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1editorial

La începutul anului 1883, „Farul Constanţei”, primul 
iar rom nesc din Dobrogea  ublică n loc de editorial 

anunţul des re iniţiativa de a ridica o statuie marelui 
oet vidiu entru a fi vie dovadă că acest ăm nt  
nainte de a fi român  a fost roman”.
Anul trecut, 2017, s-a celebrat „Bimilenario” – 2000 de 
ani de la moartea lui Publius Ovidius Naso, poet de 
faimă internaţională, primul poet de pe teritoriul actual 
al României. Unii susţin că Ovidiu ar fi murit în anul 
17 d.Hr., alţii în primăvara anului 18 d.Hr., astfel încât 
am ales să vizitez Sulmona sa natală în 2017 şi să 
vorbesc despre asta în primăvara lui 2018 – odată cu  
Centenarul! Am găsit Sulmona „cea cu ape reci” acolo 
unde o lăsase Ovidiu, un orășel de provincie în ţinutul 
pelignilor. Nivelul pieţei se mai ridicase, dar apeductul 
era la locul lui, ca un drum pe care se poate călători 
în timp. Vă invit deci să facem împreună o plimbare...
De la virtus şi mores maiorum la luxus asiaticus – şi 
apoi direct la dictatură
În 195 î.H., Cato cel Bătrân revendica vehement virtus 
şi mores maiorum, adică virtuţile şi tradiţiile romane, 
pe care le considera detronate de către influenţele 
străine ce erau, după părerea sa, sursa tuturor viciilor. 
Criza de valori care devasta ultimele zile ale Republicii 
la Roma era exprimată prin luxuria, respectiv intro-
ducerea luxului în Italia în urma cuceririi Mediteranei 
orientale. Romanii se înghesuiau să admire, să imite, 
să cumpere modul de viaţă şi bunurile regeşti ale Asiei 
Mici. Tradiţionalist, Cato striga în Senat că, odată cu 
uzanţele şi obiceiurile „elene”, au intrat în Roma toate 
viciile: avariţia, libertinajul, beţia, plăcerile, desfrânarea, 
banchetele obscene, efeminarea care îi transforma 
pe bărbaţi în nişte molâi nefireşti, debili fizic şi psihic.  
Toate acestea erau unite sub o singură denumire: 
goana nebună după lux. O sumă de legi au fost emise 
pentru a domoli această obsesie a romanilor, de la  
unele care normau ce se poate servi la un banchet până 
la ce bijuterii pot purta femeile sau cât se poate cheltui 
pentru o înmormântare, cea mai strictă lege fiind emisă 
în timpul dictaturii lui Cezar, Lex Iulia Sumptuaria,  
46 î.H.. Totuși, nimic nu s-a putut face împotriva  
obiceiului ca cei care doreau o carieră în politică,  
cursus honorum, să ofere cetăţenilor de rând lupte 
de gladiatori şi jocuri din ce în ce mai spectaculoase în 
arenă, precum şi banchete, adică pâine şi circ, pentru a 
obţine funcţia politică dorită. 
Un cunoscut exemplu este Cicero, un politician roman 
celebru dar şi extrem de ipocrit, care se îmbogăţea 
din ce în ce mai mult, în timp ce predica moderaţia, 
profitând de fiecare ocazie pentru a aduna averi, dar 
făcând-o mereu pe moralistul. Cu o viziune „curat” 
neoliberală asupra banilor, Cicero ne expune în opera 
sa filozofică punctele sale de vedere etice şi teoretice 
despre bogăţie, definind lăcomia de bani, avariţia, ca 
pe o „boală a sufletului”, un semn al unui spirit decăzut, 
în timp ce în realitate toate acţiunile sale erau orien-
tate spre dobândirea unei averi din ce în ce mai mari, 
pornind de la dota soţiei până la exploatări de păduri, 
terenuri şi ferme în afara oraşului, închirieri de blocuri 
de locuinţe în Roma (insulae), moşteniri primite de la 
prieteni şi clientes, avocatură, funcţii publice, comerţ cu 
sclavi, etc. – politica şi bogăţia funcţionau (şi) la Roma 
pe principiul vaselor comunicante. 
Cei care doreau o carieră în politică trebuiau să afişeze 
un trai luxos şi să cheltuiască sume mari, pe care de 
multe ori le împrumutau, punând garanţii imobiliare, 
urmând să le recupereze după obţinerea magistraturii. 
Nu exista şcoală publică, prin urmare a face politică, 
a accede la funcţii, nu era pentru oricine; bogăţia fa-
cilita drumul în politică iar Senatul a fost mereu un loc 
pentru aristocraţi, mari proprietari de pământ, dar care 
obţineau prin intermediari venituri mari şi din comerţ, 

împrumuturi sau imobiliare. Trebuia să fii cel puţin 
înstărit ca să ajungi în politică, acolo unde deveneai 
de-a dreptul bogat. Secolul I î.H. a atins apogeul.  
(Apropo, secolul XXI cum vi se pare?)
Împrumuturile cu garanţii imobiliare, combinate cu canti-
tatea enormă de bani care plecau spre Orient pentru că,  
investiţi acolo, puteau aduce rapid un profit cu mult mai 
mare decât în Roma, au dus pe de o parte la „scumpi-
rea banilor” prin dobânzi foarte mari, dar şi la lipsa lor 
fizică la nivel local, iar pe de altă parte la devaloriza-
rea proprietăţilor imobiliare utilizate ca garanţie şi deci 
la insuficienţa valorii acestora în momentul executării  
datoriei de către creditor, care brusc devenea „stăpânul” 
împrumutatului. Cetăţenii Romei se vedeau în situaţia 
de a-şi pierde şi demnitatea odată cu patrimoniul şi 
de a deveni pur şi simplu sclavi. Roma se confrunta 
cu o criză financiară şi nu avea cu ce să îşi plătească  
legiunile. Exploatările miniere din provincii nu făceau 
faţă cererii de metal preţios, Roma depindea de  
lichiditatea monetară şi de cheltuielile continue, problema  
datoriilor se acutiza, agravată de practicile de tezauriza-
re şi de împrumut cu dobândă; s-a ajuns la interzicerea  
exportului de aur şi argint din Roma. 
Criza financiară antrena instabilitate politică, războiul 
civil între Cezar şi Pompei fiind una dintre consecinţe. 
În lipsa acută de lichidităţi, Cezar a propus evaluarea 
proprietăţilor la valoarea avută înainte de criză, pentru 
ca proprietarii să beneficieze la o eventuală vânzare 
a acestora de o şansă pentru a putea plăti datoriile:  
datio in solutum era un acord care permitea  
lichidarea datoriilor prin transferul de bunuri şi proprietăţi.  
Dacă situaţia vă sună cunoscut, este probabil  
pentru că aţi auzit recent de contractul de dare în plată:  
Lex Iulia de bonis cedendis, aprobată de Cezar şi de 
succesorul său Augustus, care prevedea aşa-numita 
cessio bonorum, în încercarea de a oferi o soluţie 
rezonabilă la pericolul iminent ca Roma să îşi trans-
forme cetăţenii în sclavi, oferindu-le acestora un minim 
necesar pentru a supravieţui şi a evita umilirea publică. 
(Această măsură se va regăsi mai târziu şi în codul de 
legi al lui Iustinian.) Realizând că problema lichidităţii 
monetare generează dobânzi abuzive şi ameninţă 
existenţa statului, Octavian Augustus a întreprins o 
amplă reformă financiară şi administrativă, separând 
printre altele plăţile necesare armatei de profesionişti a 
imperiului prin aerarium militare; ulterior, minele de aur 
şi argint au fost gestionate direct de bugetul împăratului, 
în încercarea de a restabili un echilibru între controlul 
resurselor monetare şi piaţa financiară. 
În acest climat instabil, dar aparent foarte ofertant, 
generaţia aristocrată tânără a Romei, născută în lux şi 
în perioada de pace de după războiul civil, nu-şi mai 
dorea nimic din viaţa grea şi plină de responsabilităţi a 
părinţilor, nu se simţea atrasă de războaie de cucerire 
purtate prin provincii îndepărtate şi nu rezona la valorile 
tradiţionale promovate de poeţii „oficiali” ca Horaţiu şi 
mai ales Virgiliu, consideraţi plicticoşi şi depăşiţi. 
Născut în 43 î.H. la Sulmona, aflată în ţinutul  
pelignilor la numai câteva zile distanţă de Roma, purtând  
claviile roşii ale ordinului ecvestru, Publius Ovidius 
Naso se opune dorinţei părinteşti de a urma o carieră 
în slujba statului, dacă nu una militară măcar una civilă,  
preferând viaţa frumoasă şi lipsită de griji a unui tânăr 
nobil roman de condiţie medie, dar cu un talent literar 
care deschidea uşile aristocraţilor romani din cercul  
puterii. Ovidiu scrie în deplină libertate despre tot ce îi 
trece prin cap, de la dragoste la cosmetice, elogiază 
amorul în contra războiului şi îl promovează ca modus 
vivendi în Ars Amatoria, devine poetul la modă în 
Roma, duce o viaţă lipsită de griji – până când într-una din 
zile, în timp ce îşi vizita un prieten, primeşte un ordin de  
relegatio, adică este exilat de însuşi împăratul 

Augustus, fără o 
hotărâre a Senatului 
şi aparent fără motiv, 
la marginile Imperiului, 
în Sciţia Mică, în ce-
tatea Tomis. Motivul? 
Un mister până astăzi. 
Poetul îl numeşte  
„carmen et error” – 
o poezie şi o greşeală. 
Nu există date despre 
nici o crimă, despre 
nici un complot, des-
pre nici un motiv se-
rios care să fi justificat 
măsura şi mai ales nu 
există nici o acuzaţie, 
prin urmare nu a existat vreun proces în care să se fi 
pronunţat vreo sentinţă. Doar un ordin al Împăratului şi 
un termen foarte scurt de executare. 
Disperat, în mijlocul unui ţinut barbar, departe de  
confortul şi de lumea bună a Romei, Ovidiu se roagă de 
Împărat, îl linguşeşte, îşi pune în acţiune soţia, rudele, 
prietenii sus-puşi, face orice pentru a fi adus înapoi, dar 
fără succes şi îşi plânge în public situaţia scriind ele-
gii în Tristele şi Ponticele. Ovidiu nu mai este poetul la 
modă, cunoscut de toţi, „cântăreţul glumeţ al dragostei 
uşoare”, ci un om fără ţară şi drepturi, biet exilat nefericit 
căruia îi este teamă că va muri singur şi departe de casă. 
Orice asemănare cu situaţii contemporane şi cunoscute 
ar putea să ne dea de gândit...
 „Cu ce-i vrăjeşte oare pe toţi pământul ţării
De nu-l mai poate nimeni de-a pururea uita?”
PONTICE, I,3

vidiu Dr mba  vidiu  oetul omei şi al omisului  
Ed. Tineretului, 1960 

Ce ne dorim? Un rol? Sau o identitate? 

onf. niv. Dr. ana ella ndrei  acultatea de edicină Dentară a . . . arol Davila   ucureşti

Fântâna şi apeductul din Sulmona, neschimbate din  
vremea Imperiului

O cafea de început de an, 1 ian 2018

Sulmona, 31 decembrie 2017. O lună plină şi apeductul 
mărginesc piaţa centrală

Fotografiile fac parte din arhiva personală

Statuia lui Ovidiu din Piazza XX 
Settembre, geamăna celei din 
Constanţa
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Un scanner - toate 
opțiunile de care ai 

nevoie

Design-ul dentar 
are nevoie de un 
soft are foarte bun 
pentru rezutate 
predictibile

SCANNER DE 
LABORATOR 

inEos X5

www.dentex.ro

INLAB CAD SW 

Scannerul inEos X5 este ideal pentru 
toate indicațiile de zi cu zi din laboratorul 
dentar

iind un sistem complet deschis acest 
scanner acoperă toată gama de operații, 
de la simplu la complex. inEos X5 este 
dezvoltat să răspundă la cele mai înalte 
teste de standardizare a calității și 
datorită sistemului optic de măsură, dar și 
datorită preciziei și  vitezei de scanare.NOU!

NOU!

inLab CAD SW este un soft special 
dedicat laboratoarelor dentare, și 

datorită sistemului deschis, acest soft 
poate rula pe orice scanner și este 

recunoscut de orice mașină de frezare.

ele 4 module ale inLab AD SW acoperă 
cele mai importante indicații.

R  LI EN  ANUAL , R  DAT  DE 
E PIRARE dată achiziționat modulul de 

bază și modulele opționale, utilizatorul 
decide dacă și c nd vrea să facă 

următorul update

Deschis pentru precizie 
și viteză

INLAB MC XL 

Amprentarea digitală 
de la medicul 

dentist la tehnicianul 
dentar

CEREC AC 
OMNICAM 
CONNECT 

Sinterizează la 
super viteză

www.dentex.ro, suport: e-mail: marius@dentex.ro
www.facebook.com/laboratordentex

inLab MC X5, cu 5 axe, 
este mașina de frezare special 
dezvoltată să se adapteze tuturor 
nevoilor tehnicianului dentar la un 
raport calitate-pre  imbatabil.

rezare uscată, în mediu umed sau 
combinată, discuri de 98 sau 98,5mm  
cu grosimi de p nă la 30mm sau 6 
blocuri, zirconiu sau titan, ceramică 
de sticlă sau hibridă, ceară sau PMMA, 
toate acestea sunt doar opțiunea 
tehnicianului și nu limitarea mașinii. 

inLab MC X5 este o mașină deschisă, 
chiar dacă este perfect compatibilă 
cu sistemul inEos 5 și soft are-ul 
inLab AD SW, soft are-ul de control 
al mașinii poate prelucra fișiere STL 
provenite de la alte sisteme AD/ AM. 

Are o magazie de freze care îi permite 
frezarea mai multor materiale într-o 
singură ședință, schimbarea frezelor 

făc ndu-se automat fără intervenția 
operatorului (mașina își schimbă freza 
singură, chiar și în cazul ruperii ei și 
continua lucrul p nă la terminarea 
procesului).

Tehnologie unică «spindle touch»
pentru o detecție de înaltă precizie 
a blocurilor, pentru o mai mare 
acuratețe și folosirea c t mai eficientă a 
materialelor prelucrate. 

nainte de începerea prelucrării, mașina 
execută o tastare a blocurilor sau a 
discului pentru calibrarea perfectă în 
funcție de dimensiunile materialelor 
montate în suport și de dimensiunile 
frezei montate în axul de prelucrare. 

Dispune de program de spălare 
automată a incintei și de întreținere 
periodică.

 singură mașină 
pentru libertate totală 
de execuție

INLAB MC X5 
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INLAB CAD SW 

Deschis pentru precizie 
și viteză

INLAB MC XL 

inLab MC XL este mașina de frezare umedă 
cu multe opțiuni de producție pentru 
laboratorul dentar.

eneficiind de avantajul preciziei și vitezei, un 
element se poate prelucra în foarte puține 
etape. u o gamă variată de materiale ce se 
pot prelucra, inLab MC XL oferă eficiență și 

exibilitate în producție.

Amprentarea digitală 
de la medicul 

dentist la tehnicianul 
dentar

CEREC AC 
OMNICAM 
CONNECT 
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Tendinţe actuale ale tehnologiei CAD-CAM aditive în medicină și stomatologie
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Current trends in CAD-CAM additive technology for medicine and dentistry
Abstract
The additive technology is based on the decomposition of the object to be made in thin layers, in the design file, followed by the 
fabrication of the desired object  layer by layer. Additive technology is becoming more and more used due to the complexity of 
structures that can be achieved. This paper aims to highlight the various techniques and practical applications of 3D printing in 
medicine and dentistry, updating the advantages and limitations of the method.
Key-words: 3D printing, bioprinting, surgical templates, dental devices.
Rezumat
Tehnologia de producţie aditivă se bazează pe descompunerea în straturi subţiri a obiectului de realizat, în fișierul ce conţine 
informaţia, urmată de fabricarea strat cu strat şi materializarea obiectului dorit. Tehnologia aditivă începe să fie din ce în ce mai 
mult utilizată datorită complexităţii structurilor ce pot fi realizate. Lucrarea de faţă işi propune să aducă în atenţia specialiştilor 
diferitele tehnici şi aplicaţii practice ale printării în medicină şi stomatologie, actualizând avantajele şi limitele metodei.
Cuvinte cheie: 3D printing, bioprinting, ghiduri chirurgicale, piese protetice.

Introducere
Proiectarea şi fabricaţia asistate de calculator au apărut odată cu introducerea sistemelor automate de monitorizare şi control ale 
proceselor de producţie. 
CAD-CAM (com uter aided design and com uter aided manufacturing) este un acronim care semnifică proiectarea şi fabricarea 
obiectelor cu ajutorul calculatorului. Fluxul tehnologic digital în medicină și stomatologie se sprijină pe succesiunea următoarelor 
etape: scanare, proiectare/design și producţie (1). Fiecare dintre etapele enumerate se bazează pe o tehnologie distinctă: sca-

narea capturează anatomia, design-ul este realizat cu ajutorul unui  
software iar procesarea digitală transformă planul într-un obiect durabil, 
respectiv lucrarea protetică.
Procesarea digitală este realizată cu ajutorul unor dispozitive care pot face 
parte din: tehnologia de producţie substractivă și tehnologia de 
producţie aditivă. Tehnologia de producţie substractivă utilizează pentru 
procesare mașini unelte cu control numeric - Computer Numerical Control 
(CNC) și permite obţinerea numai a anumitor forme, cu complexitate 
geometrică limitată. Tehnologia de producţie aditivă se bazează pe 
descompunerea în straturi subţiri a obiectului de realizat, în fișierul ce 
conţine informaţia, urmată de fabricarea strat cu strat şi materializarea 
obiectului dorit. 
Tehnologia aditivă începe să fie din ce în ce mai mult utilizată datorită 
complexităţii structurilor ce pot fi realizate. Articolul de faţă îsi propune să 
aducă în atenţia specialiștilor diferitele tehnici și aplicaţii practice ale 
printării în medicină și stomatologie, actualizând avantajele și limitele metodei.
Standarde în printarea 3D
Prima cerere de brevet pentru prototipare rapidă (Rapid Prototyping - RP) 
s-a înregistrat în 1980, fiind depusă de dr. Hideo Kodama, în Japonia, 
denumirea de prototipare rapidă provenind de la conceptul iniţial al acestei 
tehnologii și anume: o metodă rapidă și rentabilă pentru crearea de proto-
tipuri utilizate pentru dezvoltarea de produse în cadrul industriei. Evoluţia 
incredibilă a acestei tehnologii a ajuns în 2015 la realizarea primei clădiri 
de birouri printată 3D în întregime în Dubai (Fig.1). 

Fig. 1. Momente semnificative din istoria printării 3D.
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Utilizarea pe scară largă a printării 3D a impus elaborarea unor 
standarde. 
În 1998, NIST ( ational Institute of tandards and echnolog  

) şi-a pus pentru prima dată problema standardizării în 
fabricaţia aditivă (la 10 ani după apariţia primei maşini de  
stereolitografie). Abia în 2008 însa, a avut loc o întâlnire orga-
nizată de SME ( ociet  of anufacturing ngineers), care a 
reunit reprezentanţii a peste 80 de firme, producători şi specia-
lişti din mediul academic și în care organizaţia ASTM (American 
Society for Testing and Materials) a fost mandatată cu  
elaborarea standardelor. Au fost identificate patru domenii 
cheie pentru care s-au înfiinţat comisii: terminologie, metode de 
testare, materiale şi procese, design (2). În ianuarie 2009 s-a 
format comitetul ASTM F42 pentru Fabricaţie Aditivă din a 
cărui componenţă fac parte, printre mulţi alţii: 3D Systems 
Corporation, Air Force Research Laboratory, Arcam AB, BMW 
Group, Cornell University, EOS GmbH, Fab@Home Project/
NextFab Organization, Siemens AG, Society of Manufacturing 
Engineers, Stratasys, Inc., Stryker Orthopaedics, The ExOne 
Company, LLC, NIST, University of Texas at Austin, Georgia 
Institute of Technology, Honeywell, Loughborough University, 
Materialise NV, NASA Huntsville.
Conform ASTM, aceste standarde permit „fabricanţilor să 
compare performanţele diferitelor procedee de fabricaţie 
aditivă”, iar „utilizatorilor şi dezvoltatorilor de proces să 
ofere rezultate repetabile”.
În paralel, organismele de standardizare europene au început 
şi ele elaborarea de standarde în domeniul fabricaţiei aditive: 
DIN (Germania): NA 145-04 şi AFNOR (Franţa): UNM 920. La 
nivel european această acţiune este finanţată prin proiectul 
SASAM CSA FP7-NMP-2012-CSA-6 CSA Support Action for 

Standardisation on Additive Manufacturing (www.SASAM.
eu), lucrându-se şi la elaborarea unei agende strategice de 
cercetare în domeniu. În 2011 s-a înfiinţat comitetul tehnic ISO 
TC 261 pentru Fabricaţie Aditivă având sarcina de standardiza-
re a proceselor, a procedurilor de testare, a terminologiei şi a 
parametrilor de calitate, iar la sfârşitul aceluiaşi an, ISO şi 
ASTM au încheiat o înţelegere vizând elaborarea în comun a 
standardelor pentru fabricaţia aditivă (3). Astfel, până în 
momentul de faţă au fost adoptate următoarele standarde:
ISO/ASTM 52915:2013 (Standard specification for additive 
manufacturing file format – AMF - Version 1.1) – conţinând 
specificaţii ale formatului de fişier standard pentru fabricaţia 
aditivă. Formatul STL a fost standardul de facto pentru tran-
sferul de informaţii dintre programele de proiectare şi echipa-
mentul de fabricaţie aditivă, dar necesitatea fabricării pieselor 
multi-material, în culori diferite etc., s-a lovit de limitările STL, 
impunându-se înlocuirea acestuia.
ISO/ASTM 52921:2013 (Standard terminology for additive 
manufacturing - Coordinate systems and test methodolo-
gies) – conţine termeni, definiţiile termenilor, descrierile terme-
nilor şi acronime asociate cu sistemele de coordonate, ca şi 
metodologiile de testare a tehnologiilor de fabricaţie aditivă, 
într-un efort de a standardiza terminologia folosită de utilizatori, 
producători, cercetători, profesori, presă/media etc.  
De asemenea, recunoaşte şi clasifică următoarele 7 tipuri 
principale de procedee de fabricaţie aditivă (Tabel 1.).
Conform standardului ISO/ASTM 52921, fabricaţia aditivă este 
definită ca: rocesul de adăugare de material entru a obţine 
un obiect e ba a modelului său digital D  de obicei strat cu 
strat  ca o us tehnologiilor de fabricaţie rin eliminare de material .

P R OC E D E U       

F o t o p o l i m e r i z a r e  î n  cuvă ( Vat Photopolimerization )  –  
p r o c e d e u d e  fabricaţie aditivă î n  c a r e  f o t o p o l i m e r ul  l i c h i d  
d i n t r -o  cuvă e s t e  t r a t a t  s e l e c t i v  p r i n  p o l i m e r i z a r e  activată 
c u radiație luminoasă. E x :  S L A  ( Stereolitography)  

3 D  S y s t e m s ®  
( S U A )  

E n v i s i o n t e c ®  
( G e r m a n i a )  

F o t o p o l i m e r i  

P u l v e r i z a r e  d e  m a t e r i a l  (Material Jetting) –  p r o c e d e u d e  
fabricație aditivă î n  c a r e  picături d e  m a t e r i a l  s un t  d e p us e  
selectiv. E x :  t e h n o l o g i a  P o l y J e t ®  

Ob j e c t ®  
( I s r a e l )  

3 D  S y s t e m s ®  
( S U A )  

S o l i d s c a p e ®  
( S U A )  

P o l i m e r i  

P u l v e r i z a r e  d e  l i a n t  (Binder Jetting) –p r o c e d e u d e  fabricaţie 
aditivă î n  c a r e  un  a g e n t  l i c h i d  d e  l e g a r e  ( l i a n t )  e s t e  d e p us  
s e l e c t i v  p e n t r u a  l e g a  m a t e r i a l ul  s ub  f ormă d e  pulbere. 

3 D  S y s t e m s ®  
( S U A )  

E x On e ®  
( S U A )  

V o x e l j e t ®  
( G e r m a n i a )  

P o l i m e r i  

Me t a l e  

N i s i p  d e  t u r n a r e  

E x t r u d a r e  d e  m a t e r i a l  ( Material Extrusion )  –  p r o c e d e u d e  
fabricaţie aditivă î n  c a r e  m a t e r i a l ul  e s t e  d i s t r i b ui t  s e l e c t i v  
p r i n t r -o  duză s a u orificiu. . F D M  ( Fused deposition 
modelling) 

S t r a t a s y s ®  
( S U A )  

R e p R a p ®  
( M a r e a  B r i t a n i e )  

Ma k e r b o t ®  
( S U A )  

P o l i m e r i  

F u z i u n e a  p a t u l u i  c u  p u l b e r i  ( Powder Bed Fusion )  –  
p r o c e d e u d e  fabricaţie aditivă î n  c a r e  e n e r g i a  termică 
tope te i leagă s e l e c t i v  r e g i un i  a l e  un ui  p a t  d e  m a t e r i a l  s ub  
formă d e  pulbere. 

E OS ®  
( G e r m a n i a )  

3 D  S y s t e m s ®  
( S U A )  

A r c a m ®  
( S ue d i a )  

P o l i m e r i  

Me t a l e  

La m i n a r e  f o i  ( Sheet Lamination )  –  p r o c e d e u d e  fabricaţie 
aditivă î n  c a r e  f o i  d e  m a t e r i a l  s un t  s up r a p us e  p e n t r u a  
f o r m a  un  obiect. . L O M  ( Laminated Object 
Manufacturing) 

F a b r i s o n i c ®  
( S U A )  

Mc o r  ec nolo ies  
( I r l a n d a )  

H â r t i e  

Me t a l e  

D e p u n e r e  c u  ener ie directă ( Direct Energy Deposition )  –  
p r o c e d e u d e  fabricaţie aditivă î n  c a r e  e n e r g i a  termică 
focalizată e s t e  utilizată p e n t r u a  l i p i  m a t e r i a l e  p r i n  topire. 
E x :  t e h n o l o g i a  L E N S ®  ( Metal Additive Manufacturing 
Technology)  

Op t o m e c ®  
( S U A )  

 
 ec nolo  ®  

( S U A )  

Me t a l e  

 

Tabel 1\1 - Procedee de fabricaţie aditivă.
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Adoptarea acestor prime standarde este un semn clar al  
maturităţii la care au ajuns procedeele de fabricaţie aditivă şi 
contribuie la fundamentarea dezvoltării domeniului (4). 

Cele mai utilizate tehnologii additive- avantaje, dezavanta-
je, caracteristici.
Stereolitografia (Stereolithography - SLA)
Stereolitografia, foto-solidificare sau fabricarea optică, constă 
în utilizarea unui fascicul laser cu lumină ultravioletă pentru 
solidificarea unei răşini fotopolimerice lichide aflată într-o cuvă 
a imprimantei. Sub acţiunea luminii laser ultraviolete acestă 
răşină sensibilă la lumina ultravioletă se fotopolimerizează, 
solidificându-se în straturi succesive, obţinându-se astfel 
modelul solid 3D.
Modelul 3D dorit este feliat iniţial în secţiuni transversale. 
Fasciculul laser trasează modelul pe suprafaţa răşinei lichide 
iar expunerea la lumina laser ultravioletă solidifică modelul 
trasat , rezultând un strat solid construit (printat 3D) care se 
adaugă la stratul precedent construit. După finalizarea  
construcţiei, modelul 3D obţinut este imersat într-o baie chimi-
că separată, pentru îndepartarea excesului de răşină, după 
care este tratat într-un cuptor cu radiaţii ultraviolete pentru 
polimerizarea finală.
Pentru printarea de geometrii complexe, stereolitografia  
necesită crearea unor structuri de sprijin pentru susţinerea 
geometriei. Aceste structuri sunt generate automat în timpul 
prelucrării design-ului de către aplicaţia software a printerului 
3D. Ulterior finalizării construcţiei, suporturile vor trebui  
îndepărtate manual. Răşina rămasă în cuva de construcţie 
poate fi reutilizată la printările ulterioare.
Materiale utilizate sunt: răşini lichide foto-sensibile, materiale 
ceramice (nou dezvoltate).
Avantajele tehnologiei SLA:
- Obţinerea unor piese cu geometrii complexe și extrem de 
detaliate, la o viteză de printare bună spre foarte bună.
- Sistemul funcţionează într-un mod stabil: o dată început  
procesul de construcţie decurge în mod automat.
- Precizia este ridicată. Un fir de păr are un diametru de  

aproximativ 100 microni, iar precizia cu care se obţin obiectele 
prin acest procedeu are o marjă de eroare de 5 microni,  
garantând chiar o acurateţe dimensionala de până la 1 micron.
Dezavantajele tehnologiei SLA:
- Rezistenţa medie la prelucrări mecanice, 
- Nedurabilitate în timp, 
- Necesită operaţiuni de post-procesare. 
- Durata de viaţa a tubului de laser heliu cadmiu este de  
aproximativ 3 000 de ore,
- Întreţinerea imprimantei este destul de costisitoare, 
- Costul de producţie este relativ ridicat.
- Răşinile fotosensibile utilizate în prezent nu rezistă testelor 
termice şi de durabilitate, prezentând o instabilitate în timp, pot 
provoca alergii (5).

Depunere de material topit (Fused Deposition Modeling – FDM)
Principiul: materialul încălzit până aproape de punctul său de 
topire trece printr-un cap de extrudare şi depozitat pe masa 
maşinii sub forma unui fir de material ce creeaza stratul  
conform modelului 3D din fişierul CAD prin răcire întărindu-se; 
masa de construcţie coboară cu înalţimea unui strat.  
Acest sistem nu foloseşte un laser pentru a crea stratul de 
material.Avantaje: precizie bună, materiale funcţionale, întreţine-
re uşoară.
Dezavantaj: material de susţinere diferit de cel al piesei, viteză 
de printare scăzută.

Fabricarea de piese stratificate prin laminare (Laminated 
Object Manufacturing - LOM)
Primul sistem de fabricare LOM a fost dezvoltat in anul 1991 de 
către compania Helisys®.
Principiul: obţinerea straturilor se face prin decuparea dintr-o 
foaie de material solid prevăzută cu un adeziv aflat în partea 
inferioară, cu ajutorul unei surse laser infraroşu. Adezivul este 
activat de căldură și solidifică straturile.
Avantaje: precizie bună, construcţia pieselor tridimensionale 
voluminoase
Dezavantaj: gamă limitată de materiale. În prezent hârtie,  
plastic, metal şi în curs de dezvoltare compozit.

P R OC E D E U       

F o t o p o l i m e r i z a r e  î n  cuvă ( Vat Photopolimerization )  –  
p r o c e d e u d e  fabricaţie aditivă î n  c a r e  f o t o p o l i m e r ul  l i c h i d  
d i n t r -o  cuvă e s t e  t r a t a t  s e l e c t i v  p r i n  p o l i m e r i z a r e  activată 
c u radiație luminoasă. E x :  S L A  ( Stereolitography)  

3 D  S y s t e m s ®  
( S U A )  

E n v i s i o n t e c ®  
( G e r m a n i a )  

F o t o p o l i m e r i  

P u l v e r i z a r e  d e  m a t e r i a l  (Material Jetting) –  p r o c e d e u d e  
fabricație aditivă î n  c a r e  picături d e  m a t e r i a l  s un t  d e p us e  
selectiv. E x :  t e h n o l o g i a  P o l y J e t ®  

Ob j e c t ®  
( I s r a e l )  

3 D  S y s t e m s ®  
( S U A )  

S o l i d s c a p e ®  
( S U A )  

P o l i m e r i  

P u l v e r i z a r e  d e  l i a n t  (Binder Jetting) –p r o c e d e u d e  fabricaţie 
aditivă î n  c a r e  un  a g e n t  l i c h i d  d e  l e g a r e  ( l i a n t )  e s t e  d e p us  
s e l e c t i v  p e n t r u a  l e g a  m a t e r i a l ul  s ub  f ormă d e  pulbere. 

3 D  S y s t e m s ®  
( S U A )  

E x On e ®  
( S U A )  

V o x e l j e t ®  
( G e r m a n i a )  

P o l i m e r i  

Me t a l e  

N i s i p  d e  t u r n a r e  

E x t r u d a r e  d e  m a t e r i a l  ( Material Extrusion )  –  p r o c e d e u d e  
fabricaţie aditivă î n  c a r e  m a t e r i a l ul  e s t e  d i s t r i b ui t  s e l e c t i v  
p r i n t r -o  duză s a u orificiu. . F D M  ( Fused deposition 
modelling) 

S t r a t a s y s ®  
( S U A )  

R e p R a p ®  
( M a r e a  B r i t a n i e )  

Ma k e r b o t ®  
( S U A )  

P o l i m e r i  

F u z i u n e a  p a t u l u i  c u  p u l b e r i  ( Powder Bed Fusion )  –  
p r o c e d e u d e  fabricaţie aditivă î n  c a r e  e n e r g i a  termică 
tope te i leagă s e l e c t i v  r e g i un i  a l e  un ui  p a t  d e  m a t e r i a l  s ub  
formă d e  pulbere. 

E OS ®  
( G e r m a n i a )  

3 D  S y s t e m s ®  
( S U A )  

A r c a m ®  
( S ue d i a )  

P o l i m e r i  

Me t a l e  

La m i n a r e  f o i  ( Sheet Lamination )  –  p r o c e d e u d e  fabricaţie 
aditivă î n  c a r e  f o i  d e  m a t e r i a l  s un t  s up r a p us e  p e n t r u a  
f o r m a  un  obiect. . L O M  ( Laminated Object 
Manufacturing) 

F a b r i s o n i c ®  
( S U A )  

Mc o r  ec nolo ies  
( I r l a n d a )  

H â r t i e  

Me t a l e  

D e p u n e r e  c u  ener ie directă ( Direct Energy Deposition )  –  
p r o c e d e u d e  fabricaţie aditivă î n  c a r e  e n e r g i a  termică 
focalizată e s t e  utilizată p e n t r u a  l i p i  m a t e r i a l e  p r i n  topire. 
E x :  t e h n o l o g i a  L E N S ®  ( Metal Additive Manufacturing 
Technology)  

Op t o m e c ®  
( S U A )  

 
 ec nolo  ®  

( S U A )  

Me t a l e  

 

Tabel 1\2 - Procedee de fabricaţie aditivă.
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Sinterizare laser selectivă ( elective laser sintering  )
A fost dezvoltat de compania DTM (3D Sistems®) în anul 1986. 
Principiu: pulberea este sinterizată selectiv de o sursă laser 
infraroşu, platforma de construcţie coboară apoi cu o grosime 
egală cu grosimea stratului printat pentru a fi realizată următoa-
rea secţiune transversală.
Avantaje: gamă largă de materiale, precizie ridicată, piese cu o 
durabilitate mare, nu necesită dispozitive de susţinere;  
pulberea nesinterizată reprezintă baza de sprijin.
Dezavantaje: suprafaţa piesei finalizate trebuie prelucrată (6).

Diversele tehnologii de printare 3D (vezi Tabel 2), prezentate 
anterior au, din păcate, o caracteristică comună reprezentată 
de costul ridicat pentru echipamente, materiale, lucrări de  
întreţinere şi reparaţie. Acestui aspect i se adaugă nevoia de 
curăţare, procesare ulterioară dificilă şi, uneori, îngrijorarea 
privind starea de sănătate şi securitate.

Printarea 3D în medicină (Fig. 2)
In anul 1999 apar primele utilizări în domeniul medical în  
designul și confecţionarea de organe umane. Primul organ 
construit într-un laborator, un schelet sintetic, acoperit cu  
propriile celule ale pacienţilor și realizat cu ajutorul imprimantei 
3D, a fost testat pe pacienţi voluntari care necesitau o mărire a 
vezicii urinare. Tehnologia dezvoltată de oamenii de știinţa de 
la Institutul de Medicină Regenerativă Wake Forest (SUA) a 
deschis un culoar dezvoltării altor strategii de confecţionare a 
organelor proiectate, incluzând chiar printarea acestora.  
Fiind realizate cu celulele pacienţilor se reduce mult riscul ca 
aceste organe să fie respinse de organism. 
Astfel, în 2002 a fost printat 3D primul rinichi multifuncţional, în 
miniatură, pentru un animal. Rinichiul era capabil să filtreze 
sângele și să producă urină diluată. Acesta a fost utilizat pentru 
testarea de medicamente. Anul 2008 a reprezentat şi un pro-
gres major in domeniul realizării protezelor ortopedice, fiind 
realizată, pentru un pacient, prima proteză de picior imprimată 
3D, structură complexă cu toate părţile funcţionale – genunchi, 
picior, talpa etc. Compania Organovo® (SUA), bazându-se pe 
tehnologia brevetată de Dr. Gabor Forgacs, foloseşte in 2009 o 
imprimanta 3D pentru a “printa” primul vas de sânge aducând 
progrese semnificative în domeniul de bioprinting-ului.  
În anul 2012 câţiva medici şi ingineri din Olanda utilizează o 
imprimantă 3D LayerWise® pentru a imprima o structură  
mandibulară tridimensională din titan, personalizată, care este 
ulterior implantată unei pacinete de 83 de ani, suferind de o 
infecţie osoasă cronică. 

Printarea biologică (bioprinting) a căpătat o foarte mare 
amploare în ultimii ani, odată cu evoluţia materialelor și a  
tehnologiei și, nu în ultimul rând, datorită deficitului de organe 
pentru transplant (7).
În mod current, protocolul bioprintării implică trei etape și 
anume “amprentarea” defectului utilizând o tehnică imagistică 

- tomografiei computerizate (CT) sau a rezonanţei magnetice și 
nucleare (RMN), design-ul (CAD) ce cuprinde reproducerea 
sau modelarea structurii ce trebuie confecţionată și tehnica 
propriu-zisă de bioprintare (7).
Printre tehnicile de bioprintare utilizate în medicină se pot 
aminti: printarea prin pulverizare cu “jet de cerneală”  
(Inkjet Printing) (8), pulverizarea adezivului pe pat de pudră 
(Po der bed technolog )(9), stereolitografie (10), modelarea 
prin depunere lichidă ( used De osition odeling  D ) (11), 
sinterizare selectivă cu laser ( elective laser sintering  ) 
(12), printare 3D indirectă (Indirect 3D printing) (13), printare 
integrată de ţesuturi și organe (Integrated Tissue-Organ 
Printing – ITOP) (14).
Tehnologia ITOP propusă de Kang și colaboratori (14) permite 
realizarea de ţesuturi și organe similar celor umane cum ar fi: 
ţesut osos (mandibulă), ţesut cartilaginous (ureche) și ţesut 
muscular striat. ITOP reprezintă o tehnică inovatoare ce  
revoluţionează printarea biologică prin realizarea unor structuri 
hibride – construcţii biologice complexe heterogene - care 
includ celule-depozit încărcate cu hidrogel și policaprolactone 
(PCL). Hidrogelul pluronic F-127 conferă rigiditate și conturea-
ză structura în timpul printării, facilitând crearea microcanalelor 
din interiorul acesteia pentru migrarea fluidelor și a celulelor.
Studiul prezentat de Kang și colaboratori (14) demonstrează 
posibilitatea printării de ţesuturi vii accesibile, capabile de 
maturare într-un mediu vascularizat funcţional, in vivo.  
În orice caz sunt necesare studii pe temen lung care să confir-
me comportamentul post-implantare al acestor structuri (7).

Fig. 2 Câteva aplicaţii ale tehnologiei de printare 3D în medicină.
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T E H N OLOG I I  A V A N T A J E /  D E Z A V A N T A J E  H  

ă ină foto-reticulabilă 

tereolito rafie ( ) 
olimer u or sensibil reticulat stratificat cu raza laser în 

mediu de polimer lichid. 

A v antaje: abricare rapidă. oate crea forme comple e 
cu înaltă rezoluţie. Costuri mici pentru materiale. 
Dezavantaje: olimeri lichizi reticulați lent. aterialele 
de susținere vor fi îndepărtate. ășina poate produce la 
iritații în contact cu tegumentul, cu ochii ori în caz de 
inhalare. u poate fi sterilizat la temperaturi ridicate. 

ehnologie scumpă. 
  

Fotopolimerzare prin pulverizare (P o l y J et P rinting,  
I nk jet p rinting) - n polimer u or reticulabil este 
pulverizat prin jet pe platformă de  capul de printare i 
polimerizat în mod stratificat. 

A v antaje: elativ rapid. ezoluție înaltă, finisare 
calitativă. ateriale multiple disponibile în diverse culori 
i proprietăţi fizice ce includ materiale elastice. 
ehnologie mai ieftină. 

Dezavantaje: aterialul de susţinere este eliminat cu 
ușurință. aterialul de suport poate produce iritarea 
pielii. u poate fi sterilizat la temperaturi ridicate. 

 

T e nolo ia de procesare di itală sub influența luminii 
(D igital  Ligh t P ro ces s ing –  D LP ) - ășina lichidă este 
polimerizată stratificat cu o sursă de proiectare a luminii. 

biectul este construit în poziţie răsturnată, pe o 
platformă de ridicare. 

Avantaje: A curatețe bună, suprafețe netede, relativ 
rapidă. ehnologie mai ieftină. 
Dezavantaje: olimeri lichizi de curățare a luminii și 
materiale care imită ceara pentru modelare. aterialele 
de susţinere vor fi îndepărtate. ășina poate produce 
iritații în contact cu tegumentul, cu ochii ori în caz de 
inhalare. u poate fi sterilizat la temperaturi ridicate. 

ateriale scumpe.  

udră  liant (e  ips  apă) 

ulverizarea adezivului pe pat de pudră (P o w der jet 
and ink  bed 3 D  p rinting " binder jetting"  and " dro p - o n-
p o w der" ) aterialul pulbere este întărit cu ajutorul 
picăturilor de adeziv provenite de la capul de printare cu 
jet. biectul este construit strat-peste-strat, pe un pat 
de pudră pe o platform aflată în coborâre. 

Avantaje: Costuri mici pentru materiale i tehnologie. 
oate imprima în culori. etul de materiale oferă un 

proces relativ rapid de suport. ateriale sigure. 
Dezavantaje: ezoluție redusă. udra nu este clară. 
Duritate redusă. u poate fi impregnat sau sterilizat la 
temperaturi ridicate. 

 
udră sinterizată 

interizare selectivă cu laser (S el ectiv e l as er s intering,  
) - pentru polimeri. biectul este construit strat-

peste-strat, pe un pat de pudră. tuva încălzită electric 
ridică temperatura materialului până aproape de punctul 
de topire. aserul pentru scanare sinterizează pudra 
strat-peste-strat, pe un pat descendent. 

Avantaje: ama de materiale polimerice include 
nailonul, elastomerii i compozitele. ărţi puternice i 
precise.  parte din materiale polimerice utilizate se pot 
autoclava e , n lon . biectul imprimat poate avea o 
funcționalitate mecanică integrală. Costuri mici pentru 
materiale, dacă se folosesc în cantităţi mari. 
Dezavantaje: nfrastructură semnificativă solicitată, spre 
e emplu aer comprimat, control al climatizării. P ud r e l e  
nu sunt clare. Costuri reduse pentru produsele în vrac. 

isc de inhalare. ehnologie scumpă. uprafaţă aspră.  

T opire selectivă prin laser (S el ectiv e Las er Mel ting -  
S LM) sau sinterizare prin laser direct pe metal D . 
aserul pentru sinterizează pudra metalului în mod 

stratificat într-o etuvă de răcire, pe o platformă 
descendentă. tructură de susţinere este utilizată pentru 
apropierea obiectelor i formarea unei platforme. 

Avantaje: biecte deosebit de rezistente  se poate 
controla porozitatea. ama de materiale include: titan, 
aliaje din titan, aliaj crom cobalt, oțel. Aliajele metalice 
pot fi reciclate. Detalii fine. 
Dezavantaje: Cerințe elaborate de infrastructură. 

ehnologie e trem de costisitoare, materiale la prețuri 
moderate. Condensatul de praf și nanoparticule poate 
dăuna sănătății. isc de e plozie. uprafaţă aspră. ste 
necesară post-procesarea: tratament termic pentru 
îndepărtarea tehnsiuni l o r  interne din obiectele 
imprimate. ateriale de susținere sunt greu de 
îndepărtat. roducție relativ lentă.  

opire cu fasciculi de electroni ( E l ectro n B eam Mel ting - 
, rcam). ehnică similară cu  însă în loc de 

fascicul laser, pudra este topită cu un fascicul de 
electroni. Computerul controlează fasciculul de electroni 
care acționează asupra pulberii de metal în vid. rocesul 
se petrece la temperaturi înalte cca C . 

Avantaje: roces de temperatură înaltă, nefiind necesar 
niciun suport sau tratament termic. iteză mare. ărți 
dense cu porozitate controlată. 
Dezavantaje: ehnologie e trem de costisitoare, 
materiale la prețuri moderate. raful poate dăuna 
sănătăţii. isc de e plozie. uprafaţă aspră. ste 
necesară post-procesare prelucrare ulterioară. ezoluție 
redusă. 

 
aterial ermoplastic 

odelarea prin depunere lichidă F us ed D ep o s itio n 
Mo del ing -  F D M   are o foarte largă utilizare în industrie 
și pentru imprimantele de uz casnic. aterialul 
termoplastic este e trudat prin capul injecto r  p e  
platforma de asamblare. 

Avantaje: orozitate ridicată. ezistenţă mecanică 
ridicată. Costuri mici i medii pentru materiale i 
echipamente. Anumite materiale pot fi sterilizate termic. 
Dezavantaje: Costuri mici, dar materiale limitate - doar 
material termoplastic. Comple itate limitată a formelor 
pentru materialele biologice. aterialele de susţinere 
vor fi îndepărtate. 

 
Hârtie, plastic sau metal cu o supafață prevăzută cu adeziv 

Fabricarea de piese stratificate prin laminare 
(Laminated Object Manufacturing - LOM) - obţinerea 
straturilor se face prin decuparea dintr-o foaie de 
material solid cu un adeziv aflat în partea inferioară. Cu 
ajutorul unei sursei laser adezivul este activat de căldură 
și se lipește de stratul inferior. 
 

Avantaje: precizie bună, construcția pieselor 
tridimensionale voluminoase. 
Dezavantaje: gamă limitată de materiale, în prezent 
hârtie, plastic, metal, sub formă de foi cu adeziv pe o 
parte. 

 
 

Tabel 2 - Tehnologii de printare
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Bioprintarea 3D poate schimba viitorul ingineriei tisulare  
mergând de la realizarea de ţesuturi pentru transplant, la  
testarea unor medicamente în industria farmaceutică, pentru 
studiul in vitro al diverselor patologii până la realizarea  
complexă a unor organe (Fig. 3) (15, 16).
Pentru stomatologie, printarea 3D este utilizată în prezent pe 
scară largă în confecţionarea ghidurilor chirurgicale, coroanelor 
și punţilor provizorii, recent și a protezelor totale (Fig. 4), blocu-
rilor osoase customizate pe defect, diferitelor tipuri de proteze 
maxilo-faciale, etc. În stomatologia modernă, apariţia și utiliza-
rea tehnologiilor digitale presupune că, în etapele de tratament 
vor fi incorporate proceduri multidisciplinare, putând beneficia 
și de colaborarea cu designeri digitali experimentaţi, fie în 
cabinet, fie în cadrul unui laborator cu specializare CAD-CAM. 
Succesul clinic, funcţional şi estetic al restaurărilor CAD-CAM 
necesită operarea de către un medic stomatolog și un tehnician 
dentar care pot vizualiza în lumea tridimensională (3-D) cum ar 
trebui să fie restaurările propuse. Este esential ca utilizatorul 
unui astfel de sistem sa cunoasca morfologia, particularităţile 
câmpului protetic precum şi caracteristicile materialelor. 
Utilizatorul trebuie să înţeleagă totodată capacităţile de prelu-
crare mecanică a unităţii de frezare şi modul de optimizare a 
formelor pentru a putea lucra în cadrul respectivelor capacităţi.

CONCLUZII
Tehnologiile CAD-CAM contemporane cresc eficienţa, ajută la 
soluţionarea problemelor de laborator şi permit profesioniştilor 

din domeniul dentar şi pacienţilor acestora să interacţioneze și 
să colaboreze în rezolvarea cazurilor clinice. Progresele 
remarcabile în tehnologiile de printare au demonstrat 
practic că aproape orice se poate realiza prin printare 3D  
însă tehnologia, materialele și acurateţea trebuie încă 
îmbunătăţite.

aterialul re re intă o sinte ă i actuali are du ă ehnologia 
D   din industrie n medicină i stomatologie. curt 

istoric şi ers ective  ristache  otu  D    
tehnologie a mileniului trei n stomatologie  d. Didactică i 
Pedagogică  volum reali at cu su ortul financiar al nităţii 

ecutive entru inanţarea nvăţăm ntului u erior  a 
ercetării  De voltării i Inovării  rant. r. .
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Fig. 3 Bioprintarea cu “jet de cerneală” format din matrice extracelulară 
solubilizată decelularizată (16).

Fig. 4 Proteze totale confecţionate prin tehnologia aditivă.
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Introducere
Cauza apariţiei leziunilor apicale este în strânsă legătură cu gradul de succes al 
tratamentelor endodontice. Dintre factorii declanșatori putem aminti flora 
microbiană restantă la nivelul zonei apicale inaccesibile [1,2], infecţiile intrara-
diculare [3], prezenţa bacteriilor în interiorul canaliculelor dentinare  [4], tratamen-
tele endodontice efectuate necorespunzător [5-7]. În urma tratamentului  
endodontic se poate observa persistenţa unui biofilm microbian ce este factorul 
declanșator al apariţiei leziunilor apicale. Este descrisă în literatura de  
specialitate persistenţa microbiană în pereţii dentinari [8]. Astfel, chiar și cu o 
instrumentare corectă a canalului radicular nu se pot îndepărta în totalitate micro-
organismele restante [9-11], uneori observându-se apariţia leziunilor apicale.
Pentru rezolvarea leziunilor periapicale, tratamentele endodontice incomplete pot 
de regulă beneficia de reluarea tratamentului de canal cu completarea obturaţiei 
radiculare; în unele cazuri este indicată intervenţia chirurgicală periapicală, prin 
care este îndepărtată infecţia prezentă la nivel apical împreună cu o parte din 
rădăcină. Obiectivul chirurgiei apicale este păstrarea pe arcadă a unui dinte tratat 
endodontic anterior, ce prezintă o leziune apicală, dinte la nivelul căruia nu se mai 
poate sau nu se mai dorește reluarea tratamentului endodontic. Pentru aceasta, 
se realizează îndepărtarea apexului radicular, se prepară o cavitate la acest nivel 
și se realizează o obturaţie retrogradă. Ţesutul patologic periapical trebuie 
îndepărtat în totalitate, astfel putându-se obţine o rată a succesului de 90%. 
Indicaţiile rezecţiei apicale au fost sistematizate de Societatea Europeană de 
Endodonţie în 2006, dintre acestea făcând parte și parodontitele apicale cu sau 
fără simptomatologie, cu prezenţa unui canal obstruat ce nu poate fi repermeabi-
lizat sau în situaţia dinţilor restauraţi protetic cu reconstituiri corono-radiculare 
cimentate, pentru a conserva restaurările existente [12]. Un studiu realizat în 
2006 argumentează că în anumite situaţii intervenţia chirurgicală de rezecţie 
apicală este mai conservatoare decât o reintervenţie non-chirurgicală [13]. 

Un astfel de exemplu este reprezentat de dinţii restauraţi prin reconstituire 
corono-radiculară și coroană de acoperire, dar la care se evidenţiază persistenţa 
unei leziuni apicale.
Prezentare caz clinic
Pacienta de sex feminin, în vârstă de 45 ani, s-a prezentat în cabinetul stomato-
logic în anul 2011 acuzând o simptomatologie dureroasă la nivelul dintelui 12.  
La examenul clinic s-a constatat prezenţa unor lucrări protetice metalo-ceramice, 
realizate în urmă cu mai mulţi ani (în perioada 2006-2007), la nivelul tuturor celor 
patru cadrane, restaurări de care pacienta era foarte mulţumită atât din punct de 
vedere estetic, cât şi funcţional. În cadranul 1 incisivul lateral 12 este inclus ca 
dinte stâlp într-o lucrare protetică, împreună cu 13, 15 şi 17. La examenul radio-
logic, atât pe radiografia panoramică (Fig. 1) cât şi pe cea retroalveolară, se 
constată prezenţa unei radiotransparenţe în dreptul lui 12, dar şi a unei reconsti-
tuiri corono-radiculare metalice cimentate pe rădăcină (Fig. 2). În porţiunea 
apicală a rădăcinii se remarcă absenţa din punct de vedere radiologic a obturaţiei 
de canal, posibil lipsită de radioopacitate sau chiar resorbită, deoarece canalul 
radicular prezintă o lărgime corespunzătoare unei instrumentări mecanice  
anterioare. De asemenea, se mai remarcă o intervenţie de rezecţie apicală cu 
obturaţie retrogradă în dreptul premolarului 24, efectuată în jurul anului 2009.
Fiind foarte mulţumită de restaurările protetice existente atât din punct de vedere 
estetic cât şi funcţional, pacienta îşi dorea menţinerea acestora cât mai mult timp 
posibil pe arcadă. Pivotul metalic cimentat la nivelul canalului lui 12 făcea 
imposibilă reluarea tratamentului endodontic. În aceste condiţii, pacienta a fost 
informată că o intervenţie de rezecţie apicală cu obturaţie retrogradă este unica 
variantă posibilă de tratament paleativ, astfel încât lucrarea protetică să îşi 
prelungească utilitatea. Fiind deja familiarizată cu procedura, pacienta a semnat 
consimţământul informat pentru intervenţia chirurgicală.

Extending the life of the fixed prosthetic restorations through minor surgery – case report
Prelungirea duratei de funcţionare a restaurării protetice fixe prin intervenţii de microchirurgie  
– raport de caz
Oana-Cella Andrei1), Livia Alice Tănăsescu2), Adriana Bisoc3), Ruxandra Mărgărit4), Marilena Bătăiosu5), Luminiţa Dăguci6), Constantin Dăguci7)
1,2,3) Department of Removable Prosthodontics, UMF Carol Davila Bucharest, 4) Department of Restorative Odontotherapy, UMF Carol Davila Bucharest, 5) Department of Pedodontics, University 
of Medicine and Pharmacy, Craiova, 6) Department of Prosthodontics, Faculty of Dentistry, University of Medicine and Pharmacy, Craiova, 7) Department of Prevention of Oro-Dental Diseases, 
Faculty of Dentistry, University of Medicine and Pharmacy, Craiova

Abstract
Periapical surgery proves itself useful in a lot of situations, to extend the life of teeth with radiologic findings, with or without clinical symptoms. There are cases, after a 
failed root canal treatment, in which retreatment is inappropriate or impossible due to obstacles inside the root canal; also, patients do not consider acceptable sacrificing 
their satisfying fixed prosthetic restorations, for reasons varying from psychological, to treatment time and financial ones. This paper presents a case of a female patient 
having fixed partial dentures in all four quadrants that she wanted to keep and having symptomatology on two of their abutments. Root-end resection, root-end cavity 
preparation and retrograde filling extended the life of two of her bridges, the upper ones, for longer than 7 and respectively 5 years in the present moment when, in the 
absence of clinical and radiological signs, the patient decided to keep them even longer.
Keywords: periapical surgery, fixed prosthetic restorations, retrograde filling
Rezumat
Rezecţia apicală este o intervenţie chirurgicală ce se poate dovedi utilă în multe situaţii, în scopul de a asigura longevitatea dinţilor afectaţi de reacţii apicale vizibile radiologic, 
cu sau fără simptomatologie clinică. Uneori, reluarea tratamentului endodontic este imposibilă din cauza unor obstacole prezente pe traiectul canalului radicular sau pentru că 
pacienţii nu sunt de acord cu sacrificarea restaurării protetice cimentate pe dintele cu leziune apicală, din motive psihologice, legate de durata tratamentului sau financiare. 
Acest articol prezintă cazul unei paciente care îşi doreşte să păstreze cât mai mult timp posibil lucrările protetice fixe situate în toate cele patru cadrane, având simptomatolo-
gie localizată la doi dintre dinţii stâlpi ai celor două punţi maxilare. Intervenţiile de rezecţie apicală cu obturaţie retrogradă au prelungit durata utilizării acestor punţi maxilare cu 
5 respectiv 7 ani până la momentul actual, în care absenţa semnelor clinice şi radiologice o determină să fie în continuare decisă să le păstreze.
Cuvinte-cheie: rezecţie apicală, restaurare protetică, obturaţie retrogradă

Fig. 1. Radiografia panoramică realizată în anul 2011. Fig. 2. Radiografia retroalveolară a lui 12 în anul 2011. Fig. 3. Incizia în mucoasa fixă deasupra coletelor 12-14; 
expunerea apexului lui 12. 
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După anestezia locală s-a realizat o incizie în L pe 
mucoasa fixă de la 12 la 14, astfel încât să se 
păstreze linia mucoasei fixe la nivelul coletului  
incisivului lateral, aspect important din punct de 
vedere estetic. S-a decolat un lambou muco- 
periostal şi s-a rezecat tabla vestibulară în dreptul lui 
12. S-a expus apexul lui 12 înconjurat de ţesut de 
granulaţie (Fig. 3); acesta a fost chiuretat (Fig. 4). 
S-a rezecat apexul lui 12, s-a realizat o cavitate cu o 
freză con-invers la piesa dreaptă în dreptul canalului 
şi s-a obturat cu ciment glassionomer (Fig. 5).  
După sutură (Fig. 6) s-a recomandat tratament  
antibiotic şi antiinflamator. Vindecarea a decurs fără 
probleme (Fig. 7). Pacienta nu a mai revenit pentru 
monitorizare şi control radiologic.
În anul 2013, pacienta s-a prezentat din nou la  
cabinet deoarece a sesizat o mişcare neobişnuită a 
lucrării protetice din cadranul 1; la examenul clinic 
s-a observat descimentarea acesteia la nivelul  
incisivului lateral şi caninului. Prin tatonare, s-a 
reuşit descimentarea completă a lucrării fără a o 
distruge; odată cu aceasta s-a desprins şi pivotul de 
pe incisivul lateral, care a fost ulterior refăcut. În timp 
ce lucrarea era cimentată provizoriu, pacienta a fost 
trimisă la o radiografie de control (Fig. 8.).  
Atât absenţa simptomatologiei cât şi aspectul osului 
indică un succes al intervenţiei anterioare. 
În anul 2014, pacienta a revenit la cabinet, acuzând 
o simptomatologie dureroasă moderată în cadranul 
2, în dreptul premolarului 24, de asemenea inclus ca 
dinte stâlp într-o lucrare protetică, împreună cu 23, 
25 şi 27. Acest premolar mai suferise o intervenţie de 
rezecţie apicală cu obturaţie retrogradă în urmă cu 
aproximativ 4 ani şi jumătate, deci se punea  
problema de o recidivă a cărei cauze trebuia 
depistată. Pe radiografiile panoramică şi 
retroalveolară din anul 2014, în dreptul lui 24 se 
observă o radiotransparenţă mai crescută a zonei 
periapicale (Fig. 9,10.), comparativ cu anul 2011  
(Fig. 11.). Fiind în continuare foarte mulţumită per 
ansamblu de lucrările protetice şi dorindu-şi o 
intervenţie cât mai conservativă şi mai puţin costisi-
toare posibil, pacienta a fost de acord cu o nouă 
intervenţie chirurgicală la nivelul lui 24.
Având în vedere că pe 24 nu exista un dispozitiv de 
reconstituire corono-radiculară, şi deci se putea 
încerca reluarea tratamentului endodontic, s-a 
tatonat şi s-a reuşit descimentarea lucrării protetice 
din cadranul 2 fără a o prejudicia. La nivelul lui 24 
s-a reluat tratamentul endodontic, constatându-se 
cu această ocazie că unul din cele două canale, 
respectiv cel palatinal, nu fusese descoperit şi deci 
nici instrumentat, fiind cea mai probabilă cauză a 
eşecului tratamentului endodontic, făcând astfel 
necesară atât prima intervenţie chirurgicală, cât şi 
pe cea de a doua. S-a reluat tratamentul de canal 
atât pe 24 cât şi pe 25 şi, de asemenea, s-a  
considerat necesară realizarea unor reconstituiri 
corono-radiculare turnate din argint, care au fost 
cimentate pe 24 şi 25. S-au efectuat radiografii de 
control (Fig. 12, 13.). A urmat intervenţia chirurgicală 
cu un protocol operator similar: incizie, decolare, 
evidenţierea ţesutului de granulaţie (Fig. 14.), chiure-
tarea acestuia în totalitate (Fig. 15.), refacerea 
secţionării apexului şi a cavităţilor apicale şi  
obturarea lor retrogradă (Fig. 16.), sutura lamboului 
(Fig. 17.), tratamentul cu antibiotic şi antiinflamator. 

Fig. 10. Radiografia retroalveolară a lui 24 în anul 2014.

Fig. 13. Radiografia retroalveolară a lui 24 în anul 2014, 
după cimentarea reconstituirii corono-radiculare.

Fig. 14. Incizia, decolarea şi evidenţierea ţesutului de 
granulaţie.

Fig. 11. Radiografia retroalveolară a lui 24 în anul 2011.

Fig. 12. Radiografia retroalveolară a lui 24 în anul 2014, după 
depistarea celui de al doilea canal.

Fig. 15. Aspect intraoperator după eliminarea chistului.

Fig. 4. Excizia ţesutului de granulaţie. Aspect intraopera-
tor.

Fig. 7. Aspect după vindecare, în 2011.

Fig. 5. Obturarea retrogradă a canalului cu ciment 
glassionomer. Aspect intraoperator.

Fig. 8. Radiografia retroalveolară a lui 12 în anul 2013.

Fig. 6. Sutura lamboului.

Fig. 9. Radiografia panoramică efectuată în 2014.
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La suprimarea firelor, a fost observată o plagă de 
aspect normal, în curs de cicatrizare, fără semne 
inflamatorii locale (Fig. 18.). Vindecarea a decurs fără 
probleme (Fig. 19.). Din nou, pacienta nu a mai revenit 
pentru monitorizare şi control radiologic periodic.
În anul 2018, pacienta a revenit la cabinet, atât pen-
tru un detartraj cât şi pentru că a observat o fractură 
a ceramicii în zona coletului lui 13 (Fig. 20.).  
S-a indicat efectuarea unor radiografii, panoramică 
şi retroalveolare, pentru evaluarea atât a rezultatelor 
intervenţiilor anterioare, cât şi a statusului general 
(Fig. 21, 22, 23.). La nivelul lui 12, se observă atât 
vindecarea osoasă cât şi o lipsă de continuitate la 
nivelul coletului, între pivot şi rădăcină, ceea ce 
indică o viitoare descimentare a lucrării pornind de la 
acest nivel, moment în care, luând în considerare şi 
fractura ceramicii de la 13, va fi necesară o reevalu-
are a lucrării protetice. La nivelul lui 24 se observă 
vindecarea osoasă, fără alte probleme asociate. 
Atât aspectul radiologic cât şi cel clinic (Fig. 24, 25.), 
precum şi absenţa simptomatologiei indică un  
succes al intervenţiilor chirurgicale, pacienta fiind 
mulţumită întrucât a reuşit să îşi păstreze lucrările 
protetice pe o durată de timp de mai bine de 12 ani, 
în momentul prezentării acestea fiind considerate de 
ea încă satisfăcătoare şi deci putând fi păstrate în 
continuare. 
Discuţii:
Intervenţia chirurgicală presupune o osteotomie de 
dimensiuni reduse, pentru a asigura accesul către 
porţiunea apicală a rădăcinii, îndepărtarea vârfului 
rădăcinii, secţionând perpendicular pe aceasta, și 
prepararea unei cavităţi ce va primi o obturaţie 
retrogradă. Tehnica inciziei și a decolării lamboului 
trebuie aleasă în concordanţă cu parametrii clinici 
(cerinţele estetice ale pacientului, grosimea ţesutului 
gingival și prezenţa marginii  restaurării protetice 
existente) și radiologici (localizarea și extensia  
leziunii apicale) [14]. Rezultatele chirurgiei apicale 
trebuie urmărite în timp, atât clinic cât și radiologic. 
După Zuolo, doar asocierea criteriilor clinice cu cele 
radiologice pot arăta prognosticul dinţilor cu rezecţie 
apicală [15]. Criteriile clinice fac referire la absenţa 
durerii, absenţa semnelor și simptomelor de sinuzită 
maxilară ce pot apărea în cazul deschiderii de către 
leziunea apicală a sinusului maxilar, lipsa edemului, 
lipsa sensibilităţii la palpare sau percuţie.  
Semnele radiologice ce arată prognosticul pozitiv 
arată fie o vindecare completă sau parţială, fie lipsa 
evoluţiei leziunii apicale. 
Frecvent, evaluarea dinţilor cu rezecţie se realizează 
la un an postoperator, deși a fost arătat că în situaţia 
leziunilor apicale mai mici de 5 mm vindecarea 
postoperatorie apare în doar câteva luni [16].  
De-a lungul timpului mai multe studii au încercat să 
evalueze efectele rezecţiei apicale la un an de la 
intervenţie. Hepworth și Friedman [17] arată o rată a 
succesului între 44% și 90%. O dată cu apariţia 
tehnicilor de microchirurgie rata evoluţiei favorabile 
postoperatorii a crescut, fiind în jurul valorii de 90% 
[18,19]. Tot o rată crescută a vindecării post-rezecţie 
apicală a fost raportată și de alţi autori precum 
Lindeboom i colab. în 2005, aceștia arătând 
obţinerea vindecării complete în 64% din cazurile în 
care s-a folosit MTA-ul [20], Tsesis i colab. în 2006 
ce au arătat o rată a vindecării de 91,1% în cazul 
utilizării tehnicilor chirurgicale moderne [21],  la fel 
von Arx i colab. în 2007 [22]. De asemenea, în 
2008 a fost raportată o rată a succesului de peste 
90% de către  Kim i colab. [23], Saunders i colab. 
[24], Taschieri i colab. [25], iar în 2009 de către 

Christiansen i colab. [26]. Totodată a fost făcută o 
comparaţie între prognosticul dinţilor cu rezecţie 
apicală per primam și cel al dinţilor cu reintervenţie 
chirurgicală pentru leziuni apicale. Rata de succes a 
fost mai mare pentru cei la care s–a efectuat 
intervenţia chirurgicală per primam. O influenţă  
asupra prognosticului o are și grosimea osului adia-
cent. Cu cât aceasta este mai mare, cu atât șansa 
de succes este mai crescută. 
Concluzii:
Rezecţia apicală este o intervenţie chirurgicală cu 

bune rezultate în conservarea dinţilor cu leziuni  
apicale simptomatice sau asimptomatice.  
Această metodă reprezintă o opţiune de tratament 
demnă de luat în considerare pentru păstrarea 
dinţilor restauraţi protetic ce prezintă leziuni apicale, 
dinţi la care din diferite motive, atât subiective cât și 
obiective, nu se poate realiza o reluare a tratamen-
tului endodontic. Se poate prelungi astfel, pentru un 
timp destul de îndelungat, durata de viaţă a unor 
lucrări protetice mulţumitoare din punct de vedere 
estetic și funcţional care altfel ar fi fost compromise.

Fig. 25. Aspect clinic în 2018, vedere laterală stânga.Fig. 24. Aspect clinic în 2018, vedere laterală dreapta.

Fig. 19. Aspect după vindecare în 2014.

Fig. 20. Aspect clinic în 2018. Se observă o fractură a 
ceramicii în zona coletului lui 13.

Fig. 21. Radiografia panoramică efectuată în 2018.

Fig. 23. Radiografia retroalveolară a lui 24 în anul 2018.Fig. 22. Radiografia retroalveolară a lui 12 în anul 2018.

Fig. 16. Obturarea retrogradă a canalelor cu ciment 
glassionomer. Aspect intraoperator.

Fig. 17. Sutura lamboului.

Fig. 18. Aspect intraoral după suprimarea firelor de sutură.
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nc t hi at n na t tică
anali ă a c n i raţiil r chirur ical i r t tic

Un articol de Dr. Stefen Koubi, Marsilia și Gerald Ubassy, Rochefort du Gard -Franţa
Traducere din Reflect Magazine - Februarie 2017

În cazul restaurărilor complexe pe zona frontală, opţiunea de tratament preferată 
este reprezentată de o terapie precisă și ţintită pentru a obţine rezultate predicti-
bile și reproductibile.

Prezentare de caz clinic
O femeie de 40 de ani s-a prezentat la cabinetul nostru 
at rită m ilităţii tr m a inţil r fr ntali car a 
cau at r l m t tic i uril i .

inţii fr ntali au r tru at iar linia m tului a ră u it.
at rită ar nt ati i r inţii ma ilari ant ri ri
r ntau r tracţi in i ală mnificati ă i . .

A review of the surgical and prosthetic considerations
Abstract
The restorative treatment of anterior teeth often presents a considerable challenge to general dentists. The aim is always to obtain the best  
possible result. A well-guided approach is necessary if the envisaged outcome is to be achieved. Precision planning and a consistent protocol 
are indispensable. Modern dentistry has simplified the ways and means of attaining esthetic results. Nevertheless, the success of the treatment, 
in the anterior region in particular, greatly depends on very careful planning, which includes a detailed analysis of the patient’s smile as well as 
the fabrication of a working model. This model is used to plan and reproduce the shapes and contours of the future restoration with utmost 
precision. The present article describes a comparatively simple treatment technique on the basis of a clinical case. The initial esthetic treatment 
plan was jointly developed by the dental technician and the dentist. It served as the guide or “GPS” for all the clinical steps, and it helped the 
dental team to successfully “navigate” through the treatment.
Key words: advanced parodontitis, anterior zone, mobile teeth, prosthetic restorations on implants, clinical and technical protocols, esthetic 
results, predictability, reproducibility.
Rezumat
Tratamentul restaurativ al zonei frontale reprezintă adesea o provocare considerabilă pentru medicii dentiști. Scopul este acela de a obţine - de 
fiecare dată - cel mai bun rezultat posibil. Dacă se dorește obţinerea rezultatului previzionat, este necesară o abordare bine ghidată.  
Sunt indispensabile o planificare precisă și un protocol sistematic. Stomatologia modernă a simplificat căile și mijloacele de obţinere a rezultate-
lor estetice. Totuși, reușita tratamentului, în zona anterioară cu predilecţie, depinde în mare măsură de o planificare atentă, care include o analiză 
atentă a zâmbetului pacientului, precum și de fabricarea unui model de lucru. Acest model este utilizat pentru a planifica și reproduce formele și 
contururile viitoarei restaurări cu maximă precizie. Articolul de faţă descrie o tehnică comparativă simplă de tratament pe baza unui caz clinic. 
Planul de tratament estetic iniţial a fost dezvoltat în colaborare de către tehnicianul dentar și medicul dentist. A servit ca ghid sau GPS pentru 
toţi pașii clinici și a ajutat echipa să navigheze pe parcursul tratamentului.
Cuvinte cheie: parodontopatie avansată, zona frontală, mobilitate dentară, restaurări protetice pe suport implantar, protocoale clinice și tehnice, 
rezultate estetice, predictibilitate, reproductibilitate.

01 - Pacienta era nemulţumită de mbetul ei.

02 - fectarea dinţilor frontali i a o iţiei acestora datorită arodonto atiei.

01 02
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aminar taliată a r lat fa tul că c i atru 
inci i i ma ilari nu mai ut au fi al aţi tr uin tra i.
lanul a f t ac la a in ra uă im lanturi n al -

l l t tracţi nal al inţil r i . i urm n
ă fa ric unt u ţinută im lanturil ntar
tin ă la int l nă la int l iar inţii i

r fi r tauraţi rin c r an in i i ual . i cti l
principale au fost de a restaura aspectul armonios al 
lini i m tului i f rma c n ă a in i i. 
nali a m tului aci nt i a făcut rin cum ntar

f t rafică. u f t luat i am r nt al ituaţi i.
a a ac t r inf rmaţii m r uc unt r i-

ri in li unt car ntin la
int l nă la int l nc r r n a u tăril
t tic i funcţi nal .

a ală
n a ua inţă tratam nt am tra c i atru inci i i
ma ilari. aninii i au f t r araţi ntru a rimi
unt a r i ri i . . n ac a i inţă am in rat n
al l l t tracţi nal al inţil r i uă
im lanturi m lant chn l i . l r r i
ca t l i u ţin r a unţii im lanturi. r c ura
chirur icală a inclu uă r f ţ ut c n uncti n na
int lui i r a cr t lumul ri ntal al cur urii
ti ular a ma il i. u m ntar a cr a tă n a a utat

ă r taurăm f rma c n ă a arca i ntar i a ta ilit
a ă li ă ntru ltar a unui r fil m r nţă

cu a ct natural. ac a r a r ni c la ar a
ţ utului in i al t tracţi nal al l l inţil r i
au f t um lut cu r u n raft i .

03 - edere intra orală. Incisivii centrali su eriori afectaţi de 
arodontita severă  care a cau at recesia gingivală.

04 - ituaţia ost e tracţională.

05 - Plasarea lucrărilor rovi orii n tim ul edinţei de 
inserare a implanturilor.

06 - Du ă ase luni.

03

04

05 06
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u ă r c ura chirur icală am in rat unt a r i -
ri i . . taurar a r i ri acă un r l im rtant
n ac t ti tratam nt i influ nţ a ă n m c n i -
ra il r ultatul final. ntru c nf rmar a ţ utului in i-
al i c nf rmar a r filului m r nţă rit am
a licat un c m it flui infra ul unţii r i rii.
ratam ntul a c at al ţ uturil r in i al a ută la 

c n r ar a lum tri i ţ uturil r m i.

a luni mai t r iu
a n ărtar a unţii r i rii a utut r a că
mă uril c nf rmar a ţ ututlui in i al au f t un

ucc i . şi . hiar i a il l int rim lantar rau
frum r f rmat . c a tă ituaţi a ta ilit a ă
i ală ntru int rar a t tică a r taurăril r finiti
int ral c ramic i . . at rită ar ntit i r
r r ţia a ă a r r at cătr un ta iu a an at n
na fr ntală iar im lanturil a au an ulaţi mar . 
ac a lucrar n uru a ilă im lanturi nu

r r nta alt rnati ă t ra utică ia ilă n ac t ca .

a ricar a r taurării finiti
u ă am r ntar a finală am r u un m l irtual al

r taurării r i rii. tructura a f t r u ă r a cr a
a ă a c ată ntru r taurăril c ramic . nturil

hi ri au f t fa ricat rin r ar in .ma
r . l au f t cim ntat tra ral a l

titan utili n cim ntul a i ultilin ri utm nt
i . . tructuril in i irc niu ntru unt
r cum i ntru c r an l inţii i au f t
r u in .ma ir un mat rial cu 
tran luci itat a ri icată i r ri tăţi t tic it
i . i . tructuril au f t caract ri at i

ncărcat in i i ual cu c ramica nalt t tică .ma
ram i . i .

07 - edere din normă oclu ală du ă nde ărtarea 
restaurării rovi orii.

08 - onformarea e celentă a ţesuturilor moi.  
Datorită fabricării corecte a lucrărilor rovi orii   
s au format a ile interdentare.

tă n m m ntul fa ricării m lului
ntru lucrar a r i ri n la rat r

al l l ntar au tr uit r ătit
c r un ăt r. ar c int r nţia
chirur icală a f t minimă nu a f t n i
de ridicarea unui lambou, iar rana s-a  
in cat ra i i curat. u au i tat
c m licaţii chirur ical .

07

08
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09 - onturile hibride confecţionate din ceramică resată 
IP  e.ma  Press  e model.

10 - a ele coroanelor i structura unţii confecţionate din 
IP  e.ma  ir D  o id de irconiu translucid .

11 - ransluciditatea o idului de irconiu.

12 - ncărcarea structurii cu mase ceramice de stratificare 
IP  e.ma  eram.

13 - estaurările nainte de cimentare.

09

10

11

12 13
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14 - onturile integral ceramice in situ.

16 - s ectul natural al rofilului de emergenţă.

18 - edere din normă oclu ală.  fost restaurată forma conve ă a gingiei.

15 - Integrarea arodontală a unţii.

17 - Ins ecţia arametrilor funcţionali.

im ntar a r taurăril r
a r ă a utut r a in n u fa tul că ţ utul
m al a f t in c nf rmat i . i . taurăril

u rt i irc niu au f t cim ntat cu
cim ntul ră inic aut a i lu . n ac t
c man an l i ilicat litiu r at ntru
ţin r a nturil r hi ri au f t ra at aci cu aci

flu rhi ric i a i ilani at cu n n lu r a l

r ăti n r a l ării l r a i unt . 
r an l i unt a tructură i irc niu

cim ntat finiti au m n trat un ni l tran luci i-
tat imilar c lui al i ilicatului litiu i . la .

ultatul n ac t ca a f t c ţi nal t tic
r laţia intr r taurăril c r nar i ţ uturil m i t
arm ni a ă i naturală i . la .
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Concluzie
Planificarea precisă și colaborarea excelentă dintre membrii echipei este esenţială în 
tratamentul cazurilor complexe, întrucât este important să execuţi intervenţiile chirurgi-
cale minuţios și stadializat. Contribuţia la rezultatul estetic final este imensă. 
Capacitatea de a utiliza oxidul de zirconiu translucid pe zona frontală, datorită 
proprietăţilor optice deosebit de atractive ale acestui material, deschide posibilităţi 
estetice cu totul noi. În procedurile restaurative complexe ale zonei frontale, metodele 
de elecţie pentru obţinerea de rezultate predictibile și reproductibile sunt protocoalele 
terapeutice pe baze digitale, ce au la bază pași simpli, bine planificaţi.

Dr Stefen Koubi
L’institut de la facette
51 bis, rue Saint Sébastien
13006 Marseille
France
koubi-dent@wanadoo.fr
www.linstitutdelafacette.com

Gérald Ubassy
Centre de Formation International
Route de Tavel – Impasse des 
Ormeaux
30650 Rochefort du Gard
France
contact@ubassy.com
www.ubassy.com

Dent Distribution Grup
Str. Logofãt Tãutu nr. 66, Sector 3 
Bucureºti, 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, Bucureºti,
Tel: 0 21 316 22 25
office@plurifarmdent.ro

Distribuitori autorizaþi Ivoclar Vivadent:

19 - edere de detaliu a mbetului. Pro rietăţi o tice ideale.

20 - edere din normă frontală a liniei bu elor n mbet. 21-  acientă fericită.



30 informare

PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA DONĂRII ÎN ROMÂNIA

c t ri au iţi ir nă al ar
un om este în drum spre spital, de cele 
mai mult ri n tar critică.
n ma ritat a ca uril r t tran r-
tat la cţia chirur i şi r u
ntru raţi . acă italul nu ar
n n cantitat a n c ară t t f r-

tul ct ril r t a arnic. ar ra-
matic ă un m ca iaţa cui a in-

un ă n ar t
trict a ărul.
acă unt ţi ănat şi a utaţi c i

car nu au ac a tă şan ă şi naţi.
acă nu ut ţi na in m ti
ănătat atunci r ir cţi nati in
nitul . r a a a l  

Benevoli de Sânge.

ntraţi it ul n a a an .r şi
ut ţi urmări c am r uşit ă fac m
nă acum ntru r m ar a nării

n .

Unde pot dona sânge?

T TE E T E E E E 
AU PROGRAMUL:  
Luni – Vineri 7:30-13.30
În zilele caniculare programul de 

a      lă 
7:30-11:30

a a  l  l  a ă 
  a   l    

al    a a 
orarului.

 
. ntrul ran fu i an uină
ucur ti tr. . aracaş r. ct r
l. . . . . . .
. . .

. unctul r c ltar a n lui in
italul r nţă l r a ca l.
. . . c ntrală

. unctul r c ltar a n lui in
n titutul linic un ni l.

. . . c ntrală
. unctul r c ltar a n lui in
ca rul italului ilitar r ram  
l. . . . c ntrală
. unctul r c ltar a n lui in
ca rul italului ni r itar
r nţă r ram
l. . . . int ri r .

   a  a ă  a ă
1. CTS Alba B-dul Revoluţiei 1989 nr.23 T: 0358.401.874 / 0358.401.632
2. CTS Alexandria Str. Mihăiţă Filipescu nr. 12-14 T: 0347.410.504 / 0347.410.505
3. CTS Arad Str.Andrenyi Karoly nr. 2-4 (fostă Spitalului) T: 0357.809.113 / 0357.809.112
4. CTS Bacău Str. Mărăşeşti nr.22 T: 0334.405.991 / 0234.535.769
5. CTS Baia Mare Str. G. Coşbuc nr.20A T: 0362.808.019 / 0362.808.020
6. CTS Bârlad Str. M. Kogălniceanu nr.11 T: 0335.414.489 / 0335.414.490
7. CTS Bistriţa Str. N. Bălcescu nr.11A T: 0363.401.801 / 0363.401.802
8. CTS Botoşani Str. Marchian nr.91 T: 0331.401.661 / 0331.401.662
9. CTS Braşov Str. V. Babeş nr.21 T: 0368.408.502 / 0368.408.503
10. CTS Brăila Str. R. Câmpineanu nr.25 T: 0339.401.282 / 0339.401.283
11. CTS Buzău Str. G-ral Grigore Baştan nr.2 T: 0338.401.283 / 0338.401.284
12. CTS Călăraşi Str. Bărăganului nr.1 T: 0342.402.001 / 0342.402.002
13. CTS Cluj Str. N. Bălcescu nr.18 T: 0364.411.254 / 0364.411.255
14. CTS Constanţa Str. N. Iorga nr.85 T: 0341.180.013 / 0341.180.014
15. CTS Craiova Str. Tabaci nr.1 T: 0351.430.080 / 0351.430.081
16. CTS Târgovişte Str. I.C.Brătianu nr.4 T: 0345.401.504 / 0345.401.505
17. CTS Deva Str. 22 Decembrie, bl.D1, parter T: 0354.402.497 / 0354.402.539
18. CTS Hunedoara B-dul Victoriei 14 T: 0354.402.557 / 0354.402.563
19. CTS Petroșani Str. 22 Decembrie nr.1 T: 0354.402.619 / 0354.402.879
20. CTS Dr.Tr. Severin Str. Carol I nr.16 T: 0352.401.412 / 0352.401.413
21. CTS Focşani Str. Cuza Vodă nr.50-52 T: 0337.401.392 / 0337.401.234
22. CTS Galaţi Str. Regiment 11 Siret nr. 48A T: 0336.401.906 / 0336.401.234
23. CTS Giurgiu Şos. Alexandriei nr.7-9 T: 0346.401.105 / 0346.401.108
24. CTS Iaşi Str. N. Bălcescu nr.21 T: 0332.408.328 / 0332.408.329
25. CTS Mc. Ciuc Aleea Avântului nr.1 T: 0366.401.521 / 0366.401.522
26. CTS Oradea Str. Louis Pasteur nr.30 T: 0359.800.113 / 0359.800.112
27. CTS Piatra Neamţ Str. Traian nr.5 T: 0333.401.152 / 0333.401.153
28. CTS Piteşti Str. N. Vodă nr.43 T: 0348.410.161 / 0348.410.162
29. CTS Câmpulung Muscel Str. Poenaru Bordea 12 T: 0348.410.504 / 0348.410.505
30. CTS Ploieşti Şos. Vestului nr.24A T: 0344.802.968 / 0344.802.969
31. CTS Reşiţa Str. I.L. Caragiale nr.1 T: 0355.429.592 / 0355.429.591
32. CTS Rm. Vâlcea Str. G-ral Magheru nr.54 T: 0350.420.504 / 0350.420.505
33. CTS Satu Mare Str. Careului nr.26 T: 0361.881.202/ 0361.881.204
34. CTS Sf. Gheorghe Str. Banki Donath nr.15A T: 0367.401.521 / 0367.401.522
35. CTS Sibiu B-dul C.Coposu nr.2-4 T: 0369.437.127 / 0369.437.128
36. CTS Slatina Str. Ec. Theodoroiu nr.3 T: 0349.882.739 / 0349.882.740
37. CTS Slobozia Str. Decebal nr.1 T: 0343.401.015 / 0343.401.016
38. CTS Suceava B-dul 1 Dec. 1918 nr.11 T: 0330.803.370 / 0330.803.371
39. CTS Tg. Jiu Str. 22 Decembrie nr.22bis T: 0353.414.173 / 0353.414.174
40. CTS Tg. Mureş Str. Molter Karoly nr.2 T: 0365.430.179 / 0365.455.030
41. CTS Timişoara Str. Martir Marius Ciopec nr.1 T: 0356.008.985 / 0356.008.964
42. CTS Tulcea Str. Gloriei nr.22 T: 0340.402.552 / 0340.402.553
43. CTS Zalău Str. Simion Bărnuţiu nr.91 T: 0360.401.773 / 0360.401.774
44. CTSM Bucureşti Str. C.Caracaş nr.2-8, sector 1 T: 0314.053.683 / 0314.053.311

FUNDAŢIA DONATORILOR  
BENEVOLI DE SÂNGE

str. Intrarea Legendei, nr. 2, Sector 2,  
Cod Fiscal 13666079

 www.doneazasange.ro
www.sangepentruviata.ro 



31restaurări estetice

 1 CLIC și 2 SCANĂRI

AUTOPAN

CBCT+PANO

FOV 12x9

DOZĂmică

10ANI
GARANŢIE

Contact:
radiologie@medica .rom3
0741-277.081

EASY TO LEARN, EASY TO USE
Beyond 2D, Depth Added Panorama

P

www.medica .rom3

Reprezentant autorizatReprezentant autorizat

+
Classic 1.5

P

Pachet BONUS Insight

Classic 1.5

PREŢ 

TVA inclus

SPECIAL

20.900 €
BONUSInsight

Pachet BONUS Smart

+

Modul Endo FOV 5x5 

Licenta DICOM 

PC statie grafica 3D

Scaun radiologic

& Modul Osstell ISQ 
testare stabilitate implanturi

+

+

+

Fiziodispenser W&H 
Implantmed LED, 
& Pedala wireless                        

+

+
Classic 1.5

P

lanturi

eless                        eless                        eless                        eless                        

PREŢ 
SPECIAL

TVA inclus
59.900 €

BONUS Smart
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Intreprindere Individuală 
PAVEL E. ŞTEFAN

Având o experienţă practică şi teoretică de 
peste 30 de ani în domeniul instalaţiilor 

medicale dentare, materializată şi prin articole 
ştiinţifice, invenţii înregistrate la O.S.I.M., 

proiecte, ş.a.

Efectuez următoarele servicii pentru unităţile 
din domeniul medical dentar: 
• Consultanţă tehnică aferentă instalaţiilor 
electrice;
• Proiectarea instalaţiilor electrice;
• Proiectarea luminotehnică a instalaţiei 
electrice de iluminat general;
• Diriginte de şantier aferent instalaţiei 
electrice;
• Autorizat A.N.R.E. gr.II A+B şi I.S.C.
• Contact: pavelstefanel@gmail.com, 
• Tel. 0723 71 62 24

Domnul Ing. Pavel Ştefan este autorul nenumăratelor inovaţii destinate cabinetelor şi laboratoarelor 
de tehnică dentară.
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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.

2.340€

1.338€

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

www.dentex.ro, suport: e-mail: marius@dentex.ro
www.facebook.com/laboratordentex

Super 
OFERTĂ!!

1.000 €
   discount!

BONUS: 1 KIT MULTIPRESS STARTER SET ÎN VALOARE DE 200 EURO

1.899€
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Intreprindere Individuală 
PAVEL E. ŞTEFAN

Având o experienţă practică şi teoretică de 
peste 30 de ani în domeniul instalaţiilor 

medicale dentare, materializată şi prin articole 
ştiinţifice, invenţii înregistrate la O.S.I.M., 

proiecte, ş.a.

Efectuez următoarele servicii pentru unităţile 
din domeniul medical dentar: 
• Consultanţă tehnică aferentă instalaţiilor 
electrice;
• Proiectarea instalaţiilor electrice;
• Proiectarea luminotehnică a instalaţiei 
electrice de iluminat general;
• Diriginte de şantier aferent instalaţiei 
electrice;
• Autorizat A.N.R.E. gr.II A+B şi I.S.C.
• Contact: pavelstefanel@gmail.com, 
• Tel. 0723 71 62 24

Domnul Ing. Pavel Ştefan este autorul nenumăratelor inovaţii destinate cabinetelor şi laboratoarelor 
de tehnică dentară.

Zeiser® P10 PIN-DRILL UNIT -  Sistem pentru realizarea modelelor de mare precizie

- Metoda sistemului Zeiser® funcţionează din anul 1980, cu acurateţe știinţifică şi a fost perfecţionată cu cea mai recentă unitate P10.

- Competitiv în cost, atrăgător ca design şi rapid pentru realizarea eficientă a modelelor de mare precizie.

- Zeiser compensează expansiunea dimensională pe arc, care apare în timpul fazei de setare a gipsului.

- Pe o placă de bază Zeiser, segmentele de model se vor localiza în exact aceeași poziţie a dintelui ca cea înregistrată de amprentă.

La achiziţionarea sistemului Zeiser® P10 PIN-DRILL UNIT se oferă curs gratuit în cadrul laboratorului nostru din Bucureşti.

Pentru comenzi, înscrieri şi informaţii vă rugăm sunaţi la SC DENTAL LABOR MANOLACHE SRL

Tel. : 021 233 93 76 sau 0736 614 873, dentallabor_manolache@yahoo.de

Accesorii originale Pr
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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.

2.340€

1.338€

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

www.dentex.ro, suport: e-mail: marius@dentex.ro
www.facebook.com/laboratordentex

Super 
OFERTĂ!!

1.000 €
   discount!

BONUS: 1 KIT MULTIPRESS STARTER SET ÎN VALOARE DE 200 EURO

1.899€



a a a ă    a 
  l ala T a a cţia icină ntară
r ani a ă ac t r h in luna rili . 
ltima iţi a r h ului „Basic Skills in Oral Surgery” 

a a ut l c n ri a a i m ri la imiş ara.

c t r i ct a r a ă tutur r tu nţil r acultăţii
icină ntară car r c ă urm cari ră n

m niul hirur i i ral i a il acial au r c ă
acumul ri cun tinţ chirur i rală mica
chirur i .

r h ul f ră tu nţil r rtunitat a a n i
cun tinţ a titu ini şi a ilităţi c t i ca ia a i n u i
i r a t hnicil chirur ical a ă.
a nim nt au artici at uă ci şi i tu nţi
ntu ia ti car aua imilat cun tinţ n i ntr unm f art lăcut.

arcur ul c l r uă il tu nţii luntari im licaţi acti
n r c ul n ăţar m r ună cu i t. ni . r. i rian
i au a r at urmat ar l t m in ca rul r h ului

ia i anti ia
n trum ntarul n chirur ia rală a i l ia i

uri i uturi
n t ia n m icina ntară
tracţia ntară
municar a r inu ală

am uri utili at n chirur ia rală.
r h ul a a ut art r ntări t r tic şi art

ractică un tu nţii au a ut ca ia ă m rac halatul
chirur ical i mănu il t ril . n ca rul ărţii ractic au
r ali at cinci ti uri if rit n uri chirur ical şa t ti uri

uturi f l it n chirur ia r ma il facială i atru ti uri
lam uri. am uril i uturil au f t r ali at ma-

t rial i l ic a mănăt r cu c l uman şi anum lim a i
man i ula rc.
in rili nă n r nt ma ritat a artici anţil r

la r h au f t tu nţii timiş r ni ar nim ntul 
fiin cun cut lan naţi nal au artici at şi tu nţi in
alt c ntr uni r itar lu a ca ra a r u ur
a i ucur ti i iu i rai a.

r h uril unt i al ntru c i car r ă n ţ  
ir ct la r f i nişti.

nc n cu m trul i al anului uni r itar
r r ani a uă iţii m tru ntru a f ri i ili-

tat a tutur r tu nţil r a artici a la a tf l ntruniri.

a ic ill in ral ur r iţia a a imi ara
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a r ar fici ntă n r taurar a  
inţil r ci uali

at rialul c m it um l r n ma ă tric l ul ill im lifică r taurar a inţil r in na lat rală.
Un articol de Dr. Niklas Bartling, Elveţia
Traducere din Reflect Magazine - Februarie 2017

Compozitele bulk-fill de consistenţă fluidă sunt utilizate spre a înlocui dentina în 
cavităţile de classa I și a IIa. În acest articol vă este prezentată o abordare terapeutică 
simplificată, care este - de asemenea – ideală pentru pedodonţi. 
Este ușor de implementat și înalt eficientă și produce rezultate estetice excelente.

Diferenţe în tratarea dinţilor deciduali și a celor permanenţi
Modalităţile și mijloacele de a trata dinţii permanenţi ai pacienţilor 
adulţi nu pot fi transferate automat dinţilor deciduali ai copiilor. 
Aceasta se aplică și măsurilor restaurative. În plus faţă de cerinţele 
psihologice ale administrării pacientului în cazul copiilor, difernţele 
micromorfologice dintre dentiţia provizorie și cea definitivă joacă un 
rol important. De exemplu, este important de notat faptul că stratul 
cel mai superficial al smalţului dinţilor primari are o structură 
aprismatică (30 până la 100 μm). Prin urmare, acest strat nu poate 
fi gravat cu acid fosforic. Dacă, însă, suprafeţele dentare sunt ușor 
abrazate înainte de aplicarea gelului de gravaj, se poate obţine o 
matrice retentivă de gravaj acid prin condiţionare acidă.  
Mai mult, tubulii dentinari sunt mai largi în cazul dentiţiei primare. 
Conţinutul mineral al dentinei intertubulare este astfel, redus,  
comparativ cu cel al dentiţiei permanente. Graţie structurii sale 
specifice, dentina primară nu trebuie supusă gravajului acid mai 
mult de 10 secunde. Lăsată în contact cu acidul fosforic pentru timp 
mai îndelungat, demineralizarea va progresa către zonele mai  
profunde, pe care primerul nu va mai putea ajunge să o  
neutralizeze. Adezivii auto-gravanţi cum este Adhese Universal 
corespund cerinţelor impuse de această situaţie și au demonstrat 
că produc valori favorabile ale puterii de adeziune pe dinţii primari.

Ce face atât de special acest material restaurativ?
Ca și în cazul compomerilor, rășinile compozite sunt indicate spre a 
fi utilizate în cazul dinţilor deciduali. Un studiu clinic din 2006 pe 
cavităţi de clasa a II-a pe molari deciduali a arătat că Tetric Flow 
produce rezultate satifăcătoare. Dinţii primari sunt mai puţin  
susceptibili la atriţie decât dinţii permanenţi. Prin urmare, rezistenţa 
scăzută la abrazie a compozitelor fluide joacă un rol subordonat.
Noul Tetric EvoFlow este o rășină compozită fluidă care poate fi 
aplicată în straturi individuale de până la 4 mm grosime.  
Dacă este utilizat pe dinţi deciduali, nu necesită utilizarea unui 
material de coafaj. În consecinţă, majoritatea cavităţilor pe dentiţia 
primară pot fi obturate dintr-un singur pas. Foto iniţiatorul inovator 
- numit Ivocerin - este responsabil de acest atribut. 

Adezivul joacă un rol decisiv în asigurarea succesului 
terapiei restauratoare. Trebuie scos în evidenţă faptul 
că Adhese Universal furnizează condiţiile ideale de 
manipulare pentru tratamentul dinţilor deciduali, 
întrucât este dispersat prin intermediul unui stilou 
aplicator echipat cu un vârf metalic foarte subţire.

The flowable bulk-fill composite Tetric EvoFlow Bulk Fill streamlines the filling of posterior teeth
Abstract
For a long time, the restoration of carious deciduous teeth in the posterior region using composite resin was considered to require a lot more 
effort compared with other materials. This perception has fundamentally changed with the advent of the bulk-fill technique. In most cases, the 
time-consuming layering of filling material is reduced to the placement of a single increment. The newly developed Tetric® EvoFlow Bulk Fill is 
suitable for this type of indication. In combination with other components from Ivoclar Vivadent, it enables dental practitioners to effectively treat 
young patients.
Key words: deciduous teeth, posterior area, bulk fill composites, Tetric EvoFlow Bulk Fill, Adhese Universal, swiftness, efficiency, modern  
restaurative treatment in pediatric dentistry.
Rezumat
Restaurarea leziunilor carioase apărute pe dinţi deciduali în zonele laterale utilizând materiale compozite, a fost considerată multă vreme ca 
necesitând mai mult efort comparativ cu restaurările făcute cu alte materiale. Percepţia s-a schimbat fundamental odată cu apariţia tehnicii de 
restaurare în masă sau bulk-fill. În majoritatea cazurilor, aplicarea în straturi a materialului de restaurare este redusă la inserarea unui singur 
volum de material. Noul material Tetric EvoFlow Bulk Fill se pretează pentru acest tip de indicaţie. În combinaţie cu alte componente de la Ivoclar 
Vivadent, permite clinicienilor să eficientizeze tratamentul pacienţilor tineri.
Cuvinte cheie: dinţi deciduali, zona laterală, materiale compozite de restaurare în masă sau bulk-fill, Tetric EvoFlow Bulk Fill, Adhese Universal, 
rapiditate, eficienţă, odontoterapie restaurativă pedodontică modernă.
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Studiile au arătat că se poate atinge o polimerizare completă în  
profunzime chiar și în condiţii dificile, de ex. dacă lampa foto este 
ţinută într-o poziţie înclinată. Această caracteristică de siguranţă 
încorporată este în special benefică în cazul pedodonţiei.
Compozitul nu polimerizează prematur sub lumina lămpii de lucru a 
scaunului, fapt care facilitează aplicarea și manipularea lui. Un filtru 
chimic pentru sensibilitate la lumină permite medicilor dentiști să 
profite de timpii îndelungaţi de lucru de mai mult de 4 minute fără a 
trebui să scadă intensitatea lămpii unitului (8000 lux). În contrast cu 
toate materialele bulk-fill de consistenţă fluidă de pe piaţă, Tetric 
EvoFlow Bulk Fill după polimerizare are o transluciditate asemănătoare 
dentinei și este încorporat coloristic subtil în structurile dentare 
înconjurătoare. Dintre cele trei culori disponibile, nuanţa W este 
indicată în mod particular pentru tratamentele odontorestaurative 
pedodontice.

Cum se utilizează acest material în practica zilnică?
La fel ca majoritatea adulţilor, mulţi pacienţi tineri nu împărtășesc 

entuziasmul medicilor dentiști când vine vorba de restaurări directe. 
Prin urmare, nu sunt întotdeaua cooperanţi. În astfel de circumstanţe 
tratmentul trebuie să fie rapid. Următorul studiu de caz descrie 
modalitatea de restaurare rapidă și eficientă a unui dinte decidual 
utilizând Tetric EvoFlow Bulk Fill (Fig. 1).
Am obţinut o izolare relativă cu retractorul de părţi moi OptraGate. 
Acesta asistă în menţinerea în poziţie deschisă a cavităţii orale și 
retractează ţesuturile moi din jurul dinţilor de tratat. Pot fi utilizate 
adiţional rulouri de vată pentru a izola câmpul de lucru. După exca-
varea leziunii carioase și prepararea dintelui, am inserat o matrice 
(Fig. 2). Apoi am aplicat agentul de bonding Adhese Universal. 
Ulterior, am îndepărtat excesul și l-am fotopolimerizat (Fig. 3). Apoi, 
am obturat cavitatea în întregime cu Tetric EvoFlow Bulk Fill (Fig. 4). 
În acest scop, am plasat vârful aplicatorului pe fundul cavităţii și am 
dispersat materialul, timp în care vârful aplicatorului a fost ridicat ușor 
spre suprafaţă, având grijă ca acesta să rămână în material. Această 
tehnică de aplicare previne formarea de goluri. Tetric EvoFlow Bulk 
Fill este caracterizat de o afinitate excelentă faţă de suprafeţele dentare.

01 - ituaţia iniţială  carie distală e dintele . .

03 - m a licat dhese niversal cu a utorul ivaPen entru  secunde  a oi 
am eva orat solventul cu et de aer i foto olimeri at tim  de  secunde.

02 - avitatea re arată i inserarea matricei.

04 - avitatea a fost obturată cu etric vo lo  ul  ill. m nde ărtat e cesul 
de material cu a utorul unei sonde.
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Am fotopolimerizat restaurarea timp de 10 secunde (Fig. 5). Apoi, am 
îndepărtat matricea (Fig. 6), iar excesul de material a fost îndepărtat 
prin prelucrare cu instrumente rotative (diamante fine, pietre 
Arkansas). Suprafaţa a fost redusă, iar morfologia ajustată 
corespunzător. Apoi, am verificat ocluzia și am lustruit restaurarea.  
În acest scop am utilizat sistemul de polișat OptraPol (Fig. 7). Aceste 
instrumente de polișat sunt înalt încărcate cu particule de diamant 
micro-fine și produc rapid un luciu ridicat și de lungă durată (Fig. 8).

05 - oto olimeri area tim  de  secunde cu lue hase t le.

06 - estaurarea olimeri ată du ă nde ărtarea matricei. 07 - ustruirea obturaţiei cu traPol.
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Concluzie
Această abordare terapeutică utilizând compozitul fluid Tetric 
EvoFlow Bulk Fill și componentele adecvate este foarte eficientă.  
Pot fi inserate rapid și ușor restaurări directe. 
Fazele critice ale tratamentului sunt reduse la minim datorită timpilor 
scurţi de aplicare și de fotopolimerizare. Ca rezultat, acest material 
este indicat în mod cert în procedurile pedodontice.
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08 - s ectul final al restaurării cu etric vo lo  ul  ill du ă a licarea de luor Protector  la nivelul su rafeţei distale a dintelui . .
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9450 Altstätten
Elveţia
zahnarzt@bartling.ch
www.bartling.ch
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Cursuri pentru 
doamnele 

care doresc să 
strălucească.

 
 

 

FRUMUSEŢE INTELIGENTĂ
EXPRESS LIFTING - VACUUM MASAJ

Pentru informaţii şi înscriere: 
Alina Tranda�r, Tel: 0721 942 601, E-mail: alina@dental-evolution.ro, o�ce@dental-evolution.ro

Express Lifting Masaj poate fi practicat oricând 
şi oriunde. Rezultatele sunt vizibile!
Acest masaj facial redă structurii feţei vitalitatea 
musculară, in special a muşchilor mimicii 
şi masticatori.
Sinteza colagenului, a elastinei, circulaţia sangvină 
şi drenajul limfatic recapătă echilbrul natural. 
Prevenirea, imbunătăţirea sau corectarea 
aspectului feţei se face în funcţie de vârstă.
Ventuza prin vacuum acţionează in profunzime 
asupra musculaturii şi a pielii. Se produce 
decontractarea musculară, oxigenarea ţesutului 
iar toxinele şi celulele keratinizate sunt eliminate.
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„Stomatologia nu este doar o meserie, ci este o ramură a ştiinţelor medicale”

r f. r. h r h at it ict r a imi ara.

Medicul bănăţean Dimitrie Nedelcu - născut la Lugoj în anul 1812 ocupă un loc aparte în istoria 
medicinei stomatologice europene. Provine dintr-o familie bănăţeană modestă, dar are o afinitate 
specială faţă de suferinţa umană. Cu o inteligenţă sclipitoare realizează situaţia medicinei oro-
dentare de la vremea sa și se dedică profesiei stomatologice. După susţinerea tezei sale de 
doctorat la Budapesta, pleacă la Viena, la legendara școală medicală de stomatologie, condusă 
de vestitul profesor Georg Edler Carabelli. La propunerea maestrului său se reîntoarce în 
capitala Ungariei și timp de 38 de ani ţine cursuri în cadrul Facultăţii de Medicină. A încercat să 
promoveze un nou concept medical, cu o responsabilitate diferită de a felcerilor și bărbierilor 
neavizaţi. Ţinând seama că Nedelcu a trăit și a activat acum 136 de ani, trebuie considerat ca 
precursor al medicinei dentare actuale din Estul Europei.
Este şi rămâne o datorie de suflet să aducem un omagiu postum iluştrilor noștri înaintaşi. 
Contribuţia la progresele medicinei dentare cere muncă, străduinţă şi consacrare.  
Cadrele medicale precum şi medicii care participă zi de zi la procesul de învăţământ universitar 
au obligaţia morală să cunoască şi să recunoască  activitatea acestui om de ştiinţă care a fost 
Dimitrie Nedelcu.
Școala de Medicina Dentară din Timişoara este mândră şi nutreşte sentimente de afecţiune 
deosebită faţă de acest medic cu rădăcini bănăţene. 
Huszár György, Hőgyes, Chiffa V. dar şi Salamon Henrik, renumiţi istorici maghiari, definesc data 
naşterii în 1811, dar Dr. Stoiacovici Attila, regretatul profesor de Istoria Medicinei din anii 1960, 
din cadrul UMF Timişoara, în teza de doctorat prezintă copia Certificatului de naştere a lui 
Nedelcu, de unde reiese că anul său de naştere datează din 11 
Octombrie 1812. [19,20].
Dimitrie Nedelcu s-a născut la Lugoj în data de 11 Octombrie în 
anul 1812, într-o familie de macedo-români, stabilită în Banat la 
sfârşitul secolului al XVIII-lea. Tatăl său Damaschin Nedelcu era 
un meseriaş alămurier relativ înstărit, care citea mult şi cunoştea 
foarte bine situaţia politică din aceea vreme. Influenţat de ideile 
generoase ale revoluţiei franceze, făcea parte dintr-o societate 
secretă „Constitutio”. Această comunitate avea un profund 
caracter antifeudal, militând paralel pentru emanciparea naţională 
şi creştină a românilor urmând ru erea lanţului slavismului rin 
care se tindea la de naţionali area noastră rin ierarhia 
bisericească s rbă  dominatoare atunci  (C. Brediceanu 1886) [10].
Familia Nedelcu aparţinea păturii sociale respectate în Lugoj 
când Niculae era student la drept la Budapesta, iar Dimitrie, 
viitorul medic stomatolog şi profesor universitar era în clasele superioare ale gimnaziului. 
Dintr-o scrisoare aflată în posesia fam. Lăzărescu reiese că Damaschin Nedelcu a avut 
şase copii: patru băieţi şi două fete. În ordine cronologică aceştia au fost: Theodor şi Iosif. 
Urmează apoi cele două fete: Ilea căsătorită cu Lazarovici, turtar la Timişoara şi Sofia 
căsătorită cu Pavel Seiman din Timişoara. Aceasta are o fiică, pe Paulina, căsătorită cu 
avocatul C. Rădulescu, de mai multe ori primar al Lugojului. Paulina, la rândul ei are trei 
fete: Cornelia, căsătorită cu Coriolan Brediceanu, Sofia, căsătorită cu Petru Vlad, mama 
scriitorului Victor Vlad de la Marină şi Elena căsătorită cu avocatul Gheorghe Dobrin, primul 
prefect, după Unire, al judeţului Caraş Severin. Ultimii copii sunt Nicolae, avocat la 
Timişoara şi Dimitrie doctor în medicină şi profesor de stomatologie la Budapesta. [8]
Dimitrie urmează studiile elementare şi gimnaziale la Lugoj după care se înscrie la 
Universitatea din Budapesta, unde începe să studieze dreptul dar apoi este atras de 
medicină. 
În anul 1839 obţine titlul de doctor în medicină cu teza: Dissertatio inauguralis h siologico

athologica De Senectute uam consensu et autoritate magnifici domini raesidis et 

Dimitrie edelcu . .   . . .
Dagereoti ie din . .  făcută cu 

ocazia numirii lui Nedelcu în corpul 
rofesoral .

Damaschin edelcu  tatăl lui Dimitrie edelcu.

trasul du ă ertificatul de bote  al lui Dimitrie edelcu  co ie du ă actul 
original.
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directoris perillustris ac spectabilis domini decani nec non 
clarissimorum ac celeberrimorum d.d. rofessorum ro 
Doctoratus medicinae laurea summisque in medicina 
honoribus ac rivilegis rite obtiendis in alma ac celeberrima 
Universitate Pestiensi publicae cruditorum disquisitioni 
submittit Demetrius Nedelko ugoschino  raschoviensis. [13]

Chiar după apariţia renumitului volum a lui Fauchard  
„Le chirurgien dentiste ou traite’ des dents”, situaţia în partea 
estică a Europei nu s-a schimbat simţitor. Nedelcu, cu un simţ 
umanist şi o mare afinitate faţă de suferinţa umană percepe 
exact situaţia din domeniul medicinii oro-dentare.  
După susţinerea tezei de doctorat pleacă la Viena, la renumita 
şcoală medicală de stomatologie condusă de vestitul profesor 
Georg Edler Carabelli von Luncasprie (1787-1842). 
Lângă Carabelii s-au format nume sonore de profesori din 
Europa, astfel Nesselt, ajuns la Praga, Adolph Fröhlich la Graz. 
[13,17]. Nedelcu devine student lângă Carabelli şi asistent 
universitar lângă Sterne. După mai bine de trei ani de studiu 
dobândește un serios bagaj de cunoştinţe teoretice şi practice 
despre medicina dentară modernă pe vremea respectivă. 
Obţine diploma de absolvire și este sfătuit de profesorul 
Carabelli în anul 1842 să se întoarcă la Budapesta, unde în 
mod conştient, cu tenacitate şi cu fixarea unui obiectiv pe 
termen lung, se apucă de modernizarea sistemului stomatologic 
maghiar. 
Cu ocazia celei de a II-a conferinţe ţinute în 1842, la Societatea 
Medicilor şi Naturaliştilor Maghiari, Domnia Sa participă cu 
tematica: „Necesitatea de a ridica stomatologia la un înalt 
şi modern nivel ştiinţific” (Értekezés a fogorvosi tudománynak 
egy korszerű magasabb tudományos álláspontra emelése 
szükségességéről). [17]
În această expunere bine documentată tânărul şi necunoscutul 
stomatolog Nedelcu afirmă: De bună seamă nu e istă n toată 
ştiinţa medicală un fenomen care oric t de straniu şi de 
netăgăduit  acela  că medici  chiar şi cei culţi şi regătiţi s au 
ruşinat nă acum sau au considerat nedemn de ei de a nvăţa 
şi ractica o anumită ramură a medicinii  aşa cum s a nt m lat 
şi cu ştiinţa stomatologică. n consecinţă ublicul ne ut nd 
cere sfaturi de la medici nvăţaţi s a ncredinţat n m inile celor 
nechemaţi  de unde reiese mai de arte că nici o ramură a 
ştiinţelor medicale nu a fost mai e usă şarlatanismului ca 
aceasta”. [12].
După publicarea textului conferinţei răsunetul pozitiv nu a 
întârziat. S-a decis înfiinţarea unei catedre de stomatologie în 
cadrul Facultăţii de Medicină din Budapesta. Regele Ferdinand 
al V-lea în data de 30.12.1843 îi permite lui Nedelcu să devină 
cadru didactic şi să ţină cursuri gratuite de stomatologie. 

Cancelaria Facultăţii de Medicină îl anunţă oficial pe Nedelcu în 
data de 4.01.1844. Cu permisiunea regelui foloseşte titlul de 
profesor extraordinar (titulus professoris extraordinarii), titlu acordat 
prin decretul regal nr. 272 din 25.05.1844. În data de 13. 07.1844 
afişează un anunţ prin care aduce la cunoştinţa studenţilor 
introducerea unei discipline noi, cu frecventare facultativă [13].

Textul anunţului: „Es wird allen Mund- und Zahnkranken 
bekannt gemacht, dass jeden Mittwoch und Samstag 
nachmittag 3 Uhr während den zahnärzlichen Vorlesungen an 
der medizinischen Facultät, auch eine ambulatorische Praxis 
gehalten wird, d.h. dass es Mund –und Zahnkranken ordinirt 
wird, und jenen nöthingen Falls auch operirt werden, sonst 
täglich in seiner Wohnung Dorothea Gasse No.10 v. 10 – 1 Uhr 
Vormittag und v. 4 – 6 Uhr Nachmittag”/ [13]

Timp de 38 de ani ţine cursuri în clădirea Facultăţii de Medicină 
din Budapesta de pe strada Hatvani, câte 2 ore de curs pe 
săptămână şi examinează un număr de 400 de studenţi. Anual 
are în medie un număr între 5 şi 20 de studenţi. La început, 
demonstraţiile şi orele de lucrări practice erau ţinute la 
domiciliu unde avea un cabinet stomatologic bine pus la punct 
pentru vremea respectivă, (pe Str. Hajó la nr. 666). Această 
zonă a Pestei era numită „quartier dentaire” deoarece în zonă 
trăiau şi lucrau mai mulţi dentişti şi tehnicieni dentari.
Mai târziu, după modelul Clinicii de Stomatologie Ambulatorie 
din Viena, înfiinţează primul ambulator de medicină dentară, 
unde ţine cu 
regularitate şi 
a c u r a t e ţ e 
e x e m p l a r ă 
demonstraţii clinice 
şi practice. 
(Ambulantorische 
Praxis).
Programa analitică 
(Lehrauftrag) a fost 
întocmită de 
profesorul „privat 
docent ” Dimitrie 
Nedelcu şi înaintată 
c o n d u c e r i i 
facultăţii, rectorului 
Stáhly. În acest 
program didactic 
f i g u r e a z ă : 

fişul manuscris al rof. Dr. Dimitrie edelcu  rin care anunţă studenţii 
acultăţii de edicină  că a luat fiinţă Disci lina de tomatologie  unde vor fi 

audiate cursuri şi demonstraţii ractice. 

nunţul susţinerii te ei de doctorat.

Cabinet stomatologic din anii 1860
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anatomia şi fiziologia dinţilor, patologia dentară, terapia 
odontală, extracţia dentară şi alte intervenţii şi tehnici 
stomatologice (technica dentisticae). La îndemnul său, 
renumitul tehnician dentar de valoare europeană, Pfeffermann 
Péter organizează cursuri speciale pentru viitorii tehnicieni dentari.
Susţine în data de 15.05.1844 discursul universitar inaugural 
despre „Necesitatea şi foloasele stomatologiei” (A fogászat 
szükségességéről és hasznáról). Acest curs festiv a avut un 
puternic răsunet în elita medicală contemporană. A fost o 
adevărată confesiune de credinţă asupra ceea ce noul profesor 
universitar considera că trebuie să fie sensul şi esenţa 
stomatologiei moderne. Din această apologie pentru 
prosperarea medicinei dentare subliniem câteva gânduri şi 
puncte principale, citate de Huszár, Ancuşa. [13, 1]
• Necesitatea specializării în stomatologie, înseamnă pentru 
profesorul Nedelcu dezideratul prioritar, deoarece, în viziunea 
sa, fără specializare stomatologul nu poate fi nici competent şi 
nici respectat.
• Necesitatea colaborării cu celelalte ramuri medicale. În acest 
sens spune: ”...se are că se uită rinci iul fundamental al 
ştiinţei medicale  anume  că fiecare ramură a ştiinţei medicale 
universale  chiar dacă ar sta la hotarul e trem al ei  este totuşi 
o arte a ntregului  iar cunoaşterea ărţilor va fi condiţia 
rinci ală a rogresului ntregului.

• Necesitatea accentuării principiului individualizării în 
terapeutica dentară. Susţine că: ...este clar entru toţi  că 
bolile dinţilor ca şi alte boli  trebuie tratate n conformitate cu 
natura bolii şi a individului  deci individual. olile dinţilor nu sunt 
ntotdeauna locale  cum sunt considerate ndeobşte  ci n cele 
mai multe cazuri nu sunt decât simptome ale unei alte boli; nu 
rareori sunt n legătură cu graviditatea  iar alteori a ar ca teste 
ale  unor substanţe atologice latente din organism
• Necesitatea şi importanţa stomatologiei conservative şi 
preventive apare pe primul plan, când afirmă: ...s er că va 
veni tim ul c nd această ştiinţă  ating nd unctul ei culminant  
nici un dinte nu va trebui scos  aceasta să fie du ă slabele 
mele uteri rinci ala mea străduinţă şi misiune .
Alocuţiunea inaugurală a fost încheiată cu următoarele fraze: 
Iar  acum  Domnilor  viitorii mei studenţi  u mai avem altceva 

de făcut  dec t să ndemn Domniile voastre  cu ncredere şi 
rietenie  să vă ndre taţi atenţia  eforturile şi hărnicia către 

această ramură a medicinei. onfraţii no tri suferin i au nevoie 
de a utorul nostru  iar alinarea durerilor este cea mai nobilă 
chemare şi datoria su remă a medicului. umai cine simte 
acest lucru şi cine este n stare să şi nde linească  merită 
frumoasa denumire de medic
A fost un teoretician profund, cu preocupări atât în domeniul 
proteticii dentare cât şi conservative. Latura practică a artei 
dentare a fost deosebit de rudimentară în aceea perioadă. 
Asemănător colegilor de la disciplinele de medicină generală, 
ştiinţa s-a limitat la speculaţii teoretice, discursuri filozofice şi 

rareori sunt citate prezentări 
de cazuri clinice. D. Nedelcu 
în cariera sa, deşi participă 
frecvent la şedinţele Colegiului 
Medicilor din Budapesta, face 
o singură prezentare de caz, 
despre o fetiţă de 8 ani, cu o 
serie de malpoziţii dentare, 
alveolare, maxilară cu 
pronunţată şi impresionantă 
ocluzie deschisă.

Cursurile şi demonstraţiile „lângă fotoliu” erau atractive şi pline 
de exemple practice, concrete. Era simpatizat de către studenţi. 
Circulau numeroase anecdote pe seama lui. De exemplu, când 
prezenta trusa de cleşti pentru extracţie şi explica tehnicile 
legate de această intervenţie chirurgicală orală, termina 
cursurile cu următoarea remarcă, însoţit de zâmbetul studenţilor 
...e tracţia dentară este foarte ne lăcută at t entru bolnav 

c t şi entru medic .
Profesorul D. 
Nedelcu a avut 
mulţi pacienţi, 
printre care 
s-au numărat o 
serie de 
personalităţi de 
vază, miniştrii, 
d e p u t a ţ i , 
magistraţi etc. 
Printre pacienţii 
săi se numără 
şi groful 
S z é c h e n y i 
István, primul 
ministru al 
Ungariei care era un om pedant şi ţinea mult la aspectul şi 
integritatea danturii sale.
Nedelcu s-a însurat cu Domnişoara Iréna Tomeoni, de origine 
franco-italiană, care era nepoata renumitului dirijor al Operei 
din Wiena, domnul Pierre Dutillien. Din această căsătorie s-au 
născut patru copii, două fete şi două băieţi:  Damaskin, Tivadar, 
Irén şi Helén.
Devotat vieţii universitare şi 
luptei neobosite pentru 
răspândirea şi propăşirea 
medicinei stomatologice, 
Profesorul Nedelcu, fără a fi 
un militant activ în viaţa 
politico-socială, asemănător 
tatălui şi fraţilor săi, a fost un 
sincer prieten al apropierii 
dintre români şi maghiari. El 
a făcut parte din cercurile 
progresiste de la Budapesta, 
frecventând cu regularitate 
consecventă cercul medical 
cu ideii liberale, grupat în 
jurul doctorului Markusovsky, 
care în perioada revoluţiei din 

Dagereoti ia soţiei lui D. edelcu  
D ra Ir na omeoni. 

teva instrumente originale  folosite de D. edelcu. 

or ul rofesoral al acultăţii de edicină din uda esta  n anul . 
ăgeata indică ersoana Profesorului rivat docent  Dimitrie edelcu. 

Prote ele din cauciuc cu dinţii scul taţi 
erau restaurările referate de 
Prof. Dr. edelcu.
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1848 a fost medicul responsabil de organizarea sanitară militară.
Unanim recunoscutul şi apreciatul profesor Dimitrie Nedelcu, la 
vârsta de 71 de ani se stinge din viaţă în ziua de 21 aprilie 
1882, fiind înmormântat la Budapesta, se odihneşte în cimitirul 
Kerepesi, cvadrantul nr.4, rândul 13, sub mormântul nr.22. [17].
Odată cu trecerea în nefiinţă al ilustrului profesor de 
stomatologie, învăţământul medical din Budapesta sărăceşte 
de o componentă curriculară, pe o perioadă de 35 de ani.  
În 1917 se reînfiinţează catedra de stomatologie, şeful disciplinei 
devenind Prof. Dr. Arnstein Árkövy József. 
Nedelcu a iniţiat o concepţie nouă în medicină, o orientare 
umanistă a stomatologiei, cu un evident caracter preventiv şi 
curativ. Deşi nu a lăsat după el cărţi, volume şi tomuri ştiinţifice 
impresionante, a fost şi rămâne un pionier al medicinei dentar 
moderne din această parte a Europei.
În gazeta „Luminatorul” ce apărea la Timişoara, sub conducerea 
publicistului Pavel Rotaru, în anunţul mortuar, ce aducea la 
cunoştinţă stingerea din viaţă a marelui profesor român, între 
altele era scris: ericitul a fost un bun rom n şi avea şi inimă 
entru tinerimea căreia i a fost făcut multă bunătate n diferite 

timpuri.” [4,10,22,23.]
Ceea ce a caracterizat, printre altele, activitatea desfăşurată de 
Nedelcu, a fost deosebitul devotament şi grijă faţă de soarta 
celor mulţi şi defavorizaţi. A încercat şi în parte a reuşit a-i 
ridica din ignoranţa bărbierilor şi a multor neavizaţi, care au 
dominat această arie medicală secole de-a rândul. 

Prin ideile sale de avangardă în domeniul stomatologiei 
ştiinţifice, prin îmbinarea armonioasă a medicinei curative cu 
cea profilactică, printr-un component şi eficient spirit didactic, 
ţinând seama de faptul că Nedelcu a trăit şi activat acum 136 
de  ani, trebuie considerat ca un precursor, veritabil pionier al 
medicinei dentare actuale. 
A fost un european atât ca gândire, cât şi ca tendinţe. 
Posteritatea, mai ales Universităţile de Medicină Dentară din 
România şi cei din Banat au înţeles şi apreciază la justa 
valoare, importanţa şi rolul jucat de Dimitrie Nedelcu în saltul 
pe o treaptă superioară a ştiinţelor medicale. În bună parte a 
reuşit să contribuie la afirmarea medicinei româneşti dincolo de 
hotarele înguste ale provinciei sale.
Câteva exemple din realizările consacrate amintirii și aprecierii 
Școlii de Medicină Dentară din Timișoara, gest de respect și 
recunoștinţă:
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Portretul Pr. Dr. DI I I  D  din incinta amfiteatrului.
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