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Extracţia dinţilor... cu calculatorul
Dr. Adrian Mihail Nistor

“Arta de a fi când foarte îndrăzneţ, când foarte prudent este arta de a reuşi”
Napoleon Bonaparte (1769 - 1821) - Lider politic şi militar francez

Cred că noi stomatologii ar trebui să fim, cel puţin teoretic, practicienii cei mai fericiţi din
lume. Spre deosebire de alte specialităţi medicale noi migălim toată ziua în gura pacienţilor cu
dorinţa continuă de a realiza restaurări cât mai corecte funcţional şi estetic... şi reuşim în marea
majoritate a cazurilor! Aparatura, instrumentarul, substanţele şi materialele pe care le avem la
dispoziţie ne permit realizarea unor investigaţii şi tratamente calitative în funcţie bineînţeles de
posibilităţile financiare ale pacientului dar şi ale noastre.
În ultimii 10-15 ani se manifestă însă o tendinţă tot mai accentuată în specialitatea noastră
de a informatiza aproape totul. De la programarea pacienţilor cu sfaturi dedicate şi până la
realizarea în cabinet a coroanelor şi punţilor, totul este digitalizat, computerizat. Se introduce astfel
o impresie “virtuală” că fără a apela la computer nu putem trata o carie sau efectua o extracţie dentară.
“Go digital and do not look back”... Nimic mai fals!
Toate softurile create pentru cabinetul stomatologic şi laboratorul de tehnică dentară sunt
utile cu condiţia să fie utilizate corect, şi de o persoană instruită. O concluzie imediată ce se
desprinde din afirmaţiile anterioare este că devenim treptat tot mai dependenţi de calculatoare şi de
softuri. Recent au fost comunicate publicului medical noi variante de programe radiologice care
utilizează o bază de date uriaşă, capabilă să stabilească diagnosticul radiologic practic în orice
zonă a organismului uman.
Dar cu tratamentul afecţiunilor chirurgicale orale cum rămâne? Desigur că putem
diagnostica prin CBCT existenţa unei rădăcini dentare cu caracteristici anatomice particulare sau a
unei leziuni periapicale. Decizia finală terapeutică o va lua tot stomatologul, pe baza experienţei şi
priceperii sale.
Totuşi aplicarea informaţiilor oferite de lumea digitală în stomatologia de zi cu zi trebuie
exersată zilnic, fără o abstractizare excesivă. Abilitatea informatică se câştigă prin experienţă la fel
ca inteligenţa, flerul clinic şi abilitatea practică. Vârsta mintală a unui tânăr practician stomatolog nu
poate ţine pasul cu vârsta biologică dacă informaţiile pe care le obţinem de la calculator nu vor fi
valorificate eficient pe fiecare caz clinic tratat.
De altfel se consideră că utilizarea informaţiilor digitale precum şi a aparaturii
ghidate de calculator ridică în primul rând provocări terapeutice legate de alegerea soluţiei optime
într-o situaţie clinică dată. Succesul terapeutic, mai ales în terapia implanto-protetică, nu are
întotdeauna caracter absolut deoarece se obţine pe un organism biologic supus permanent
transformărilor.
Existenţa unui calculator sau a mai multor dispozitive ghidate de un soft dedicat
trebuie să contribuie la precizarea unui diagnostic şi la finalizarea unei soluţii terapeutice
stomatologice şi NU la crearea de probleme.
Şi pentru că am început cu un citat din celebrul Napoleon Bonaparte, voi termina
cu o cugetare ce mi se pare elocventă pentru titlul acestui editorial: “A devenit emoţionant de clar
că tehnologia a depăşit umanitatea” - Albert Einstein (1879 - 1955).
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EFFECT OF HYADENT BG ON HUMAN GINGIVAL AND PALATAL FIBROBLASTS

Asparuhova MB, Kiryak D, Eliezer M, Mihov D, Sculean A ‘Activity of two hyaluronan preparations on primary
human oral ﬁ broblasts’ J Periodont Res. 2018; 00: 1-13. I Link to the abstract

Abstract
Wound healing is an important aspect of surgical periodontal treatment and affects the outcome. Within this process, palatal and
gingival fi broblasts play an important role. This study shows that from a biological point of view HYADENT BG positively affects the
healing process, and that its application may therefore support wound healing in the context of surgical periodontal treatment.

EFECTUL MATERIALULUI HYADENT BG ASUPRA FIBROBLAȘTILOR UMANI
GINGIVALI ȘI PALATINALI
(Traducere Ruxandra Popescu din Broşura Hyadent 2018)

RELEVANȚA CLINICĂ
Vindecarea plăgii este un aspect important al tratamentului
parodontal chirurgical și îi influențează rezultatul. În cadrul acestui
proces, fibroblaștii palatinali și gingivali joacă un rol important.
Acest studiu arată că din punct de vedere biologic HYADENT BG
afectează pozitiv procesul de vindecare și că aplicarea lui poate în
consecință sprijini vindecarea plăgii în contextul tratamentului
parodontal chirurgical.

DESIGN-UL STUDIULUI
Au fost obținuți și cultivați de la donatori umani fibroblaștii umani
primari palatinali (HPF) și gingivali (HGF). Au fost măsurate
viabilitatea celulară, migrația și proliferarea atât pentru grupul de
control (fără acid hialuronic), cât și pentru grupul test (HYADENT
BG; Hya). A fost folosită analiza RT-PCR pentru a investiga expresia
anumitor gene inclusiv COL1A1, COL3A1, TGF-β1, TGF-β3, PDGFB,
FGF2 și EGF.

REZULTATE
Viabilitatea celulară a fibroblaștilor izolați HPF și HGF a rămas
foarte ridicată, fără diferențe vizibile între grupul de control și cel
Hya. După 24h, 48h, 72h și 96h rata de proliferare celulară a fost
semnificativ crescută în grupul Hya comparativ cu celulele netratate
pentru ambele linii de celule, cu excepția celulelor HGF la 24h.
Tratamentul Hya nu a influențat expresia COL1A și TFG-β1, care
sunt în general cunoscute ca ducând la vindecare fibrotică însoțită
de cicatrici.
Oricum, contactul cu Hya a crescut semnificativ expresia COL3A și
TGF-β3 în ambele tipuri de celule iar produșii genetici respectivi,
colagen de tip III și TFG-β3 sunt ambii predominant implicați în
vindecarea fără cicatrici a plăgii.
În plus, prezența Hya a dus la o expresie semnificativ crescută a
factorilor de creștere PDGFB, FGF-2 și EGF care sunt cunoscuți
pentru stimularea proliferării celulare și migrării în funcție de dozaj.

CONCLUZIE
HYADENT BG are diferite efecte biologice pozitive asupra
fibroblaștilor palatinali și gingivali care sunt implicați în regenerarea
țesuturilor moi în contextul tratamentului parodontal chirurgical.
Efectele pro-vindecare și pro-proliferare demonstrate ale acidului
hialuronic explică influența pozitivă a acestuia observată în mai
multe studii clinice.

VITEZA DE PROLIFERARE A FIBROBLAȘTILOR
UMANI PALATINALI
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Graﬁcul 1:
Graﬁcul arată vitezele ﬁbroblaștilor umani palatinali după 24h, 48h, 72h și 96h.
Rezultatele arată o creștere statistică semniﬁcativ mai mare a celulelor din
grupul Hya în toate momentele de timp, creștere măsurată pe baza BrdU.

VITEZA DE PROLIFERARE A FIBROBLAȘTILOR
UMANI GINGIVALI
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Graﬁcul 2:
Graﬁcul arată vitezele ﬁbroblaștilor umani gingivali după 24h, 48h, 72h și 96h.
Rezultatele arată o creștere statistică semniﬁcativ mai mare a celulelor din
grupul Hya în toate momentele de timp, creștere măsurată pe baza BrdU.
1. Cuttle L et al’ Collagen in the scarless fetal skin wound: detection with Picrosiriuspolarization.’ Wound Repair Regen. 2005;13:198‐204.
2. Lichtman MK, et al ‘Transforming growth factor beta (TGF-β) isoforms in wound
healing and fi brosis.’ Wound Repair Regen. 2016;24:215‐222.
3. Mumford JH et al. ‘The effects of platelet-derived growth factor-BB on peri-odontal
cells in an in vitro wound model.’ J Periodontol. 2001;72:331‐340.
4. Fujisawa K et al. ‘Basic fi broblast growth factor and epidermal growth fac-tor
reverse impaired ulcer healing of the rabbit oral mucosa.’ J Oral Pathol Med.
2003;32:358‐366.
5. Eliezer M et al, Abstracts of EuroPerio 9 Amsterdam, the Netherlands, 20‐23 June,
2018, PD172; p104
6. Pilloni A et al., Clinical Oral Investigations https://doi.org/10.1007/s00784-018-2537-4
(Preluare de pe www.regedent.com)
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DEEP MILLER CLASS II RECESSION
CLINICAL CASE PROVIDED B PROF ANTON SCULEAN BERNE S ITZERLAND

RECESIE MILLER AD NC CLASA

II

Caz clinic furnizat de prof. Anton Sculean, Berna, Elveția (Traducere Ruxandra Popescu din Broşura Hyadent 2018)

1a.

Linia de control.

1b.

Tunel.

2a.

Tunel mobilizat.

2b.

Grefă de țesut conjunctiv (CTG).

3a.

Aplicarea de HYADENT BG.

3b.

HYADENT BG aplicat în tunel.

4a.

Grefa de țesut conjunctiv fixată
în tunel.

4b.

Repetarea aplicării de HYADENT
BG pe grefa de țesut conjunctiv.

5a.

Tunelul închis lateral.

5b.

Rezultatul după 6 luni.

(Preluare de pe www.regedent.com)
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Clinico-statistical study regarding the prevalence of class I Kennedy edentulous
cases and removable partial dentures in urban area
Studiu clinico-statistic privind prevalenţa edentaţiei de clasa I și a protezării sale
mobilizabile în mediul urban
Livia Alice Tănăsescu1), Silvia Stancu2), Cătălina Farcaşiu3), Oana-Cella Andrei1),
1) Department of Removable Prosthodontics, UMF Carol Davila Bucharest, 2) Student, UMF Carol Davila Bucharest Department of Prosthodontics, Faculty of Dentistry,
3) Department of Pedodontics, UMF Carol Davila Bucharest

Abstract
The aim of this study was to determine the addressability of class I Kennedy edentulous patients in urban dental offices and to find out which type
of prosthetic restoration is the most used. Material and method: this retrospective descriptive study was made in an18-month period, on 62 patients,
39 females and 23 males, in a private dental office in Piteşti. Results: the age of all extensive partial edentulous patients was above 40 years.
Most of the patients presenting extensive edentulous spaces (48.4%) were 50-60 years old, and most of these spaces (54.28%) were located on the
mandible. 62.85% patients presented class I Kennedy edentulous arches and 58.3% were in the age group of 50-60 years old. All cases were solved
using various types of removable partial dentures. For financial reasons, most patients opted for removable all acrylic provisional partial dentures
(27 patients, representing 75% of all cases). For esthetic reasons, 77.8% of definitive removable partial dentures were made using attachments.
Conclusions: most of the patients presented class I Kennedy edentulous arches (62.85%). All class I Kennedy cases were solved by classical
prosthetic solutions, using removable partial dentures. Although the removable acrylic partial dentures are considered as provisional or interim
dentures, most class I Kennedy edentulous patients from our study opted for this type of prosthetic solution, most probably from financial reasons,
considering them as satisfying both esthetically and functionally.
Keywords: class I Kennedy edentulous space, removable partial denture, acrylic provisional partial denture
Rezumat
Scopul studiului a fost determinarea adresabilităţii pacienţilor cu edentaţie de clasa I Kennedy în cabinetele de medicină dentară din mediul urban,
precum și aprecierea celei mai răspândite modalităţi de restaurare protetică a acestui tip de edentaţie. Material şi metodă: Studiul retrospectiv
descriptiv a fost efectuat pe o perioadă de 18 luni, pe un lot care a cuprins 62 de pacienţi, 39 de femei și 23 de bărbaţi. Pacienţii au fost consultaţi
și trataţi în cadrul unui cabinet privat de medicină dentară din Pitești. Rezultate: Toţi pacienţii cu edentaţii parţiale întinse au vârsta de peste 40 de
ani. Cele mai multe cazuri de edentaţii parţiale întinse (48,4%) sunt prezente la pacienţi de 50-60 de ani. 54,28% din edentaţiile parţiale întinse au
fost localizate la mandibulă. 62,85% din edentaţii aparţin clasei I Kennedy, 58,3% dintre pacienţii cu astfel de edentaţii aparţinând categoriei de vârstă
50-60 de ani. Tratamentul edentaţiilor de clasa I la pacienţii supuși analizei s-a realizat în toate cazurile cu ajutorul protezelor parţiale mobilizabile.
Din motive financiare, 27 de pacienţi, reprezentând un procent de 75% din totalul pacienţilor, au optat pentru confecţionarea protezelor parţiale
acrilice. 77,8% din totalul protezelor scheletate realizate au fost construite folosind sisteme speciale, din considerente estetice. Concluzii: Edentaţiile
de clasa I au fost majoritare. Toţi pacienţii cu edentaţii de clasa I au fost protezaţi cu proteze mobilizabile. Deși catalogate ca proteze provizorii sau
de tranziţie, marea majoritate a pacienţilor cu edentaţie de clasa I (75%), aparţinând lotului analizat au beneficiat de tratament prin proteze parţiale
acrilice, probabil din motive materiale, ele fiind considerate mulţumitoare, din punct de vedere estetic și funcţional, de către aceștia.
Cuvinte-cheie: edentaţie de clasa I, proteze parţiale mobilizabile, proteze acrilice

Introducere
Instalarea stării de edentaţie are ca efect deteriorarea estetică și
funcţională a individului având, totodată, un impact puternic din punct de
vedere psihologic și al statutului social [1]. Edentaţiile terminale, de clasa
I și a II-a Kennedy, beneficiază de o gamă largă de posibilităţi de
reabilitare, de la protezări pe implanturi dentare la proteze parţiale mobilizabile clasice. Deși cele mai frecvent întâlnite edentaţiisunt cele de
clasa a III-a, prezente mai ales în rândul persoanelor tinere,studii
internaţionale relevă faptul că edentaţiile de clasa I au şi ele o largă
răspândire[2-4]. Creșterea continuă a speranţei de viaţă, progresele
înregistrate în domeniul medicinei dentare, precum și sporirea interesului
populaţiei în privinţa sănătăţii orale au dus la o continuă ascensiune a
frecvenţei tratamentelor prin restaurări protetice mobilizabile [5-7].
În pofida creșterii continue a utilizării implanturilor dentare, în cazul
edentaţiilor intercalate întinse și al edentaţiilor terminale, protezele mobilizabile reprezintă încă tratamentul protetic de elecţie, fiind considerat o
opţiune ieftină și de aceea fiind frecvent întâlnită [8,9]. Progresele medicale și tehnologice permit, actualmente, confecţionarea unor proteze
mobilizabile care să echilibreze cerinţele estetice și funcţionale ale
pacienţilor [10], conducândîn marea majoritate a cazurilor la o satisfacţie
crescută a acestora [10-13].
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Scopul studiului
Scopul studiului a fost determinarea adresabilităţii pacienţilor cu edentaţie
de clasa I Kennedy în cabinetele de medicină dentară din mediul urban,
precum și aprecierea celei mai răspândite modalităţi de restaurare
protetică a acestui tip de edentaţie.
Material și metodă
Studiul retrospectiv descriptiv a fost efectuat pe o perioadă de 18 luni, pe
un lot care a cuprins 62 de pacienţi, 39 de femei și 23 de bărbaţi.
Pacienţii au fost consultaţi și trataţi în cadrul unui cabinet privat de
medicină dentară din Pitești.
Criteriile de includere ale pacienţilor în lotul de studiu au fost:
 Pacienţi care s-au prezentat în cabinet în perioada analizată.
 Pacienţi care prezentau o edentaţie parţială întinsă.
 Pacienţi care s-au prezentat în cabinet constant până la finalizarea
tratamentului.
 Pacienţi a căror fișă a fost corectă și completă.
Metoda de lucru a constat în analiza fișelor de observaţie clinică și în
extragerea din acestea a datelor considerate relevante pentru studiul
statistic. Au fost apreciate ca importante şi ca atare au fost înregistrate
date referitoare la vârstă, sex, domiciliu, tipul de edentaţie clasificată
după Kennedy, soluţia protetică aleasă.

Baza de date a fost realizată cu ajutorul modulului Data Analysis al
programului Microsoft Excel precum şi prin metoda ANOVA. Prelucrarea
datelor a fost făcută cu ajutorul comenzilor Functions-Statistical şi Chart
din Microsoft Excel. Relevanţa statistică a studiului a fost evidenţiată cu
ajutorul testului Chi pătrat.
Rezultate
Lotul de pacienţi analizat cuprinde atât persoane de sex feminin, cât și
persoane de sex masculin. Cei mai mulţi pacienţi prezentaţi, în perioada
de timp analizată, au fost de sex feminin, respectiv 39. Pacienţii de sex
masculin au fost în număr de 2. Numărul de pacienţi aparţinând fiecărui
sex este prezentat în tabelul I.

Distribuţia procentuală pe grupe de vârstă arată că 9,7% dintre pacienţi
au vârsta cuprinsă între 40 și 50 de ani, 48,4% din totalul pacienţilor
supuși analizei de faţă aparţin grupei de vârstă 50-60 de ani, 32,2% sunt
pacienţi cu vârsta cuprinsă între 60 și 70 de ani, iar 9,7% dintre pacienţi
au vârsta de peste 70 de ani. Dispoziţia procentuală a lotului în funcţie
de vârstă este relevată în figura 2.
9,7% 9,7%
40 - 50 ani

3 2,2%

50 - 6 0 ani

48,4%

6 0 - 70 ani
peste 70 ani

Tabel I: Număr de pacienţi cu edentaţii parţiale întinse
clasificaţi în funcţie de sex

ex pacienți
Fe m in in
M a s c u l in

u ăr pacienți
39
23

Figura 2: Distribuţia procentuală a lotului de pacienţi în funcţie de categoria de vârstă

Analiza procentuală a lotului de pacienţi arată că 63% dintre ei au fost de
sex feminin și 37% de sex masculin. Distribuţia procentuală a pacienţilor
este prezentată în figura 1.

3 7%
6 3 %
F

B

Figura 1: Distribuţia procentuală a lotului de pacienţi clasificaţi în funcţie
de sex

S-a considerat importantă analiza pacienţilor în funcţie de domiciliu,
pentru a stabili în ce măsură acesta influenţează adresabilitatea
pacienţilor la cabinetele de medicină dentară, plecând de la ipoteza că
nivelul de trai din mediul rural este mai scăzut decât cel din mediul urban,
iar lipsa cabinetelor de medicină dentară din mediul rural influenţează
nivelul adresabilităţii la tratamentul stomatologic. Solicitarea tratamentului stomatologic care să includă, printre altele, și restaurarea protetică a
edentaţiilor parţiale întinse, a fost realizată atât de pacienţi din mediul
urban cât și de cei din mediul rural. S-a constatat că majoritatea dintre ei
locuiesc în mediul urban (43, ceea ce reprezintă 69,35% din total). 19
pacienţi locuiesc în mediul rural, adică 30,65% din cazurile prezentate.
Distribuţia procentuală a lotului de pacienţi în funcţie de domiciliu este
prezentată în figura 3.

Din analiza lotului s-a observat că toţi pacienţii care au prezentat
edentaţii parţiale întinse au vârsta de peste 40 de ani. Vârsta pacienţilor
incluși în studiu a fost cuprinsă între 42 și 77 de ani. Vârsta medie a
pacienţilor a fost de 59 de ani (tabelul II).

3 0 ,6 5%
6 9. 3 5%

Tabel II. Vârsta pacienţilor

tatistică descripti ă
u ăr
rstă
62
alid
62

ini
42
-

axi
77
-

edie
59
-

Având în vedere acest fapt, lotul a fost împărţit, în funcţie de vârstă, în
patru grupe: prima grupă conţine pacienţi cu vârste cuprinse între 40 și
50 de ani, a doua cu vârste între 50 și 60 de ani, a treia grupă cuprinde
pacienţi ce se încadrează în intervalul 60-70 de ani, ultima grupă fiind de
pacienţi de peste 70 de ani. Structura pacienţilor pe grupe de vârstă este
importantă, deoarece relevă așteptări diferite în ceea ce privește reabilitarea protetică, determinând, în mare măsură, soluţia de tratament protetic aleasă. S-a constatat că cele mai multe cazuri de edentaţii parţiale
întinse sunt prezente la pacienţi de 50-60 de ani (30 de cazuri). Un
număr relativ mare de cazuri au avut vârsta cuprinsă între 60 și 70 de ani
(20 de pacienţi). Cele mai puţine cazuri aparţin, în mod egal, intervalelor
de vârstă 40-50 de ani și, respectiv, peste 70 de ani (câte 6 pacienţi
pentru ambele grupe). Numărul de pacienţi din fiecare grupă este
prezentat în tabelul III.
Tabel III. Număr de pacienţi cu edentaţii parţiale întinse în funcţie
de categoria de vârstă

nter al rstă pacienți
40-50 a n i
50-60 a n i
60-70 a n i
pe s te 70 a n i

u ăr pacienți
6
30
20
6

U r b an
R ur al

Figura 3. Distribuţia procentuală a lotului de pacienţi în funcţie de domiciliu

A fost analizată și interpretată distribuţia edentaţiilor prezente la pacienţii
din lotul analizat în scopul de a determina dacă există diferenţe între
frecvenţa apariţiei edentaţiei întinse în funcţie de arcadă. Lotul de
pacienţi prezintă edentaţii localizate la una sau ambele arcade. Numărul
total de edentaţii întinse, semnalate la cei 62 de pacienţi, a fost de 70.
Cele mai multe dintre ele au fost localizate la mandibulă, respectiv 38 de
edentaţii, în timp ce la maxilar au fost prezente 32 de edentaţii.
Procentual, această situaţie reprezintă 54,28% de edentaţii mandibulare
și 45,72% de edentaţii maxilare. Reprezentarea procentuală a edentaţiilor
în funcţie de arcadă este prezentată în figura 4.

45,72%
54,28%

M axilar
andibulă

Figura 4. Distribuţia procentuală a edentaţiilor în funcţie de arcadă
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Edentaţiile supuse analizei au fost împărţite, conform clasificării lui
Kennedy, în patru clase: clasa I, clasa a II-a, clasa a III-a și clasa a IV-a.
S-a constatat că cele mai multe edentaţii, 44 la număr, aparţin clasei I
Kennedy. Edentaţiile de clasa a II-a Kennedy au fost în număr de 19. În
clasa a III-a Kennedy au fost înregistrate 7 edentaţii. Niciun pacient nu a
prezentat edentaţii de clasa a IV-a Kennedy. Din punct de vedere procentual, edentaţiile de clasa I au reprezentat 62,85%, cele de clasa a II-a
27,15%, iar cele de clasa a III-a, 10%. Distribuţia procentuală a
edentaţiilor în funcţie de clasa de edentaţie este ilustrată în figura 5.
10 %
27,15%

C lasa I K enned y

6 2,85%

C lasa a I I - a K enned y
C lasa a I I I - a K enned y

de pacienţi ce prezintă edentaţii de clasa I, cei mai mulţi aparţin categoriei de vârstă 50-60 de ani, respectiv 21, ceea ce corespunde unui
procent de 58,3%. 7 pacienţi fac parte din grupa 60-70 de ani (19,4%) și
câte 4 aparţin categoriei 40-50 de ani și peste 70 de ani (câte 11,15%).
Numărul pacienţilor cu edentaţie de clasa I în funcţie de categoria de
vârstă este arătat în tabelul IV iar dispoziţia procentuală în figura 8.
Tabel IV. Numărul pacienţilor cu edentaţie clasa I în funcţie de categoria de vârstă

ategorie rstă
pacienți
40-50 a n i
50-60 a n i
60-70 a n i
P e s te 70 a n i

Figura 5. Distribuţia procentuală a edentaţiilor în funcţie de clasa de
edentaţie

Studiul de faţă își propune analiza edentaţiei de clasa I și a metodei de
tratament aleasă pentru protezarea ei, așa încât s-a considerat utilă
determinarea arcadei dentare care este cel mai frecvent afectată de
acest tip de edentaţie,în lotul de pacienţi studiat. Cele mai multe edentaţii
de clasa I Kennedy au fost întâlnite la mandibulă (25), în timp ce la
maxilar a fost înregistrat un număr de 19 edentaţii din acest tip, ceea ce
înseamnă că 56,8% din edentaţiile de clasa I au fost mandibulare și
43,2% maxilare. Distribuţia procentuală a edentaţiilor de clasa I în funcţie
de arcadă este prezentată în figura 6.

43 ,2%
56 ,8%

M axilar
andibulă

u ăr pacienți cu
edentație de clasa I
4
21
7
4

11,15% 11,15%
22,3 %

40-50 ani
50-60 ani

58,3 %

60-70 ani
Peste 70 ani

Figura 8. Dispoziţia procentuală a numărului pacienţilor cu edentaţie de
clasa I în funcţie de categoria de vârstă

Din punctul de vedere al localizării, edentaţiile de clasa I maxilare au fost
prezente la 25% dintre pacienţi (9 pacienţi), cele mandibulare la 52,8%
dintre pacienţi (19 pacienţi), iar edentaţii de clasa I prezente la ambele
arcade ale aceluiaşi pacient au fost semnalate la 22,2% dintre
pacienţi(8). Distribuţia edentaţiilor de clasa I în funcţie de arcada la care
sunt prezente este evidenţiată în tabelul V și în figura 9.
Tabel V. Numărul de edentaţii de clasa I Kennedy pe fiecare tip de
arcadă

Figura 6. Distribuţia procentuală a edentaţiilor de clasa I în funcţie de
arcadă

Din numărul total de 62 de pacienţi, 36 au prezentat edentaţii de clasa I
la unul sau ambele maxilare, ceea ce înseamnă un procent de 58% din
total (figura 7).

rcadă
M a x il a r
Mandibulă
A m b e le a rc a d e

22,2%
42%
58%

25%
M axilar

acien i cu edenta ii cla a
K enned y
acien i cu alte tipuri de
edenta ii

u ăr de edentații
de clasa
enned
9
19
8

andibulă

52,8%

A mb ele ar cad e

Figura 7. Distribuţia procentuală a pacienţilor cu edentaţii de clasa I

Figura 9. Distribuţia procentuală a edentaţiilor de clasa I în funcţie de
arcada la care sunt prezente

Având în vedere că studiile de specialitate arată o prevalenţă mai mare
a edentaţiilor de clasa I la pacienţi cu vârste înaintate, s-a considerat
importantă determinarea frecventei edentaţiei de clasa I în funcţie de
categoria de vârstă căreia îi aparţin pacienţii lotului nostru. Luând în
considerare vârsta pacienţilor cu edentaţii de clasa I, analiza lotului de
pacienţi a relevant faptul că aceastăclasă de edentaţie a fost întâlnită la
toate cele patru categorii de vârstă în care a fost împărţit lotul. Din cei 36

Tratamentul edentaţiilor de clasa I la pacienţii supuși analizei s-a realizat
în toate cazurile cu ajutorul protezelor parţiale mobilizabile. Pentru tratamentul edentaţiilor de clasa I Kennedy au fost utilizate proteze parţiale
acrilice sau scheletate. Au fost realizate atât proteze scheletate cu
croșete, cât și cu sisteme speciale. Marea majoritate a pacienţilor au
optat pentru confecţionarea protezelor parţiale acrilice (27 de pacienţi,
reprezentând un procent de 75% din total). În cazul a 19,45% dintre
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pacienţi tratamentul a constat în confecţionarea protezelor parţiale scheletate cu sisteme speciale, restul de 5,55% dintre pacienţi beneficiind de
proteze scheletate cu croșete turnate.Repartiţia procentuală a pacienţilor
în funcţie de tipul de proteză aleasă pentru tratamentul edentaţiei de
clasa I este ilustrată în figura 10.

Distribuţia procentuală a tipului de sistem special utilizat în construcţia
protezelor scheletate este arătat în figura 13.Toate protezele scheletate
au fost realizate la pacienţi din mediul urban.

14,3 %

5,55%

42,85%

19,45%

capse

acien i cu prote e acrilice
acien i cu prote e c eletate
cu sisteme speciale

75%

culise

42,85%

i tem de tele copare

acien i cu prote e c eletate
cu cro ete

Figura 13. Tipul de sistem special
Figura 10. Dispoziţia procentuală a pacienţilor în funcţie de tipul protezei
parţiale

Având în vedere că protezele scheletate sunt considerate superioare din
punct de vedere estetic și funcţional celor acrilice, s-a încercat analizarea
alegerii acestui tip de tratament în funcţie de sexul pacientului.
S-a constatat că majoritatea pacienţilor la care soluţia de protezare a
edentaţiei de clasa I a implicat realizarea unei proteze scheletate a fost
de sex feminin, 7 pacienţi (77,8%), în timp ce numărul pacienţilor de sex
masculin ce au beneficiat de o astfel de reabilitare protetică a fost de 2
(22,2%) (figura 11).

Analiza din punct de vedere statistic, folosind metoda Anova, a datelor
obţinute în urma studiului realizat, a relevat faptul că rezultatele obţinute
în ceea ce priveşte distribuţia pe sexe a tipului de proteză mobilizabilă
folosită pentru tratamentul edentaţiei de clasa I sunt relevante statistic cu
o valoare p de 0,0247612, p<0,05 (Tabel VI.).
Tabel VI. Semnificaţia studiului statistic referitor la tipul de proteză
mobilizabilă

TESTUL CHI-PATRAT
ărba i

22,2%
sex feminin

77,8%

sex masculin

Figura 11. Distribuţia protezelor scheletate în funcţie de sex

roteză parțială acrilică

6

15

roteză
parțială
scheletată cu cro ete

1

2

roteză parțială
scheletată cu siste e
speciale

1

7

6,82

14,18

1,17

1,83

1,49

7,31

Din punctul de vedere al grupei de vârstă, din cei 9 pacienţi la care au
fost realizate proteze scheletate cu sisteme speciale, 5 au aparţinut
categoriei de vârstă 50-60 ani (55,5%) și 4 categoriei 60-70 ani (45,5%).
Cele mai multe proteze scheletate realizate au fost construite folosind
sisteme speciale, 77,8% din total, în timp ce croșetele au fost utilizate la
doar 22,2% din protezele scheletate realizate (figura 12).

77,8%
prote e c eletate
cu cro ete

Figura 12. Tipuri de proteze scheletate

Toate protezele scheletate cu sisteme speciale au fost confecţionate la
pacienţi de sex feminin. Din punctul de vedere al tipului de sistem special
utilizat, s-a constatat folosirea culiselor, a capselor și a sistemelor de
telescopare. Din totalul de proteze cu sisteme speciale 42,85% au fost cu
culise, 42,85% cu capse și 14,3% cu telescoape.
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P

0,0247612

Discuţii

22,2%
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Edentaţia parţială este larg răspândită în rândul populaţiei, atât în ţara
noastră, cât şi în străinătate. Studiile arată că adulţii tineri prezintă mai
ales edentaţii parţiale de clasa a III-a și a IV-a Kennedy, în timp ce
edentaţiile terminale, adică de clasa I și a II-a, sunt mult mai frecvente la
pacienţii în vârstă. S-a constatat că edentaţiile de clasa I sunt mai des
întâlnite la mandibulă faţă de maxilar [14,15]. În acord cu literatura
internaţională, studiul cuprins în această lucrare a relevat faptul că cele
mai multe edentaţii sunt de clasa I, având în vedere că pacienţii cuprinși
în lotul analizat au avut vârsta de peste 40 de ani, iar cele mai multe
edentaţii de clasa I au fost înregistrate la mandibulă.
Protezele parţiale mobilizabile, considerate în străinătate ca fiind mijloace
de reabilitare protetică obişnuite și ieftine [9], sunt mult utilizate în tratamentul edentaţiilor parţiale în majoritatea ţărilor europene şi în SUA, în
pofida creșterii continue a utilizării implanturilor dentare [7,16,17],
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populaţia în vârstă fiind principala beneficiară. Urmărind identificarea
celui mai frecvent tip de proteză mobilizabilă folosit în tratamentul
edentaţiilor parţiale, studiile realizate au avut concluzii diferite. Astfel, în
2009 în Wisconsin SUA, Pun găsește protezele scheletate ca fiind
majoritare în rândul protezelor parţiale confecţionate (4), în timp ce, în
2013, Carneiro arată că protezele parţiale acrilice sunt cea mai folosită
variantă în cadrul Facultăţii de Medicină Dentară din Portugalia [18].
Janus, într-un studiu realizat, în anul 2007, printre medicii dentişti
generalişti din Virginia, găseşte o prevalenţă a protezelor parţiale mobilizabile, în medie, de 28,7 pe an per medic [19].
Există trei posibilităţi clasice de protezare parţială mobilizabilă şi anume
folosind proteza parţială acrilică, proteza scheletată cu croşete turnate
sau proteza scheletată cu sisteme speciale. În timp ce proteza parţială
acrilică poate fi considerată doar provizorie sau de tranziţie, proteza
scheletată reprezintă (exceptând varianta tratamentului implantoprotetic) tratamentul definitiv al unei edentaţii parţiale, mai ales terminale.
Alegerea metodei de tratament protetic se face și în funcţie de doleanţele
pacienţilor și de așteptările pe care aceștia le au de la tratamentul stomatologic. Satisfacţia pacienţilor în urma tratamentului reprezintă unul
dintre principalele obiective ale oricărui medic dentist. În urma analizei
doleanţelor pacienţilor în ceea ce priveşte protezele, Mori constată că cei
mai mulţi dintre ei doresc confort în purtarea lucrării protetice, în timp ce
medicii care îi tratează consideră că cel mai important pentru pacienţii lor
este estetica restaurării protetice [20]. Téofilo, într-un studiu realizat în
Brazilia, în 2007, ajunge la concluzia că pacienţii consideră estetica şi
disconfortul ca fiind cele mai mari beneficii şi, respectiv,riscuri ale tratamentului protetic [21]. Mori subliniază faptul că, pentru pacienţi, croşetele
metalice influenţează cel mai mult aspectul estetic al restaurării protetice [20].
Studiul de faţă arată că toţi pacienţii cuprinși în lot au beneficiat de tratament prin proteze mobilizabile. Majoritatea protezelor confecţionate au
fost acrilice, mai ieftine, solicitând un timp mai mic pentru confecţionare,
dar fiind considerate mulţumitoare din punct de vedere estetic. Protezele
scheletate, considerate superioare celor acrilice din punct de vedere al
restaurării funcţiilor aparatului dento-maxilar și mai ales din punct de
vedere al profilaxiei structurilor restante, au fost realizate la un număr mic
de pacienţi, probabil și din considerente materiale, ele fiind mai scumpe
decât cele acrilice. Cabinetul de medicină dentară în care s-a realizat
studiul referitor la tipul de tratament protetic folosit pentru restaurarea
edentaţiei de clasa I Kennedy se află în Pitești, oraș important al
României, situat în judeţul Argeș, pacienţii prezentaţi și trataţi în cabinet,
incluși în acest studiu, fiind atât din mediul urban cât și din mediul rural.
Conform datelor furnizate de Comisia Naţională de Statistică, judeţul
Argeș, din punct de vedere al produsului intern brut pe cap de locuitor,
se află pe locul 13 în ţară și pe locul 6 în zona extracarpatică, după
București, Ilfov, Constanţa, Prahova și Gorj [22]. Totuși, PIB-ul pe cap de
locuitor al acestui judeţ este situat la mai puţin de jumătate decât cel
înregistrat în București-Ilfov [23].
Dintre toate posibilităţile de tratament a edentaţiei de clasa I, proteza
parţială acrilică este cea mai ieftină, atât în procesul de fabricare, cât și
în cel de întreţinere și reparare. Nivelul de trai din zona analizată poate fi
un motiv al faptului că proteza acrilică a fost modalitatea de tratament
preferată, alte motive putând să fie dotarea cabinetului de medicină
dentară și a laboratorului, pregătirea profesională a medicului și a tehnicianului dentar, reticenţa pacienţilor la un tratament mai complex și mai
costisitor. Dintre cele două tipuri de proteze scheletate, cele cu sisteme
speciale sunt net superioare din punct de vedere estetic. S-a constatat
că toate protezele scheletate cu sisteme speciale au fost realizate la
pacienţi de sex feminin, cerinţele estetice ale acestora fiind mai mari
decât cele ale pacienţilor de sex masculin.
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Concluzii
Cei mai mulţi pacienţi din lotul analizat au fost de sex feminine, respectiv
63%. Vârsta pacienţilor a fost cuprinsă între 42 și 76 de ani, cu o medie
de 59 de ani. Cei mai mulţi pacienţi aparţin intervalului de vârstă 50-60
de ani, respective 48,4%. Majoritatea pacienţilor sunt din mediul urban
(69,35%). Cele mai multe edentaţii au fost mandibulare (54,28%).
Edentaţiile de clasa I au fost majoritare, adică 62,85%. Cele mai multe
edentaţii de clasa I au fost înregistrate la mandibulă (56,8%). Cei mai
mulţi pacienţi cu edentaţii de clasa I aparţin grupei 50-60 ani, respectiv
58,3%. Toţi pacienţii cu edentaţii de clasa I au fost protezaţi cu proteze
mobilizabile. Protezele parţiale acrilice au constituit cel mai răspândit
tratament protetic pentru edentaţiile de clasa I, adică 75%. Toate
protezele scheletate au fost realizate la pacienţi ce provin din mediul
urban. Cei mai mulţi pacienţi cu edentaţii de clasa I protezaţi cu proteze
scheletate au fost de sex feminin (77,8%). Cele mai multe proteze scheletate au fost din cele cu sisteme speciale (77,8%). Toate protezele
scheletate cu sisteme speciale au fost confecţionate la pacienţi de sex
feminin. Sistemul special cel mai utilizat au fost sistemul de capse și
sistemul de culise, fiecare reprezentând câte 42,85%. Deși catalogate ca
proteze provizorii sau de tranziţie, marea majoritate a pacienţilor cu
edentaţie de clasa I Kennedy aparţinând lotului analizat au beneficiat de
tratament prin proteze parţiale acrilice, probabil din motive materiale, ele
fiind considerate mulţumitoare, din punct de vedere estetic și funcţional,
de către aceștia.
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PRIMESCAN AC
Bucuraţi-vă de scanare.

Beneficiaţi de satisfacţie deplină
alegere e celentă pentru rezultate remarcabile Primescan este solu ia ideală pentru a pă i în lumea
stomatologiei digitale. ndiferent cum dori i să vă crea i procesul de lucru, Primescan vă permite să
alege i procedee de lucru digitale at t în cabinetul stomatologic c t i cu partenerii dumneavoastră
prefera i.

Precizie
oul scaner Primescan vă oferă nu doar un punct nou de vedere, ci un milion noua func ie Smart Pi el
Sensor procesează mai mult de 1.000.000 de puncte 3D pe secundă, gener nd date pentru imagini
foto realiste i foarte precise. e fapt, Primescan este cel mai precis scanner de pe pia ă. ehnologia
de scanare dinamică în profunzime oferă o claritate perfectă i precizie remarcabilă, chiar i în zone
ad nci de p nă la mm un avantaj absolut pentru prepara ii subgingivale.

Uşurinţa utilizării
ucura i vă de libertate în timpul scanării Primescan vă permite să începe i scanarea imediat. ste
dotat cu sistem de auto încălzire continuu anti aburire ceea ce înseamnă că sunte i deja gata
să începe i scanarea. one greu accesibile Materiale cu suprafe e lucioase n lucru u or pentru
Primescan. atorită c mpului vizual mărit, ve i avea posibilitatea de a vizualiza arii mai mari cu mai
pu ine unghiuri ascu ite i precizie instantanee. ezultatele e celente ale scanării sunt afi ate imediat
pe ecranul tactil al noii nită i de Achizi ie.

Rapiditate
Accelera i procesul de lucru tehnologia unică a scanerului Primescan permite procesarea mai rapidă
i captarea mai u oară a datelor la o rezolu ie foarte înaltă. unc ia de procesare inteligentă din
Primescan oferă posibilitatea scanerului de a interac iona optim cu softul prin transmiterea de date
strict necesare pentru procesare. ezultatul modele digitale complete afi ate imediat, indiferent
c t de rapid scana i.

Uimitor până la cel mai mic detaliu:
oua nitate de Achizi ie este un computer creat pentru stomatologia modernă i cu g ndul la
medicul stomatolog. nitatea este dotată cu touchpad i un ecran tactil mobil în format
, oferind o
interfa ă de lucru intuitivă i ergonomică. eneficiile dumneavoastră
cran tactil touchpad pentru utilizare confortabilă i intuitivă
Mobilitatea ecranului pentru o pozi ionare ergonomică perfectă
oncept Smart giene pentru dezinfectare u oară i rapidă
ateria internă oferă independen ă fără a fi necesară conectarea la priza electrică timp de
de
minute

Primescan AC cu Software Connect:
Permite op iuni de transfer de date către partenerii prefera i
ransfer de date securizat i encriptat prin onnect ase enter nbo
pgrade u or la sistemul complet de cabinet
nterfa ă de utilizare intuitivă i tactilă
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20 mm
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50 000
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Transfer de
date instant
către parteneri
externi
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„Ador zâmbetul tău” – reconstrucţie minim invazivă
a dinţilor anteriori
O combinaţie între printare 3D, tehnica de presare și cimentare adezivă
Un articol de Dr. Mauricio Umeno Watanabe, Birigui / Brazilia
Traducere din Reflect Magazine - 2018

“I love your smile” – minimally invasive reconstruction of anterior teeth
A combination of 3D printing, press technique and adhesive bonding
Abstract
Ceramic veneers present a popular minimally invasive treatment option to restore a person’s smile. Dental materials and techniques are being
enhanced all the time. As a result, the fabrication processes are also changing. The successful adhesive bonding technique is consistently being
optimized, for example, in terms of its handling.
Key words: all-ceramic veneers, minimally invasive preparations, upper teeth, adhesive cementation, 3D printing, scanning, pressing.
Rezumat
Faţetele ceramice reprezintă o opţiune populară de tratament minim invaziv pentru restaurarea zâmbetului unei persoane. Materialele și tehnicile
dentare avansează continuu. În consecinţă, procesele de fabricare sunt și ele în schimbare. Tehnica de colare adezivă este optimizată consistent,
ca de exemplu pașii protocolului de lucru.
Cuvinte cheie: faţete integral ceramice, preparaţii minim invazive, arcada maxilară, fixare adezivă, printare 3D, scanare, presare.

Un număr crescând de pacienţi se adresesază
medicilor lor stomatologi cerându-le un zâmbet
nou, cu dinţii aliniaţi pe arcadă. Adiţional acestei
cerinţe cosmetice pacienţii își doresc, de obicei,
să le fie păstrată cât mai mult din substanţa
dentară indemnă. Așadar, dinţii ar trebui să fie
preparaţi conform principiilor prezervării
substanţei dentare, fără a face compromisuri privind proprietăţile estetice. Acest echilibru poate fi
atins cu ajutorul materialelor ceramice moderne
– în combinaţie cu tehnicile de cimentare adezivă.
Prin urmare, pentru echipa dentară, este
importantă selectarea materialului ce întrunește
optim cerinţele funcţionale și estetice ale planului
de tratament. Dinţii trebuiesc preparaţi cu mare
atenţie. Restaurările sunt adaptate zâmbetului cu
24
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fler artistic, luându-se în calcul principiile rapoartelor estetice ale proporţiilor.
La final, restaurările sunt cimentate adeziv respectându-se principiile tehnicii colării
adezive. Provocarea constă în a găsi calea de a fabrica faţete ultra-subţiri, care să
demonstreze rezistenţa mecanică și stabilitatea adecvate. Mai mult, este importantă
stabilirea unei legături adezive solide între structurile dentare preparate și piesele
protetice prin intermediul protocolului sensibil al tehnicii adezive. Spre a asigura rezultate pozitive pe termen lung, este recomandabil să utilizăm produse armonizate optim.
Materialele
Proprietăţile optice ale materialelor ceramice moderne (de ex. IPS e.max Press) sunt
foarte asemănătoare celor ale smalţului dentar natural. De aceea, faţetele ceramice
sunt capabile să emuleze proprietăţile de translucenţă ale dinţilor naturali și să asigure
transmisia optimă a luminii. Mai mult, datorită proprietăţilor mecanice excelente ale
IPS e.max Press, pot fi produse restaurări foarte fine cu o grosime minimă de 0,3mm.
Astfel, întrucât trebuie îndepărtat foarte puţin din structurile dentare naturale, pot fi
întrunite solicitările de tratamente minim invazive ale pacienţilor.

01

03

02

04

01 - Situaţia iniţială. Pacienta își dorea dinţi maxilari mai atrăgători.
02 şi 03 - Preparaţii minimale ale marginilor cervicale cu pietre de Arkansas.
04 - Dinţii preparaţi pentru faţete.

Rezistenţa mecanică finală a faţetelor este obţinută prin adeziunea
ridicată la structurile dentare (cimentare adezivă).
În acest stadiu, factorul decisiv este procedura utilizată pentru fixarea
faţetelor (protocolul adeziv). Ceramicile pe bază de silicaţi din sistemul IPS e.max sunt armonizate cu cimentul adeziv Variolink Esthetic.
Primerul ceramic uni-component Monobond Etch & Prime, găsit în
sistemul de cimentare adezivă, gravează și silanizează suprafeţele
ceramice într-un singur pas simplu și ușor. Mai mult, gravajul este
mult mai blând comparativ cu cel realizat de acidul fluorhidric.
Studiu de caz
Pacienta își dorea să aibă un front maxilar mult mai atrăgător (Fig.1).
Avea un aspect îngrijit și dinţi sănătoși. Oricum, tânăra era
nemulţumită de forma dinţilor ei maxilari.
I se păreau prea înguști. A cerut dinţi cu un aspect mai puternic, cu
forme mai îndrăzneţe, care să îi confere un zâmbet armonios.

După prima consultaţie și-a ales opţiunea faţetării. Acest caz a fost
provocator. Pe de o parte, acești dinţi indemni trebuiau preparaţi cât
mai puţin posibil. Pe de altă parte, trebuiau îndeplinite cerinţele
pacientei fără a supracontura dinţii. Astfel, am ales să utilizăm faţete
ultra-subţiri.
Prepararea
Cu ajutorul unui modelaj diagnostic în ceară al regiunii vestibulare
maxilare de la 1.5 la 2.5 s-a stabilit întâi un plan estetic și funcţional.
Apoi am început faza de tratament estetic. Scopul principal al
preparaţiilor era acela de a obţine un spaţiu uniform egal pentru
faţetele ceramice legat de rezultatul dorit. Întrucât în acest caz dinţii
trebuiau măriţi ușor, a fost necesară o preparare minimă a feţelor
vestibulare. Spre a preveni supra conturarea limitelor și riscul
gingivitei, utilizând pietre de Arkansas am preparat un minim prag
(Fig.2 la 4).
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05 - Faţete printate din răşină sintetică.
06 şi 07 - Ajustări manuale în ceară ale faţetelor printate.
08 - Atașarea tijelor de ceară.

Fabricarea faţetelor în laborator

09 - Montarea pe conformator în vederea presării.

IPS e.max Press este un material excelent pentru confecţionarea faţetelor.
În prima fază a fabricării am utilizat tehnologia digitală. Modelul master a fost scanat
și digitalizat astfel. Apoi, utilizând programul de CAD au fost modelate faţetele ultrasubţiri. Acestea au fost apoi printate 3D dintr-o rășină sintetică ce arde fără reziduuri.
Faţetele printate având o grosime minimă de 0,3 mm au oferit baza ideală pentru
modelarea manuală a faţetelor finale (Fig.5). A trebuit aplicată foarte puţină ceară
pentru a obţine proporţiile ideale. Ajustările de formă cu ceară au fost făcute, în
special, pe zona proximală și incizală. Scopul a fost acela de a crea un aspect uniform
al suprafeţelor vestibulare de la 1.5 la 2.5 (Fig. 6 și 7).

10 - Faţetele finisate pe model.

Avantajele printării faţetelor au devenit evidente în decursul preparării pieselor
protetice pentru procedura de presare: prin comparaţie, acestea sunt mai stabile, fapt
care facilitează procesul de montare a tijelor de presare. Am ambalat piesele protetice
și le-am presat (IPS e.max Press), după care le-am dezambalat în mod convenţional
(Fig. 8 și 9). Am redus pașii de fabricare ai faţetelor delicate. Apoi, am polișat faţetele
și le-am trimis la cabinetul dentar (Fig. 10).
Cimentarea adezivă
În cabinet, întâi s-a efectuat proba faţetelor, evaluându-le din punctul de vedere al
nuanţei de culoare și al translucenţei. În acest scop sunt recomandate pastele de
încercare hidrosolubile pe bază de glicerină. Nuanţa lor coloristică corespunde cu
nuanţa de culoare a pastelor de cimentare propriu-zise. Astfel, aceste paste de
încercare permit efectuarea unei evaluări estetice de încredere. După curăţarea
dinţilor și faţetelor, acestea au fost probate una câte una separat – la început, iar apoi
au fost probate împreună.
Procedura cimentării adezive a restaurărilor integral ceramice este tehnic-senzitivă.
Pentru a obţine o adeziune solidă pe termen lung, este de maximă importanţă să
pregătiţi acest pas cu atenţie și să aplicaţi întocmai protocolul de cimentare. Pentru
condiţionarea pieselor protetice integral ceramice s-a utilizat primerul ceramic
mono-component Monobond Etch & Prime. Primerul a fost aplicat prin frecare timp de
20 de secunde la nivelul suprafeţei de contact cu ajutorul unei micro pensule pentru a
îndepărta saliva sau reziduurile de silicon (Fig.11).
Pe parcursul celor 40 de secunde – (timpul propriu-zis de acţiune) acidul a decapat
suprafaţa și a produs o matrice de gravaj. Apoi, primerul este spălat cu jet de apă iar
restaurarea uscată cu jet de aer timp de 10 secunde.
26
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După aceea, începe reacţia dintre silan și ceramica
vitroasă. Aceasta se concretizează în formarea
unei pelicule fine de silan cuplat, ce asigură o
adeziune puternică și sigură la substanţa dentară.
Un beneficiu adiţional oferit de Monobond Etch &
Prime este faptul că produsul gravează acid și
silanizează într-un singur pas. Acest fapt simplifică
procedura propriu-zisă de cimentare și crește
eficienţa.

11
11 - Aplicarea de Monobond Etch & Prime.

După prepararea suprafeţelor dinţilor în conformitate cu cerinţele
tehnicii adezive, faţetele au fost cimentate definitiv cu un ciment
rășinic fotopolimerizabil (Variolink Esthetic LC, nuanţa Light)
(Fig. 12 și 13 ). Materialul oferă o combinaţie echilibrată de proprietăţi
ca fluiditate și stabilitate, aspecte care facilitează manipularea.
De aceea, faţetele pot fi fixate cu un efort comparativ mic. Apoi, a fost
îndepărtat excesul și s-a efectuat fotopolimerizarea finală. Interfaţa
dintre restaurare și preparaţie a fost acoperită cu gel pe bază de
glicerină (Liquid Strip). În ultimul pas al fixării s-a efectuat finisarea
marginilor.
Rezultatul
Scopul planificat a fost atins cu faţete ceramice (Fig.14).
Frontul superior maxilar are un aspect mult mai puternic – așa cum
s-a dorit – iar dinţii sunt cumva și mai luminoși.
Faţetele se armonizează cu mediul oral și cu trăsăturile faciesului
tinerei paciente. Ţesuturile moi s-au adaptat foarte bine noii situaţii.
Dorinţele pacientei au fost îndeplinite: un zâmbet nou cu sacrificiu
minim de substanţă dentară (Fig. 15).

12

13
12 şi 13 - Cimentarea unei faţete.

14 - Situaţia după fixare. Toate faţetele au fost cimentate definitiv.

15 - Pacienta mulţumită. Dorinţele ei au fost îndeplinite prin restaurări minim
invazive.

Concluzie
Materialele ceramice moderne precum IPS e.max Press permit
restaurarea dinţilor prin tehnici minim invasive. Pot fi produse chiar și
faţete foarte subţiri (grosime minima de 0,3 mm). Restaurările
integral ceramice sunt fixate cu material de cimentare rășinice
potrivite Variolink Esthetic.

Primerul mono-component pentru ceramică vitroasă oferă posibilitatea gravării și silanizării suprafeţelor ceramice într-un singur pas.
Ca urmare, este necesar un singur protocol pentru difertitele tipuri de
ceramici. Acest aspect ușurează semnificativ procedurile cotidiene
din cabinetul dentar și cresc eficienţa de lucru în cabinet.
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3s PowerCure: Arta eficienţei în restaurările posterioare
Estetică, calitate ridicată și eficienţă: Noile materiale compozite le fac posibile
Tehnica inserării în straturi este foarte consumatoare de timp, mai ales când avem de a face cu cavităţi de
mari dimensiuni. Medicii stomatologi pot reduce acum timpul de tratament cu mai mult de jumătate, atingând
aceeași estetică și funcţionalitate. Sistemul de produse 3s PowerCure este cheia îmbunătăţirii eficienţei.
Mulţi medici stomatologi ar aclama o alternativă eficientă la tehnica complexă multi-strat.
Ei doresc un material compozit care să simplifice tratamentul și durata acestuia, oferindu-le o siguranţă mai mare
în timpul lucrului. Acest lucru se aplică cu precădere în cazul restaurărilor de mai mari dimensiuni ale dinţilor
definitivi pe zona laterală, în cavităţi de clasa I si a II a.
3s PowerCure oferă soluţia: Produse coordonate optim între ele pentru proceduri restaurative directe, care permit
obţinerea extrem de eficientă a restaurărilor estetice de calitate ridicată în zona laterală.
Protocol simplificat de aplicare
3s PowerCure este un sistem deschis de produse. Sistemul adeziv mono-component
Adhese Universal, lampa de fotopolimerizare inteligentă și înalt performantă Bluephase PowerCure, compozitele
de 4 mm per strat: Tetric PowerFill de consistenţă sculptabilă și Tetric PowerFlow compozitul de consistenţă fluidă
– cele mai recente inovaţii de la Ivoclar Vivadent – sunt părţi componente ale acestui sistem de produse.
Extinderea grosimii stratului de compozit până la 4 mm reduce semnificativ numărul pașilor de tratament necesari.
Aceleași rezultate estetice ca și cu materialele compozite convenţionale
Compozitele create pentru obturarea cavităţilor în straturi groase sunt adesea foarte translucente. Fotoiniţiatorul
Ivocerin a deschis calea pentru dezvoltarea materialelor compozite estetice pentru zona laterală Tetric PowerFill și
Tetric PowerFlow. Aceste compozite pentru 4 mm oferă nivele de transuciditate asemănătoare smalţului și dentinei.
Acest fapt vă permite să obţineţi - pe zona laterală - rezultate cu aceeași estetică ca și cea obţinută utilizând
materiale compozite convenţionale. Adiţional, aceste material pot fi fotopolimerizate dinspre ocluzal în doar 3
secunde cu noua lampă de fotopolimerizare Bluephase PowerCure.
Lampa de fotopolimerizare inteligentă
Bluephase PowerCure încorporează noua generaţie de lămpi de fotopolimerizare. Este cea mai inteligentă lampă
Bluephase care a existat vreodată. Datorită sistemului automat de asistenţă, lampa detectează automat mișcările
neintenţionate ale pistolului din timpul procedurilor de fotopolimerizare. Alertează operatorul prin vibraţii despre
utilizarea improprie si extinde automat timpul de expunere. Dacă mișcarea accidentală de deplasare împiedică
polimerizarea corectă a materialului, lampa va întrerupe automat ciclul de fotopolimerizare, care poate fi repetat corect.
Experimentaţi diferenţa
Pe scurt: Mai puţine straturi. Timpi mai scurţi de expunere. Sistemul de produse pentru restaurări laterale estetice
3s PowerCure reduce riscul erorilor de aplicare și al fotopolimerizării insuficiente. Medicii vor sesiza imediat diferenţa.
Bluephase®, Tetric® and Adhese ® sunt mărci înregistrate ale Ivoclar Vivadent AG.

Fig.: Noul sistem de produse 3s PowerCure de la Ivoclar Vivadent
vă permite să obţineţi restaurări estetice pe zona laterală având o
eficienţă ridicată.

Pentru mai multe informaţii:
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2
9494 Schaan/Liechtenstein
Tel.: +423 235 35 35
Fax: +423 235 33 60
E-mail: info@ivoclarvivadent.com
www.ivoclarvivadent.com
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Bendererstrasse 2
9494 Schaan/Liechtenstein
Tel.: +423 235 36 98
Fax: +423 235 36 33
andre.buessers@ivoclarvivadent.com

“

Folosim experiența noastră în sisteme digitale
CAD CAM pentru a oferi laboratorului tău cele
mai bune servicii de frezare, imprimare 3D
și laser metal fusion.
Radu Macovei, General Manager

Centru de frezare
Laser Metal Fusion
Imprimare 3D

Structuri CoCr
Element CoCr

de la 5 €

Bont personalizat

de la 5 €

Proteză scheletată

de la 60 €

Structuri zirconiu
Cape zirconiu, in-lay, on-lay, DCR, bont

de la 15 €

Zirconiu monolitic, weisser (translucent)

de la 18 €

Zirconiu ultra-translucent

de la 25 €

Fațete (ultra-translucent)

de la 25 €

Alte structuri
PMMA

de la 5 €

Ceara

de la 3 €

Sună acum la
0771 171 571
pentru oferta
completă!
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IMPLANTURILE SUBPERIOSTALE POT FI OSTEOINTEGRATE
ŞI FUNCŢIONEAZĂ CA O SINGURĂ UNITATE ÎN COMPARAŢIE
CU VECHILE DISPOZITIVE SIMILARE DE IMPLANTURI
CONVENŢIONALE ENDO-OSOASE’’

Prof. Zvi Schwartz
A.B. Dental, noul sistem de implanturi personalizat,
reprezintă punctul culminant al inițiativei tehnologice din
domeniul nostru, combinând cea mai recentă tehnologie
de printare laser 3D cu serviciul de ghidare ABGuidedService.
ABGuidedService, este un serviciu unic, computerizat,
exclusiv şi brevetat A.B.Dental pentru planificare, ce
permite medicilor dentişti să planifice proceduri de
restaurare dentară și facială cu o precizie extraordinară.

SOLUȚIE TEHNOLOGICĂ
Metodele deja existente de producere a implanturilor nu
permiteau controlul la nivel Nano și energia de
suprafaţă corectă de pe care noi o căutam.
Am fost astfel determinaţi să creem de la zero să construim un implant conform unui design precis, fără
să facem compromisuri.

"

Noul sistem de implanturi personalizat oferă o soluție
eficientă și personalizată de restaurare, în mod special
pentru cazurile clinice deosebit de complexe, unde
implanturile convenționale nu sunt o opțiune potrivită.
Aceste implanturi de vârf sunt proiectate și realizate
individual pentru pacienții care necesită reconstrucţie
mandibulară și / sau reconstrucție maxilo-facială din cauza
unor desfigurări sau a unei pierderi masive de os cauzate
de cancer, de traumatisme severe sau de alte afecțiuni
medicale.
Cercetarea noastră ne-a dus către printarea 3D, o nouă
tehnică de fabricație care nu a mai fost folosită niciodată
pentru a produce astfel de implanturi dentare.
Pentru prima dată, am produs o formă din praf de titan,
printr-un proces secvenţial de stratificare care ne permite
o precizie fără precedent.

A.B.Dental România - Reprezentanţă a firmei producătoare AB Dental Devices LTD Israel, este aliniată alături de echipa AB din întreaga lume, pe aceleaşi coordonate de tehnologie performantă şi înaltă calitate. Reputaţia sistemului, dezvoltată pe bazele solide ale
cercetării clinice, materialelor cele mai performante şi preciziei micronice este certificată prin cele mai prestigioase atestate de
calitate: ISO, CE, FDA, Health Canada si Russian Federation.
A.B.Dental România este dedicată necondiţionat de 20 de ani, partenerilor medici stomatologi şi chirurgi care au ales sistemul, atât
datorită preciziei sale, dar şi confortului pe care îl au ştiind că aportul A.B.Dental nu se încheie cu furnizarea produselor cerute, ci
continuă cu o permanentă informare asupra noutăţilor, suport logistic şi traning, consultanţă şi diverse acţiuni de follow-up.
Reprezentanţa oficială A.B.Dental în România prezintă cea mai bogată gamă de implanturi dentare şi accesorii specifice chirurgiei
stomatologice, fiziodispensere, substituenţi osoşi, truse chirurgicale, freze, dispozitive de amprentare, accesorii şi instrumente
specifice implantologiei. Compania oferă cursuri de implanturi dentare, sesiunile fiind conduse de către Dr. Chirurg Lorelei Nassar
împreună cu medici renumiţi şi specializaţi în implantologie dentară.
Descoperă cum se pun implanturile dentare direct de la profesioniştii în implantologie!

Pentru informaţii şi înscrieri vă rugăm să ne contactaţi la:
AB Dental România
Telefon 0751.088.281, 021.312.59.51
Str. Puțul lui Zamfir Nr. 16, Sector 1, București, 011683
office@abdental.ro; www.abdental.ro; https://www.facebook.com/AB.Dental.Romania/
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Restabilirea dimensiunii verticale de ocluzie prin utilizarea articulatorului
semiadaptabil și a măsurătorilor cefalometrice la pacienţii edentaţi total
cu pierdere verticală severă
As. Univ. Dr. Pintilie Ingrid Ioana*, Dr. Dăscălescu Daniela**, Șef Lucr. Dr. Cristache Corina***; *UMF “Carol Davila” – București, Disciplina Protezare Totală,
**CMI Dr. Dăscălescu Daniela, *** UMF “Carol Davila” – București, Disciplina Tehnică Dentară

Restoring severe loss of vertical dimension of occlusion using semi adjustable articulator and cephalometric measurements in
the treatment of edentulous patients
Abstract
The difficulties encountered in restoring the vertical dimension of occlusion in edentulous patients with severe vertical loss have led to the
need to use a working protocol to allow for an optimal resizing. Combining investigative and diagnostic procedures, such as profile
teleradiography and axiography, along with the use of specific computerized analysis programs, offers the opportunity to translate this value
into practice by a controlled elevation of the incisal pin of the articulator and opening around the axis of pure rotation, starting from the
vertical dimension of occlusion of old prostheses. The article proposes a protocol for assessing the need of vertical resizing that includes an
aesthetic evaluation of some old photos with the patient’s face and smile with his natural teeth, a cephalometric analysis adapted to the
edentulous patient, the decision to raise the incisal pin of the articulator based on the tables that correlate the cephalometric values with the
progressive elevation in the incisal pin and making the vertical resizing primary by modifying the old prostheses of the patient, performed on
the semi adjustable articulator.
Keywords: vertical dimension of occlusion, cephalometric analysis, edentulous patient, semi adjustable articulator, severe vertical loss
Rezumat
Dificultăţile întâmpinate în restabilirea dimensiunii verticale de ocluzie la pacienţii edentaţi total cu pierdere verticală severă au condus la
necesitatea utilizării unui protocol de lucru care să permită estimarea unei valori optime a redimensionării. Combinarea unor proceduri de
investigaţie și diagnostic, precum teleradiografia de profil și axiografia, împreună cu utilizarea programelor computerizate specifice de
analiză, oferă posibilitatea de a transpune în practică această valoare printr-o înălţare controlată la nivelul pinului incizal al articulatorului și
deschiderea în jurul axei de rotaţie pură, pornind de la dimensiunea verticală de ocluzie a protezelor vechi. Articolul propune un protocol de
evaluare a necesităţii de redimensionare verticală care include o evaluare estetică a fotografiilor vechi cu faţa și zâmbetul pacientului din
perioada de dentat, o analiză cefalometrică adaptată edentatului total, decizia de înălţare la nivelul pinului incizal al articulatorului orientată
conform tabelelor de corespondenţă a valorilor cefalometrice cu înălţarea progresivă la nivelul pinului incizal și realizarea redimensionării
verticale prin modificarea iniţială a protezelor vechi ale pacientului, realizată pe articulatorul semiadaptabil.
Cuvinte-cheie: dimensiune verticală de ocluzie, analiză cefalometrică, edentat total, articulator semiadaptabil, pierdere severă a DVO.

Introducere
Restabilirea dimensiunii verticale de ocluzie (DVO) la
pacientul edentat total reprezintă un aspect esenţial și dificil
al tratamentului acestor pacienţi, care au pierdut dimensiunea verticală care le era asigurată de suportul vertical
oferit de arcadele dentare naturale. În majoritatea cazurilor
pacienţii purtători vechi de proteze totale prezintă o reducere accentuată, patologică a DVO asociată cu tulburări
musculare, simptomatologie articulară, dar și cu tulburări
funcţionale în timpul masticaţiei și fonaţiei (1). Nefiind
disponibilă o metodă știinţifică unică de determinare a DVO
corecte, stabilirea acesteia depinde de experienţa și judecata medicului dentist (2). Determinarea DVO se poate face
prin metode funcţionale, analiza proporţiilor estetice ale
feţei și măsurători cefalometrice, pentru fiecare din aceste
categorii existând o varietate de metode propuse în
literatură, iar medicul este cel care decide
modalitatea de a obţine o evaluare cât mai exactă a unei
DVO optime pentru pacient.

Prin metode funcţionale se încearcă determinarea dimensiunii verticale de repaus fiziologic. DVO ar trebui să se afle
la o dimensiune cu 2-4 mm mai mică faţă de dimensiunea
verticală a stării de repaus, această distanţă interocluzală
măsurată în zona premolarilor fiind denumită spaţiu de
inocluzie
fiziologică
(“freeway
space”)
(3).
Totuși, poziţia de repaus nu este constantă. Mai mulţi
autori (4-6) consideră că un concept al unei poziţii de
repaus stabile nu este susţinut. Ei au observat că poziţia de
repaus este influenţată de: poziţia capului, pierderea
dinţilor, postura limbii, postura buzelor, necesităţile respiratorii, tensiunea emoţională, somn, caracteristici ocluzale,
durere și vârstă. Slavicek argumentează că această poziţie
de repaus este de fapt o poziţie de pregătire pentru funcţie,
ea adaptându-se permanent poziţiei ocluzale oferite (7).
Studii recente au sugerat că poziţia de repaus este
modificată de: interferenţe ocluzale, disfuncţie
temporomandibulară, stres psihosocial, variaţie diurnă,
obstrucţia nazală și poziţia capului (8-10).
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Această poziţie depinde de sistemul neuromuscular, care are o mare
posibilitate de adaptare la variaţiile mediului, ceea ce face dificilă
obţinerea unei valori precise și reproductibile având ca element de reper
un răspuns funcţional sau neuromuscular (11). De asemenea, spaţiul de
inocluzie fiziologică prezintă și el variaţii atât la același pacient, cât și de
la un pacient la altul și ne putem doar orienta după o medie (12,13).
Măsurătorile proporţiilor estetice ale feţei pot fi utile în stabilirea DVO la
pacientul edentat total, precum și comparaţia cu fotografii vechi ale
pacientului, aceste evaluări fiind totuși orientative, având în vedere
compensarea ţesuturilor moi faciale și modificările de tonus ale buzei și
mentonului. Mai multe studii au arătat lipsa de exactitate a măsurătorilor
realizate pe marcaje tegumentare, comparativ cu măsurătorile realizate
între repere osoase (14,15).

 Realizarea unei teleradiografii de profil în intercuspidare maximă cu
protezele vechi (Fig. 1 și 2a);

Având în vedere atât dificultăţile de evaluare a DVO optime pentru
pacient, cât și de estimare a pierderii de dimensiune verticală, cu necesitatea de a recupera această pierdere printr-o redimensionare obţinută cu
noile proteze, am considerat utilă individualizarea acestor proceduri
pentru cazurile cu pierdere semnificativă a dimensiunii verticale. Astfel, la
asemenea cazuri, propunem utilizarea unei analize cefalometrice
adaptate edentatului total (16), a unei analize estetice pe baza
fotografiilor pacientului din perioada de dentat, precum și utilizarea
articulatorului semiadaptabil pentru ca mărirea DVO să poată fi realizată
controlat, prin deschidere în jurul axei balama terminale, cu valorile de
deschidere stabilite precis la nivelul pinului incizal.
Protocol de evaluare a pacientului edentat total în vederea
redimensionării verticale
 Evaluare estetică după metoda descrisă de Ricketts, cu măsurarea
proporţiilor faciale din perspectivă frontală și sagitală, atât pe o fotografie
veche, cât și pe o fotografie actuală, pentru orientarea asupra tipologiei
faciale și a posibilelor compensări dento-alveolare sau a compensărilor
prin variaţiile individuale ale dimensiunii verticale care a existat în
perioada de dentat;
 Identificarea axei de rotaţie și marcarea pe tegument cu un marker de
plumb a punctului Axis stâng pentru a fi vizibil pe teleradiografia de profil
(Fig. 1);
 Fixarea pe suprafaţa ocluzală a protezei inferioare a unei folii de
staniu pentru ca direcţia planului de ocluzie să fie vizibilă pe
teleradiografia de profil (Fig. 1);

Fig. 2a Marcarea contururilor osoase și a punctelor de reper pentru analiza
cefalometrică la o pacientă cu micșorare a DVO și decompensare sagitală
către o relaţie scheletală Clasa a III-a.

Fig. 2b Analiza cefalometrică computerizată la acceași pacientă în
programul Cadiax 4, GAMMA Dental Software®.

Fig. 1 Teleradiografie de profil realizată după identificarea prin condilografie
a axei de rotaţie pură și marcarea punctului Axis stâng cu marker de plumb
pe tegument. Direcţia planului de ocluzie al protezelor vechi este și ea
vizualizată pe teleradiografie prin fixarea unei folii de staniu pe suprafaţa
ocluzală a protezei vechi inferioare.
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 Realizarea măsurătorilor cefalometrice adaptate edentatului total (16)
(Fig 2a și b);
 Stabilirea diagnosticului scheletal vertical (utilizând unghiul FMA,
unghiul ANS-Xi-Pm, unghiul ANS-Xi-D, arcul mandibular, unghiul goniac,
unghiul goniac anterior și indexul înălţimii faciale);
 Stabilirea diagnosticului scheletal sagital (utilizând unghiul ANB,
unghiul SND, unghiul axei faciale);
 Evaluarea nivelului și înclinării planului de ocluzie în zona laterală –
într-o orientare după valori medii, direcţia planului de ocluzie (PO) ar
trece aproximativ prin dreptul găurii mandibulare posterior și al ocluziei
labiale anterior (7);

F

 Estimarea pierderii de dimensiune verticală prin compararea situaţiei
actuale a pacientului cu niște valori de referinţă (Fig. 3);
 Estimarea înălţării necesare la nivelului pinului incizal al articulatorului,
conform tabelelor de corespondenţă a valorilor cefalometrice cu înălţarea
progresivă la nivelul pinului incizal (Fig. 4);
 Vizualizarea computerizată a redimensionării verticale ca obiectiv de
tratament, posibilă în programul Cadiax 4, GAMMA Dental Software®
(Klosterneuburg, Austria), pentru cazurile la care se determină prin
axiografie punctul Axis adevărat – centrul de rotaţie pură;
 Stabilirea valorii de înălţare la nivelul pinului incizal al articulatorului.
Decizia de redimensionare aparţine medicului și valorile comparative din
tabele sunt doar orientative;
 Stabilirea înclinării planului de ocuzie în zona laterală.
Discuţii
Adaptarea analizei cefalometrice la edentatul total prin combinarea mai
multor multe analize și măsurători aparţinând autorilor Ricketts (17,18),
Steiner (19), Tweed (20), Horn (21), Downs (22) și Slavicek (23) permite
ca stabilirea diagnosticului scheletal sagital și vertical să poată fi realizat
în ciuda pierderii prin atrofia crestelor a anumitor repere osoase aflate la
nivelul proceselor alveolare (16). Astfel, pot fi estimate poziţia mandibulară
în plan sagital, pierderea de dimensiune verticală și orientarea planului
de ocluzie. Analiza fotografiilor vechi oferă posibilitatea estimării tipologiei faciale și a eventualelor compensări care dau individualitatea fiecărui
caz. Combinând analiza fotografiilor vechi și analiza cefalometrică
adaptată edentatului total se poate realiza și un diagnostic al
decompensărilor, în vederea introducerii în obiectivele de tratament a
terapiei de recompensare. Posibilităţile actuale oferite de utilizarea
axiografului și a programelor computerizate de vizualizare a obiectivelor
de tratament oferă posibilitatea transpunerii în practică, pe masa de lucru
a tehnicianului dentar, a informaţiilor de redimensionare verticală, oferind
valori precise de înălţare la nivelul pinului incizal, corespunzătoare
modificării graduale verticale estimată pe cefalometrie. Decizia cu privire
la valoarea optimă a înălţării aparţine medicului și nu programului informatic, la cazurile cu modificări importante fiind imposibilă obţinerea
valorilor ideale din perioada de dentat. Orientarea oferită de aceste
instrumente de lucru este însă extrem de valoroasă pentru decizia de
redimensionare verticală. Înălţarea se obţine pe articulatorul
semiadaptabil prin deschidere în axa de rotaţie de la nivelul dimensiunii
verticale actuale.

Fig. 3 Estimarea pierderii de dimensiune verticală prin compararea cu
valori de referinţă, utilizând analiza Slavicek (în programul Cadiax 4,
GAMMA Dental Software®).

Fig. 4 Decizia de înălţare la nivelul pinului incizal al articulatorului semiadaptabil se bazează pe posibilităţile oferite de tabelele de corespondenţă între
valorile cefalometrice și înălţarea progresivă, milimetru cu milimetru, a pinului incizal (în programul Cadiax 4, GAMMA Dental Software®).
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Pack 1
CBCT + PANO
1 CLIC si 2 SCANARI
FOV Anatomic 12x9 si 5x5
Magic PAN
Doza Mica
GARANTIE

PREŢ

SPECIAL
49.900
€
TVA inclus

5 ANI
Include:
Licenta Dicom
PC Statie Grafica 3D
Software inclus Ez3D-I (3 utilizatori)

Pack 2
CBCT + PANO
1 CLIC si 2 SCANARI
FOV 8x8
Magic PAN
Doza Mica

GARANTIE

PREŢ

SPECIAL
39.900
€
TVA inclus

2 ANI
Include:
Licenta Dicom
PC Statie Grafica 3D
Software inclus Ez3D-I (3 utilizatori)

Reprezentant autorizat

Contact:

Rares, OAIDA

radiologie@medicam3.ro 0754-982.370

Imagini

PaX-i3D Smart
FOV Anatomic 12x9
www.medicam3.ro
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Pentru cazurile cu reducere severă a dimensiunii verticale înălţarea se
poate face gradual, prin modificarea iniţială a protezelor vechi, fără a
pierde din vedere obiectivul de corectare a înclinării planului de ocluzie.
Adaptarea sistemului stomatognat cu redimensionarea verticală trebuie
testată, se realizează ajustări ocluzale, iar după redimensionarea
verticală, fie că este unică sau progresivă, este importantă verificarea
existenţei atât a spaţiului de inocluzie fiziologică, cât și a spaţiului minim
de vorbire, pentru a evita consecinţele supraevaluării.
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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.

Accesorii originale

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

Laborator
www.medicam3.ro
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Pachetul Include: soft DentaCam;
Modul frezare umeda; lichid de lubriere,
set freze (40buc).

Unitate de frezare K5+

Soft design
Exocad Basic + PC

Frezeaza mater�ale plast�ce, ceară,
o��d de z�rcon�u, compoz�te, CoCr,
modele g�ps� ��spune de s�stem de �on�zator
�ntegrat care neutral�zeaza �ncarcarea
stat�ca a part�culalor, usurand
curatarea �nc�nte�� Putere spindle 600 W
Pachetul Include: soft DentaCam;
Set freze (30buc).

Unitate de aspiratie Labo 3.0 Emer
Aspiratie fara sac
Motor pe inductie (fara perii)
Putere: 900W; Nivel de zgomot redus: 59Db.

Cuptor de sinterizare
TABEO-1/M/ZIRCON-100
Inaltimea camerei de sinterizare: 42mm
Dimens. cuva de sinterizare: 1 x 100/30 mm
Sistem de incalzire: CLASSIC
Temperatura maxima: 1650℃
Elem. de incalzire Tip/Numar: MoSi / 4 elem
Rata crestere temperatura (℃/min):
CLASSIC: 25℃/min

Compresor
50/25 Prime M 10 bar

Functionare fara ulei,
cu sistem de uscare a aerului
Capacita rezervor: 40 L;
Dimensiuni: 710x410x810mm
Greutate: 58 Kg; Debit: 148 L/min la 8bar
Nivel zgomot: 66 Db

Pachet #1

Pachet #2

TV� �nclus

TV� �nclus

65.900 Euro

Scanner Iden��ca ��00 (Med��
Med��)
Med��
Soft design Exocad Basic + PC
Unitate de frezare S2 (VHF)
Unitate de aspiratie Labo 3.0 (Emer)
Compresor 50/25 Prime M 10 bar (MGF)
Cuptor de sinterizare
TABEO-1/M/ZIRCON-100 (Mihm-Vogt)

49.900 Euro

Scanner Iden��ca ��00 (Med��
Med��)
Soft design Exocad Basic + PC
Unitate de frezare K5+ (VHF)
Unitate de aspiratie Labo 3.0 (Emer)
Compresor 50/25 Prime M 10 bar (MGF)
Cuptor de sinterizare
TABEO-1/M/ZIRCON-100 (Mihm-Vogt)

www.medicam3.ro * laborator@medicam3.ro * 0754 982 370
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SURGICAL TREATMENT OF AN INFRABONY DEFECT
CLINICAL CASE PROVIDED BY PROF ANDREA PILLONI, ROME, ITALY

TRATAMENTUL CHIRURGICAL AL UNUI DEFECT INFRAOSOS FOLOSIND
HYADENT ȘI HYADENT BG AR T ND O VINDECARE RAPID A PL GII
Caz Clinic al Prof. Andrea Pilloni, Roma, Italia (Traducere Ruxandra Popescu din Broşura Hyadent 2018)

PRE-OPERATIV
Pe radiografie și prin sondare parodontală este observat un defect infraosos adânc.

CHIRURGIE
Situl defectului a fost deschis și curățat. HYADENT BG a fost aplicat direct
pe suprafața radiculară permițând stabilizarea cheagului de sânge.

Defectul a fost umplut cu substitut osos și acoperit cu HYADENT BG.

72 ORE POST-OPERATIV
Datorită aplicării HYADENT între substitutul de os și țesutul moale acoperitor,
vindecarea plăgii a fost accelerată. Rana a fost închisă în acest stagiu timpuriu.

12 LUNI POST-OPERATIV
Analiza radiografică a sitului la 12 luni după tratament arată structuri osoase
solide și o închidere a defectului infraosos.

(Preluare de pe www.regedent.com)
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SURGICAL TREATMENT OF MULTIPLE GINGIVAL RECESSIONS IN THE ESTHETIC
ZONE WITH CTG AND HYADENT USING THE TUNNEL TECHNIQUE.
CASE BY PD DR. STEFAN FICKL, GERMANY

TRATAMENTUL CHIRURGICAL AL RECESIILOR GINGIVALE MULTIPLE N ONA
ESTETIC CU CTG ȘI HYADENT FOLOSIND TEHNICA TUNELI RII
Caz clinic al PD Dr. Stefan Fickl, Germania (Traducere Ruxandra Popescu din Broşura Hyadent 2018)

PRE-OPERATIV
Pacientul prezintă două recesii severe Miller clasa II în zona estetică
(dinții 1.2 și 1.3)

CHIRURGIE
Mobilizarea fără incizii a gingiei în zona
receptoare (stânga). Grefa de țesut
conjunctiv (CTG) a fost colectată la
dimensiunile potrivite și suprafața
grefei a fost condiționată cu HYADENT.

Poziționarea submucozală a CTG folosind tehnica tunelizării.
Stabilizarea grefei prin suturi. HYADENT a fost aplicat sub lambou înainte
de suturare pentru a obține o vindecare accelerată post-operativă a plăgii.

7 ZILE POST-OPERATIV
Situație înainte de îndepărtarea suturilor: vindecare accelerată a plăgii
fără semne de infecție sau iritație

3 LUNI POST-OPERATIV
Reconsolidare excelentă a țesutului moale indicată prin acoperirea completă
a recesiei și prezența de suficientă gingie keratinizată, atât în lățime cât și în
înălțime, aceasta furnizând un rezultat estetic deosebit de plăcut pentru pacient.
(Preluare de pe www.regedent.com)
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Autoclavul Advance Pro
În perioada 20 Mai - 20 Iunie 2019:
25% reducere.
5200 eur la 3900 eur.

Două Autoclave într-Unul Singur:
Vacuum (B) & Non-Vacuum (N)
16 litri
Garanție 2 ani
22 litri
Produse în UK
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Distribuitor autorizat

Str. Constantin Brâncoveanu
Nr. 19 Y, Otopeni, Ilfov
0720 022 664

Influence of parent’s knowledge and actions on oral health status in a group of preschool
children in Bucharest
Influenţa cunoştinţelor şi acţiunilor părinţilor asupra stării de sănătate orală a unui lot de
copii preşcolari din Bucureşti
Cătălina Farcaşiu1), Alexandru-Titus Farcaşiu3), Vlad Ioan Gheorghe2), Livia Alice Tănăsescu3), Oana-Cella Andrei3)
1) Department of Pedodontics, UMF Carol Davila Bucharest, 2) MD, private practice, 3) Department of Removable Prosthodontics, UMF Carol Davila Bucharest

Abstract
Aim: this study aims to determine the caries prevalence and to show the present situation regarding caries affecting preschool children, in a kindergarten in Bucharest, Romania. Materials and methods: 83 preschool children were examined in natural light using common instruments, without
drying the dental surfaces. Parents were given a questionnaire about the oral hygiene of their children and about the following eruption of the first
permanent teeth. We recorded data about caries, fillings, absent or traumatized teeth. Data was analyzed using ANOVA method. Results: 54.22%
of examined children presented dental caries. 75.86% of parents completed the questionnaire. Only 42.4% of parents declared morning and evening
brushing of their children’s teeth, while 23% of children never brush their teeth in the evening. Only two third of the parents know the age of first
permanent molar’s eruption, and only 12% its location. Conclusions: Caries were found in more than 50% of children (dmft index minimum 1); ft
index is only 14% of dmft, indicating a real need of treatment. The majority of children with a high dmft index are boys, indicating a potential negligence from the parents of boys, as also highlighted by other studies. The percentage of children without caries is in line with both the international
and national data, but different results were observed for kindergartens in different areas of Bucharest. A surprise in the local statistic data is that in
the case of a kindergarten where oral hygiene was compulsory after lunch, no decrease in the prevalence of dental caries was observed. This can
be attributed to the fact that a large number of the questioned parents don’t think that brushing the teeth in the evening is particularly important, even
though they claim dental brushing is done two times a day.
Keywords: caries prevalence, preschool children, parent’s knowledge
Rezumat
Scop: prezentul studiu statistic urmăreşte să aprecieze prevalenţa cariei și să arate care este situaţia actuală în ceea ce privește afectarea prin carie
a copilului preșcolar, într-o grădiniţă din Bucureşti, România. Materiale şi metodă: Au fost examinaţi 83 de preșcolari la lumină naturală, cu instrumentar obişnuit, fără uscarea suprafeţelor dentare. Părinţii au primit un chestionar ce conţinea întrebări legate de igienizarea cavităţii bucale a
copiilor lor, dar și întrebări legate de apariţia primilor dinţi permanenţi ce urmează să erupă. S-a înregistrat prezenţa leziunilor carioase, a obturaţiilor,
a dinţilor absenţi şi a leziunilor traumatice. Datele au fost analizate utilizându-se metoda ANOVA. Rezultate: 54,22% dintre copii preșcolari examinaţi
prezentau carii dentare. Rata de răspuns la chestionar a fost de 75,86%. Momentele de periaj recomandate (dimineaţa și seara) sunt respectate de
numai 42,4% dintre părinţi în timp ce aproximativ 23% dintre copii nu se spală pe dinţi deloc seara. Doar două treimi din părinţi cunosc vârsta la care
erupe primul molar definitiv. Localizarea corectă a primului molar definitiv este cunoscută de doar 12% dintre părinţii respondenţi la chestionar.
Concluzii: Prezenţa cariei se înregistrează la mai mult de 50% dintre subiecţi (valoarea indicelui dmft minim 1); indicele ft reprezintă doar 14% din
dmft, deci nevoia de tratament este reală. Băieţii sunt majoritari la un indice dmft ridicat, indicând o aparentă neglijenţă a părinţilor băieţilor, fapt
remarcat și de alte studii. Procentul copiilor indemni la carie se încadrează atât în media internaţională, cât și în cea locală, dar se pot observa
diferenţe corespunzătoare poziţionării grădiniţelor bucureștene. O surpriză a statisticii pe plan local este dată de faptul că, la o grădiniţă la care igiena orală efectuată după masa de prânz a fost impusă ca fiind obligatorie, nu se observă valori mai scăzute ale prevalenţei cariei dentare. Acest
rezultat poate fi explicat prin faptul că o proporţie importantă din numărul părinţilor chestionaţi, deși susţin că periajul dentar se efectuează de 2 ori
pe zi, nu consideră că cel de seara este neapărat de o importanţă majoră.
Cuvinte-cheie: prevalenţa cariei, preşcolari, cunoştinţele părinţilor

Introducere
Despre starea de sănătate dentară la copilul preşcolar există mai puţine
date decât la copilul şcolar, motivul principal fiind abordarea mai greoaie
a preşcolarilor, mai ales dacă nu frecventează colectivităţi de tip cămin,
grădiniţă. Astfel, American Academy of Pediatric Dentistry și American
Society of Dentistry for Children recomandă o consultaţie de specialitate
chiar în cursul primului an de viaţă. Până nu demult, primul contact cu
copilul se făcea în jurul vârstei de 3 ani, din cauza problemelor comportamentale și a lipsei unei comunicări acceptabile. Este greu de realizat o
statistică pentru copii atât de mici, părinţii prezentându-se cu ei la control
când leziunile sunt foarte avansate, fiind necesare terapii și atitudini
complexe pentru limitarea complicaţiilor cariei.

Scopul studiului
prezentul studiu statistic caută să aprecieze prevalenţa aceste afecţiuni,
și să arate care este situaţia actuală în ceea ce privește afectarea prin
carie a copilului preșcolar.

Material și metodă
Au fost examinaţi 83 de preșcolari ce frecventau Grădiniţa nr. 274 din
Municipiul București, situată în cartierul Militari. Copii au fost examinaţi
cu informarea şi acordul instituţiei de învăţământ și al părinţilor sau
tutorilor legali. Examinarea s-a efectuat la lumină naturală, cu instrumentar obişnuit, fără uscarea suprafeţelor dentare. S-a înregistrat prezenţa
leziunilor carioase, a obturaţiilor şi a dinţilor absenţi. Au fost calculate
valorile medii şi intervalele de încredere pentru dmft, dmfs, Ip şi CariesFree. Leziunile traumatice prezente au fost notate. Datele au fost analizate utilizându-se metoda ANOVA. Părinţii au primit un chestionar ce
conţinea întrebări legate de igienizarea cavităţii bucale a copiilor lor, dar
și întrebări legate de apariţia primilor dinţi permanenţi ce urmează să
erupă (fig. 1). După examinare, copiii au primit o recompensă constând
în materiale distractive ce conţineau informaţii și desene legate de igiena
la nivelul regiunii orale. La final s-a realizat și un instructaj, adaptat
vârstei, legat de realizarea unui periaj dentar corect.
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1. Cât de des este spălat/se spală copilul dvs pe dinţi?
a. De două (sau mai multe) ori pe zi
b. O dată pe zi
c. O dată la câteva zile sau mai rar
d. Nu se spală/nu il spăl

Fetele sunt majoritare pe fiecare grupă de vârstă cu excepţia vârstei de
5 ani, unde s-au observat mai mulţi băieţi (fig. 4).
40

2. În ce moment al zilei?
a. Dimineaţa, înainte de masă
b. Seara înainte de culcare
c. După una/mai multe mese(specificaţi masa)

0

2 0

1 7
3

2 2

1 7

1 5

6
3

ăie i

0

3 ani

3. De cele mai multe ori:
a. Copilul se spală singur pe dinţi
b. Copilul se spală singur şi este verificat/ajutat
dacă este cazul de unul dintre parinţi
c. Unul dintre părinţi spală copilul pe dinţi

4 ani

5 ani
Băieți

6 ani
Fete

Figura 4. Distribuţia copiilor în funcţie de sex și vârstă.

4. Ce periuţă de dinţi foloseşte copilul?
a. Manuală
b. Electrică
c. Atât electrică, cât şi manuală, alternativ
5. Ce pastă de dinţi foloseşte copilul?
a. Pastă de dinţi pentru toată familia (va rugăm specificaţi)
b. Pastă de dinţi pentru copii (va rugăm specificaţi)
c. Nu foloseşte pastă de dinţi

Vârsta medie a copiilor examinaţi este de 5,03 ± 0,65 ani. Vârsta medie
a băieţilor este de 5,14 ± 0,57 ani, iar a fetelor de 4,95 ± 0,70 ani. Testul
variabilelor independente ne arată că între vârstele medii ale băieţilor și
fetelor nu s-au observat diferenţe semnificative din punct de vedere statistic (tab. I).
TABEL I. Independent Samples Test pentru vârste medii.
n
uali
a ian

6. Cât de des mănâncă produse cu conţinut ridicat
de zahăr între mesele principale?
a. De mai multe ori pe zi
b. O dată pe zi
c. De 1·2 ori pe săptămână
d. Mai rar de o dată/săptămână

t-

uali

M an
n id n

F
a luni ,626

7. Aţi fost până acum cu copilul dvs la stomatolog?
a. Da, la un control de rutină
b. Da, pentru că a avut o problemă (vă rugăm specificaţi)
c. Nu
8. Din câte ştiţi, la ce vârstă apare primul dinte/măsea definitiv/ă?
a. La 5-6 ani
b. La 9-10 ani
c. La 11-12 ani
d. Nu ştiu
9. Din câte ştiţi, unde pe arcadă apare primul dinte/măsea definitiv/ă?
a. Înlocuieşte un dinte de lapte (vă rugăm, specificaţi)
b. Apare în spatele dinţilor de lapte, fără ca un dinte de lapte să cadă
c. Nu ştiu
Figura 1. Chestionarul adresat părinţilor.
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Afectarea carioasă este crescută, peste jumătate dintre copii preșcolari
examinaţi prezentând carii dentare (fig. 5).

2
%

78
%

Figura 5. Raportul între copii cu și fără carii dentare.

Rezultate
Au fost examinaţi 83 copii, din care 37 sunt băieţi, iar 46 sunt fete (fig. 2).

44. 57%

În lotul cercetat s-au observat 45 de copii ce prezintă carii tratate sau
netratate restaurator. Dintre aceștia, 20 (44,44%) prezintă 1-2 dinţi
afectaţi, restul distribuindu-se relativ uniform până la o valoare maximă a
dmft-ului de 13 la un băiat în vârstă de de 5 ani și 5 luni (fig. 6).

55. 43 %
ăie i

ete

Figura 2. Distribuţia copiilor în funcţie de sex.

Aproape jumătate dintre copii au vârsta de 4 ani, aceștia fiind urmaţi de
cei de 5 ani (fig. 3).

47. 00%

3 8 . 60%
50. 00%
40. 00%
3 0. 00%
2 50.
0. 00%
00%
3 . 60%
1 40.
0. 00%
00%
3 0.0.00%
00%
2 0. 00%
3 ani 4 ani 5 ani
1 0. 00%
0. 00%
Figura 3. Distribuţia
copiilor în funcţie de vârstă.
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1 0. 8 0%
6 ani

Figura 6. Distribuţia copiilor în funcţie de valoare indicelui dmft.

Distribuţia preșcolarilor în funcţie de valoarea dmft-ului și sex ne arată
afectarea mai mare a fetelor pentru valori mai mici ale activităţii carioase,
în timp ce pentru dmft mai mare de 5, băieţii sunt mai bine reprezentaţi
(tab. II).

TABEL II. Distribuţia lotului în funcţie de sex și dmft.
sex
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Băieţii prezintă valori aproape duble ale dmfs și componentelor sale (ds,
fs) faţă de fete (tab. VII).
TABEL VII. Dmfs/ds și fs în funcţie de sex.
d
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2,48

3,358
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,65

1,783
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46
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46

Nici valorile dmfs, ds și fs nu prezintă diferenţe semnificative din punct de
vedere statistic, conform testului variabilelor independente (tab. VIII).
TABEL VIII. Testul variabilelor independente pentru dmfs/ds și fs în
funcţie de sex.

Valoarea medie a indicelui dmft este de 2,14 ± 2,81. Această valoare este
compusă din indicii dt și ft, nefiind observaţi dinţi extrași la acest lot de
preșcolari. Indicele ft reprezintă doar 14% din dmft ceea ce ne arată
gradul redus de tratament aplicat copiilor din acest lot (tab. III).
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Analiza statistică a dmft, dt și ft în funcţie de sex (tab. IV) arată că băieţii
prezintă, în medie, mai mulţi dinţi afectaţi prin carie și mai mulţi dinţi
trataţi restaurator, fără să se observe existenţa unei diferenţe semnificative din punct de vedere statistic (tab. V).
TABEL IV. Dmft, dt și ft în funcţie de sex.
d
N

M an

a ulin 37

d

3,370

,554

46

1,78

2,250

,332

a ulin 37

2,22

3,101

,510

1,54

2,062

,304

,38

,982

,161

,24

,673

,099

inin

d

inin

46

a ulin 37
inin

46

t-

uali

n id n
Sig.
F

Sig.

t

d

6,624

,012

1,311

81

ail d

M an
i
,812

d
n

i
,619

n

al

i

n

-,420

2,044

,053

1,182

81

,673

,569

-,459

1,805

2,659

,107

,765

81

,139

,182

-,223

,502

TABEL VI. Dmfs și componentele sale.
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Momentele de periaj recomandate (dimineaţa și seara) sunt respectate
de 42,4%, procent la care se adaugă 12,1% dintre copii ce adaugă un
periaj după masa de prânz. Seara nu se spală pe dinţi aproximativ 23%
dintre copii (fig. 8).
50. 0%

3 0. 0%

În ceea ce privește dmfs-ul, valoare medie a acestuia este de 3,46 ± 5,63
și este compus în cea mai mare parte din componenta ds (tab. VI).
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Din cele 87 chestionare distribuite părinţilor au fost completate 66, ceea
ce ne arată o rată de răspuns de 75,86%. Prima întrebare a chestionarului se referă la frecvenţa periajului dentar. Trei sferturi dintre copii se
spală pe dinţi de cel puţin două ori pe zi (fig. 7).
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Figura 7. Frecvenţa periajului la copii examinaţi.
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TABEL V. Testul variabilelor independente pentru dmft/dt/ft în
funcţie de sex.
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TABEL III. Indicele dmft și componentele sale.
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Figura 8. Momentele de realizare a periajului.
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Părinţii au declarat că în 70% din cazuri copilul este ajutat la spălatul pe
dinţi sau este chiar spălat de părinte, în timp ce 30% din copii se spală
singuri pe dinţi (fig. 9).
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Aproape două treimi dintre copii folosesc periuţa manuală (fig. 10).
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Localizarea corectă a primului molar definitiv este cunoscută de doar
12% dintre părinţii respondenţi la chestionar (fig. 15).
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Figura 14. Cunoștinţele părinţilor cu privire la vârsta de erupţie a primului
molar definitiv.
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Figura 10. Tipul de periuţă folosit de preșcolarii examinaţi.
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Figura 15. Cunoașterea locului de erupţie a primului molar definitiv.

Aproape toţi copii folosesc pastă de dinţi specială pentru copii, existând
un singur copil despre care părintele a declarat că nu folosește pastă de
dinţi (fig. 11).
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Prevalenţa cariei dentare pe lotul de copii preșcolari examinat este mare,
depășind valori găsite pe același interval de vârstă în grădiniţe din
Municipiul București. Valoarea găsită în studiul curent este similară valorii incidenţei din Honk Kong de acum aproape 20 ani (tab. IX).
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Consumul de dulciuri se face, în jumătate din cazuri, o dată pe zi.
Consumul mai redus de dulciuri s-a observat în 20% din cazuri, în timp
ce consumul mai mare de dulciuri ocupă a doua poziţie ca frecvenţă (fig. 12).
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Figura 12. Distribuţia consumului de dulciuri conform răspunsurilor
părinţilor.

Aproape jumătate dintre copii nu au vizitat cabinetul stomatologic până
în momentul examinării, iar 20% dintre ei s-au prezentat prima oară
pentru rezolvarea unei probleme stomatologice (fig. 13).
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TABEL IX. Incidenţa cariei dentare – date comparative
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Procentul de copii fără carii se încadrează între limitele largi raportate
de-a lungul timpului în literatura de specialitate (tab. X).

Raportul dintre copiii indemni de carie și cei cu carii se încadrează în alte
TABEL X. Valori ale procentului de copii fără carii dentare – date din
literatură
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Figura 13. Prezenţa copiilor la cabinetul stomatologic.
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valori raportate pentru grădiniţele din Municipiul București. Se poate observa
influenţa localizării grădiniţei asupra activităţii carioase observate la copii
preșcolari (fig. 16).
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Figura 16. Raportul dintre copiii cu și fără carii dentare în diverse grădiniţe.

Influenţa localizării și a condiţiilor socio-economice se face simţită și în ceea
ce privește valorile dmft și dmfs. Acestea sunt aproape identice cu cele
raportate de Popescu și colab. în urma examinărilor efectuate în aceeași perioadă
și se încadrează între valorile găsite în urma examinărilor din 2013 (tab. XI).
TABEL XI. Indicii dmft și dmfs – valori comparative.
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În ceea ce privește tratamentele odontale aplicate la nivelul dentiţiei temporare, se observă o influenţă redusă a indicelui ft în cadrul dmft, ceea ce
denotă prezentarea redusă pentru tratament. Influenţa locaţiei grădiniţei se
poate observa și din acest punct de vedere (tab. XII).
TABEL XII. Raportul ft/dmft în diverse grădiniţe din Municipiul
București.
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În ceea ce privește chestionarele completate de către părinţi, este interesant
să comparăm două loturi de părinţi care au răspuns la același chestionar.
Igiena după masa de seară nu este privită cu importanţa cuvenită de către
părinţi, mulţi dintre ei declarând două momente în care se realizează igiena
orală a copilului, dar nu neapărat seara. Grădiniţa 273 din cartierul Militari
impune spălatul pe dinţi după masa de prânz. Din jocul procentelor, rezultă
o afectare carioasă similară pentru cele două grădiniţe, chiar dacă, conform
valorilor prezentate, ne-am aștepta ca preșcolarii din Militari să aibă mai
puţine carii (tab. XIII).
TABEL XIII. Rezultatele chestionarului – valori comparative.
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Cunoștinţele părinţilor legate de momentul și locul erupţiei molarului 1
definitiv sunt limitate. Dacă, în ceea ce privește momentul erupţiei, aproximativ două treimi dintre părinţi se așteaptă ca acest dinte să erupă la 5-6 ani,
locul de erupţie este cunoscut de foarte puţini (tab. XIV).

TABEL XIV. Cunoștinţele părinţilor despre erupţia molarului unu definitiv.
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Concluzii

Dispensarizarea copiilor preșcolari poate reprezenta o adevărată provocare
pentru personalul medical stomatologic, fie el public sau privat. Adresabilitatea
părinţilor pentru îngrijirea oro-dentară a copiilor este direct proporţională cu
nivelul de cunoștinţe, educaţie, cultură. Timpul și posibilităţile materiale îi
împiedică pe părinţi deseori să ţină sub observaţie evoluţia dinţilor temporari și
dezvoltarea dinţilor permanenţi, a gradului de igienă orală și a predictibilităţii la
boala carioasă. Un factor determinant în vizita celor mici însoţiţi de părinţi la
stomatolog este reprezentat de acuzele dureroase, de cele mai multe ori fiind
simptome cauzate de caria dentară, foarte prezentă la vârste reduse din cauza
alimentaţiei, a igienei efectuate cu dificultate și a structurilor dentare care sunt
deficitare în ceea ce privește apărarea. Scopul cercetării efectuate se referă
strict la statistici privind adresabilitatea unui grup de preșcolari și la necesitatea
unui consult specializat, dar și a corelării rezultatelor privind cunoștinţele
părinţilor privind sănătatea orală a copiilor și realităţii clinice.
O primă concluzie a studiului constă în prezenţa cariei la mai mult de 50%
dintre subiecţii consultaţi (valoarea indicelui dmft fiind de minim 1), indicele ft
reprezintă doar 14% din dmft ceea ce ne arată astfel că nevoia de tratament
este reală. Fetele predomină la un indice dmft mic, pe când băieţii sunt majoritari privind un indice dmft ridicat ( indicele cel mai mare – 13, fiind prezent la un
băiat), de aici putând rezulta o aparentă neglijenţă a părinţilor băieţilor, fapt
remarcat și de alte studii. Un alt rezultat statistic util a fost rata de răspuns a
părinţilor la chestionarele înmânate în prealabil de către personalul medical cu
ajutorul personalului didactic. Astfel, doar două treimi dintre părinţi sau tutori au
oferit răspunsuri la întrebări privind cunoștinţele apariţiei primilor dinţi
permanenţi (două treimi dintre aceștia cunoscând momentul apariţiei, dar doar
12% cunoscând și locul), alimentaţia cu dulciuri (majoritatea copiilor consumând o dată pe zi – 51,5%) și a mijloacelor de profilaxie folosite (63% dintre
copii folosesc paste de dinţi dedicate lor și același procent folosind periuţe
manuale). La întrebarea privind momentul în care părinţii se adresează în
numele celor mici personalului medical pentru tratament stomatologic, s-a
observat că aproximativ o treime dintre copii vizitează cabinetul stomatologic
regulat, în vederea consultaţiei de rutină, iar restul doar în cazul prezenţei
simptomatologiei dureroase sau deloc. Comparativ cu literatura de specialitate
internaţională, din punctul de vedere al prevalenţei cariei, rezultatele obţinute
sunt la același nivel cu, spre exemplu, cele din Hong Kong-ul anilor 1990.
Această valoare depășește și media altor studii regionale privind aceeași
problemă. Procentul copiilor indemni la carie se încadrează atât în media
internaţională, cât și în cea locală, dar se pot observa diferenţe corespunzătoare
poziţionării grădiniţelor bucureștene. O surpriză a statisticii pe plan local este
dată de faptul că, la o grădiniţă la care igiena orală efectuată după masa de
prânz a fost impusă ca fiind obligatorie, nu se observă valori mai scăzute ale
prevalenţei cariei dentare. Acest rezultat poate fi explicat prin faptul că o
proporţie importantă din numărul părinţilor chestionaţi, deși susţin că periajul
dentar se efectuează de 2 ori pe zi, nu consideră că cel de seara este neapărat
de o importanţă majoră. Având în vedere toate cele discutate, putem afirma că,
în continuare, se conturează o uniformizare a cunoștinţelor părinţilor, acestea
nefiind complete și corecte, ceea ce conduce la rezultate statistice neconcordante cu o societate în plin progres. Aceste rezultate reprezintă un argument
foarte important pentru necesitatea instituirii manevrelor de profilaxie, împreună
cu un plan de tratament adecvat și individualizat fiecărui caz clinic.
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