează 
asupra lor [12]. 
Factorii de mediu care determină adesea apariţia rotaţiei den-
tare sunt reprezentaţi de: ordinea de erupţie a dinţilor, spaţiul 
existent pe arcadă, înghesuirea dentară, pierderea precoce a 
dinţilor din zona de sprijin, forţele exercitate de musculatura 
limbii și a buzelor [13]. Principalul rol al parodonţiului marginal 
este cel de susţinere a dintelui. Fibrele transseptale fac parte 
din componentele principale ale sistemului ligamentar al 
parodonţiului. Ele formează o bandă continuă de fibre ce trec 
de la un dinte la altul, asigurând integritatea arcadelor alveolo-
dentare și menţinând contactele dento-dentare [14].  
Aceste fibre transseptale fac parte din fibrele supraalveolare. 
Un alt rol al lor este de a menţine poziţia și orientarea dinţilor la 
nivelul arcadelor [15].
Deplasarea mezială a molarului prim permanent atunci când 
molarul secund temporar este pierdut prematur poate contribui 
la apariţia incongruenţelor dentare în zona posterioară, precum 
și a modificărilor de poziţie ale premolarilor [16]. Similar se 
produce și în cazul descris cu anodonţia ambilor premolari 2 
inferiori. În cadranul 4, predecesorul temporar a fost pierdut 
precoce, ceea ce a dus la migrarea mezială a dintelui 4.6 și la 
migrarea distală a celorlalţi dinţi, cu închiderea completă a 
spaţiului, iar consecutiv molarul secund permanent și-a  

Fig. 10. Coroana metalo-ceramică pe implant – normă ocluzală.

Fig. 7. Molarul temporar persistent pe arcadă.

Fig. 8. Aspect intraoperator la inserarea implantului.

Fig. 9. Montarea bontului protetic – aspect intraoral.



13tratament multidisciplinar

modificat poziţia, fiind rotat. Dinţii situaţi anterior au migrat către 
acest spaţiu rezidual, producând devierea liniei interincisive 
mandibulare către dreapta cu aproximativ 5 mm. În cadranul 3, 
molarul secund temporar s-a menţinut timp îndelungat pe 
arcadă, prin urmare și molarul prim permanent și-a păstrat 
poziţia mezio-distală. În schimb, prin deplasarea către cadranul 
4 a tuturor dinţilor situaţi anterior de el, premolarul 1 din 
cadranul 3 a suferit și el o rotaţie importantă. 
Planul de tratament pentru fiecare caz trebuie să ţină cont de: 
numărul anodonţiilor, prezenţa zonelor edentate, gradul de 
incongruenţă bimaxilară, spaţiul disponibil, tiparul anomaliei 
dento-maxilare, precum și de preferinţele pacientului.  
În general, abordarea în aceste cazuri este multidisciplinară [3]. 
Variantele de tratament pentru cazurile cu anodonţia premo-
larului secund inferior sunt reprezentate de: închiderea spaţiului 
prin redistribuirea dinţilor prezenţi cu ajutorul tratamentului 
ortodontic, aplicarea unei proteze parţiale fixe sau restaurarea 
implanto-protetică [3].
Pentru cazurile cu anodonţie ușoară, la care este posibilă 
închiderea spaţiilor, se preferă utilizarea tratamentului ortodon-
tic pentru alinierea și corectarea poziţiei dinţilor, în detrimentul 
restaurărilor protetice. Trebuie ţinut însă cont de faptul că 
mișcarea dinţilor în aceste spaţii care nu au beneficiat de 
creșterea cu ajutorul centrului osos dentar este lentă și dificilă, 
și că uneori pot rămâne spaţii reziduale [16]. 
În unele cazuri în care molarul temporar fără predecesor este 
pierdut timpuriu, așa cum s-a întâmplat și în cazul prezentat pe 
una dintre hemiarcade, închiderea spaţiului se poate face prin 
translaţia celorlalţi dinţi, atât a molarilor situaţi distal, cât și a 
celor poziţionaţi anterior. Aceste deplasări ale dinţilor către 
zonele unde există spaţiu sunt permise de fibrele transseptale 
prin contracţie activă, precum și prin presiunile exercitate de 
buze, limbă și obraji [17].
Pentru cazurile cu anodonţii importante, sau pentru acelea în 
care opţiunea pacientului implică restaurarea protetică sau 
implanto-protetică, este importantă evaluarea spaţiului exis-
tent, a cantităţii și calităţii osoase, precum și a vârstei pacien-
tului [18]. Atunci când există condiţii favorabile pentru aplicarea 
unui implant, de exemplu prin păstrarea îndelungată a molaru-
lui temporar care a păstrat spaţiul și nivelul osului, așa cum s-a 
întâmplat în cazul clinic descris la nivelul cadranului 3, această 
variantă este preferată pentru conservarea integră a dinţilor 
adiacenţi zonei implicate. 
În anumite cazuri, fie că se alege închiderea spaţiului prin 
redistribuirea sa, fie o restaurare (implanto-)protetică, trata-
mentul ortodontic poate îmbunătăţi alinierea dinţilor [19].  

Spre exemplu, se pot redresa molarii sau premolarul prim 
înclinaţi, pot fi aliniaţi dinţii rotaţi sau se pot realiza extruzii sau 
intruzii. Aceste modificări ortodontice utilizate înaintea trata-
mentului efectiv de închidere sau deschidere a spaţiului 
echivalent unui dinte absent congenital îmbunătăţesc distribuţia 
relaţiilor de ocluzie și, implicit, a solicitărilor ocluzale [20]. 
Aceste deplasări ale dinţilor către zonele unde există spaţiu 
sunt permise de fibrele transseptale prin contracţie activă, 
precum și prin presiunile exercitate de buze, limbă și obraji [16]. 
La pacienţii cu lipsa unuia sau mai multor dinţi este de așteptat 
o frecvenţă mai mare de apariţie a rotaţiei dentare, în special 
atunci când nu se suspectează o altă cauză pentru aceasta, pe 
baza teoriei existenţei unui mecanism genetic responsabil de 
prezenţa mai multor malpoziţii dentare pe aceeași arcadă. 
Când se asociază și alinierea dinţilor, în special a celor situaţi 
în zona frontală, atunci există această probabilitate mare ca 
rotaţia dentară să fie o covariabilă într-un complex de anomalii 
dentare de cauză genetică care se intercondiţionează [7].

Concluzii
La pacienţii cu lipsa congenitală a uneia sau mai multor unităţi 
dentare, malpoziţiile sunt frecvente. Aceste modificări apar 
secundar interconectării dinţilor prin sistemul ligamentar paro-
dontal, în principal a fibrelor transseptale. Acestea au rolul de 
a menţine integritatea arcadelor dentare și a contactelor dento-
dentare. Rotaţiile sunt modificări de poziţie ale dinţilor întâlnite 
adesea în asociere cu anodonţia. Așa cum o arată diverse 
studii clinice, au fost formulate ipoteze conform cărora există un 
mecanism etiopatogenic comun pentru lipsa congenitală a 
dinţilor și diferite malpoziţii dentare, aceste anomalii fiind 
covariabile într-un complex genetic. De aceea este important 
ca orice practician, atunci când observă rotaţii dentare impor-
tante și lipsa cel puţin a unei unităţi dentare de pe arcadă, să 
ia în calcul posibilitatea unei anodonţii și să investigheze supli-
mentar pacientul printr-o radiografie panoramică.
În cazul identificării unui caz cu anodonţie, variantele de trata-
ment sunt numeroase, de la conservarea dintelui temporar, la 
închiderea spaţiului rezidual prin translaţia dinţilor, la reabilita-
rea protetică sau implanto-protetică. Tratamentul ortodontic 
poate şi să faciliteze toate aceste opţiuni de tratament, inclusiv 
prin alinierea dentară și corectarea rotaţiilor frecvente în cazul 
pacienţilor cu anodonţii sau, în unele cazuri, poate chiar să 
elimine necesitatea altui tip de tratament. Totuşi, la pacienţii cu 
vârste relativ înaintate beneficiile sunt mai puţin evidente; 
aceştia preferă deseori soluţiile de tratament protetic, din 
dorinţa de a finaliza mai repede tratamentul.

Fig. 12. Aspect final al reabilitării orale complete.Fig. 11. Aspect final al arcadei superioare – normă ocluzală.
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ALLIGATOR Vă invită să participaţi la cursul susţinut de dl. Paul A. Fiechter 
la Cluj-Napoca, pe data de 18 iunie 2017, cu TEMA “DOI INCISIVI CENTRALI:  
ZIRKONIA 750 - O SINGURĂ CERAMICĂ PENTRU DIOXID DE ZIRCONIU ŞI DISILICAT 
DE LITIU”.

Estetică avansată prin utilizarea materialelor cu proprietăți optice influențate de lumină

Dinamica luminii la nivelul dintelui natural este responsabilă de 
strălucirea acestuia şi generează culoarea, interacțiunea luminii 
crează aspectul natural, viu.
Frumusețea (estetica) este rezultatul diferitelor nuanțe create 
prin refracția și reflexia luminii care apar și dispar în fiecare  
moment chiar și la dintele natural. Culoarea vie, naturală a 
dinților generată de iluminare și unghiul de observație se  
bazează pe întrepătrunderea caracteristicilor de opalescență și 
fluorescență ale structurilor dentare.
Interdependența între parametrii de opalescență, fluorescenţă 
și transluciditate crează aspectul dinamic al dentiţiei naturale. 
Aceste caracteristici optice sunt dependente de structura dentară.
Paul A. Fiechter

Obiective:
- Descifrarea  “codului estetic” al 
dinților naturali
- Utilizarea componentelor kit-ului 
“matrix-assortment” în vederea realizării 
cerințelor estetice
- Manevrarea cromei, opalescenței, 
fluorescenței și translucidității
- Accentuarea contururilor și  
texturarea suprafeței
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Paul A. Fiechter (technician dentar) este un lider de opinie  
foarte bine primit la congresele internaționale specializat în 
restaurări estetice pe dinții anteriori și posteriori.
În ultimii ani, Paul A. Fiechter a studiat din ce în ce mai mult 
fenomenele optice și influența luminii asupra dinților naturali.  
El a fost unul dintre primii lideri de opinie din lume care a înțeles 
și interpretat corelația dintre fluorescență și opalescență în tehnica 
stratificării maselor ceramice. A dezvoltat, în strânsă legătură cu 
Heraeus Kulzer setul Matrix ceramic. Aceste mase ceramice 
interacționează la modificarea condițiilor de iluminare producând 
efectul natural viu de joc de culori.

Necesar pentru curs:
- Plăcuțe de lucru
- Pensule
- Bună dispoziție
(Fiecare participant va primi 
un model și două cape).

Durata hands-on-ului  - o zi (9-17).

Vă aşteptăm la Cluj-Napoca pe data de 18 Iunie 2017.
Pentru informaţii şi înscrieri vă rugăm să ne  
contactaţi telefonic la Alligator 
sau pe www.dentalinitiative.ro
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Standardul de practică medicală în stomatologie  
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Standard of care in dentistry and clinical research 

Abstract
The standard of care in medical practice is based upon clinical research and scientific evidence available at one point of time, 
applied according to the specificity of a given case and represents a manner for avoiding errors in daily practice and increasing 
the quality of medical services. The national standards of care in medical practice endeavour to bring similar approaches  
regarding the treatment for a given condition provided by different medical practitioners.
The present paper aims to briefly analyze the standards of care characteristics for dentistry and clinical research. 
Key-words: standard of care in dentistry, clinical research, informed consent.
Rezumat
Standardul de practică medicală este fundamentat pe cercetare clinică și dovezi știinţifice valabile la un moment dat, aplicate în 
funcţie de specificul fiecărui caz și reprezintă o modalitate de evitare a erorilor în cazul tuturor practicienilor, ducând astfel la 
creșterea calităţii actului medical. Implementarea la nivel naţional a standardelor de practică medicală are drept scop aducerea 
la un nivel cât mai apropiat a calităţii actelor medicale furnizate de către practicieni diferiţi. Articolul de faţă își propune să  
analizeze succint particularităţile standardului de practică aplicat în stomatologie și cercetarea clinică.
Cuvinte cheie: standard de practică în medicina dentară, cercetare clinică, consimţământ informat.

INTRODUCERE
Standardul profesional de practică este definit ca fiind îngrijirea și diligenţa rezonabilă exercitată de  
membrii unei profesii în cazuri și condiţii similare, având în vedere stadiul de evoluţie al tehnicii și știinţei 
la momentul dat.
Standardul profesional de practică este necesar în vederea determinării condiţiilor de angajare a 
răspunderii specifice unei profesii. Mai mult, ajută la identificarea conduitei profesionale într-o situaţie 
dată și la compararea acesteia cu o conduită profesională ideală, acest protocol de determinare a 
răspunderii juridice făcând referire la examinarea standardelor profesionale – standard of care.
Standardul de practică medicală.
Practica medicală este elaborată prin legi și regulamente, respectiv norme cuprinse în Codul penal, Codul 
civil, Codurile de Procedură Penală și Civilă, la care se adaugă Codul de conduită (normele deontologice) 
specific fiecărui stat. Izvoarele acestor norme se regăsesc în antichitate, precum Codul lui Hammurabi 
sau Jurământul lui Hipocrate, și sunt actualizate neîncetat oglindindu-se în orânduirea juridică a vremii.
Având în vedere caracterul social al actului medical, cu nuanţări și aspecte umanitare, sociale și juridice, 
medicul în exercitarea profesiei are atât drepturi, cât și obligaţii. Toate aceste noţiuni sunt prevăzute de 
dreptul medical, alcătuit din Codurile de Deontologie, legi sanitare și legi din ramura de drept 
constituţional, civil, penal, administrativ ,etc.
Normele ce stau la baza desfășurării activităţii în practica medicală sunt:
- NORME INTERNAŢIONALE, începând cu Jurământul lui Hipocrate și ajungând la Declaraţia de la 
Geneva emisă în 1948, Codul Internaţional al Eticii Medicale(CIEM) ce derivă din Declaraţia de la 
Geneva, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 1948, Convenţia Europeană asupra Drepturilor 
Omului și Libertăţilor Fundamentale din 1950, Declaraţia de la Lisabona privind Drepturile Pacientului din 
1981, precum și alte declaraţii, convenţii, tratate, recomandări ale Consiliului Europei care au înrâurire 
asupra practicii medicale.
- NORME INTERNE, respectiv Codul de deontologie medicală adoptat de către Adunarea Generală 
Naţională a Colegiului Medicilor din România, Codul deontologic al medicului dentist adoptat de Colegiul 
Mediclor Dentiști din România în 2010, reglementări specifice (Legea nr. 95/2006 – Legea reformei 
sanitare, Legea nr. 46/2003 – Legea drepturilor pacientului la care se adaugă normele de aplicare ale 
legii privind drepturile pacientului, precum și alte legi specifice).
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Medicul expert, specialist sau din aria medicinei legale, este 
desemnat să confirme sau infirme congruenţa dintre starea de fapt 
și standardul ideal al practicii medicale de bază, obișnuite, minim 
necesare pentru acea specialitate, în vederea stabilirii standardului 
profesional de practică medicală prin identificarea conduitei profe-
sionale într-o situaţie dată și compararea acesteia cu o conduită 
profesională ideală.
În dreptul anglo-saxon cazul Bolam reprezintă precedentul judiciar 
în care a fost aplicată pentru prima dată acestă modalitate proba-
toare(1). Astfel, conform deciziei instanţei pronunţată în cazul 
Bolam, medicul este obligat să exercite actul medical la standardul 
unui medic cu competenţă și calificare profesională de bază –  
ordinarily skilled medical professional. Medicul nu este nevoit să 
deţină cel mai înalt grad de cunoaștere și experienţă în comparaţie 
cu care fapta sa să fie etichetată ca fiind greșită ori neglijentă, 
probarea calificării profesionale de bază, fundamentale, esenţiale, 
fiind îndestulătoare (2). Totodată, standardul profesional de practică 
medicală este analizat atât sub aspectul specialităţii și al 
complexităţii procedurii medicale (3), cât și asupra stadiului de 
evoluţie a tehnicii și știinţei la momentul dat (4). În consecinţă, 
practicianul nu va putea fi tras la răspundere în contextul aplicării 
unei practici medicale acceptate la momentul dat de o secţiune a 
specialiștilor, cu toate că în paralel alţi practicieni aplică un alt tip de 
practică (5).
Evaluarea actului medical se raportează la trei standarde etalon în 
cadrul unei expertize de specialitate: un prim etalon este reprezen-
tat de o îngrijire rezonabilă, adecvată, îndemânare și diligenţă pe 
care practicienii o exercită uzual în cazuri similare, regula localităţii/
vecinătăţii în care etalonul este reprezentat de standardul practicat 
de medicii din aceeași localitate sau din vecinătate, iar o ultimă 
evaluare este reprezentată de standardul etalon al practicienilor 
situaţi la același nivel de practică. Totuşi, regula localităţii/vecinătăţii 
a fost abandonată în favoarea aderării standardului de practică la 
un standard naţional prin pregătirea şi certificarea practicienilor la 
nivel de studii universitare și postuniversitare. 
Astfel, în scopul evitării angajării răspunderii practicianului pentru 
neglijenţă profesională medicală, practicianul va fi ţinut să facă 
dovada respectării unui standard profesional general acceptat, iar 
în lipsa acestui standard să probeze nivelul său de competenţă și 
de calificare profesională raportat la procedeul ales și aplicat în 
cazul real.
Ferrara și colaboratorii (6) recomandă medicului expert, în cadrul 
evaluării standardului profesional de practică medicală, să ţină 
seama de valorea probatorie a recomandărilor profesionale,  
conform clasificării surselor, astfel:
1. Ghiduri naţionale și internaţionale;
2. Acorduri naţionale și internaţionale;
3. Protocoale tehnice naţionale și internaţionale;
4. Publicaţii cu factor de impact indexate ISI (Institute for Scientific 
Information), Thomson Reuters - Web of Knowledge, Scopus, Ovid, 
Embase;
5. Literatură de specialitate naţională precum tratate etc.
Standardul de practică stomatologică
Practicienii stomatologi aparţin unei profesii care interacţionează cu 
persoane, respectiv interferează cu drepturile omului și cu situaţii 
care solicită un comportament etic și moral bazat pe Codul de 
Deontologie Medicală/Stomatologică. Codurile de Deontologie 
Medicală/Stomatologice diferă de la un stat la altul, dar au la bază 
câteva trăsături definitorii comune precum obligaţia practicianului 
de a plasa interesul pacientul mai presus de propriul interes, 
păstrarea confidenţialităţii pacientului, de a nu face discriminări 
rasiale, religioase sau de altă natură, etc (7). Standardul de practică 
stomatologică este o obligaţie etică ce reprezintă fundamentul și, 
totodată, elementul cheie în vederea asigurării calităţii și a 
procurării excelenţei serviciilor stomatologice (8).  

Determinarea standardului de practică stomatologică se află în 
continuă evoluţie, având în vedere unicitatea fiecărui caz în parte, 
dezvoltarea constantă a știinţei și tehnologiei, precum și  
diversificarea tratamentelor.
Termenul de standard de practică este un termen juridic definit ca 
”acea practică pe care practicianul rezonabil și prudent ar aplica-o 
în circumstanţe identice sau similare”(9). Astfel, standardul de 
practică nu reprezintă o cuantificare a unei calităţi maxime a ser-
viciului, ci definește, mai ales, un nivel rezonabil de siguranţă 
furnizat pacientului de către practician.
Estimarea nivelului de calitate al practicii medicale a unui practician 
ale cărui servicii sunt furnizate pacienţilor este reprezentat de 
evaluarea performanţelor acestuia (10,11). Eficenţa tratamentului 
ce constituie etalonul oricărui practician este formată din două 
componente: optarea pentru metode agreate de diagnostic și trata-
ment, și asigurarea rezultatului optim obţinut prin aplicarea trata-
mentului selectat (12) raportat la circumstanţele individuale ale 
fiecărui caz în parte. 
Practicienii, în exercitarea actului medical, pot face uz de instrucţiuni. 
Instrucţiunile nu sunt obligatorii și sunt definite de către Merriam - 
Webster’s New Collegiate Dictionaly drept norme de recomandare. 
Standardul, pe de altă parte, este definit ca fiind conceput și sta-
bilit ca etalon pentru cuantificarea cantităţii, valorii și calităţii: stan-
dardul se aplică în cazul oricărei reguli sau măsuri stabilite de către 
autorităţi.
Practicienii sunt obligaţi să exercite actele medicale prin aplicarea 
protocoalelor. Protocoalele, concepute de împuterniciţii 
profesioniștilor, sunt proceduri adaptate la nivel local și reprezintă 
procese care trebuie aplicate cu rigurozitate, având ca obiectiv 
standardizarea procesului, derogarea de la acestea fiind îngăduită 
doar în anumite situaţii (13).
Standardele de practică trebuie să fie implementate astfel încât 
acestea să poată fi aplicate de majoritatea practicienilor într-o 
măsură suficientă care să permită astfel menţinea standardului 
profesional. Acestea pot fi stabilite generic sau individualizat, prin 
consens sau de către autorităţi. Astfel, asociaţiile profesionale pot 
ajunge prin consens asupra unei modalităţi de tratament în cazul în 
care pentru respectivul remediu nu există dovezi rezultate din cer-
cetarea știinţifică. Auditul intern este necesar pentru stabilirea unui 
standard de practică (14). Totodată, criteriile de practică sunt ele-
mente identificabile ale practicii utilizate pentru a aprecia oportuni-
tatea implementării standardelor. Un criteriu poate fi aplicat oricărui 
proces în scopul testării calităţii, indiferent dacă este formulat ca 
regulă sau ca principiu (15).
În cadrul studiilor de cercetare dezvoltate de Sackett și colaborato-
rii (16,17), aceştia au analizat modul în care practicienii generaliști 
își îmbunătăţesc noţiunile clinice și tehnicile de tratament în decur-
sul carierei, după finalizarea studiilor. Conform studiului majoritatea 
absolvenţilor se consideră familiarizaţi cu standardele de practică 
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medicală și cu normele de recomandare valide la momentul absol-
virii. De asemenea, s-a determinat faptul că numărul proaspeţilor 
absolvenţi însumează 4% din totalul medicilor aflaţi în exercitarea 
profesiei în anul următor. Un alt subgrup determinat al practicienilor, 
ce reprezintă 5% din totalul practicienilor activi, constă în cadre 
didactice universitare. S-a constatat că toţi ceilalţi practicieni activi 
nu au interacţionat cu mediul academic sau clinicile universitare 
pentru perioade variabile de timp. Concluziile studiului indică, ast-
fel, faptul că mai puţin de 10% dintre practicienii activi profită de 
informaţiile actualizate în scopul menţinerii unei bune cunoașteri 
asupra standardului actual al practicii medicinei moderne.
Sackett a constatat, de asemenea, că majoritatea acestor  
practicieni și-au schimbat perspectivele de tratament datorită 
experienţelor avute în cadrul cursurilor de scurtă durată, a 
interacţiunii cu ceilalţi colegi, precum și, ocazional, datorită comen-
tariilor superficiale ale articolelor din publicaţiile de specialitate 
(18,19). Conform studiului realizat de Sackett, singurul indicator al 
standadului de practică medicală furnizat de practicieni este 
reprezentat de nivelul cunoștinţelor deţinute la momentul absolvirii 
studiilor de specialitate.
Standardul de practică medicală este un proces dinamic aflat într-o 
permanentă evoluţie, ce necesită actualizare pe măsura obţinerii 
de noi dovezi știinţifice. Practicienii stomatologi trebuie să cunoască 
și să aplice standardul minim de practică aplicabil profesiei lor, 
implementat de instituţiile abilitate. Standardul de practică medicală 
este eseţial în vederea furnizării unor acte medicale de calitate, 
precum și în vederea protejării practicienilor de problemele legale 
legate de neglijenţa medicală. Stomatologii au îndatorirea, de ase-
menea, să ţină pasul cu progresul rapid al știinţei și tehnologiei 
aferente medicinei dentare prin participarea la programe de edu-
care continuă, să se informeze în permanenţă asupra principiilor 
etice şi morale aflate în strânsă legatură cu aspectele tehnice ale 
profesiei (7,20). 
Particularitatea specifică standardului de practică medicală 
stomatologică este reprezentată de modul de aplicare a standardu-
lui minim de îngrijire de către medicul specialist în medicina 
dentară. Practicianul specialist nu va aplica același standard de 
practică cu medicul specialist în medicină dentară. Într-o atare 
situaţie, standardul minim de practică este adaptat abilităţilor spe-
cialistului. Actul medical al specialistului va fi analizat raportat la 
nivelul standardului comunitar valabil pentru un specialist cu o cali-
ficare obișnuită, medie. Simultan, conform Codul Internaţional al 
Eticii Medicale, practicianului are obligaţia de a informa pacientul cu 
privire la existenţa unui tratament superior celui oferit de acesta sau 
de a recomanda un coleg specialist care dispune de pregătirea 
necesară furnizării unui act medical superior, pacientul având opor-
tunitatea luării unei decizii informate în acest sens (19).
Standardul de practică stomatologică în tratamentul minorului și al 
persoanei cu nevoi speciale. Consimţământul informat.
Pe durata întregului proces de profilaxie, diagnostic și tratament, 

este necesar ca echipa medicală să obţină ori de câte ori va fi 
necesar consimţământul informat al pacientului, înainte de a între-
prinde orice tip de intervenţie asupra acestuia. Consimţământul, în 
urma prealabilei informări, reprezintă un drept al pacientului și o 
obligaţie ce cade în sarcina practicianului, fiind necesar în preveni-
rea urmărilor judiciare pentru malpraxis. Consimţământul trebuie să 
îmbrace o formă armonios distribuită între anticiparea riscurilor și 
admiterea lor, între prevederea judicioasă și cea excesivă. 
Obţinerea consimţământului informat în cazul tuturor pacienţilor 
este obligatorie, iar în situaţiile în care pacientul este minor sau 
persoană lipsită de discernământ, consimţămîntul informat se va 
obţine de la părinte sau reprezentantul legal. 
În lipsa consimţământului tratamentul dentar atât din punct de 
vedere tehnic, cât și din punct de vedere legal, cu anumite excepţii, 
se încadrează la infracţiunea de vătămare corporală. 
Consimţământul informat își are izvoarele în practica medicală și 
este fundamentat pe voinţa liberă, capacitate și informaţie. 
Informaţiile furnizate de practician trebuie să fie suficiente astfel 
încât să ofere posibilitatea pacientului/reprezentantului legal să 
decidă cu privire la acceptarea sau refuzarea tratamentului propus. 
Prin urmare, pacientul/părintele/reprezentantul legal trebuie să 
înţeleagă, din explicaţiile medicului, potenţialele riscuri și beneficii 
ale tratamentului și să fie de acord cu acceptarea acestor riscuri în 
scris. Mai mult, riscurile și posibilele efecte secundare trebuie 
expuse pacientului/reprezentantului legal și explicate într-un limbaj 
adecvat înţelegerii de către aceștia, astfel încât consimţământul să 
fie obţinut prin acord și nu prin presiuni.
În vederea oferirii unui act medical de calitate superioară,  
standardele de îngrijire a unei persoane cu nevoi speciale trebuie 
să fie standarde de excelenţă. Practicienii specializaţi în îngrijirea 
persoanelor cu nevoi speciale trebuie să își asigure instruirea și 
instrumentele necesare în vederea îngrijirii corespunzătoare a celor 
mai vulnerabili pacienţi. Vigilenţa este imperioasă în cazul tratării 
persoanelor cu nevoi speciale, pe lângă înregistrarea corectă a 
fișelor pacienţilor, a atitudinii compasive și grijulii sau luarea unor 
precauţii suplimentare speciale astfel încât acestea să beneficieze 
de tratamente optime în limitele dizabilităţilor lor (21, 22). 
Evitarea tratării de către stomatologi a pacienţilor cu nevoi speciale 
izvorăște din frica de probleme legale și implicit de eventuale litigii 
de malpraxis, ceea ce conduce la comportament defensiv din 
partea practicienilor și implicit la practicarea medicinei defensive 
negative de către aceștia (21).
Medicina defensivă, astfel cum a fost definită de către Office of 
Technology Assessment, în calitatea sa de organism consultativ de 
pe lângă Congresul S.U.A., în perioada 1972-1995, este acea 
situaţie în care practicienii prescriu teste, efectuează sau evită 
efectuarea unor tratamente sau proceduri, refuzând să trateze 
pacienţi care prezintă un risc crescut, cu scopul de a evita o  
plângere sau un proces de malpraxis (27); medicina defensivă 
negativă este caracterizată printr-un comportament de evitare al 
practicianului manifestat prin refuzul acestuia de a trata pacienţi, de 
a participa la proceduri și circumstanţe care implică un grad crescut 
de risc, afectând în primul rând persoanele cu nevoi speciale.

STANDARDUL DE PRACTICĂ MEDICALĂ ÎN CERCETAREA 
CLINICĂ
Într-o perioadă în care normele bazate pe dovezi sunt din ce în ce 
mai des întrebuinţate, cercetarea clinică are o mare însemnătate în 
determinarea celor mai competente metode de diagnostic și de 
tratament, precum și la îmbunătăţirea constantă a standardelor de 
practică medicală. Normele fundamentate pe dovezi știinţifice vala-
bile la un moment dat, aplicate în funcţie de specificul fiecărui caz, 
reprezintă o modalitate de evitare a comiterii erorilor, ducând astfel 
la creșterea calităţii actului medical furnizat de orice practician. 
Problema standardului de practică medicală din cercetare, privește 
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Având o experiență de zeci de ani în fabricarea maselor ceramice, Degudent a 
transferat proprietățile acestora în discurile de zirconiu Cercon HT TCT fără a 
pierde nuanțele de culoare chiar și la temperatura de sinterizare de 1500oC.

Cercon TCT Stain Kit este o trusă universal pentru 
individualizarea și glazurarea restaurărilor din:
• Zirconiu precolorat Cercon HT TCT
• Orice alt tip de zirconiu 
• Ceramicii pe bază de disilicat de litiu  
• Majoritatea maselor ceramice Degudent-Dentsplay

Setul conține:
• 5 x Body stains 5 g
• 2 x Enamel stains 5 g
• 8 x Color Stains 5 g
• Overglaze 5 g
• Glaze& Stain Liquid 15 ml 
• Cheie culori

diScuri de zirconiu colorate tct (true color 
technology)  în 16 nuanțe Vita + Bleach cercon ht tct

CerCon TCT STainS KiT 

•  Cuptor combi de ardere și presare 
a maselor ceramice, inclusiv masele 
ceramice pe bază de disilicat de litiu

•  Afișaj color cu touchscreen
•  Design compact - nu ocupă mult 

spațiu
•  Rezistența închisă în incinta de 

quartz asigură camerei de ardere o 
temperatură omogenă

• Sistem automat de calibrare
• Programe Dentsply presetate
• 2 ani garanție

MulTiMaT nTX PreSS DenTSPly
Sistem dual, simplu, rapid și precis, cu ghidaj laser, 
de realizare a modelului cu bonturi mobilizabile prin 
tehnica Giroform sau tehnica convențională.

avantaje față de tehnica convențională:
•  Se elimină expansiunea gipsului datorită plăcilor de 

bază ce înlocuiesc soclul modelului
•  Poate fi folosit pentru realizarea modelului de lucru, 

modelului de studiu
• Ușurința montării în articulator
•  Timp rapid de execuție a modelului (nu se mai 

folosește cel de-al doilea tip de gips, soclare, izolare)

date tehnice:
• 3600 rpm
• Diametru burghiu 3 mm
• Acționare burghiu 0-15 mm
• Dimensiuni(L / l / H) – 190 / 270 / 380 / mm
• Laser clasa a II-a
• Putere diodă laser 4,5 mW
• Greutate 6,5 kg

PinaX Pro

Specificații tehnice:
• Tip II, clasa 6 (conform DIN EN ISO 6872:2009)
• CTE: 10,5 µm/m · K (25-500°C)
• Modul de elasticitate: 210 GPa
• Rezistența la încovoiere: aprox. 1.200 MPa (trei puncte de testare de flexiune)

compoziție: 
Oxid de zirconium, oxid de ytriu 5%, oxid de hafniu <3%, oxid de aluminiu, oxid 
de siliciu <1%.

Dimensiuni:
Cercon HT: A1-D4 + Bleach

disc 98mm /14
565 lei

disc 98mm /18
615 lei

1.950 
lei

5.550 
euro

1.700 
euro

nivelul de tratament pe care cercetătorii trebuie să-l furnizeze 
subiecţilor în cadrul studiilor clinice. În sarcina cercetătorilor există 
două categorii distincte de obligaţii; prima obligaţie este legată de 
datoria profesională, ce incumbă acestora în calitate de medici, 
făcând trimitere la datoria profesională și la obligaţia terapeutică a 
cercetătorilor conform Declaraţiei de la Helsinki (23,24), iar cea 
de-a doua privește obligaţia cercetătorilor, în calitatea lor de  
persoane, de a avea ca obiectiv sănătatea publică (29). 
Unii jurişti argumentează, legat de cea de-a doua obligaţie care 
revine cercetătorilor și pe care o au în calitate de medici, și anume 
că aceştia ar trebui să ofere subiecţilor un tratament eficient –  
opusul tratamentului placebo - având în vedere datoria acestora de 
a salva vieţi omeneşti (25).
Astfel, cercetarea întreprinsă cu respectarea tuturor normelor în 
vigoare, constituie o cercetare bine fundamentată și cu nivel calita-
tiv ridicat, putând să constituie oricând fundamentul pentru întoc-
mirea unor recomandări/protocoale corecte și pentru manifestarea 
unei atitudini profesioniste din partea practicianului, cu estimarea 
unor rezultate optime pentru pacienţi. 
În consecinţă, standardele de practică medicală susţin eficientiza-
rea și asigură calitatea actelor medicale furnizate pacienţilor. 
Implementarea la nivel naţional a standardelor de practică medicală 
are drept scop aducerea la un nivel cât mai apropiat a calităţii 
actelor medicale furnizate de către practicieni diferiţi. Totodată, 
standardele de practică medicală fundamentate pe dovezi știinţifice 
valabile la un moment dat, aplicate în funcţie de specificul fiecărui 
caz, reprezintă o modalitate de evitare a erorilor în cazul tuturor 
practicienilor, ducând astfel la creșterea calităţii actului medical, 
calitate ce reprezintă ţelul oricărui practician dedicat.
Echipa medic – tehnician dentar trebuie să întreprindă toate  
demersurile necesare acordării unui serviciu medical de calitate, în 
conformitate cu standardele de practică medicală raportate la acti-
vitatea specifică a fiecăruia dintre ei, cu atitudinea unei diligenţe 
rezonabile manifestate prin îngrijire atentă, responsabilă, prudenţă, 
competenţă, atenţie și devotament în vederea consolidării relaţiei 
cu pacientul, și, totodată, să deţină întotdeauna mijloacele de probă 
de care să facă uz în apărarea lor, dacă situaţia o impune.
De asemenea, echipa medic – tehnician, conform prevederilor 
tuturor Codurilor Deontologice Medicale, înainte de a demara orice 
procedură de investigare și diagnostic, îngrijire sau tratare, este 
indicat să depună toate diligenţele în vederea obţinerii 
consimţământului informat din partea pacientului sau a reprezen-
tantului său legal, având în vedere dreptul suveran, absolut,  
opozabil tuturor, al pacientului asupra corpului său. Consimţământul 
informat constituie un drept al pacientului, dar în același timp și o 
modalitate de protecţie pentru echipa medic - tehnician. În demer-
sul obţinerii consimţământului informat, echipa medic-tehnician 
este obligată să prezinte pacientului riscurile grave, în cazul în care 
intervenţia este utilă, sau avertizarea asupra tuturor riscurilor, în 
situaţia intervenţiilor estetice, precum tratamentele stomatologice 
de restaurare protetică în scop estetic.
Atât la nivel internaţional, cât și la nivel naţional, apariţia medicinei 
defensive fundamentată pe protocoale de diagnostic și pe ghiduri 
terapeutice, în vederea asigurării siguranţei juridice a practicianului, 
fără să primeze interesul pacientului, produce costuri și frânează 
progresul medicinei (26). În cazul unei relaţii ideale între practician 
și pacient, acesta din urmă va considera că toate demersurile 
practicianului sunt în interesul lui prin furnizarea celor mai bune 
sfaturi, bazate pe cunoștinţe, abilităţi și experienţă, raportate la 
situaţia clinică (29). Astfel, practicianului dedicat nu îi rămâne decât 
să îşi desfăşoare activitatea cu respectarea unui comportament 
etic şi moral, manifestat printr-o atitudine competentă, prudentă, 
atentă şi devotată pacientului, pentru câştigul ambelor părti  
implicate în actul medical stomatologic.
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Având o experiență de zeci de ani în fabricarea maselor ceramice, Degudent a 
transferat proprietățile acestora în discurile de zirconiu Cercon HT TCT fără a 
pierde nuanțele de culoare chiar și la temperatura de sinterizare de 1500oC.

Cercon TCT Stain Kit este o trusă universal pentru 
individualizarea și glazurarea restaurărilor din:
• Zirconiu precolorat Cercon HT TCT
• Orice alt tip de zirconiu 
• Ceramicii pe bază de disilicat de litiu  
• Majoritatea maselor ceramice Degudent-Dentsplay

Setul conține:
• 5 x Body stains 5 g
• 2 x Enamel stains 5 g
• 8 x Color Stains 5 g
• Overglaze 5 g
• Glaze& Stain Liquid 15 ml 
• Cheie culori

diScuri de zirconiu colorate tct (true color 
technology)  în 16 nuanțe Vita + Bleach cercon ht tct

CerCon TCT STainS KiT 

•  Cuptor combi de ardere și presare 
a maselor ceramice, inclusiv masele 
ceramice pe bază de disilicat de litiu

•  Afișaj color cu touchscreen
•  Design compact - nu ocupă mult 

spațiu
•  Rezistența închisă în incinta de 

quartz asigură camerei de ardere o 
temperatură omogenă

• Sistem automat de calibrare
• Programe Dentsply presetate
• 2 ani garanție

MulTiMaT nTX PreSS DenTSPly
Sistem dual, simplu, rapid și precis, cu ghidaj laser, 
de realizare a modelului cu bonturi mobilizabile prin 
tehnica Giroform sau tehnica convențională.

avantaje față de tehnica convențională:
•  Se elimină expansiunea gipsului datorită plăcilor de 

bază ce înlocuiesc soclul modelului
•  Poate fi folosit pentru realizarea modelului de lucru, 

modelului de studiu
• Ușurința montării în articulator
•  Timp rapid de execuție a modelului (nu se mai 

folosește cel de-al doilea tip de gips, soclare, izolare)

date tehnice:
• 3600 rpm
• Diametru burghiu 3 mm
• Acționare burghiu 0-15 mm
• Dimensiuni(L / l / H) – 190 / 270 / 380 / mm
• Laser clasa a II-a
• Putere diodă laser 4,5 mW
• Greutate 6,5 kg

PinaX Pro

Specificații tehnice:
• Tip II, clasa 6 (conform DIN EN ISO 6872:2009)
• CTE: 10,5 µm/m · K (25-500°C)
• Modul de elasticitate: 210 GPa
• Rezistența la încovoiere: aprox. 1.200 MPa (trei puncte de testare de flexiune)

compoziție: 
Oxid de zirconium, oxid de ytriu 5%, oxid de hafniu <3%, oxid de aluminiu, oxid 
de siliciu <1%.

Dimensiuni:
Cercon HT: A1-D4 + Bleach

disc 98mm /14
565 lei

disc 98mm /18
615 lei

1.950 
lei

5.550 
euro

1.700 
euro
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Realizarea unei reabilitări extinse integral ceramice pentru arcada maxilară şi mandibulară
Dr. Tetsuya Uchiyama - Tokyo şi Michiro Manaka – Saitama /Japonia
Adaptare Dr. Andrea Czimmerman din Reflect Magazine, Aprilie 2017

Premiul IPS e.max Smile Award 2016: Acest caz câştigător al categoriei “Asia, Pacific” descrie situaţia unei paciente 
tratată utilizând restaurări cu susţinere dentară şi implantară. Acest caz complex a fost rezolvat magistral utilizând o 
abordare terapeutică directă şi stabilind o bază de culoare uniformă pentru restaurările integral ceramice.

Situaţia iniţială complexă
Pacienta în varstă de 66 de ani s-a declarat nemulţumită de 
inabilitatea ei de a mesteca adecvat şi de aspectul inestetic al 
dinţilor săi. La arcada maxilară pacienta prezenta numeroase 
restaurări metalo-ceramice defectuase, unele dintre acestea cu 
pierderea adaptării (Fig. 1). La arcada mandibulară pacienta 
prezenta o breşă terminală de la dintele 3.5 la 3.7. 
Coroana de înveliș de pe dintele 3.4 era de asemenea 
dezadaptată. Marginea gingivală a dintelui 1.3 era deplasată 
vizibil spre apical. Curba Wilson (transversală) era deviată, 
ceea ce contribuia la dizarmonia generală. Culoarea diverselor 
restaurări varia considerabil. În plus, proprietăţile optice ale 
diverselor materiale nu se potriveau corespunzător.  

Pacienta a solicitat realizarea unor restaurări cu aspect şi 
funcţie asemănătoare cu dentiţia naturală sănătoasă. 

Scopul tratamentului
Principalul obiectiv a fost stabilirea unor relaţii ocluzale stabile 
ce ar permite realizarea funcţiei naturale de masticaţie şi o 
situaţie estetică maxilo-facială armonizată. În acest scop, coro-
anele şi punţile existente au trebuit îndepărtate şi conturul 
gingival a trebuit modificat. A fost necesară înlocuirea dintelui 
24 cu un implant, care va funcţiona ca un bont suplimentar.  
A fost planificat tratamentul prin inserarea de implanturi şi 
pentru regiunea posterioară mandibulară. 

LUCRUL ÎN ECHIPĂ

The abundant variety of solutions offered by contemporary 
dentistry – diverse materials, different technologies, custom-
ized approaches – is very much appreciated by patients and 
 clinicians alike. Nevertheless, complex cases continue to present 
many challenges. In prosthetic dentistry in particular, extensive 
restorations in the upper and lower jaw are often necessary. 
In these cases, it is important to obtain a full view of the situa-
tion and to analyze it in detail and then to develop a treatment 
plan. The main aim is to pare down the complex situation to a 
simple and sound base for the fabrication of the restorations. 
Well-grounded planning is the key element in this process.

Complex initial situation
The sixty-six-year-old patient complained about her inability to 
chew properly and the unattractive appearance of her teeth. 
In the upper jaw, she had various defective metal-ceramic res-
torations, some of which had already become loose (Fig. 1). In 
the lower jaw, a free-end gap extended from tooth 35 to 37. 
The crown on tooth 34 was also loose. The gingival margin 
of tooth 13 had clearly shifted towards the apical aspect. The 
Wilson curve (transversal curvature) deviated, which added to 
the general disharmony. The shade of the different restora-

The IPS e.max Smile Award 2016: This prize-winning entry in the 
“Asia, Pacific” category describes the case of a patient who was 
treated with tooth-supported and implant-borne restorations. This 
initially complex case was expertly solved by using a straightforward 
treatment approach and establishing a uniform colour base for the 
 all-ceramic restorations.

Paring down 
a complex case
Fabrication of an extensive all-ceramic restoration for the upper and the lower jaw
Dr Tetsuya Uchiyama, Tokyo, and Michiro Manaka, Saitama/Japan

tions varied quite considerably. Furthermore, the light-optical 
properties of the individual restorations did not match prop-
erly. The patient asked for restorations that would look and 
function like natural healthy teeth.

Treatment goal
The main aim was to establish a stable occlusal situation that 
would enable natural chewing functions and a harmonious 
esthetic maxillofacial situation. For this purpose, the existing 
crowns and bridges had to be replaced and the gingival con-
tour had to be adjusted. Tooth 24 had to be replaced by an 
implant, which would function as an additional abutment. 
Further treatment with implants was planned for the lower 
posterior region.

From wax-up to provisional
The diagnostic wax-up is generally considered to be an in-
dispensable part of complex treatment planning. The loss of 
tooth substance, that is, the vertical dimension of occlusion 
is verified in wax. Then the teeth are adjusted on the model 
using additive (in some cases subtractive) means to achieve the 
desired situation.

Fig. 1: Pre-operative situation: various defective restorations, impaired esthetics and an untreated gap in the lower jaw12

T E A M W O R K

Fig. 1: Situaţia pre-operativă: mai multe restaurări defectuase, estetica necorespunzătoare şi o breşă edentată netratată la arcada mandibulară.

Paring down a complex case
Fabrication of an extensive all-ceramic restoration for the upper and the lower jaw
Abstract
The abundant variety of solutions offered by contemporary dentistry – diverse materials, different technologies, customized  
approaches – is very much appreciated by patients and clinicians alike. Nevertheless, complex cases continue to present many 
challenges. In prosthetic dentistry in particular, extensive restorations in the upper and lower jaw are often necessary. In these cases, 
it is important to obtain a full view of the situation and to analyze it in detail and then to develop a treatment plan. The main aim is to 
pare down the complex situation to a simple and sound base for the fabrication of the restorations. Well-grounded planning is the 
key element in this process.
Key words: treatment plan, wax-up, mock-up, temporary restorations, stable occlusal relations, abutment teeth, implant abutments, 
digitalization, over press on zirconium oxide frame
Rezumat
Varietatea abundentă de soluţii oferite de stomatologia contemporană – materiale diverse, tehnologii diferite, abordări personalizate 
– este foarte apreciată atât de pacienţi cât şi de clinicieni. Cu toate acestea, cazurile complexe continuă să ridice numeroase 
provocări. Mai ales pentru proteticieni, de multe ori sunt necesare reabilitări extinse la arcada maxilară şi mandibulară. În aceste 
cazuri este important să se obţină o vedere de ansamblu asupra cazului, să fie analizat în detaliu şi apoi să se elaboreze un plan de 
tratament. Obiectivul principal este reducerea situaţiei complexe la o bază simplă şi solidă pentru realizarea restaurărilor.  
Planificarea bine pusă la punct este elementul cheie în acest proces. 
Cuvinte cheie: plan de tratament, wax-up, mock-up, restaurări provizorii, relaţii ocluzale stabile, bonturi dentare, bonturi implantare, 
digitalizare, suprapresare pe structură de oxid de zirconiu,

Rezolvarea prin simplificare
a unui caz complex
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De la wax-up la restaurări provizorii
Wax-up-ul diagnostic este în general considerat o parte 
indispensabilă a unui plan de tratament complex. Pierderea de 
substanţă dentară existentă, oglindită de dimensiunea verticală 
de ocluzie, este verificată în ceară. Apoi, dinţii sunt adaptaţi pe 
model prin mijloace aditive (sau substractive în unele cazuri) 
pentru a ajunge la situaţia dorită. 

Planul de tratament este discutat cu pacienta şi modificat dacă 
este necesar.
În cazul de faţă, wax-upul diagnostic a servit drept bază pentru 
toţi paşii de lucru următori. Liniile şi planurile estetice orizontale 
şi verticale au fost determinate şi înălţimea etajelor faciale 
superior și inferior au fost analizate radiologic (Fig. 2).  
În plus faţă de diagnosticul clinic şi estetic, o analiză manuală 

funcţională şi structurală (MFA) a oferit puncte de referinţă 
importante pentru planul de tratament. Pentru procedura de 
wax-up, planul incizal a fost redus în articulator.  
Marginile incizale au fost reduse uşor (1 mm) pentru a obţine o 
înălţime ideală a etajului facial inferior. În plus, unghiul planului 
ocluzal a fost înclinat uşor (6°) în sens invers acelor de ceasor-
nic. Suprafaţa masticatorie a fost modelată succesiv până cand 
s-au obţinut condiţiile ocluzale optime (Fig. 3). Metoda montării 
incrucişate – wax-up-ul maxilar a fost articulat cu arcada 
mandibulară şi invers – a fost folosită pentru fabricarea 
restaurărilor provizorii din compozit (Fig. 4).
Când s-au îndepărtat vechile restaurări, a aparut o provocare 
suplimentară (Fig. 6). Restaurările corono-radiculare metalice 
şi obturaţiile numeroase creeau un aspect general “peticit”. 
Astfel, aspectul bonturilor dentare a trebuit armonizat înainte ca 
restaurările definitive să fie cimentate.  

Tratamentul chirurgical
Pacienta a primit anestezie locală. Apoi s-a inserat un implant 
în breşa edentată 1.4, iar dintele 1.3 s-a extras. Conturul gingi-
val al dintelui 1.3 trebuia îmbunătăţit semnificativ.  
Drept urmare, s-au luat măsuri ţintite pentru condiţionarea 
ţesutului moale. 

Fig. 2: Evaluarea 
parametrilor  
estetici faciali.

Fig. 3: Wax-up 
diagnostic.

Fig. 4: Transferul 
detaliilor din mode-
lajul diagnostic în 
ceară la 
restaurările provi-
zorii utilizînd  
metoda montării 
încrucişate.

The abundant variety of solutions offered by contemporary 
dentistry – diverse materials, different technologies, custom-
ized approaches – is very much appreciated by patients and 
 clinicians alike. Nevertheless, complex cases continue to present 
many challenges. In prosthetic dentistry in particular, extensive 
restorations in the upper and lower jaw are often necessary. 
In these cases, it is important to obtain a full view of the situa-
tion and to analyze it in detail and then to develop a treatment 
plan. The main aim is to pare down the complex situation to a 
simple and sound base for the fabrication of the restorations. 
Well-grounded planning is the key element in this process.

Complex initial situation
The sixty-six-year-old patient complained about her inability to 
chew properly and the unattractive appearance of her teeth. 
In the upper jaw, she had various defective metal-ceramic res-
torations, some of which had already become loose (Fig. 1). In 
the lower jaw, a free-end gap extended from tooth 35 to 37. 
The crown on tooth 34 was also loose. The gingival margin 
of tooth 13 had clearly shifted towards the apical aspect. The 
Wilson curve (transversal curvature) deviated, which added to 
the general disharmony. The shade of the different restora-

The IPS e.max Smile Award 2016: This prize-winning entry in the 
“Asia, Pacific” category describes the case of a patient who was 
treated with tooth-supported and implant-borne restorations. This 
initially complex case was expertly solved by using a straightforward 
treatment approach and establishing a uniform colour base for the 
 all-ceramic restorations.

Paring down 
a complex case
Fabrication of an extensive all-ceramic restoration for the upper and the lower jaw
Dr Tetsuya Uchiyama, Tokyo, and Michiro Manaka, Saitama/Japan

tions varied quite considerably. Furthermore, the light-optical 
properties of the individual restorations did not match prop-
erly. The patient asked for restorations that would look and 
function like natural healthy teeth.

Treatment goal
The main aim was to establish a stable occlusal situation that 
would enable natural chewing functions and a harmonious 
esthetic maxillofacial situation. For this purpose, the existing 
crowns and bridges had to be replaced and the gingival con-
tour had to be adjusted. Tooth 24 had to be replaced by an 
implant, which would function as an additional abutment. 
Further treatment with implants was planned for the lower 
posterior region.

From wax-up to provisional
The diagnostic wax-up is generally considered to be an in-
dispensable part of complex treatment planning. The loss of 
tooth substance, that is, the vertical dimension of occlusion 
is verified in wax. Then the teeth are adjusted on the model 
using additive (in some cases subtractive) means to achieve the 
desired situation.

Fig. 1: Pre-operative situation: various defective restorations, impaired esthetics and an untreated gap in the lower jaw12

T E A M W O R K

Pe baza wax-upului, pacientei i se prezintă 
posibilităţile, dar şi limitările rezultatului 
anticipat. 

Figurile 5a şi b: Restaurările provizorii pe termen lung alcătuite din trei segmente.
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Fig. 10: 
Capele din oxid de zirconiu.

Figurile 11 şi 12: 
IPS e.max ZirPress s-a presat pe capele din oxid de zirconiu. 
Apoi restaurările au fost faţetate.

Pentru următorele trei luni pacienta a purtat restaurările  
provizorii realizate anterior. Zona din jurul implantului s-a putut 
vindeca perfect în această perioadă. În plus, pacienta s-a putut 
obişnui cu noua situaţie funcţională şi estetică. 

Preparaţia dinţilor
Forma şi culoarea bonturilor dentare preparate a trebuit 
adaptată. Cei doi incisivi laterali şi caninii de la arcada maxilară 
erau devitali şi coloraţi. Când este necesară acoperirea unor 
zone colorate din dinţii preparaţi şi nuanţele dinţilor trebuiesc 
ajustate, este necesară vizualizarea coroanei finale pentru 
fiecare dinte în parte (Fig. 7). 
Schimbarea perspectivei de la “vedere de ansamblu” (maxilo-
facială) la “vedere de detaliu” (ţesut moale) simplifică procesul 
de vizualizare și de preparare a bonturilor. 

Amprentarea şi restaurările provizorii 
Conturul ţesutului moale periimplantar în jurul 1.4 a fost  
modelat optim de restaurările provizorii. Drept rezultat, s-a 
putut amprenta profilul de emergenţă (Figurile 8a şi b). 
Amprentarea dinţilor preparaţi s-a făcut cu tehnica firului dublu 
şi la arcada maxilară şi la cea mandibulară, apoi s-au realizat 
în laborator modelele de lucru. 

Restaurările provizorii de lungă durată s-au realizat din trei 
părţi. Primul segment a cuprins dinţii de la 23 la 12; al doilea 
segment cuprindea dinţii de la 13 la 17 şi al treilea segment 
dinţii mandibulari de la 44 la 47 (Figurile 5a şi b).  
Odată ce s-a finalizat primul segment, pinul incizal al articula-
torului s-a coborît pentru a creea un spaţiu de aproximativ 1 
mm în regiunea anterioară. Acest spaţiu a fost închis de 
restaurările provizorii din celelalte două segmente.  
Restaurarea provizorie a fost acum pregatită pentru proba 
intraorală (Fig. 9). După cimentarea restaurărilor provizorii, 
parametrii lor funcţionali şi estetici au fost verificaţi şi pacienta 
a fost dispensarizată. Lunile următoare pacienta s-a simţit 
foarte comfortabil cu restaurările provizorii de lungă durată, si 
a fost mulţumită de aspectul estetic. În această etapă  
implanturile ce vor înlocui dinţii 35, 36, 37 nu au fost inserate 
încă. Experienţa ne-a arătat că o abordare pas-cu-pas a  
planului de tratament minimalizează riscul de apariţie a erorilor. 
Aşadar, implanturile au fost inserate după 8 luni.  

Consideraţii tehnice cu privire la selecţia materialelor 
Datorită abordării ţintite, situaţia iniţială complexă a fost redusă 
la un caz comparativ simplu, ce a putut fi tratat cu restaurări 
definitive integral ceramice. 

Fig. 6: 
Situaţia după 

îndepăartarea 
restaurărilor vechi.

6

8a

10

11 12

7

98b

Fig. 7: 
Dinţii pregătiţi pent-

ru cimentarea 
restaurărilor inte-

gral ceramice.

Figurile 8a şi b: 
Amprenta profilului 

de emergenţă al 
dintelui 1.4.

Fig. 9: 
Situaţia arcadei 

maxilare după 
finalizarea 

conformării  
tisulare.
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Principala provocare pentru tehnicianul dentar a fost să 
ascundă eficient bonturile dentare colorate diferit. Obiectivul a 
fost acoperirea cu cape din oxid de zirconiu a dinţilor devitali şi 
coloraţi. Pentru a îndeplini toate cerinţele funcţionale şi estetice, 
s-a luat decizia de a presa material ceramic pe cape, şi apoi de 
a individualiza restaurările cu ceramică stratificată.  
Această abordare poate suna complicat, dar va conduce la 
întărirea stabilităţii şi menţinerii rezultatului tratamentului.

Realizarea restaurărilor
Mai întai s-au “copiat” restaurările provizorii, şi anume  
caracteristicile lor funcţionale. 
În acest sens s-a utilizat metoda montării încrucişate. Apoi, s-a 
realizat un wax-up de precizie ce a fost digitalizat. S-a realizat 
un cut-back înainte de frezarea CAD/CAM a capelor din oxid de 
zirconiu. În următoarea etapă, aceste cape din oxid de zirconiu 
ce urmau să acopere structura dentară colorată (Fig. 10) au fost 
acoperite cu ceramică presată. Tehnica presării permite ca 
wax-up-ul şi detaliile sale funcţionale să fie reproduse în 
ceramică cu precizie extraordinară. Pentru pregătirea procesu-
lui de presare a ceramicii, restaurările au fost construite din 
ceară pe cape şi apoi presate din vitro-ceramică cu fluorapatită 
IPS e.max® ZirPress, culoarea A3. Apoi s-a redus prin cut-back 
cantitatea necesară, asigurând conturul potrivit în zonele 
funcţionale şi în regiunea incizală. În final, restaurările au fost 
stratificate cu ceramică de faţetare (IPS e.max Ceram) (Figurile 
11 şi 12). Dinţii au fost individualizaţi în concordanţă cu criteriile 
impuse de vârsta pacientei, utilizând materialele Dentin, Incisal, 
Impulse şi Mamelon. Restaurările integral ceramice au fost 
probate după prima ardere, apoi finalizate. 

Rezultate
După ultima probă, restaurările au fost cimentate defintiv  
conform protocolului stabilit. Structura dentară colorată a fost 
acoperită corespunzator. Ţesutul moale sănătos a fost perfect 
adaptat suprafeţelor ceramice. Implanturile s-au integrat  
complet: radiografiile au arătat o situaţie stabilă.  
Dimensiunea vertical, marginea incizală şi planul de ocluzie au 
corespuns cu condiţiile stabilite în faza restaurărilor provizorii 
(Figurile 13a până la 15). Forma şi culoarea restaurărilor 
ceramice s-au potrivit cu succes aspectului dinţilor naturali 
anteriori de la arcada mandibulară şi au fost armonizate cu 
aspectul facial al pacientei. 

Concluzii
Terapia de restaurare complexă presupune o strategie de trata-
ment clară şi bine organizată. Etapele şi obiectivul trebuie bine 
definite de la început pentru a stabili o bază solidă şi clară 
pentru procedurile de tratament chiar şi în cazurile complexe. 
Această abordare simplifică tratamentul pentru toate părţile 
implicate şi răspunde celor mai exigente nevoi.

Contact:
Michiro Manaka

Dent Craft Studio M’s Art
1-15-1-304 Chuo, Kasukabe-shi

344-0067 Saitama, Japonia
mamcr75@gmail.com

Dent Distribution Grup
Str. Logofăt Tăutu nr. 66, Sector 3 
Bucureşti, Tel. 021 308 57, 51
office@dentdistribution.ro,
www.dentdistribution.ro

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

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

Plurifarm Dent
B-dul. Prof. Dr. Gh. Marinescu, 
nr. 43, Sector 5, Bucureşti,
Tel: 0 21 316 22 25
office@plurifarmdent.ro

Distribuitori autorizaţi Ivoclar Vivadent:

Contact:
Dr Tetsuya Uchiyama

Uchiyama Dental Clinic
1-10-4-1F Minamiaoyama, Minato-ku

107-0062 Tokyo, Japonia
tetsuya221@gmail.com

Figurile 13a până la c: După cimentare: integrarea funcţională şi estetică cu succes a restaurărilor integral ceramice.

Fig. 14: Pacienta este vizibil mulţumită de rezultat. Fig. 15: Situaţia stabilă şi estetica excelentă la trei ani de la cimentarea restaurărilor.
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Ploiesti, Str. Horia Nr. 38
Tel:  0745 309 286
Fax: 0244 593 251
e-mail: office@admdent.ro
web:    www.admdent.ro

CENTRU
SINTERIZARE LASER

SI FREZARE CAD/CAM

NR.CRT DENUMIRE PRET EURO

1 FREZARE CAD/CAM  ZIRCONIU 15

2 FREZARE CAD/CAM PMMA - LUCRARE PROVIZORIE 5

3 FREZARE CAD/CAM WAX 3

4 FREZARE CAD/CAM BIOLOREN 20

5 FREZARE CAD/CAM PEEK (pentru lucrari pe implant) 35

6 FREZARE CAD/CAM CERAMICA PRESATA EMPRESS CAD 30

7 SINTERIZARE LASER CROM COBALT 6

FREZARE CAD/CAM

OFERTA PROMOTIONALA - STOC LIMITAT
SCANNER 3D IN CUSTODIE

Pentru detaliile promotiei 
va rugam sa ne contactati!

Preturile sunt exprimate in euro/element

NEW

ScanBoxPro          Activity 885            Activity 888

                  Accuracy 6 µm 4 µm

8 µm 6 µm

360 x 310 x 390 490 x 430 x 440           490 x 430 x 440

80 x 60 x 85 60 x 45 x 60

90 sec. 110 sec.

55 sec. 60 sec. 

90 sec. 95 sec. 

32 kg 34 kg

R R

R R

R R

Model

10 µm

Implant Bar accuracy 
(according to DIN 12836, 10 µm
measured distance of 50.8 mm)

Dimensions (W x H x D) mm

Measurement f eld (X x Y x Z) mm 80 x 60 x 85

Complete Jaw Measurement Time 90 sec.

Single Tooth Measurement Time 55 sec.

Measurement Time 3-unit bridge 90 sec.

Weight 11 kg

Windows 7, 64-Bit

Windows 8, 64-Bit
R

ScanFixator available –

multiCase available R

Pret fara TVA 9900 EURO 10500 EURO 13250 EURO

ACTIVITY

 

SCANNER
®

3D Dental Scanner made in Germany

NEW

PENTRU INFORMATII SI OFERTA DETALIATA VA RUGAM SA NE CONTACTATI!

OPEN SYSTEM, FREE STL, FARA LICENTA ANUALA

Telefon: (004) 0244 593 251, Mobil: (004) 0745 309 286, e-mail: office@diadvox.ro, office@admdent.ro

Distribuitor autorizat : SC DIADVOX SRL, PLOIESTI, PRAHOVA 100059

LA ACHIZITIA UNUI SCANBOXPRO GRATUIT LICENTA EXOCAD BASIC VERSION

SPECIFICATII TEHNICE

Model

6 µm

Implant Bar accuracy 
(according to DIN 12836, 8 µm
measured distance of 50.8 mm)

Dimensions (W x H x D) mm

Measurement f eld (X x Y x Z) mm 80 x 60 x 85

Complete Jaw Measurement Time 90 sec.

Single Tooth Measurement Time 55 sec.

Measurement Time 3-unit bridge 90 sec.

Weight 11 kg

Windows 7, 64-Bit

Windows 8, 64-Bit
R

ScanFixator available –

multiCase available R

Pret cu TVA inclus 9000 EURO

360 x 310 x 390

Accuracy

ScanBox PRO

SPECIFICATII TEHNICE

Model

6 µm

Implant Bar accuracy 
(according to DIN 12836, 8 µm
measured distance of 50.8 mm)

Dimensions (W x H x D) mm

Measurement f eld (X x Y x Z) mm 80 x 60 x 85

Complete Jaw Measurement Time 29 sec.

Single Tooth Measurement Time 36 sec.

Measurement Time 3-unit bridge 60 sec.

Weight 32 kg

Windows 7, 64-Bit

Windows 8, 64-Bit
R

ScanFixator available R

multiCase available R

Pret cu TVA inclus 10500 EURO

490 x 430 x 440

Accuracy

Activity 885 Mark 2

Pachet oferta speciala
ScanBox Pro + Exocad Basic + PC + Monitor 22’’

Pret cu TVA inclus 10500 EURO

Activity 885 Mark 2 + Exocad Basic + PC + Monitor 22’’

Pret cu TVA inclus 14500 EURO
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Ploiesti, Str. Horia Nr. 38
Tel:  0745 309 286
Fax: 0244 593 251
e-mail: office@admdent.ro
web:    www.admdent.ro

CENTRU

SI FREZARE CAD/CAM

NR.CRT DENUMIRE PRET EURO

1 FREZARE CAD/CAM  ZIRCONIU 15

2 FREZARE CAD/CAM PMMA - LUCRARE PROVIZORIE 5

3 FREZARE CAD/CAM WAX 3

4 FREZARE CAD/CAM BIOLOREN 20

5 FREZARE CAD/CAM PEEK (pentru lucrari pe implant) 35

6 FREZARE CAD/CAM CERAMICA PRESATA EMPRESS CAD 30

7 SINTERIZARE LASER CROM COBALT 6

FREZARE CAD/CAM

OFERTA PROMOTIONALA - STOC LIMITAT
SCANNER 3D IN CUSTODIE

Pentru detaliile promotiei 
va rugam sa ne contactati!

Preturile sunt exprimate in euro/element

NEW

ScanBoxPro          Activity 885            Activity 888

                  Accuracy 6 µm 4 µm

8 µm 6 µm

360 x 310 x 390 490 x 430 x 440           490 x 430 x 440

80 x 60 x 85 60 x 45 x 60

90 sec. 110 sec.

55 sec. 60 sec. 

90 sec. 95 sec. 

32 kg 34 kg

R R

R R

R R

Model

10 µm

Implant Bar accuracy 
(according to DIN 12836, 10 µm
measured distance of 50.8 mm)

Dimensions (W x H x D) mm

Measurement f eld (X x Y x Z) mm 80 x 60 x 85

Complete Jaw Measurement Time 90 sec.

Single Tooth Measurement Time 55 sec.

Measurement Time 3-unit bridge 90 sec.

Weight 11 kg

Windows 7, 64-Bit

Windows 8, 64-Bit
R

ScanFixator available –

multiCase available R

Pret fara TVA 9900 EURO 10500 EURO 13250 EURO

ACTIVITY

 

SCANNER
®

3D Dental Scanner made in Germany

NEW

PENTRU INFORMATII SI OFERTA DETALIATA VA RUGAM SA NE CONTACTATI!

OPEN SYSTEM, FREE STL, FARA LICENTA ANUALA

Telefon: (004) 0244 593 251, Mobil: (004) 0745 309 286, e-mail: office@diadvox.ro, office@admdent.ro

Distribuitor autorizat : SC DIADVOX SRL, PLOIESTI, PRAHOVA 100059

LA ACHIZITIA UNUI SCANBOXPRO GRATUIT LICENTA EXOCAD BASIC VERSION

SPECIFICATII TEHNICE

Model

6 µm

Implant Bar accuracy 
(according to DIN 12836, 8 µm
measured distance of 50.8 mm)

Dimensions (W x H x D) mm

Measurement f eld (X x Y x Z) mm 80 x 60 x 85

Complete Jaw Measurement Time 90 sec.

Single Tooth Measurement Time 55 sec.

Measurement Time 3-unit bridge 90 sec.

Weight 11 kg

Windows 7, 64-Bit

Windows 8, 64-Bit
R

ScanFixator available –

multiCase available R

Pret cu TVA inclus 9000 EURO

360 x 310 x 390

Accuracy

ScanBox PRO

SPECIFICATII TEHNICE

Model

6 µm

Implant Bar accuracy 
(according to DIN 12836, 8 µm
measured distance of 50.8 mm)

Dimensions (W x H x D) mm

Measurement f eld (X x Y x Z) mm 80 x 60 x 85

Complete Jaw Measurement Time 29 sec.

Single Tooth Measurement Time 36 sec.

Measurement Time 3-unit bridge 60 sec.

Weight 32 kg

Windows 7, 64-Bit

Windows 8, 64-Bit
R

ScanFixator available R

multiCase available R

Pret cu TVA inclus 10500 EURO

490 x 430 x 440

Accuracy

Activity 885 Mark 2

Pachet oferta speciala
ScanBox Pro + Exocad Basic + PC + Monitor 22’’

Pret cu TVA inclus 10500 EURO

Activity 885 Mark 2 + Exocad Basic + PC + Monitor 22’’

Pret cu TVA inclus 14500 EURO
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ALLIGATOR Vă invită să participaţi la cursul susţinut de dl. Thomas Backscheider la  
București, în perioada 6 - 7 Octombrie 2017, la sediul Alligator
Prelegere: “ HeraCeram® Zirkonia 750 - Noul Material al unui bine cunoscut Sistem”,
şi Hands on: Easy-Middle-Matrix.....
- Concepte diferite de stratificare cu noul HeraCeram® Zirkonia 750,
- Pigmentare internă,
- Înțelegerea uimitoarei luminozități a Ceramicii VALUE din Sistemul Hera Ceram.

HERACERAM® ZIRKONIA 750 – O SINGURĂ CERAMICĂ
PENTRU ORICE TIP DE RESTAURARE, DIN DIOXID DE ZIRCONIU SAU DISILICAT DE LITIU

HeraCeram® Zirkonia 750 se distinge prin adezivul său unic și revoluționar, dimensiunea ultrafină a  
particulelor, gama largă a nuanțelor gingivale și o selecție mai mare a nuanței. Materialul este mult mai 
prietenos față de antagoniști datorită densității sporite, asigurând restaurări de lungă durată cu aspect 
natural de neegalat.
Nu există limite!
HeraCeram® Zirkonia 750 are toate resursele estetice și profesionale de care aveți nevoie pentru a  
recrea natura pe toate structurile ceramice. Oferă o gamă impresionantă de Chroma Dentine, unicul  
nostru Adheziv 750 cu posibilităţi de acoperire crescute și cea mai mare gamă de nuanțe gingivale disponi-
bile în prezent. Aveți acum resursele necesare pentru realizarea de restaurări simple de zi cu zi, precum 
și restaurări de mare finețe cât și restaurări personalizate de calitate superioară - cu o singură ceramică 
pentru toate tipurile de structuri ceramice (CTE de la 10,2 până la 10,5 μm / mK).
Avantajele dintr-o privire:
• O singură ceramică pentru toate tipurile de restaurări din dioxid de zirconiu și disilicat de litiu.
• Adhesivul 750 – Strategie unică.
• Dimensiunea ultrafină a particulelor - Suprafață netedă și densitate ridicată.
• Gama impresionantă de intensități cromatice pentru dentină care asigură precizia nuanțelor.
• Arderea la temperaturi scăzute. Fără risc de exfoliere sau decolorare.

Thomas Backscheider (tehnician dentar) este 
un lider de opinie HeraCeram® Zirkonia 750, 
foarte bine primit la congresele internaționale,  
specializat în restaurări estetice pe dinții anteriori 
și în restaurări pe implant. 
Administrează propriul laborator din anul 1996.

Necesar pentru curs:
- Plăcuțe de lucru 
- Pensule
- Bună dispoziție
(Fiecare participant va primi un model și două cape).  

Durata cursului - două zile (9-16)

Vă așteptăm la București în perioada 
6 - 7 Octombrie 2017,  la sediul Alligator.

Pentru informaţii şi înscrieri vă rugăm să ne  
contactaţi telefonic la Alligator.
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The 27th Annual Congress of the European College of Gerodontology 
26-28 April 2017, Malta

“Overcoming Barriers in Oral Health in Later Life”
Dr. Alexander Schembri, BChD (Hons), Dip. Ger, M. Ger, FICD, Past ECG President 2016-2017, Visiting lecturer University of Malta

In most populations, people now live much longer  healthier lives. For still a few 
decades, we will therefore experience a growing number of elderly people who 
retain an increasing number of teeth. This is a result of advances in dentistry 
leading to application of preventive and restorative oral care, resulting in a longer 
 survival of people’s teeth, resulting in the long term for them need of complex 
dental treatment or just the maintenance of good oral health.
Unfortunately, old age  may be accompanied by declining health, social and 
environmental impairments which can act as barriers to access oral health.
By identifying such barriers, one can manage to overcome them or at least make 
it possible for the elderly person to override them.
The barriers to oral health can be grouped under access to dental services  
especially for those who are bedridden or in a residential home who will thus may 
depend on domiciliary dental services, availability of dental services and the 
knowledge of what dentistry offers today so the elderly person can make the right 
choices of dental care, affordability of dental services as we have to be aware that 
the cost of dental care delivery and maintenance continue to increase which in 
turn can have a negative impact on some low income elderly persons and finally  
acceptability by the elderly themselves for what the dental team will be offering to 
improve their oral health and their quality of life to dental services.
The European College of Gerodontology in collaboration with the Faculty of 
Dental Surgery at the University of Malta held the 27th annual conference in 
Malta, on the 27th and 28th April 2017 at the University Campus Valletta to 
address such potential barriers to oral health in later life. 
Besides the local dental community other participants were from Australia, 
Belgium, the Netherlands, Greece ,Germany, Finland, Italy, Poland, Romania, 
U.K, U.S.A, and Japan.
This year a delegation from the Japanese Society of Gerodontology attended the Conference. 
It was a great honor to have Dr. Corina Cristache from “Carol Davila” University 
of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania who gave an excellent  
presentation on 3D printing technology for complete denture manufacturing.
The aim of this conference was to make sure that no elderly age group is left 
behind and, it was mentioned before, an acceptable level of oral health has a 
direct effect on the general health of the person and the quality of life.
The Faculty of Dental Surgery was chosen as a partner to organize the  
conference in Malta as it is a leader in the clinical training and education of 
Geriatric Dentistry (Gerodontology) for all the dental courses provided at 
University namely courses for dental assistant, dental technologist, dental 
hygienist and dental surgeons.
The Faculty has been providing the teaching of Gerodontology for the past 5 
years. The academic module is generally divided over two years where the  
students are taught all subjects related to the elderly namely social, medical and 
dental. Besides the academic aspect of the module, three years of regular clinical 
training at the University,  visits with the geriatric dental unit take place to several 
residential homes for the elderly in order to promote oral health and provide 
domiciliary dental services. 
THE EUROPEAN COLLEGE OF GERODONTOLOGY (ECG)
The European College of Gerodontology was founded in 1990 to provide a 
European forum for contact between all those sharing an interest in Gerodontology 
and to establish a European body to which questions concerning Gerodontology 
can be referred. Subsequent meetings have leaded the Society to different  
countries all over Europe and Israel.
The most striking development of demographic data on the age structure of the 
population indicates a further increase in the number of elderly patients  

particularly over the age of 75 years. Dental treatment therefore has to meet the  
requirements of an aged oro-facial system.
All meetings of the European College of Gerodontology have not only covered the 
«hard core science» but also presented a wide range of clinical aspects  
concerning the dental treatment of the older adult. Besides demographic data, 
ideas and projects on how to improve dental service for the homebound and 
institutionalized population were introduced. The friendly atmosphere of the 
meetings has provided a good ground for fruitful discussions and a forum to  
create an interpersonal network between interested colleagues.
In 1999, the European College of Gerontology held its Annual Meeting for the first 
time in conjunction with the American Society for Gerodontology (ASGD) in 
Montreal and thus broadened the «European» perspective in the field. With a 
growing interest in the field of Gerodontology, there are now members reaching 
far beyond the European borders.
During every ECG  conference a special research price is awarded to the best 
research study. This year Bredent were our major sponsors and Dr.Murali 
Srinivasan from Switzerland won the award for his research on evaluating a novel 
custom modified sonic electrical toothbrush.
Anyone with an interest in this dental specialty can get more information our 
website (http://www.gerodontology.eu/) or become a member of the ECG.
The next ECG conference will be held in July 2018 in London under the new 
President of the ECG, Professor Martin Schimmel.
email: info@alexanderschembri.com

Cel de-al 27-lea congres anual al Colegiului European de 
Gerodontologie – Malta 2017
„Depășirea barierelor în sănătatea orală la vârste înaintate”

Traducere - Dr. Corina Marilena Cristache
În prezent, în majoritatea populaţiilor, oamenii duc o viaţă sănătoasă pe o 
perioadă de timp mai îndelungată. Așadar, pentru următoarele câteva decenii 
vom avea un număr tot mai mare de vârstnici la care se păstrează pe arcade un 
număr din ce în ce mai mare de dinţi. 
Acesta este rezultatul progreselor în stomatologie care au condus la aplicarea 
măsurilor de îngrijire profilactică și restaurative ducând la o supravieţuire mai 
îndelungată pe arcade a dinţilor iar pe termen lung la necesitatea unor trata-
mente dentare complexe sau doar menţinerea unei sănătăţi orale bune.
Din păcate, vârsta înaintată poate fi însoţită de alterarea sănătăţii, apariţia de 
deficienţe sociale și de mediu, care pot acţiona ca bariere în calea accesului la 
sănătatea orală.
Prin identificarea unor astfel de bariere, putem încerca să le depășim sau, cel 
puţin, să sprijinim persoanele vârstnice să le depășească.
Barierele din calea rezolvării problemelor de sănătatea orală și acces la serviciile 
stomatologice pot fi grupate în următoarele categorii: pacienţi imobilizaţi la pat 
sau aflaţi în centre de îngrijire bătrâni care depind de serviciile stomatologice la 
domiciliu, disponibilitatea acestor servicii, cunoașterea ofertei în așa fel încât 
aceștia să facă alegerile corecte din punct de vedere al costurilor - ţinând cont de 
faptul că aceste costuri ale îngrijirii dentare continuă să crească, cu impact nega-
tiv asupra unor persoane vârstnice cu venituri mici și, în final, acceptabilitatea a 
ceeace echipa dentară poate oferi pentru îmbunătăţirea sănătăţii lor și creșterea 
calităţii vieţii sub aspectul sănătăţii oro-dentare.
Anul acesta, Facultatea de Medicină Dentară a Universităţii din Malta a găzduit 
cea de-a 27-a conferinţă anuală a Colegiului European de Gerodontologie în 
perioada 27 și 28 aprilie 2017, în Campusul Universitar Valletta, având ca temă 
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“Depășirea barierelor în sănătatea orală la vârste înaintate„.
La conferinţă au participat, pe lângă membrii comunităţii dentare locale și alţi 
delegaţi din Australia, Belgia, Olanda, Grecia, Germania, Finlanda, Italia, 
Polonia, România, Marea Britanie, S.U.A. și Japonia.
În acest an, în mod special, a participat la conferinţă și o delegaţie însemnată a 
Societăţii de Gerodontologie din Japonia.
Am fost onoaraţi de prezenţa d-nei dr. Corina Cristache de la Universitatea de 
Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București, România, care a oferit o  
prezentare excelentă despre tehnologia de imprimare 3D utilizată pentru  
fabricarea protezelor totale dentare.
Scopul acestei conferinţe a fost de a aduce în centrul atenţiei populaţia vârstnică, 
astfel încât să nu fie neglijat nici un grup populaţional din punctul de vedere al 
asigurării sănătăţii orale, dată fiind influenţa directă a acesteia asupra calităţii vieţii.
Facultatea de Medicină Dentară din Malta a fost aleasă ca partener în organiza-
rea conferinţei, fiind unul dintre lideri în pregătirea și educaţia clinică în domeniul 
stomatologiei geriatrice (Gerodontologiei) prin cursurile predate, și anume:  
cursuri pentru asistente de stomatologie, tehnicieni dentari, igieniști dentari și 
medici stomatologi.
Modulul academic pentru viitorii medici dentiști înfiinţat în urmă cu 5 ani, este 
împărţit, în general, pe parcursul a doi ani, în care studenţii sunt înstruiţi asupra 
tuturor aspectelor legate de persoanele în vârstă, respectiv cele sociale, medi-
cale și dentare. Pe lângă latura academică a modulului, pe parcursul celor trei ani 
de formare clinică se fac vizite la diverse centre de îngrijire bătrâni împreună cu 
unitatea dentară geriatrică mobilă a Universităţii în scopul promovării sănătăţii 
orale și asigurării serviciilor dentare domiciliare.
Colegiul European de Gerodontologie (ECG) a fost înfiinţat în 1990 cu scopul 
de a oferi un forum european destinat contactului tuturor celor interesaţi în 
Gerodontologie și pentru a constitui un organism european căruia să i se poată 
adresa întrebările referitoare la Gerodontologie. Întâlnirile ulterioare ale colegiului 
s-au desfășurat în diferite ţări din întreaga Europă și Israel.
Cea mai recentă predicţie a evoluţiei datelor demografice privind structura de 
vârstă a populaţiei indică o creștere mare a numărului de pacienţi vârstnici, în 
special cu vârstă de peste 75 de ani. Prin urmare, tratamentul stomatologic  
trebuie să se plieze și cerinţelor unui sistem oro-facial îmbătrînit.
Toate întâlnirile Colegiului European de Gerodontologie nu au acoperit numai 
aspectele știinţifice “de bază”, ci și o gamă largă de aspecte clinice privind trata-
mentul stomatologic al adultului vârstnic. Pe lângă evaluările demografice, au fost 
introduse și idei și proiecte de îmbunătăţire a serviciului de sănătate oro-dentară 
pentru persoanele imobilizate la domiciliu cât și pentru cele instituţionalizate. 
Atmosfera prietenoasă a întâlnirilor a oferit un teren bun pentru discuţii fructuoa-
se și un forum pentru crearea unei reţele interpersonale între colegii interesaţi.
Pentru prima dată, în 1999, Colegiul European de Gerontologie și-a ţinut întâlni-
rea anuală în colaborare cu Societatea Americană de Gerodontologie (ASGD), în 
Montreal, lansând astfel perspectiva “europeană” în domeniu. Cu un interes tot 
mai mare în domeniul Gerodontologiei, membrii colegiului depășesc frontierele 
europene.
În timpul fiecărei conferinţe ECG se acordă un premiu special de cercetare celei 
mai bune cercetări știinţifice. Anul acesta, Bredent a fost sponsorul nostru major, 
iar premiul a fost câștigat de dr. Murali Srinivasan din Elveţia cu studiul său 
asupra unei periuţe de dinţi electrice modificate, cu irigaţie și aspiraţie pentru 
igiena orală a vârstnicilor. 
Mai multe informaţii despre Colegiul European de Gerodontologie pot fi obţinute 
pe site-ul: http://www.gerodontology.eu/.
Următoarea conferinţă a Colegiului European de Gerodontologie va avea loc în 
Iulie 2018 la Londra sub patronatul noului președinte al ECG, profesorul Martin 
Schimmel.
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Aplicaţii ale tehnologiei CAD-CAM 
în protetica mobilizabilă

Corina Marilena Cristache 1), Oana Elena Burlacu-Vătămanu 2), Iulia Tomescu (Radu) 3), Tamara Mihuţ 4), Ibrhim Isildak 5), Eugenia Eftimie Totu 6)

1) Șef Lucrări, doctor în ştiinţe medicale UMF „Carol Davila” Bucureşti, F.M.A.M & medic primar chirurg oro-maxilo-facial la Concordia Dent Clinic; 
2) Studentă UMF „Carol Davila” Bucureşti, medicină dentară & absolventă UMF „Carol Davila” Bucureşti, Tehnică Dentară; 3) Medic Specialist Protetică 
Dentară, practică privată; 4) Avocat Baroul București & Absolventă UMF „Carol Davila” Bucureşti, Tehnică Dentară; 5) Profesor Universitar, Universitatea 
Tehnică Yıldız, Kimya Metalurji Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, Davutpașa, Istambul, Turcia; 6) Profesor Universitar Departamentul de Chimie 
Analitică şi Ingineria Mediului, Universitatea Politehnică București.

The use of CAD-CAM technology in removable prosthodontics
Abstract

The use of CAD-CAM technology in complete dentures manufacturing has simplified the clinical and technical procedures,  
reducing the number of appointments and preserving the prosthetic virtual plan that can be reproduced, when needed, without 
requiring patient’s presence or other additional records. The present paper describes the clinical workflow for complete denture 
manufacturing utilizing CAD-CAM additive technology (3D printing). The monolithic complete denture is fabricated employing a 
PMMA poly(methyl methacrylate) with improved properties by adding titanium oxide nanoparticles.
Key-words: 3D printing, complete denture, nanotechnology.

Rezumat
Utilizarea tehnologiei CAD-CAM în confecţionarea protezelor totale a permis simplificarea procedurii, reducerea numărului de 
ședinţe și păstrarea planului virtual al protezei ce poate fi reprodus la nevoie fără a mai necesita prezenţa pacientului sau alte 
înregistrări suplimentare. În articolul de faţă sunt prezentate etapele clinice de realizare a unei proteze totale prin tehnologia 
CAD-CAM aditivă (printare 3D) cu utilizarea unui PMMA (polimetil metacrilat) cu caracteristici îmbunătăţite prin adaus de 
nanoparticule de oxid de titan.
Cuvinte-cheie: Printare 3D, proteză totală, nano-tehnologie.

Conceptul utilizării tehnologiei CAD-CAM în confecţionarea protezelor totale este originar din 
Japonia, primul articol publicat în engleză de Maeda și colab. (1994) descrie confecţionarea  
protezelor dentare utilizând prototiparea rapidă (printare 3D) (1). Tehnologia nu a avut raspândire 
în acea perioadă, probabil datorită procesului greoi de procesare și calităţii deficitare a materialelor 
disponibile.
Urmare a progreselor continue din ultima vreme, confecţionarea CAD-CAM a protezelor totale 
mobilizabile a luat amploare, mai ales ca urmare a utilizării pe scară destul de largă a celor două 
sisteme disponibile comercial AvaDent (Global Dental Science LLC, Scottsdale, Arizona, SUA& 
Tilburg, Olanda) și a sistemului Dentca CAD/CAM System (Dentca Inc., Los Angeles, California, SUA). 
În prezent, tehnologia de realizarea protezelor totale mobile confecţionate digital urmărește fazele 
clinice clasice până la modelul functional urmând ca acesta să fie digitalizat iar designul piesei 
protetice se realizează computerizat, utilizând diferite software-uri (CAD). Realizarea efectivă se 
face prin frezare într-un bloc de material a bazei protezei și fixarea ulterioară a dinţilor artificiali cu 
un adeziv special (tehnica substractivă) – Sistemul AvaDent, fie prototiparea rapidă (printarea 3D) 
a unei proteze provizorii de culoare albă, utilizată la probă și ghid pentru inserţia de implanturi 
dentare, care este ulterior transformată în proteză definitivă prin tehnica clasică – sistemul Dentca (2).

Fig. 2 – Aspectul exobucal al pacientului la prezentarea la tratament: a – normă frontală și b – normă laterală.Fig. 1 – Tehnologia de fabricare aditivă, printare 3D - 
Fabricare prin proiecţia digitală a luminii.

2a 2b
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Tehnica substractivă implică un consum suplimentar de 
material (un întreg blanc) și preţuri mai mari, fapt care a dus 
către dezvoltarea de noi materiale (3) și tehnici care au per-
mis utilizarea printării 3D în confecţionarea protezelor totale.
Scopul articolului de faţă îl constituie prezentarea unui caz 
clinic în care se utilizează prototiparea rapidă (printarea 3D) 
pentru confecţionarea unei proteze totale, ca alternativă mai 
eficientă și fiabilă a tehnicii clasică. Materialul utilizat în 
confecţionarea protezelor totale a rezultat prin îmbunătăţirea 
polimerului fotoreticulabil existent pe piaţă E-DENT 100®, 
polimetil metacrilat (PMMA, Envisiontec GmbH, Gladbeck, 
Germania) prin adaos de 0,4% în procente masice de 
nanoparticule de oxid de titan. Materialul utilizat este adaptat 
și conceput pentru echipamentul DLPM (Digital Light 
Projection Manufacturing = Fabricare prin proiecţia digitală a 
luminii) dezvoltat de Envisiontec GmbH (Gladbeck, 
Germania). Prin acest procedeu rășina lichidă este 
polimerizată stratificat cu o sursă de proiectare a luminii. 
Obiectul este construit în poziţie răsturnată, pe platformă de 
ridicare (Fig.1).

PMMA-ul iniţial este recomandat de producători pentru 
restaurări protetice de dimensiuni reduse (coroane sau punţi 
de 2-3 elemente), pe termen limitat datorită rezistenţei meca-
nice reduse și riscului de contaminare bacteriană. Prin aditi-
varea polimerului cu 0,4% naoparticule de oxid de titan, 
nanocompozitul obţinut prezintă o activitate antimicrobiană 
foarte bună faţă de Candida scotti (3). Prin urmare, este de 
aşteptat să prevină ataşarea, înmulţirea, colonizarea microor-
ganismelor şi formarea biofilmelor pe protezele dentare. 

Rezultatele experimentale ale comportamentului de rezistenţă 
mecanică, îl recomandă pentru a fi folosit în printarea 3D a 
protezelor dentare (13).

Cazul prezentat este realizat în cadrul proiectului 
PRIDENTPRO, având avizul nr. 98 din 20.10.2016 din partea 
Comisiei de Etică a Cercetării Știinţifice (CECS) UMF “Carol 
Davila” București și protocolul înregistrat în sistemul 
internaţional de protocoale ClinicalTrials.gov Identifier: 
NCT02911038 (https://cl inicaltrials.gov/ct2/show/
NCT02911038).

Pacientul de 81 de ani cu edentaţie totală bimaxilară protezată 
mobil, în prezent incorect, (Fig. 2 a și b) se prezintă în 
vederea confecţionării unor proteze totale într-un număr cât 
mai redus de ședinţe, protezele totale vechi necesitând a fi 
înlocuite (Fig. 3 a - d).
La examenul exobucal din normă frontală (Fig. 4) se remarcă: 
buzele invaginate cu roșul buzelor dispărut (în special la 
nivelul buzei superioare), șanţurile nazo-labiale și șanţul 
labio-mentonier adâncite, etajul inferior redus dimensional.
Etapele clinice parcurse au fost similare obţinerii unei proteze 
prin tehnica clasică, și anume:

Etapa clinică 1: Semnarea consimţământului, amprente pre-
liminare ale ambelor maxilare cu material tip alginat (ALGIMAX 
CHROMATIC, Major, Italia) în portamprente standard în 
vederea confecţionării lingurilor individuale din acrilat fotopo-
limerizabil. În aceeași ședinţă se realizează fotografii  
extraorale și endobucale necesare culegerii informaţiilor ce 
vor fi utilizate în design-ul piesei protetice.

Fig. 3 – Aspectul protezelor vechi (a – d)– se constată necesitatea înlocuirii acestora (dinţii restanţi abrazaţi, numeroasele reparaţii ale bazei protezei, etc).

Fig. 4 – La examenul exobucal se observă aspectul 
invaginat al buzelor, cu dispariţia roșului buzelor.3d

3a 3b 3c
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F

Etapa clinică 2 (Fig. 5 a - f): Amprenta funcţională se 
realizează în portamprentă individuală utilizând ceară 
bucoplastică Ex-3N-Gold® (Johannes Meister, Germania). 
Se determină nivelul și direcţia planului de ocluzie pe 
șablonul maxilar utilizând planul Fox. Se modelează curbura 
vestibulară a bordurii superioare în raport cu aspectul și 
plenitudinea buzei superioare. Curbura vestibulară a 
șablonului va reprezenta un reper important pentru design-ul 
formei și curburii grupului frontal maxilar.
Se aplică și șablonul mandibular iar dimensiunea verticală de 
ocluzie se determină prin scaderea 2-3 mm din dimensiunea 
verticală de repaus (DVR).
Determinarea relaţiei centrice (RC) se realizează utilizând 
tehnica înregeistrării grafice intraorale, după montarea 
plăcuţei Gerber din setul Candulor CRS 10 (Candulor AG, 
Glattpark, Elveţia) pe șablonul inferior și a inscriptorului pe cel superior. 

Se fac cel puţin două determinări succesive. Dacă acestea 
coincid, se montează sistemul de fixare și cele două șabloane 
se solidarizează utilizând silicon de ocluzie Registrado 
Clear®, (VOCO, GmbH, Cuxhaven Germania)(4).
Pe șablonul superior se marchează linia mediană, linia 
canină, linia surâsului (Fig. 6 a și b). Alegerea formei dentare 
se realizează utilizând principiile esteticii faciale și dentoge-
niei. Se fac măsurători suplimentare pentru determinarea 
dimensiunilor dentare, alegerea culorii (5).  
Eventualele sugestii ale pacienţilor legate de forma, poziţia 
sau alte observaţii sunt înregistrate în această etapă.

Informaţiile sunt transmise atât în format fizic (amprente 
funcţionale, înregistrarea RC și liniei mediane, linei canine, 
liniei surâsului) cât si virtual (date clinice și fotografii) către 
laborator.

Fig. 6 a - Marcarea reperelor pe șablonul maxilar (linia 
mediană, linia surâsului, linia canină), b - șabloanele sunt 
solidarizate în RC și trimise laboratorului.

Fig. 5 Etapa clinică 2: a – amprente funcţionale cu ceară buco-plastică, b – planul Fox cu tijele montate pentru utilizare, c – proba șablonului maxilar –  
determinarea poziţiei dinţilor maxilari în zona frontală, d și e –utilizarea planului Fox pentru determinarea nivelului și direcţiei planului de ocluzie în zona laterală și 
frontală, f – determinarea relaţiei centrice (RC) utilizând metoda înregistrării grafice intraorale (plăcuţa Gerber cu înregistrarea arcului gotic).
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Fig. 7 a – Scanarea modelelor  
independent și în RC, 
b – Aspectul modelului mandibular 
scanat.

Fig. 9 (a – c)–Designul protezelor totale.

Fig. 10 (a – b)– Protezele finalizate 
(printate, prelucrate și cosmetizate) 
pe modelele funcţionale.

În laborator modelele se toarnă  utilizând ghips clasa a IV-a și 
apoi se scanează individual și în RC utilizând scanerul 3D D 
700 (3Shape®, Copenhaga, Danemarca) (Fig. 7 a și b).
Pe modelele scanate (Fig. 8 a - c) se realizează designul pro-
tezelor cu ajutorul software-ului 3Shape® (Copenhaga,  
Danemarca) respectând indicaţiile transmise legate de forma, 
mărmea și culoarea dentară și ţinând cont de doleanţele 
pacientului (Fig. 9 a - c).
Fișierele cu designul pieselor protetice sunt transmise medicu-
lui care le analizează și solicită eventuale modificări. 
Printscreen-uri ale designului sunt transmise pacientului și/sau 
familiei acestuia pe email sau alte mijloace de comunicare 
virtuală, fără a mai fi necesară o ședinţă separată de probă 
a machetei.

După realizarea modificărilor estetice și/sau funcţionale solici-
tate se trece la printarea și prelucrarea pieselor protetice.
După construcţia strat cu strat a lucrării, aceasta este prelucrată, 
modelul 3D obţinut este imersat într-o baie chimică separată 
(alcool izopropilic), pentru îndepartarea excesului de răşină, se 
îndepărtează suporţii de sprijin, este sablat, se finisează iar 
apoi este tratat într-un cuptor cu radiaţii ultraviolete pentru 
polimerizarea finală (6).

În final lucrarea protetică este cosmetizată cu un acrilat 
multifuncţional autoplimerizabil, cu o stabilitate coloristică în 
timp foarte bună, disponibil în trei nuanţe (Vertex Acrylic stain, 
Vertex Dental®, Olanda), pentru porţiunea gingivală a protezei 
(Fig. 10 a și b).

10a 10b
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8b 8c
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Fig. 8 (a – c)– Fișierele modelelor scanate montate în RC se analizează în software-ul de design.
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Etapa clinică 3 – Protezele sunt inserate în cavitatea bucală a 
pacientului și se realizează adaptarea funcţională.  
Pacientul este mulţumit de rezultatul obţinut (Fig. 11 a și b).
Urmează ședinţele de adaptare și funcţionalizare și dispensa-
rizarea la 6 luni.

Discuţii și concluzii:
Avantajele tehnologiei CAD-CAM în confecţionarea  
protezelor totale sunt (7):
- Reducerea numărului de ședinţe necesare de tratament la 2-3.
- Informaţiile clinice sunt culese într-o ședinţă care poate dura 
în medie 1-2 ore iar inseţia protezei se poate realiza în 
următoarea ședinţă clinică. Va urma o nouă întâlnire pentru 
eventualele adaptări, retușuri.
- Necesită un timp clinic mai redus pentru medic, deci costurile 
manoperei vor fi mai reduse comparativ cu protetica clasică.
- Toate informaţiile colectate de la pacient sunt transformate în 
fișiere digitale și stocate.
De asemenea design-ul protezei este stocat în format digital. 
În consecinţă, lucrarea protetică poate fi refăcută identic cu cea 
precedentă în caz de deteriorare sau pierdere, fără a mai 
necesita prezenţa pacientului sau înregistrări clinice suplimentare.
- Comparativ cu metoda clasică, în utilizarea tehnologiei CAD-
CAM modelele funcţionale se păstrează intacte, acestea fiind 
doar scanate pentru realizarea fișierelor digitale.
- În cazul în care se intenţionează inserţia de implanturi den-
tare, informaţiile obţinute prin scanarea modelelor pot fi utilizate 
pentru confecţionarea ghidului chirurgical.
- Tehnologia de printare 3D reduce semnificativ consumul de 
material și implicit costurile de realizare tehnică a piesei protetice.
Conform unui review sistematic al literaturii de specialitate 
publicat în 2016 în Journal of Prosthetic Dentistry de Kattadiyil 
și colab. (8), până în anul 2015 nu au existat studii care să 
evalueze aspectele clinice ale purtării protezelor mobilizabile 
confecţionate CAD-CAM, numeroasele articole publicate  
referindu-se la descrierea tehnicilor de realizare sau evaluarea 
literaturii de specialitate.
După 2015 (8) au fost publicate 4 studii clinice, dintre care 3 au 
utilizat sistemul AvaDent (Global Dental Science): Kattadiyil și 
colab.(9) – 15 pacienţi, Bidra și colab. (10) – 14 pacienţi, 
Saporano și colab. (11) – 48 pacienţi și un alt studiu a utilizat 
sistemul Wieland (Wieland Dental, Germania) Schwindling & 
Stober (12) – 5 pacienţi, toate protezele totale realizate utilizând 
tehnica substractivă (frezarea bazei protezei) urmată de lipirea 
dinţilor prefabricaţi.
Nici un studiu nu a evaluat până în prezent aspectele clinice ale 
protezelor totale relizate prin tehnologia aditivă (printare 3D).
În ciuda numărului limitat de pacienţi, studiile efectuate au 
arătat că introducerea tehnologiei CAD-CAM în confecţionarea 
protezelor totale simplifică mult realizarea acestora, reduce 
numărul de ședinţe și a timpului de lucru, permite realizarea 
unei construcţii protetice într-o perioadă mai scurtă de timp și 
constituie o alternativă promiţătoare la tehnicile clasice utilizate 
până în prezent.

Cazul clinic este realizat în cadrul proiectului PRIDENTPRO 
“STEREOLITHOGRAPHIC TECHNIQUE FOR COMPLETE 
DENTURE FABRICATION”, cu suportul financiar din partea 
Unităţii Executive pentru Finantarea Invatamantului 
Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii și Inovarii, CCCDI- 
UEFISCDI, Grant nr. 30/2016 în cadrul PNCDI III.
Mulţumiri d-nei technician dentar Oana Ene, DDX Europa SRL 
pentru designul și execuţia pieselor protetice.
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The Award – Excellence in Prosthodontics – Contest 2017
AIOP - (Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica) - Professional of the Year Awards

Tehn. Dent. Cristian Ioan Petri (Cluj – Napoca) şi Dr. Ionuţ Brânzan (Zalău) - România
Powered by_ Dental Initiative ...

 AIOP – (Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica) s-a înfiinţat pe 
data de 7 Aprilie 1979 la Milano. Membrii fondatori fiind: Adriano Bracchetti, 
Sergio De Paoli, Gianfranco de Phoebus, Francesco Lo Bianco, Vittorio Milani, 
Peter Minchiotti, Ex-Mongini Emilio Rastelli, Sergio Zecchin și prin procură, din 
Statele Unite ale Americii, d-na Frank V. Celenza, care a susţinut şi încurajat 
colegii din Italia.
Cel mai important obiectiv al Academiei este „Dezvăluirea și difuzarea 
cunoștinţelor protetice d.p.d.v ştiinţific“ către un număr tot mai mare de colegi, 
medici dentişti şi tehnicieni dentari, cunoştinţe care pot fi aplicate în munca de zi 
cu zi. Multe acţiuni sunt extrem de inovatoare, pentru moment: implicarea egală 
în societatea tehnicienilor dentari, crearea unei secţiuni a tehnicienilor dentari în 
interiorul secţiunii clinice și introducerea a doi dintre reprezentanţii lor în Consiliul 
Director. În Octombrie 1982 s-a organizat primul Congres Internaţional de 
Protetică dentară la Bolognia. De atunci, AIOP a organizat 35 de congrese 
internaţionale şi sute de cursuri şi conferinţe naţionale. 
 O dată la doi ani AIOP acordă două premii importante repartizate 
astfel: 
AIOP - Premiul (The AWARD ) „Mario Martignoni“ pentru cea mai bună 
contribuţie știinţifică pentru cercetare și AIOP-ANTLO - Premiul (The AWARD) 
„Roberto Polcan“ pentru cea mai corectă realizare protetică a unui caz clinic de 
o importanţă deosebită sau de excelenţă clinică inovatoare.
 Concursul are caracter știinţific iar premiile sunt acordate în semn de 
recunoaștere a meritelor personale ale câștigătorilor pentru încurajarea  
interesului public în acest domeniu.
 În timpul celei de a IX-a Ediţii AIOP - Meeting Mediterraneo 2017, cu 
tema “La forma dei denti: natura e tecnica a confronto”, echipa câștigătoare a fost 
premiată de Dr. Paolo Vigolo (președintele AIOP) și de unul dintre juraţii 
competiţiei Dr. Pascal Magne.
Prezentarea de caz cu Nr.137 susţinută de Dr. Ionuţ Brânzan (Zalău) și 
Cristian Petri CDT (Cluj-Napoca) din România, a cîştigat Premiul – 
Excelenţa în protetică în cadrul Concursului din anul 2017.
 Ceremonia de premiere a câştigătorilor şi Prezentarea cazului au avut 
loc pe data de 7 Aprilie, pe scena Congresului AIOP, Riccione – Italia.
 Concursul s-a adresat echipelor, formate din dentiști și tehnicieni 
dentari, din întreaga lume. Fiecare echipă a trimis o singură prezentare de caz şi 
a postat toate materialele necesare între 1 şi 28 Februarie direct pe grupul 
Zerodonto Stomatologie Concurs la adresa: https://www.facebook.com/groups/
zerodonto
 Comitetul de evaluare, condus de Pascal Magne și Michel Magne a 
selectat cele mai bune trei cazuri pe baza următorilor parametri: situaţia iniţială, 
rezultatul final, clasificarea dificultăţilor, secvenţa operativă și documentaţia.
 Apoi, cele mai bune trei prezentări de caz au fost evidenţiate pe web 
timp de două săptămâni și de asemenea pe site-ul AIOP unde vizitatorii au avut 
posibilitatea să vadă şi să aleagă cazul preferat. 
 Prezentarea de caz cu cele mai multe voturi a fost declarată 
câştigătoare. Prezentările de caz  înscrise în concurs au avut situaţii iniţiale 
complexe iar abordările au fost complicate, la un nivel profesional foarte ridicat. 
S-au prezentat mai mult de 170 de cazuri, din 54 de ţări. 
 

Cazul prezentat de noi descrie tratamentul restaurativ al unei paciente de 28 de 
ani a cărei principală nemulţumire era sensibilitatea dentară.  
Pacienta a consumat două lămâi pe zi timp de 12 ani, fără istoric de traumă 
dentară sau facială, fără traumatisme dentare, probleme articulare, musculare 
sau parodontale. Pe lângă restaurarea esteticii și a funcţiei, principalul obiectiv a 
fost menţinerea vitalităţii pulpei și păstrarea cât mai multor structuri dentare. 
 Terapia de restaurare complexă abordată a presupus o strategie de 
tratament clară şi bine stabilită de la început.
Recunoaşterea reuşitei tratamentului a venit în momentul selectării cazlui nostru 
printre cele trei cazuri din finală: 
• Case 68 | The Award 2017 | Spain/USA: Manuel Bratos DDS, MSD, CDT / Maria 
Nart DDS, MSD, ABO / Kenny Choy DDS, MSD
• Case 80 | The Award 2017 | Japan: Dr.Yoshinori Kamae D.D.S / Dt. Ken 
Takahashi R.D.T
• Case 137 | The Award 2017 | Romania: Dr. Ionut Branzan / Dt. Cristian Petri
 Impulsul de a participa la concurs a venit din partea dnei. Dr. Diana 
Boangăr, ocazie cu care-i mulţumim pentru încredere şi suport. La fel de mult a 
contribuit şi “The Coach”- dl. Dr. Bogdan Bâldea - cu care am realizat această 
strategie de tratament în urmă cu patru ani. 
 Cele două săptămâni în care s-au votat cazurile pe pagina Zerodonto 
şi pe pagina de Facebook au fost incredibil de interesante. Comunitatea medicilor 
şi a tehnicienilor din ţară şi din străinătate ne-a oferit un adevărat suport. Astfel, 
Cazul nostru cu Nr-ul137 a reuşit să strângă 67,7 % din cele 1015 voturi iar pe 
Facebook au fost peste 1200 de Like-uri.
Am aşteptat cu bucurie, dar si cu destule emoţii, pentru că nu e puţin lucru să 
primeşti susţinerea atâtor specialisti.
 Bucuria succesului şi onoarea este cu atât mai mare cu cât aprecierea 
efortului echipei noastre vine din partea AIOP şi din partea unei audienţe de 
peste 1000 de specialisti respectaţi, aşa cum am întâlnit la toate aceste eveni-
mente organizate impecabil de AIOP. 
 Cele două zile de congres au fost foarte interesante şi educative, cu 
un nivel foarte bun din punct de vedere al informaţiei şi pe deasupra plăcut, 
pentru că ne-am întâlnit cu o mulţime de oameni deschişi şi prietenoşi.
Participarea la aceste conferinţe înseamnă pentru noi o provocare bine-venită, 
deoarece ne obligă să ne documentăm şi să aducem informaţii relevante şi 
interesante. Pentru că de fiecare dată reacţiile au fost bune, mă gândesc că am 
reuşit ce ne-am propus.

În acest sens, Vă aşteptăm la Cluj-Napoca, în perioada 16-17 Iunie 2017, la 
Congresul TEAM, cu tema: “Tratamentul interdisciplinar orto-protetic: de la  
planificare la execuţie” unde, echipa formată din Dr. Bogdan Bâldea,  
Dr. Diana Boangăr, Dr. Ionuţ Brânzan şi Tehn. Dent. Cristian Petri va împărtăşii 
cu Dvs. experienţa şi informaţii de ultimă oră.

Pentru mai multe informaţii şi vizualizarea cazului câştigător – 
http://en.zerodonto.com/2017/02/case-137-the-award-2017-ionut_branzan- 
cristina_petri-romania/



A doua zi a congresului. Înaintea cursului de modelaj și preparații, 
susținut de Dr. Dario Severino și Alberto Battisteli. 

Premirea la cina festiva Giuliano Vitale și Paolo Vigolo, Președintele și Vicepreședintele AIOP.

O zi de know-how cu Dr. Pascal Magne.

Modelaj AFG 3D by Alberto Battisteli. Un curs foarte interesant și educativ.

Dario Severino și Ionuț Brânzan la cina festivă. Cele trei echipe finaliste.

Echipa de premiere, organizatorii congresului, Dr.Pascal Magne și TEAM România. 
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Arta de a imita natura 
Tratamentul minim invaziv al dinţilor anteriori coloraţi folosind faţete ceramice din IPS e.max Press
Dr. Stefen Koubi, Marseille şi Gérald Ubassy, Rochefort du Gard – Franţa
Adaptare Dr. Andrea Czimmerman din Reflect Magazine - Aprilie 2017

Autorii descriu o abordare de tratament care pentru ei repezintă aplicaţia biomimeticii în stomatologie. 
Aceştia arată cum coloraţiile severe la dinţii anteriori pot fi acoperite excelent utilizând faţete subţiri 
din ceramică presată. 

The art of mimicking nature
Minimally invasive treatment of stained anterior teeth using IPS e.max Press ceramic veneers
Abstract
Attractive, flawless teeth have become a matter of course. Today’s patients expect their teeth to be more than just functional. 
The appearance of teeth has become an integral component of well-being. As a result, modern dentistry no longer concentrates on 
simply providing curative and restorative treatment, but also offers esthetic dental solutions. Furthermore, the demand for minimally 
invasive treatment modalities is growing. As dental professionals, we have a responsibility to act according to ethical principles and 
to use the best possible treatment options. In some cases this means having to explore new possibilities and/or question customary 
procedures. For example, do severely stained teeth always have to be completely masked with an opaque material, or can we find 
a way of “covering up“ the stain, but still maintaining the lifelike colour from within the tooth?
Key-words: biomimetics, minimally invasive treatment, severe discolorations, thin vestibular veneers on upper and lower jaw, dental 
esthetic solutions.

Rezumat
Dinţii atrăgători, fără defecte, au devenit o cerinţă obligatorie. Pacienţii din ziua de astăzi îşi doresc dinţi care să fie mai mult decat 
funcţionali. Aspectul dinţilor a devenit o componentă integrată a stării de bine. Drept rezultat, stomatologia modernă nu se mai 
concentrează doar pe oferirea unui tratament curativ şi restaurativ, ci oferă şi soluţii estetice dentare. Mai mult, cererea de tratamente 
minim invazive este în creştere. 
Ca profesionişti în domeniul dentar, avem responsabilitatea de a practica în conformitate cu principiile etice, şi de a folosi cele mai 
bune metode de tratament posibile. În unele cazuri acest lucru presupune să explorăm noi posibilităţi sau să punem la îndoială 
tehnicile standard. De exemplu, este întotdeauna necesar ca dinţii coloraţi sever să fie acoperiţi cu un material opac, sau putem găsi 
o modalitate de a acoperi coloraţia şi în acelaşi timp de a menţine culoarea cu aspect natural al dintelui? 
Cuvinte cheie: biomimetica, tratament minim invaziv, coloratii severe, fatete subtiri vestibulare maxilare si mandibulare, solutii estetice 
dentare.

Fig. 1 Aspect preoperator: Pacienta a dorit acoperirea 
coloraţiilor de pe dinţii săi. S-a planificat tratament cu 
faţete ceramice presate. 

LUCRUL ÎN ECHIPĂ

Studiu de caz
DIdeea din spatele acestui caz a fost să privim structura dentară colorată ca pe un 
prieten, şi nu ca pe un inamic, ci să abordăm provocările într-o manieră jucauşă. 
Disilicatul de litiu sub forma IPS e.max® Press a reprezentat un partner bine-venit în 
această provocare. Acest material poate fi utilizat pentru confecţionarea unor faţete 
foarte subţiri, cu grosime asemănătoare lentilelor de contact, ce se cimentează apoi 
pe dinţi. Restaurările conferă dinţilor caracteristici de vitalitate ce persistă în timp. 

Analiza
Pacienta ni s-a adresat pentru o soluţie de acoperire a dinţilor anteriori coloraţi sever 
(la arcada maxilară şi mandibulară) (Fig. 1). Deoarece obiectivul tratamentului era de 
natură estetică, era esenţial să respectăm principiile stomatologiei minim invazive. 
După ace s-a pus diagnosticul şi s-a discutat cu pacienta, s-au stabilit parametrii 
estetici. Procedura standard este documentarea acestor cazuri cu fotografii în repaus 
şi în timpul mişcărilor mandibulare. Planul de tratament s-a bazat pe un wax-up  
diagnostic. Criteriile morfologice au avut importanţă minoră în acest caz, deoarece 
tratamentul s-a concentrat pe mascarea coloraţiilor. S-au realizat doar mici retuşuri, de 
exmplu legate de poziţia dintelui 12. În plus, pacienta a solicitat ca diastema îngustă 
dintre dinţii 11 şi 21 să fie închisă. 

Planificarea
Urmărim principiile biomimetice ori de câte ori putem, cu obiectivul de a leza minim struc-
tura dentară sănatoasă. În plus, urmărim să includem dinţii naturali în planul de tratament. 
Materialele moderne oferă mijloace pentru a veni înîntampinarea acestei provocări. 
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Proprietăţile multor produse integral ceramice sunt aproape 
identice cu cele ale smalţului dentar. Materialele au şi culoarea 
structurii dentare naturale. Utilizând tehnicile potrivite, 
restaurările ultra-subţiri pot avea un aspect natural. În cazul de 
faţă, am hotărat să obţinem maximul de la proprietăţile optice 
ale disilicatului de litiu. Opacitatea redusă a ceramicii presate, 
ce e adesea considerată un dezavantaj pentru faţete, a devenit 
defapt aliatul nostru în acest proiect. Soluţia de tratament 
convenţional ar fi fost faţete opace fabricate pe modele refrac-
tare (un procedeu complex). Abordarea noastră a fost de a 
difuza coloraţiile, şi nu de a le masca complet. Faţetele din 
disilicat de litiu presat vor acţiona ca un filtru optic. Vor permite 
luminii să patrundă, dar o vor dispersa, asemănător ţesutului 
dentar natural. 

Selecţia ingotului
Am fost puşi în faţa provocării de a reduce o cantitate minimă 
de substanţă dentară, şi apoi de a masca dinţii şi a creea  
iluzia smalţului natural. Am selectat ingotul potrivit de IPS e.
max Press înainte (!) de a prepara dinţii, luând în calcul 
potenţialul optic al materialului. În cazuri în care coloraţiile tre-
buie acoperite complet, trebuie utilizat un ingot cu opacitate 
ridicată. Acest tip de restaurare presupune însă un spaţiu 
considerabil pentru a imita jocul de culori de la dinţii naturali.  
În cazul de faţă aşadar am ales un ingot presat cu translucenţa 
redusă (LT). Am plănuit să caracterizăm capa cu un strat aco-
peritor. Decizia de a utiliza un ingot translucent pentru a trata 
dentiţia colorată poate părea neobişnuită. A fost însă bazată pe 
o analiză atentă a situaţiei particulare şi a proprietăţilor optice 
ale materialului. Ideea a fost ca faţetele să acţioneze ca nişte 
filtre optice ce vor schimba culoarea ţesutului dentinar.  
Natura a reprezentat sursa noastră de inspiraţie: smalţul dentar 
NU este transparent, ci translucent. Difuzează lumină, şi astfel 
modifică nuanţa dintelui. 

Preparaţia
Un index siliconic s-a utilizat ca referinţă pentru prepararea 
dinţilor. O cantitate redusă, dar potrivită de substanţă dentară 
a fost îndepărtată în zona estetică a dinţilor. 
Pentru a defini adâncimea preparaţiei în smalţ, am realizat 
şanţuri orizontale de ghidaj (freze pentru realizarea şanţurilor 
sferice) (Fig. 2).

Etapele de laborator
S-a stabilit situaţia optimă utilizând wax-upul (Fig. 3).În etapa 
următoare s-au realizat restaurările ceramice. Faţetele 
ceramice au fost confecţionate prin tehnica obişnuită folosind 
ingoturi IPS e.max Press LT (Fig. 4). În timpul procedurii de 
individualizare ce a urmat, s-au păstrat proprietăţile translu-
cente ale capei şi strălucirea dintelui a fost crescută cu o 
ceramică pentru stratificare (IPS e.max Ceram). Am ţintit 
obţinerea unui efect de mascare (saturat) utilizând material 
pentru smalţ stralucitor şi opac. Cea mai mare provocare în 
procesul de stratificare a fost imitarea structurii dentinare, a 
zonelor de absorbţie, a translucenţei opalescente şi a efectului 
de halou în treimea incizală a dintelui. Când se realizează 
restaurări ultra subţiri, este recomandat să se verifice nuanţa 
obţinută cu materialele IPS e.max Ceram Essence în procesul 
de ardere a machiajului. Capele presate au avut o grosime de 
aproximativ 0.3 mm. Zonele cervicale şi treimea mijlocie a 
restaurărilor au fost acoperite cu un strat subţire de material 
pentru dentină (Deep Dentin B1). Pentru a obţine iluzia de 
profunzime, am aplicat un material Effect (Opal Effect 1) pe 

Ideea din spatele biomimeticii este recunoaşterea 
naturii drept profesor. 

Fig. 2 Prepararea minim invazivă: s-au marcat şanţuri de ghidaj orizontale 
pentru a stabili adâncimea preparaţiei în smalţ. 

Fig. 3 Mock-upul din silicon, realizat utilizând wax-upul, pe model.  
Provocarea a fost acoperirea cu succes a coloraţiilor, creînd în acelaşi  
timp un aspect natural utilizând restaurări ultra subţiri. 

Fig. 4 Capele presate (IPS e.max Press LT) au avut o grosime de aproximativ 
0,3 mm. Am profitat de proprietăţile optice ale ingoturilor translucente (Low 
Translucency).
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Fig. 8 Înainte de cimentare, faţetele au 
fost probate cu o pastă pe bază de 
glicerină pentru a simula rezultatul şi 
pentru a alege culoarea potrivită pentru 
cimentul compozit (Variolink Veneer). 
Aspectul suprafeţei este influenţat de 
neregularităţile din textură.

Fig. 9 Culoarea preparaţiilor dentare s-a luat în con-
siderare la alegerea nuanţei cimentului compozit. 
S-a ales pasta albicioasă de Variolink Veneer High 
Value +2. 
Un ciment foarte translucent ar fioferit un aspect gri 
restaurărilor. 

Figurile 10 şi 11 Faţetele au fost cimentate printr-o procedură 
sofisticată şi sistematică. 

segmente verticale din zona proximală. Am plasat un strat de 
dentină translucentă între zonele proximale – rata de amestec 
1:1 alcatuit din dentină B1 nesaturată şi dentină neutral.  
Am aplicat selectiv un amestec de material Mamelon (MM light 
şi MM yellow-orange) în treimea superioară a restaurărilor. Sub 
mameloni am aplicat ceea ce numim un “material de absorbţie”: 
violet Opal Effect violet, o pudră violet a fost amestecată şi 
colorată cu cincizeci la sută Impulse Transpa maro-gri. Partea 
dificilă a acestei proceduri a fost aplicarea fiecărui material 

individual pe faţete fară a creşte grosimea acestora. În final 
straturile au fost acoperite cu un material ceramic opalescent 
(Opal Effect 4) pentru a completa efectul estetic. Succesul 
rezultatului a depins de proporţia în care s-au folosit diverse 
materiale: o treime din strat a fost reprezentat de materialele 
menţionate şi două treimi de ceramică opalescentă (Opal 
Effect 4) (Fig. 5). Morfologia de suprafaţă a fost creeată  
conform modelelor, ce au oferit referinţa pentru forma şi textura 
dintelui. În etapa de finisare, am folosit metoda cunoscută a 
“creionului în două culori” pentru a realiza crestele şi 
concavităţile. În plus, am încorporat structuri foarte fine, 
aproape insesizabile. Apoi, restaurările au fost lustruite  
mecanic pentru a asigura integrarea uşoară în mediul oral al 
pacientului (Figurile 6 şi 7).

Cimentarea
Este esenţial pentru longevitatea restaurărilor ultra subţiri ca 
acestea să fie cimentate prin tehnica adezivă. Cu siguranţă 
acest pas este o procedură dificilă pentru numeroşi medici 
dentişti datorită complicaţiilor ce pot apărea. Cu toate acestea, 
dacă se urmează un protocol strict, eşecurile pot fi evitate. 

Proba
- Functională: Adaptarea exactă este esenţială!  
Restaurările noastre au îndeplinit pe deplin acest criteriu  
(IPS e.max are o precizie de 50 micrometri, care este ideala).
- Estetica: Culoarea restaurărilor a fost simulată cu paste  
pentru probă pe bază de glicerină şi s-a ales culoarea potrivită 
pentru cimentul compozit (Variolink® Veneer) (Fig. 8).

Selecţia agentului adeziv
Deoarece menţinerea faţetelor depinde exclusiv de puterea 
adeziunii la structura dentară, trebuie utilizate sisteme adezive 
ce folosesc condiţionarea acidă. Acestea asigură adeziune cu 
rezultate excelente (ExciTE® DSC).

Materialul de cimentare
Sunt preferate compozitele foto-polimerizabile pentru cimen-
tarea faţetelor datorită esteticii lor pe termen lung şi manevrarii 
uşoare. În acest caz s-a ales un material ce a întărit proprietăţile 
optice dorite: pasta Variolink Veneer Value +2 light (Fig. 9). 
Un material foarte translucent ar fi conferit faţetelor o nuanţă gri. 

Fig. 5 Straturile au fost construite pe cape (filtru optic) cu materiale ceramice 
diferite (IPS e.max Ceram).

Figurile 6 şi 7 După lustruire, fateţele subţiri aveau un aspect translucent  
natural combinat cu o uşoară opalescenţă şi un joc de culori.  
Aspectul suprafeţei este influenţat de neregularităţile texturii. 
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Figurile 12 şi 13 
Restaurările cimentate.  

Cimentarea adezivă asigură  
adeziunea de lungă durată a 

faţetelor. 

Fig. 14 
Faţetele subţiri se integrează uşor 
în mediul oro-facial. Rezultatul nu 
este compromis de zone colorate. 
Principiile fundamentale ale  
biomimeticii au fost îndeplinite. 

Câmpul de lucru
Recomăndam utilizarea digăi în jurul dinţilor individuali. Izolarea 
cu diga nu periclitează poziţionarea exactă a faţetelor şi 
prezintă diverse beneficii: medicul dentist se poate concentra 
pe fiecare dinte în parte; suprafeţele dentare preparate pot fi 
sablate fară ca pacientul să inhaleze particule dăunătoare de 
oxid de aluminiu; compozitul în exces poate fi uşor îndepărtat.

Adeziunea
Dinţii au fost abrazaţi cu aer pentru a îndepărta cimentul 
folosit la restaurările provizorii (Fig.10). Apoi, au fost condiţionaţi 
cu acid fosforic 37 la sută. Apoi s-au aplicat primerul şi adezivul 
pentru 40 de secunde şi s-a uscat suprafaţa (Fig.11).  
Materialele au fost fotopolimerizate un minut. Restaurările au 
fost condiţionate cu acid hydrofluoric pentru 20 de secunde. 
Apoi, au fost clătite atent, condiţionate cu silan şi acoperite cu 
un agent adeziv fotopolimerizabil. Apoi s-au aplicat faţetele şi 
s-a îndepărtat excesul de ciment. La final, restaurările au fost 
fotopolimerizate pentru 40 de secunde la intensitate ridicată 
(1200 mW/cm2; Bluephase® 20i).

Contact: 
Gérald Ubassy

Centre de Formation International
Route de Tavel – Impasse des Ormeaux

30650 Rochefort du Gard
France

contact@ubassy.com
www.ubassy.com

Contact:
Dr Stefen Koubi

L’institut de la facette
53 bis rue Saint Sebastien

13006 Marseille
France

koubi-dent@wanadoo.fr

Dent Distribution Grup
Str. Logofăt Tăutu nr. 66, Sector 3 
Bucureşti, Tel. 021 308 57, 51
office@dentdistribution.ro,
www.dentdistribution.ro

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

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

Plurifarm Dent
B-dul. Prof. Dr. Gh. Marinescu, 
nr. 43, Sector 5, Bucureşti,
Tel: 0 21 316 22 25
office@plurifarmdent.ro

Distribuitori autorizaţi Ivoclar Vivadent:

Finisarea restaurărilor
S-a îndepărtat diga şi s-a finisat atent zona cervicală.  
Am utilizat o lamă de bisturiu nr. 12 pentru a evita lezarea 
suprafeţei ceramice. Apoi s-a verificat ocluzia statică şi  
dinamica. Rezultatele au fost foarte atrăgătoare. Coloraţiile au 
fost mascate, dar resuarările prezentau un aspect natural,  
translucent şi strălucitor. Combinaţia dintre materialul de 
cimentare pentru faţete şi structura dentara a dus la obţinerea 
unei structuri rezistente, asemănătoare cu cea a dentiţiei  
naturale (Figurile 12 şi 13).

Concluzii
Dinţii atrăgători, fără defecte, au devenit o cerinţă standard.  
În cazul descris, faţetele presate din disilicat de litiu au oferit o 
modalitate eficientă de a obţine un echilibru natural între 
opacitate (acoperire) şi translucenţă (vitalitate). Dinţii restauraţi 
prezintă un joc natural de fluorescenţă şi strălucire (Fig. 14).
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Aparat de injectat Multipress ECO

1 an
garanție

Multipress Eco se deosebește prin calitatea perfectă și 
construcția fiabilă și solidă. Procesul de injecție 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.

BiOCeTaL
rășină acrilică termoplastică 
utilizată pentru efectuarea 
protezelor parțiale fără metal.

Culori: 3 nuanțe cu vinișoare, 
16 nuanțe Vita, Transparent

DenTifLex 
rășină poliamidă termoplastică 
utilizată pentru realizarea 
protezelor parțiale fără metal

Culori:  3 nuanțe cu vinișoare, 
Roz, Transparent

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

Culori: Roz cu vinișoare, Roz, 
Transparent

aCrOn
material nou și unic, pentru 
realizarea tuturor tipurilor de 
proteze.

Culori:  6 nuanțe de roz cu vinișoare 
• 1 nuanță de roz • 2 nuanțe de 

galben • 1 nuanță de transparent
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cercetare fundamental`

Your work merits a new Horizon

Cuptorul care SIMTE momentul în care să preseze!

6.190
euro

tva inclus

· 1 Starter kit Zirkonia 750
   pentru orice cuptor cumpărat.
· Pompa de vid inclusă
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