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Titlul acestui editorial este de fapt o parafrază după poemul simfonic “Un American la Paris” compus 
de George Gershwin (1898-1937) în anul 1928, la comanda Filarmonicii  din New York , după o călătorie pe care 
compozitorul a efectuat-o la Paris împreună cu fratele său Ira. Spre deosebire de personajul principal din această 
capodoperă muzicală compusă pentru orchestră simfonică clasică, celestă, saxofoane și …4 claxoane de mașină,  
personajul principal al povestirii noastre este de fapt un om obișnuit, care nu vrea să iasă în evidenţă cu nimic și 
care a devenit un adevărat gură-cască în faţa unor minuni ale acestei metropole.

Vă mărturisesc încă de la început că, la fel ca majoritatea românilor, sunt fascinat de călătorii, de explorarea 
unor locuri necunoscute și bineînţeles de a cunoaște oameni noi. Printr-un complex favorabil de împrejurări am 
avut ocazia să petrec câteva zile în fascinantul oraș New York. Încă ușor dereglat de schimbarea bruscă a fusului 
orar (orașul este cu 7 ore în urmă faţă de ora din România), am părăsit în grabă aeroportul ,,John Fitzgerald 
Kennedy” cu unul dintre numeroasele mijloace de transport existente în apropiere și care funcţionează cu o  
precizie de ceas elveţian. Unul din trei cetăţeni americani ce folosesc transportul în comun din Statele Unite și 
două treimi din călătorii cu metroul locuiesc în orașul New York dar și suburbiile sale. Peste 75% dintre locuitorii 
celui mai important cartier al orașului (Manhattan) nu au un automobil propriu.

Turul ghidat al orașului, de altfel oferit cu maximă promptitudine de numeroasele agenţii prezente în aeroport, 
a constituit fără îndoială o decizie inspirată pe care o recomand oricărui turist, stomatolog sau nu, care poposește 
la New York. Ghidul, originar din fosta Yugoslavie, vorbea o engleză impecabilă, literară și cu accent minim.  
Cu toate că mă consider un vorbitor destul de bun al limbii engleze, m-am adaptat destul de greu la bogăţia de 
cuvinte și mai ales la rapiditatea de pronunţie pe care partenerul nostru de călătorie o utiliza. O primă concluzie 
imediată pe care am avut-o după câteva minute de conversaţie a fost necesitatea studierii limbii engleze la un nivel 
cât mai ridicat - minimum C1, mai pe înţelesul nostru.

Orașul New York te copleșește imediat prin atmosfera agitată (toată lumea merge rapid către toate  
direcţiile…) dar mai ales de clădirile monumentale înalte care au fost construite în primele decenii ale secolului 
XX. New York este metropola cu cea mai mare densitate de locuitori din Statele Unite, cu peste 8.5 milioane de 
rezidenţi ce locuiesc pe o suprafaţă de 830 km². Zona a fost descoperită în1524 de exploratorul italian Giovanni 
de Verrazzano (1485 - 1528) care era în acea perioadă în serviciul coroanei franceze și care a denumit-o  
„Nouvelle Angoulême“ (Noul Angoulême). Este metropola în care a fost numit primul președinte al Statelor Unite 
George Washington (1732- 1799) al cărui portret l-am admirat (în copie) la parterul unei clădiri gigant.  
Tabloul realizat de pictorul american Rembrandt Peale (1778 –1860) prezintă interes pentru orice stomatolog 
deoarece pe obrazul stâng al personajului se află o mică fistulă geniană odontogenă cicatrizată care a fost repro-
dusă cu exactitate de pictor. De altfel, renumitul general și om de stat, a suferit toată viaţa de afecţiuni dentare iar 
la muzeul său memorial se află două proteze totale confecţionate din os, purtate de general și care sunt unite prin 
două arcuri. Pentru îmbunătăţirea fizionomiei, în timp ce poza pentru realizarea tabloului celebru, buzele sale au 
fost ușor îndepărtate prin introducerea a două rulouri de vată. Am relatat toate aceste amănunte ghidului dar și 
companionilor de călătorie care au început să mă privească cu interes și chiar mi-au oferit gratuit o sticlă cu apă 
plată. Călătoria noastră prin New York s-a derulat destul de încet mai ales din cauza circulaţiei înnebunitoare și a 
fost pigmentată cu explicaţii oferite în mare detaliu asupra majorităţii obiectivelor întâlnite. Ne-au fost oferite o 
multitudine de informaţii asupra imobilelor de pe traseu, asupra locatarilor acestora (în marea lor majoritate  
celebrităţi ale teatrului, filmului și magnaţi ai finanţelor americane) dar și asupra preţurilor uluitoare de achiziţie. 
Am aflat cu uimire că 1m2 de teren poate costa și peste 20.000 dolari iar în unele clădiri sunt chiar și cabinete 
stomatologice la care, bineînţeles, se tratează unii dintre cei 79 de miliardari ai orașului dar și alţii ceva mai 
săraci.... Am făcut câţiva pași pe trotuarele  pe care ies din reședinţele lor somptuoase actori ca Jane Fonda  
(încă își menţine forma fizică prin exerciţii de fitness în Central Park - parcul central al orașului), Gene Hackman 
(în tinereţe fost operator în marina americană) sau prietenul său Dustin Hoffman dar și multe alte nume celebre 
pe care nu mi le mai amintesc...

Turul orașului s-a încheiat parcă mult prea repede iar cantitatea imensă de informaţii pe care le-am primit s-a 
risipit în mare parte și datorită emoţiilor ce m-au cuprins pe toată durata sa și care mai dăinuie încă. Oare cum au 
reușit acești oameni să supravieţuiască dintr-un amalgam populaţional și să devină ceea ce sunt? Care este 
mecanismul lor de gândire cum îi îndrumă la fiecare pas? Cum supravieţuiesc oare stomatologii de diferite spe-
cialităţi și cum reușesc să ,,dea tonul ” în toate domeniile dar mai ale să se menţină la un nivel atât de ridicat? 
Sunt multe întrebări la care se poate găsi un răspuns probabil doar printr-o vizită la New York. Concluzia acestei 
scurte vizite în metropola New York este că măreţia tuturor „minunilor” întâlnite este până la urmă rodul tenacităţii 
remarcabile a oamenilor simpli. 

Și ca să încheiem la fel de optimist cum am început, să reproducem cîteva dintre cuvintele memorabile al unui 
călător unic, personaj al universului de ficţiune: „Timpul este un tovarăș care merge cu noi într-o călătorie”. (Jean 
Luc Picard - Călător prin universul interstelar). El ne reamintește să ne bucurăm de fiecare clipă, întrucât aceasta 
nu se va mai întoarce vreodată. Ce lăsăm în urma noastră nu este la fel de important ca felul cum ne trăim clipa.

Motto:
„Asemeni tuturor marilor călători, văd mai mult decât îmi amintesc și îmi amintesc 
mai mult decât am văzut” - Benjamin Disrael (1804 – 1881), 
Scriitor, politician și prim-ministru al Angliei

Un stomatolog la New York
Dr. Adrian Mihail Nistor (de profesie vizitator)
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 4. Patient specific implant
LPI - Laser Precision Implant: A subperiosteal implant for resorbed jaws. Customized subperiosteal implant was
created for a situation where there is not enough bone for a conventional implant 
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3D Computerized Planning, 
severe posterior alveolar ridges 
atrophy 

Healing caps 6 weeks post-op

A guide to drill the endosseous 
depth

Post-op pano xray

After drilling with the guide

AB scanning abutments for 
intra-oral scanning

U implant fitting accurately into 
the bone and on the bone surface

Final restoration

3. Prof. Zvi Schwartz
Customized subperiosteal implant was created for a situation where there is not enough bone for a conventional implant

A B C D
Customized implants were 
designed using 3D planning

Small holes were drilled into the 
patient’s jaw prior to implant 
placement to ensure exposure to 
stem cells and progenitor cells

Bone allograft placed over the 
implant

A follow-up panoramic 
X-ray was taken to evaluate 
osteointegration and bone 
to-implant contact after three 
months

5. TMJ Condyle Replacement
LPI - Laser Precision Implant: A subperiosteal implant for resorbed jaws. Customized subperiosteal implant was
created for a situation where there is not enough bone for a conventional implant 
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3D planning on CT of left and 
right maxilla

Bone to cover the implant 
surface for additional 
augmentation

Custom implants left and right 
on 3D printed model of maxilla

Post-op pano xray

Right implant fitting accurately 
with screw fixation

3 months later, with multiunit 
abutments

Left implant with cover screws 
on the abutments

Patient’s denture adapted to 
be temporary screw retained 
restoration

Laser Precision Implant / LPI-A subperiosteal implant for resorbed jaws

Reprezentanţa o�cială A.B.Dental în România prezintă cea mai bogată gamă de implanturi dentare şi accesorii speci�ce chirurgiei stomatologice, 
�ziodispensere, substituenţi osoşi, truse chirurgicale, freze, dispozitive de amprentare, accesorii şi instrumente speci�ce implantologiei.
Compania oferă cursuri de implanturi dentare, sesiunile �ind 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 Zam�r Nr. 16, Sector 1, București, 011683
o�ce@abdental.ro, www.abdental.ro, https://www.facebook.com/AB.Dental.Romania/
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Introducere
Protezele dentare sunt folosite încă din anii 700 înaintea erei noastre, 
perioadă în care oamenii foloseau dinţi de origine umană şi animală 
pentru a substitui dinţii absenţi cu metode ce au dăinuit până în anii 1700. 
În 1770 erau implementate primele proteze din porţelan, însă acestea se 
fracturau frecvent şi erau prea albe, motiv pentru care utilizarea lor era 
evitată1. Începând cu secolul XX, pentru fabricarea dinţilor falşi sunt deja 
utilizaţi compuşi din acrilat şi cauciuc. Progresul practicii medicale stoma-
tologice poate fi observat în activitatea medicului francez Pierre Fauchard, 
care explica posibilitatea restaurării edentaţiei parţiale cu ajutorul  
protezei parţiale2. 
Protezele parţiale pot avea un schelet metalic, la nivelul breşelor fiind 
prezente şeile protezei şi unităţile dentare artificiale acrilice, sau pot fi 
proteze flexibile, fabricate integral din acrilat prin injectare de material 
termoplastic. O altă variantă de proteză parţială este reprezentată de 
protezele parţiale acrilice clasice, la care baza şi arcadele artificiale sunt 
confecţionate din acrilat, o opţiune de tratament preferată de către 
pacienţi din motive economice, deşi mulţi autori o consideră o alternativă 
provizorie.
În 1935, masele plastice polimerizabile erau întrebuinţate pentru baza şi 
dinţii protezelor parţiale, iar din 1936 apare primul acrilat pentru protezele 
dentare. Descoperirea răşinilor acrilice a fost întâmpinată cu entuziasm 
în domeniul proteticii dentare, datorită simplităţii de executare a bazei şi 
dinţilor artificiali3.

Modificările apărute în cadrul complexului oro-dentar favorizează apariţia 
tulburărilor sistemice ale organismului. Astfel, edentaţiile parţiale  
neprotezate pot determina, spre exemplu, afecţiuni digestive, întrucât 
masticaţia nu se mai realizează corespunzător, iar formarea bolului ali-
mentar devine deficitară. Aşadar, tratamentul edentaţiei parţiale este 
important atât pentru evitarea apariţiei tulburărilor locale, cât şi a celor 
generale. Pacientul refuză de cele mai multe ori tratamentul edentaţiei 
parţiale prin intermediul protezei parţiale mobilizabile, deoarece aceasta îi 
creează sentimentul de îmbătrânire. Căptuşirea reprezintă un mijloc facil de 
a îmbunătăţi proprietăţile protezei parţiale acrilice, ajutând la combaterea 
sentimentului de infirmitate şi reducând la minimum disconfortul pacientului.
Căptuşirea reprezintă intervenţia asupra feţei mucozale a protezei parţiale 
acrilice şi marginilor acesteia, cu ajutorul unor materiale acrilice prin care 
se îmbunătăţeşte adaptarea bazei protezei la câmpul protetic.  
Această adaptare poate fi necesară fie din cauza unor modificări ale câm-
pului protetic apărute prin resorbţia osoasă după purtarea îndelungată a 
protezelor, fie a unor amprente funcţionale anatomice, necompresive. 
Acrilatul elastic utilizat în scopul căptușirii prin tehnica indirectă a fost pro-
dus în 1951, de Bayer, şi era denumit Plastupalat. La momentul actual, 
pentru efectuarea căptuşirii se pot folosi fie materiale de tipul acrilatului 
autopolimerizabil, prin tehnica directă sau indirectă, cu ajutorul laboratorului 
de tehnică dentară şi acrilat termo- sau termobaropolimerizabil, fie mate-
riale cu vâscozitate lent progresivă, aplicate la nivelul suprafeţei mucozale 
a protezelor parţiale acrilice pentru o perioadă  temporară sau cu titlu definitiv. 

Relining frequency in partially edentulous patients - 
A pilot clinico-statistical study

Frecvenţa de utilizare a căptuşirii pentru îmbunătăţirea menţinerii protezelor 
parţiale acrilice - Studiu pilot clinico-statistic
Adriana Bisoc1), Larisa Barbărasă2), Livia Alice Tănăsescu1), Cătălina Farcaşiu3), Constantin Dăguci4), Oana-Cella Andrei1),
1) Department of Removable Prosthodontics, UMF Carol Davila Bucharest, 2) Private practice, 3) Department of Pedodontics, Faculty of Dentistry, UMF Carol Davila Bucharest, 
4) Department of Prevention of Oro-Dental Diseases, Faculty of Dentistry, University of Medicine and Pharmacy, Craiova

Abstract
Relining dentures is a common procedure that helps the partially edentulous patient to regain comfort in chewing and speech. The aim of this pilot 
study was to determine with what frequency this procedure is used among partially edentulous patients wearing acrylic removable partial dentures. 
Material and method: 50 such patients, 33 females and 17 males, answered a questionnaire with 7 items in a period of 10 month in Bucharest and 
rural surrounding area. Data was analyzed using Microsoft Excel. Results: 45% of patients had more than one relining procedures, while 40% had 
just one and 15% had no relining on the whole period of the use of the dentures. 50% of the patients under 50 years of age had only one relining 
procedure, while 63% of the patients from 51-60 years of age group had more than one relining. Most relining procedures were registered in the 61-70 
years of age group, with a percent of 74% and in the 81-90 years of age group, with a percent of 75%. 85% of relinings were made using  
conventional PMMA, while 15% were made using soft relining materials. Conclusions: most of the relining procedures took place after one year of 
using the acrylic removable partial dentures. The majority of them were realized for patients over the age of 60 and using classical PMMA.  
Most patients declared that relining improved the comfort in using the acrylic removable partial dentures.
Keywords: relining frequency, acrylic removable partial dentures
Rezumat
Căptuşirea este o procedură de rutină care ajută pacientul edentat parţial la recâştigarea confortului în masticaţie şi vorbire. Scopul acestui studiu 
pilot este de a analiza frecvenţa cu care această manoperă este utilizată în tratamentul prin proteze parţiale acrilice. Material şi metodă: 50 de 
pacienţi, 33 femei şi 17 bărbaţi, din Bucureşti şi zonele limitrofe, au răspuns unui chestionar care cuprinde un număr de şapte întrebări. Datele 
obţinute au fost introduse şi analizate în programul Microsoft Excel. Rezultate: 45% din pacienţi au beneficiat de mai mult de o căptuşire în perioa-
da de utilizare a protezei, 40% numai de una iar 15% nu au beneficiat deloc. La 50% dintre pacienţii sub vârsta de 50 de ani s-a făcut numai o 
căptuşire, în timp ce la 63% dintre pacienţii cu vârsta între 51-60 de ani s-au făcut mai multe căptuşiri. Cele mai multe căptuşiri s-au înregistrat la 
grupa de vârstă 61-70 de ani, respectiv 74% şi 81-90 de ani, respectiv 75%. 85% dintre căptuşiri au fost realizate clasic, cu acrilat dur, iar restul de 
15% cu materiale cu vâscozitate lent progresivă. Concluzii: În limita studiului actual, putem afirma că realizarea căptuşirii a fost cel mai des efectuată 
după un an de utilizare a protezei mobilizabile acrilice. Cele mai multe căptuşiri au fost realizate la pacienţii cu vârste de peste 60 de ani. Cel mai 
des căptuşirea a fost efectuată clasic, utilizând acrilat dur. Majoritatea pacienţilor au considerat că manopera de căptuşire aduce o îmbunătăţire în 
ceea ce priveşte confortul utilizării protezei parţiale acrilice.
Cuvinte-cheie: frecvenţa căptuşirii, proteze parţiale acrilice



1 2 protetică mobilă

În urma căptuşirii se observă ameliorarea menţinerii protezei pe câmpul 
protetic, stabilizarea protezelor prin oprirea deplasărilor în sens orizontal 
şi repartizarea forţelor masticatorii mai uniform pe dinţii restanţi.
Din punct de vedere clinic, se recomandă ca edentaţiile parţiale să fie 
protezate cât mai precoce, pentru a fi evitate modificările ce pot apărea 
la nivelul câmpului protetic. Modalităţile de augmentare a menţinerii şi 
stabilităţii protezei parţiale acrilice pe câmpul protetic sunt deseori  
necesare, în situaţia crestelor edentate cu atrofie severă, atât pentru 
segmentul de pacienţi cu deficienţe ale controlului neuromuscular, cât şi 
pentru pacienţii care au nevoie de un plus de încredere în cadrul 
activităţilor sociale. Intervenţia de recondiţionare a piesei protetice prin 
căptuşire se poate realiza atât direct (în cabinet), cât şi indirect (prin 
intermediul laboratorului de tehnică dentară), în funcţie de particulari-
tatea fiecărui caz. Efectuarea manoperei de căptuşire a protezei parţiale 
acrilice este alternativa cu beneficii de durată mai îndelungată, întrucât 
se realizează o adaptare a protezei mobilizabile la câmpul protetic.

Material și metodă
Cercetarea reprezintă un studiu de tip pilot. Scopul studiului a fost de a 
observa gradul de informare al pacienţilor cu privire la necesitatea şi 
utilitatea căptuşirii protezelor parţiale acrilice, în vederea îmbunătăţirii 
menţinerii şi stabilităţii acestor proteze. Obiectivul cercetării a constat în 
evaluarea necesităţii de a îmbunătăţi menţinerea şi stabilitatea protezei 
parţiale acrilice folosind în acest scop tehnicile de căptuşire.  
A fost realizat un chestionar, adresat pacienţilor purtători de proteză 
parţială acrilică, care cuprinde un număr de şapte întrebări. 

Criteriile de includere în studiu au fost reprezentate de:
  pacienţi edentaţi parţial
  edentaţie restaurată prin intermediul unei proteze parţiale acrilice
  deţinerea de către pacienţi a unor cunoştinţe minime despre metodele 
de augmentare a menţinerii protezei parţiale mobilizabile.

Criteriile de excludere au fost constituite de:
  prezenţa altui tip de proteză dentară, spre exemplu proteza pe implant 
sau puntea dentară
  lipsa unei proteze parţiale acrilice prin absenţa reabilitării protetice a 
edentaţiei parţiale.
Au fost completate un număr de 50 chestionare, de către pacienţii 
purtători de proteză parţială acrilică. Lotul de studiu a inclus un număr de 
50 subiecţi. Culegerea datelor a fost efectuată prin completarea unui 
„Chestionar privind utilizarea căptuşirii pentru îmbunătăţirea menţinerii 
protezelor parţiale acrilice” (Anexa 1). În prima parte a chestionarului sunt 
colectate date generale despre pacienţi, reprezentate de vârstă, sex, 
mediul de provenienţă. Pacienţii şi-au exprimat consimţământul privind 
comunicarea datelor personale cu caracter medical şi participarea la 
învăţământul medical. În cea de-a doua parte, întrebările vizează 
vechimea protezării, timpul folosirii protezei parţiale acrilice şi tipul aces-
teia. Ulterior, predomină întrebările legate de realizarea căptuşirii, nivelul 
satisfacţiei în cazul efectuării căptuşirii şi tipul materialului utilizat. 
Chestionarul a fost aplicat pacienţilor în cadrul Clinicii de Medicină 
Dentară UMF “Carol Davila”, Bucureşti, la sediul Disciplinei de Protezare 
Parţială Mobilizabilă şi în cadrul cabinetelor de Medicină Dentară cu 
practică privată din mediul urban la care am avut acces. Datele obţinute 
prin intermediul completării chestionarului au fost introduse în programul 
Microsoft Excel, ulterior obţinându-se grafice şi tabele statistice pe baza 
acestora.

Rezultate 
Din totalul de 50 de subiecţi evaluaţi, 33 dintre aceştia reprezintă sexul 
feminin şi 17 sexul masculin. S-a observat că un procent de 47% (n=8) 
din subiecţii de sex masculin prezintă o edentaţie mandibulară restaurată 
cu ajutorul unei proteze parţiale acrilice, iar 41% (n=7) dintre aceştia au 
la ambele maxilare proteză parţială acrilică. 

Un mic procent, de 12% (n=2) din bărbaţi au o proteză mobilizabilă la 
nivelul maxilarului (Fig. 1). În cazul subiecţilor de sex feminin, procentele 
sunt apropiate. Astfel, pe primul loc se poziţionează restaurarea prin 
intermediul protezei mobilizabile mandibulare (37%, n=12), urmată de 
reabilitarea ambelor arcade edentate parţial (33%, n=11), un număr mai 
mic de femei (30%, n=10) utilizând proteza parţială maxilară (Fig. 2).

La 45% (n=9), din subiecţii acestui lot, s-a efectuat de mai multe ori 
manopera de căptuşire a protezei. De asemenea, 40% (n=8) din subiecţi 
au proteza parţială acrilică căptuşită o singură dată, iar la 15% (n=3) 
dintre aceştia nu s-a efectuat procedura de căptuşire. 36% (n=18) din 
pacienţii chestionaţi au proteze la ambele arcade. Dintre aceştia,  44% 
(n=8) au proteze necăptuşite, în timp ce 39% (n=7) au protezele căptuşite 
o singură dată şi 17% (n=3) au protezele dentare căptuşite de mai multe 
ori. Majoritatea din cei 24%, adică n=12 pacienţi purtători de proteză 
acrilică maxilară nu au solicitat augmentarea menţinerii şi stabilităţii pro-
tezei prin intermediul căptuşirii (42%, n=5), întrucât utilizează adeziv de 
proteză (Fig. 3).

 

Totuşi, peste jumătate din subiecţii din toate categoriile de vârstă au 
îmbunătăţit menţinerea şi stabilitatea protezei parţiale acrilice apelând la 
căptuşire. Astfel, 50% (n=2) din subiecţii sub 50 de ani au efectuat 
căptuşirea protezei o singură dată, în timp ce 63% (n=8) din segmentul 
de vârstă 51-60 ani au efectuat căptuşirea de mai multe ori. Pentru seg-
mentul de vârstă 61-70 ani căptuşirea s-a efectuat în procent de 74% 
(n=23), proporţia manoperei realizate o singură dată predominând, 
similarităţi regăsindu-se în aceeaşi măsură pentru segmentele 71-80 ani 
(n=9) şi 81-90 ani (n=8) (Fig. 4). 

Fig. 3 Distribuţia pacienţilor purtători de proteză parţială acrilică în funcţie 
de utilizarea adezivului şi realizarea căptuşirii (%)

Fig. 1 Distribuţia tipului de proteză 
de parţială acrilică corespunzător 
sexului masculin (%)

Fig. 2 Distribuţia tipului de proteză 
de parţială acrilică corespunzător 
sexului feminin (%)
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Un total de 34 de pacienţi au confirmat efectuarea manoperei de 
căptuşire a protezei parţiale acrilice. Astfel, pentru 27 din pacienţii din 
mediul urban a fost utilizat pentru realizarea căptuşirii materialul de tip 
acrilat dur, iar pentru 5 dintre aceştia s-a folosit materialul cu priză lent 
progresivă. Pentru pacienţii din mediul rural s-a utilizat pentru căptuşirea 
protezei parţiale acrilice doar acrilatul dur (Fig. 5).

 

Se constată faptul că pentru efectuarea căptuşirii s-a optat, la marea 
majoritate a pacienţilor (85%, n=29), pentru materialul de tip acrilat dur, 
iar 15 dintre aceştia s-au adresat o singură dată medicului dentist pentru 
a îmbunătăţi menţinerea şi stabilitatea protezei prin intermediul căptuşirii. 
În cazul folosirii materialului cu priză lent progresivă, 15% (n=5) din 
pacienţi au beneficiat de această procedură, iar pentru 4 dintre ei a fost 
suficient să se realizeze o singură dată manopera (Fig. 6). 
 

Realizarea căptuşirii a fost cel mai des efectuată după un an de utilizare 
a protezei mobilizabile. Numărul pacienţilor care se adresează  
cabinetelor de medicină dentară pentru realizarea căptuşirii protezei 
creşte exponenţial cu durata utilizării acesteia (Fig. 7)

Discuţii 
Protezele parţiale acrilice pot fi utilizate cu succes ca mijloc de tempori-
zare a tratamentului protetic, în situaţiile ce implică extracţii recente. 
Pentru a mări gradul de satisfacţie în utilizarea protezei mobilizabile, 
medicul dentist îi oferă pacientului informaţii despre necesitatea de a se 
efectua căptuşirea periodică a protezei şi despre intervalul de timp după 
care se realizează această intervenţie. Pacienţii participanţi la acest 
studiu au vârste cuprinse între 32-90 ani şi sunt toţi purtători de proteză 
parţială acrilică. Din lotul de studiu, 33 reprezintă sexul feminin, iar 17 
sexul masculin. S-a observat că un procent ridicat din categoria femeilor 
poartă proteza mai multe ore pe zi, în comparaţie cu bărbaţii. 
Din lotul pacienţilor de sex masculin, 47% au proteză parţială acrilică la 
arcada mandibulară şi 41% au ambele arcade restaurate prin intermediul 
protezelor mobilizabile, iar 12% prezintă proteză maxilară. În cazul sexu-
lui feminin, procentele sunt apropiate: 37% deţin o proteză parţială 
acrilică mandibulară, la 33% ambele maxilare sunt reabilitate prin inter-
mediul protezelor parţiale acrilice şi 30% au proteză maxilară. Din totalul 
de 50 de subiecţi, 20 de purtători de proteză parţială acrilică mandibulară 
au efectuat de mai multe ori căptuşirea protezei, în comparaţie cu apli-
carea adezivului. 
Conform studiului, 68% din pacienţii purtători de proteză parţială acrilică 
au beneficiat de manopera de căptuşire pentru a spori confortul pe timpul 
purtării acesteia. 23 dintre cei 34 de pacienţi care folosesc adezivul de 
proteză s-au prezentat în cabinet şi pentru efectuarea căptuşirii protezei 
parţiale acrilice. Manopera de căptuşire a fost realizată, în cele mai multe 
cazuri, o singură dată. Cel mai des folosit material pentru efectuarea 
căptuşirii a fost acrilatul dur, atât în mediul urban cât şi în cel rural, mate-
rialul cu priză lent progresivă fiind folosit doar în mediul urban. În cazul 
utilizării acrilatului dur, respectiv a materialului cu priză lent progresivă, 
pacienţii s-au prezentat pentru efectuarea căptuşirii o singură dată. În 
cele mai multe situaţii, materialele cu priză lent progresivă sunt folosite 
pentru a îmbunătăţi menţinerea protezei mobilizabile pe câmpuri protet-
ice sensibile, delicate, fapt afirmat şi de alţi autori în literatura de speci-
alitate4.

Concluzii 
În limita studiului actual, putem afirma că realizarea căptuşirii a fost cel 
mai des efectuată după un an de utilizare a protezei mobilizabile. Cele 
mai multe căptuşiri au fost realizate la pacienţii cu vârste de peste 60 de 
ani. Cel mai des căptuşirea a fost efectuată clasic, utilizând acrilat dur. 
Majoritatea pacienţilor au considerat că manopera de căptuşire aduce o 
îmbunătăţire în ceea ce priveşte confortul utilizării protezei parţiale acrilice.

Fig. 4 Repartizarea subiecţilor pe grupe de vârste în corelaţie cu efectu-
area căptuşirii

Fig. 5 Realizarea căptuşirii protezei parţiale acrilice în funcţie de mediul 
de provenienţă

Fig. 6 Gruparea pacienţilor în funcţie de numărul căptuşirilor realizate şi tipul 
materialului folosit

Fig. 7 Distribuirea pacienţilor în funcţie de vechimea protezării şi realizar-
ea căptuşirii
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Abutment „à la carte!”

Dr. Fischer Digital Lab, Bdul. Lacul Tei   
Nr. 1 bis, Etaj 3, Sector 2,  020371  Bucureşti
Tel. fix : 021-316 1144 • 
Tel. mobil: 0744 666 695, 0724 570 108
contact@fischer-digital.ro - 
www.fischer-digital.ro

l  Abutment 
individualizat la  
angulaţia  
optimală

l  Maximizarea 
rezultatului  
estetic  
implanto-protetic

l  Rezolvarea 
situaţiilor dificile

l  Preţul include 
două şuruburi 
(unul pentru 
probă şi unul 
pentru ancorare 
definitivă)D I G I T A L  L A B

39 € 

Medicul stomatolog trebuie să recomande întotdeauna pacientului planul 
protetic ideal cazului clinic sau realizarea unei proteze mobilizabile noi 
atunci când este necesar. Gradul de implicare a cadrelor medicale în 
prezentarea indicaţiilor şi a benefeciilor metodelor de căptuşire ar trebui 
sporit. Tratamentul protetic efectuat în vederea îmbunătăţirii menţinerii şi 
stabilităţii protezei parţiale acrilice trebuie adaptat fiecărui caz clinic, 
astfel încât să satisfacă nevoile pacienţilor edentaţi.

Bibliografie 
1 Wynbrandt J. The Excruciating History of Dentistry, Toothsome Tales & 
Oral Oddities from Babylon to Braces, New York, NY: St. Martin’s Griffin; 
2000
2 Lynch CD, MacGillycuddy CT, O’Sullivan VR. Pierre Fauchard and his role 
in the development of obturators, British Dental Journal, 2005: 199: 603–
605
3 Ionescu A. Tratamentul edentaţiei parţiale cu proteze mobile, Editura 
Naţional, 2006
4 Murray CG. A resilient lining material for the retention of maxillofacial 
prostheses, J Prosthet Dent, 1979 Jul; 42(1):53-7

În acest articol, toţi autorii au aceeaşi contribuţie cu primul autor.

s i i i u i i c u i ii u  
u i i ii i c i ic  

S t u d .  arbărasă arisa                           
ii i ic sis i r. driana isoc 

 
D c ii :  ....................... 
S e x :      eminin          asculin 
V â r s t a :  ............... 

iu i :    urban        rural 
1 .  D e  c â t  t i m su i u i c i ic ?  
........................... 
2 .  i i c i ic si i ?  
  axilară            andibulară          a ambele maxilare 
3 .  i u i i c i ic p e  z i ?  
  0-4 ore               4-  ore                8-12 ore          12-16 ore 
4. V - s us c ic c si c u ii  

i ic c u i ii i ?  
  a                       u              
5 .  s i c u i i ?  
  a                       1 singură dată               e mai multe ori    
  u                
6 .  S - s u i i ii i  
u i ii c u i ii ?  

  a           entru scurt timp       
  u au mai fost probleme cu men inerea        u       
7 .  i i s u i i c u i i ?  
  crilat dur           Material cu priză lent progresivă 
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www.medica .rom3

Datorită modului în care se proiectează, se produc și 
sunt testate, avem încredere în performanțele înalte și 
longevitatea acestor echipamente. 
Dovada? Garanția A-dec de 5 ani! 

Fiecare soluție A-dec aduce cu ea performanță înaltă și fără griji. Testăm totul 
până peste limite. Pentru evaluarea rezistenței scaunului A-dec, de exemplu, l-am 
supraîncărcat de patru ori peste limita de greutate maximă garantată (720kg!). 
S-au analizat punctele de stres; Toate funcționalitățile - sub lupă. A-dec merge la 
EXTREM, tocmai pentru ca inves�ția Dumneavoastră să nu vă dezamăgească. 

Str. Iuliu Haţieganu nr. 4, Cluj-Napoca, Tel/Fax.: 0264-591034, 0741-277088,  Email:  www.medicam3.ro echipamente@medicam3.ro

Reprezentanță și service autorizat pentru echipamentele A-dec
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Schaan, Liechtenstein – 23 septembrie 2019

Helioseal® F Plus – Materialul eficient de sigilare a fisurilor

Scut de protecţie eficient pentru șanţuri și fisuri. Pentru o sigilare rapidă și confortabilă a fisurilor la copii 
și adolescenţi

Helioseal F Plus, materialul de sigilare a fisurilor, de la Ivoclar Vivadent, previne formarea cariilor: Noul material de 
sigilare este fluid și poate fi distribuit în mod optim pe suprafeţe complexe – chiar și în maxilarul superior.  
Sigiliul marginal etanș asigură o protecţie eficientă împotriva germenilor cariogeni. Umpluturile cu granulaţie fină 
asigură o suprafaţă sigilată netedă.

Tratament eficient
Seringa ergonomică permite dozarea și aplicarea precisă a Helioseal F Plus. Canula fină favorizează aplicarea 
rapidă și exactă în fisură. Cu ajutorul unei lămpi de polimerizare adecvate, cum ar fi Bluephase® Style sau 
Bluephase® G4 de la Ivoclar Vivadent, materialul de sigilare se întărește în doar zece secunde.  
Aplicarea precisă, fluiditatea și capacitatea de umectare excelentă, precum și timpul de expunere extrem de scurt 
fac din Helioseal F Plus alegerea optimă pentru o sigilare rapidă și eficientă a fisurilor la copii și adolescenţi.

Pentru mai multe informaţii:

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2
9494 Schaan/Liechtenstein
Tel.: +423 235 35 35
E-mail: info@ivoclarvivadent.com
www.ivoclarvivadent.com

Contact Media:

Sabrina Fretz
Junior Communications Manager
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2
9494 Schaan/Liechtenstein
Tel.: +423 235 3730 
E-mail: sabrina.fretz@ivoclarvivadent.com

Fig.: Helioseal F Plus – Materialul eficient de sigilare a fisurilor este 
disponibil ca seringi de 1,25 g sau sub formă de Cavifil de 0,1 g.

Helioseal® și Bluephase® sunt mărci înregistrate ale Ivoclar Vivadent AG.
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În evaluarea cazurilor de protetică pe implanturi, adiţional documentării 
convenţionale fotografice și secvenţelor video, utilizăm tomografie 
digitală de volum (TDV) și scanări intra-orale. Prin suprapunerea/ fuzi-
unea, tuturor acestor seturi de date/ informaţii obţinem ceeace noi 
numim o “clonă digitală”. Toate aceste seturi amalgamate de date ne 
permit să planificăm toţi pașii tratamentului într-un spaţiu virtual, ca și 
când am lucra pe o clonă a pacientului. Mai jos, vă prezentăm  
procedura noastră de lucru, utilizând exemplul unei restaurări protetice 
unidentare pe suport implantar.

Planificare digitală
Fluxul de lucru RAW: Abordarea profesionistului în planificarea restaurărilor monolitice pe implanturi unidentare
Un raport de Dr. Florin Cofar, DDS, Timișoara, România și Dr. Eric van Dooren, Antwerp, Belgia,
Traducere din Reflect Magazine nr. 1 / 2019

Orice flux de lucru începe printr-un 
exerciţiu de adunare de informaţii.  
Dacă se urmează un protocol de lucru 
digital, informaţiile culese constau din 
date ce pot fi procesate de programul  
utilizat. Echipa de proteticieni utilizează un 
protocol foto-video spre a examina relaţia 
estetico-funcţională dintre zâmbet, situaţia 
dentaţiei și faciesul pacientului. 

01 - Portret anterior intervenţiei.

02 - Imaginea pe ecran a setului de date TDV.

03 - Scanările intraorale ale situaţiei iniţiale.

Preoperative digital planning
RAW workflow: A professional’s approach to planning monolithic restorations on single-tooth implants
Abstract
Digital planning and preparation provides a high level of reliability in implant-prosthetic procedures. Preliminary 
virtual simulation of the surgical intervention can provide the necessary confidence and certainty to carry out the 
actual surgery with peace of mind. Two dental professionals describe their procedure.
Key words: digital planning, intra-oral scanning, digital volume tomography, digital clone, single implant, hybrid 
crown, hybrid abutment.
Rezumat
Planificarea și pregătirea digitală furnizează un grad ridicat de siguranţă în procedurile protetice pe suport implantar. 
Simularea preliminară virtuală a intervenţiei chirurgicale poate furniza încrederea și siguranţa necesare pentru a 
efectua manopera chirurgicală propriu-zisă cu liniște mentală. Doi profesioniști dentari descriu procedura lor de lucru.
Cuvinte cheie: planificare digitală, scanare intra-orală, tomografie digitală de volum, clonă digitală, implant unidentar, 
coroană hibridă, bont hybrid.
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03

02
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Planificarea proteticii pe implant

Modelăm coroana pe implant (wax-up virtual). În cazul de faţă, dintele 
ce urmează a fi înlocuit servește ca și matriţă. Coroana reflectă poziţia 
și prorporţiile dintelui original. Facem extracţia virtuală pe o copie a 
fișierului scan utilizată ca și fișier de lucru. Aceasta ne permite să  
mergem înapoi la datele originale și să le comparăm cu cele din fișierul 
de lucru. Definim poziţia ideală de inserare a implantului și modelăm pe 
ecran conturul ţesuturilor moi peri-implantare, spre a obţine un profil de 
emergenţă adecvat (Fig. 4). Apoi pregătim un șablon chirurgical spre a 
transfera în siguranţă poziţia implantului în cavitatea orală. Deși toţi 
medicii dentiști sunt familiarizaţi cu această procedură, vom aborda 
aspectele fundamentale: în esenţă sunt trei seturi de date necesare 
pentru pregătirea unui șablon chirurgical:
1) Un scan cu dintele extras digital,
2) Un fișier cu datele TDV,
3) Un fișier scan cu modelajul CAD al dintelui ce urmează a fi 
tratat; în cazul de faţă, aceasta înseamnă scanul original cu dintele 
existent.
În pasul următor, simulăm procedura chirurgicală pe ecran. Implantul 
este inserat digital și apoi este exportat un șablon al procedurii.  
Putem evalua condiţia osului alveolar spre a determina capacitatea 
osului alveolar de a primi procedura planificată. Dacă este necesar, 
osul alveolar poate fi ajustat, spre exemplu prin planificarea unui trans-
plant de os. Alternativ, poate fi făcut un compromis și poate fi preferabil 
să optăm pentru o restaurare cimentată, sau să facem o schimbare în 
modelajul piesei protetice. Toate deciziile majore sunt luate în acest 
stadiu de implantare virtuală. Detaliile pot fi apoi transferate situaţiei 
clinice prin intermediul șablonului chirurgical. Poziţia implantului este 
stabilită cu ajutorul wax-up-ului (3 până la 4 mm în profunzime). 
 Axul de inserţie al implantului și poziţia acestuia trebuiesc selectate 
astfel încât structura ofertei osoase să poată fi folosită pentru optimiza-
rea efectului, fără a devia prea mult faţă de specificaţiile restaurării 
protetice. În cazul de faţă scopul este de a furniza o reataurare protetică 
înșurubată. Încă utilizăm „clona noastră digitală” spre a planifica acești 
pași. Odată ce am încheiat pașii pregătitori, printăm șablonul  
chirurgical (Fig. 5). În plus, fișierul STL al modelului implantului 
incluzând modelajul optimizat al cavităţii alveolare și scan body-ul  
digital (Fig. 6), sunt pregătite spre a modela restaurarea provizorie. 

Crearea unei clone digitale

Procesul începe prin obţinerea unei  
fotografii de portret de înaltă calitate, a 
unei TDV și a unui fișier STL (Fig. 1 la 3). 
În cazul de faţă prezentat aici, dintele 1.2 
nu mai poate fi păstrat și necesită înlo-
cuirea printr-o restaurare protetică pe 
implant. Designul restaurării protetice 
reprezintă prima etapă a secvenţei 
planificării implantului. În cazul de faţă, 
trebuie menţinută forma dintelui existent. 
Dacă se urmează un protocol de lucru 
analog, premiza implantării este extracţia 
dintelui. Acest scenariu reprezintă primul 
pas și în cazul protocolului de lucru digital 
descris aici – însă, aici dintele este „extras” 
doar virtual. Putem extrage dintele digital 
spre a modela viitoarea cavitate alveolară 
(profilul de emergenţă) și a genera un 
profil de emergenţă optimizat. 
Este necesar un model alveolar pentru:
1) Modelarea ghidului chirurgical (insera-
rea navigată a implantului) și,
2) Fabricarea unei restaurări provizorii / 
bont înaintea intervenţiei chirurgicale.
Noi utilizăm exclusiv copii ale datelor. 
Seturile originale de date rămân neatinse. 
Pot fi utilizat diferite metode pentru a 
extrage virtual dintele. În opinia noastră, 
cea mai eficientă abordare este cea a 
utilizării procesului CAD „Provisional 
Pontic” și să modelaţi cavitatea alveolară 
spre a avea o formă optimă. Trebuie să 
lucraţi întotdeauna pe două nivele când 
executaţi acest pas. Scanul de lucru 
reprezintă primul nivel. Scanul original cu 
dintele reprezintă al doilea nivel al acestui 
scenariu.

04 - Extracţia virtuală a dintelui de tratat.

06 - Modelajul digital al cavitătţii alveolare cu scan body.

05 - Modelajul digital al ghidului chirurgical.

04 05

06
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07 - Șablonul chirurgical (Mguide, MIS). 08 - Restaurare provizorie imediată.

09 - Extracţia dentară atraumatică.

11 - Șablonul chirurgical și implantul după 
inserare.

10 - Inserţia implantului (NP implant, MIS) 
cu șablon chirurgical.

12 - Restaurarea provizorie după intervenţia 
chirurgicală.

Restaurarea protetică

După o fază de vindecare de opt săptămâni, este îndepărtată restau-
rarea provizorie și copiat designul. Acum este practic prima dată în 
întreaga procedură când este utilizat adevăratul scan body (Fig. 13). 
Sacn body-ul asistă în înregistrarea poziţiei implantului. Poziţia cores-
punde cu poziţia planificată originar și reflect, de asemena, și poziţia 
index a implantului. Această metodă asigură acurateţea procedurii 
restaurative. Zona transmucozală a fost deja conformată în decursul 
fazei restaurării provizorii. În cazul de faţă, ar trebui mărită suplimentar 
grosimea ţesutului gingival. Pentru restaurarea definitivă se utilizează 
un Ti-base de aceeași lungime ca și cea utilizată pentru restaurarea 
provizorie. De data aceasta însă, baza are un dispozitiv anti-rotaţional. 
Pentru restaurarea definitivă putem alege dintr-o gamă foarte largă de 
materiale restaurative. În mod normal, pentru restaurările unidentare pe 
implanturi, noi folosim restaurări hibride. Aici, restaurarea constă dintr-
un bont monolitic din zirconiu (Zenostar) și o coroană integral ceramic 
monolitică multi-nuanţată (IPS e.max ZirCAD Mt Multi). Restaurarea 
este caracterizată cu pigmenţi și terminată fără modificări de formă 
(Fig. 14 până la 16).

Modelajul restaurării provizorii

Modelul virtual al implantului (Fig. 6) este 
importat în programul de construcţie spre 
a modela bontul sau/ și restaurarea provi-
zorie. Interfaţa coroană-bont trebuie 
plasată într-o poziţie optimă în cavitatea 
alveolară preparată anterior. 
Ti base-ul a fost definit la momentul  
stabilirii adâncimii implantului în decursul 
fazei de planificare a implantului. În cazul 
de faţă, implantul are o adâncime de 3 
până la 4 mm. Prin urmare, lungimea 
optimă a Ti-base-ului este de 1,5 mm.
Este la latitudinea medicului dentist să 
aleagă între o restaurare înșurubată sau 
cimentată pe implanturi. Noi preferăm 
restaurările protetice înșurubate pe 
implanturi. Totuși, decizia supremă - în 
privinţa cărei restaurări să fie utilizate - se 
poate lua numai în punctul în care este 
planificată intervenţia chirurgicală.  
De asemenea, este decizia medicului 
dentist dacă lucrarea protetică este o 
coroană hibridă sau o coroană pe un bont 
hybrid. Restaurările pe bont hybrid sunt 
preferate în situaţiile cu miză estetică 
ridicată, în timp ce coroanele hibride sunt 
preferate pentru zona laterală.

Faza chirurgicală

Toate elementele necesare intervenţiei 
chirurgicale sunt pregătite și gata de  
utilizare: acestea includ șablonul chirurgi-
cal printat (Fig. 7) și resturarea provizorie 
pe implant (Fig. 8). Dintele 1.2 este acum 
extras atraumatic în realitate (Fig. 9). 
Imediat după, se verifică adaptarea intra-
orală a șablonului chirurgical și se inseră 
șurubul implantului conform protocolului 
de inserare (Fig. 10). Acest pas este ime-
diat urmat de măsurile augmentative plan-
ificate în avans, iar în final, se înșurubează 
coroana provizorie (Fig. 11 și 12).
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13 - Situaţia clinică cu scan body.

15 - Imagine de detaliu a situaţiei finale. 16 - Imagine portret după terminarea restaurării.

14 - Restaurarea protetică pe implant.

Concluzii

Putem evita erorile planificându-ne cazurile pe clone 
digitale și pregătind orice instrumente auxiliare și  
terapeutice înainte de procedura chirurgicală propriu-
zisă. Dacă este utilizată această abordare, pot fi detec-
tate și corectate inserările suboptimale de implanturi – 
atât în faza chirurgicală cât și în cea protetică. 

În plus, sunt deja evidente măsurile augmentative  
necesare încă din faza de planificare și pot fi pregătite în 
consecinţă. În acest fel pot fi evitate pe cât de mult  
posibil „surprizele” din timpul intervenţiei pe pacient. 
Acest fapt aduce multă siguranţă și încredere în procesul 
de tratament.
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VINERI, 9 Noiembrie 2018, Sala NATO

09.00 – 11.15  Înregistrarea Participanților

11.15 – 11.30  Welcome & Deschiderea o�cială a Programului

11.30 – 13.00  Personalizarea Smile Design-ului: Analog vs Digital - Dr. Galip Gürel (Turcia)
  Cuvinte-cheie: incongruența dintre Smile design și nevoile biologice și funcționale ale pacientului,
  mock-up direct, mock-up realist d.p.d.v. estetic și funcțional, mock-up digital, convertirea Smile design 
  din 2D în 3D, print 3D.

13.00 – 14.00  iMAGIstiC Reloaded: Povestea magni�că a culorilor - TD Florin Stoboran (România)
  Cuvinte-cheie: exploatarea la maxim a sistemelor analogice și digitale, obținerea succesului protetic, re-  
  zultate estetice, armonia cu  lumina naturală, relația luminozitate – culoare, creșterea preciziei, echilibrul   
  între tehnologie și cunoaștere.

14.00 – 15.00  Pauză de Prânz

PROGRAM
15.00 – 16.00  Reconstrucții anterioare invizibile – Este posibil? - Dr. Dan Lazăr (România)
  Cuvinte-cheie: managementul erorilor, restaurări directe anterioare, integrare estetică și funcțională, con-  
  cepte de plani� care și execuție

16.00 – 17.00  Reabilitare orală post-extracțională imediată - Dr. Alejandro Vivas-Rojo (Spania)  

                           Cuvinte-cheie: modelarea chirurgicală postextracțională a osului, prezervare alveolară, implantare post-  
  textracțională, reabilitarea protetică.

17.00 – 18.00  Adaptarea gândirii analogice pentru lumea digitală - Dr. Florin Cofar (România)
  Cuvinte-cheie: instrumente digitale pentru concepte și �uxuri analogice, metode de copiere a formelor   
  naturale, transferul morfologiei naturale pe restaurări monolitice, de�nirea anvelopei funcționale, restaura-  
  rea funcțională a cazurilor.

21.00    #Just Party! with Ivoclar Vivadent & Friends

Organizator:

Powered by:

Comunicat de Presă
Schaan, Liechtenstein – 1 octombrie 2019

Cervitec® Liquid – acum cu o nouă formulă de îngrijire

Noua formulă de îngrijire de la Cervitec® Liquid conţine xilitol, provitamina D-Pantenol plus 0,1% 
clorhexidină. Cervitec Liquid acţionează delicat pe gingia deteriorată, ţesut periimplantar și la nivelul 
mucoasei. 

Cervitec Liquid, apa de gură de la Ivoclar Vivadent este gata de utilizare și susţine tratamentul gingivitei,  
mucozitei, stomatitei de proteză, parodontitei și periimplantitei, fiind eficientă și în caz de creștere a numărului de 
germeni. Ingredientul suplimentar provitamină D-Pantenol îngrijește gingiile și mucoasele.

Gust plăcut
Apa de gură fără alcool Cervitec Liquid este potrivită pentru grupele de persoane sensibile. Datorită gustului ușor 
mentolat, Cervitec Liquid este utilizat cu plăcere. Ingredientele cu rol de îngrijire lasă o senzaţie plăcută,  
iar respiraţia devine mai proaspătă.

Apa de gură Cervitec Liquid poate fi utilizată atât în cabinetele medicale, cât și acasă. 

Pentru mai multe informaţii:

Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2
9494 Schaan/Liechtenstein
Tel.: +423 235 35 35
E-mail: info@ivoclarvivadent.com
www.ivoclarvivadent.com

Contact Media:

Sabrina Fretz
Junior Communications Manager
Ivoclar Vivadent AG
Bendererstrasse 2
9494 Schaan/Liechtenstein
Tel.: +423 235 3730 
E-mail: sabrina.fretz@ivoclarvivadent.com

Fig.: Cervitec Liquid - Apa de gură fără alcool cu noua formulă de 
îngrijire este disponibilă în flacon unic de 300 ml.

Cervitec® este o marcă înregistrată a Ivoclar Vivadent AG.
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Str. Iuliu Haţieganu nr. 4, Cluj-Napoca, Tel/Fax.: 0264-591034, 0741-277088,  Email:  www.medicam3.ro echipamente@medicam3.ro

Clasa Pro

Reprezentanţă şi service autorizat pentru echipamentele Melag

www.medica .rom3

Clasa Pro

Vacuklav 30B SET cu Melaprint42

Autoclav clasa B cu capacitate de 17 l; 
Ciclu rapid de clasa S,pentru instrumente neimpachetate 15 min. 
Ciclu rapid de clasa B  pentru instrumente impachetate 28 min. 
Capacitate de incarcare: 5kg instrumente / 2 kg textile. 
Dimensiunile incintei: Ø 25 x 35 cm.
Se livreaza cu 3 tavite de dimensiuni 19cm x 29 cm x 2 cm, 
recipient apa distilata si imprimanta Melaprint42. 

Vacuklav 24B SET 
cu Meladem40 si Melaprint42
Autoclav clasa B cu capacitate de 22l; 
Ciclu rapid de clasa S pentru instrumente neimpachetate 15 min. 
Ciclu rapid de clasa B pentru instrumente impachetate 28 min. 
Capacitate de incarcare: 7Kg instrumente / 2,5 kg textile. 
Dimensiunile incintei: Ø 25 x 45 cm. 
Se livreaza cu 3 tavite de dimensiuni: 19cm x 42 cm x 2 cm, 
sistem de producere a apei demineralizate 
Meladem 40 si imprimanta Melaprint42. 

Vacuklav 41B+

Autoclav clasa B rapid, cu capacitate de 17l cu rezervor apa; 
sistem electronic de documentare a ciclurilor de sterilizare inclus, 
adaptor pentru retea si ecran tactil de mari dimensiuni; 
Ciclu rapid de clasa S, pentru instrumente neimpachetate 
9-12 min; ciclu rapid de clasa B, pentru instrumente impachetate,
14-16 min. Capacitate de incarcare: 9 kg instrumente / 2 kg textile.
Dimensiunile incintei: Ø 25 x 35 cm. Se livreaza impreuna 
cu 3 tavite de dimensiuni 19cm x 29 cm x 2 cm. 

Vacuklav 44B SET 
cu Meladem40 si Melaflash
Autoclav clasa B rapid, cu capacitate de 22l; 
sistem electronic de documentare a ciclurilor de sterilizare inclus, 
adaptor pentru retea si ecran tactil de mari dimensiuni; 
Ciclu rapid de clasa S, pentru instrumente neimpachetate 8-12 min; 
ciclu rapid de clasa B, pentru instrumente impachetate 14-15 min. 
Capacitate de incarcare: 9 kg instrumente / 2,5 kg textile. 
Se livreaza impreuna cu 3 tavite de dimensiuni 19cm x 42 cm x 2 cm.

Peste 60 de ani de experienţă şi 
înaltă performanţă în sterilizare 

MELAG este unul dintre liderii mondiali în domeniul 
tehnologiei sterilizării şi igienei. 

Înfiinţată în 1951 la Berlin, compania MELAG şi-a focalizat 
eforturile şi resursele în producţia de echipamente pentru sterilizarea 
instrumentarului şi accesoriilor stomatologice. 

De atunci, cele peste 500.000 de unităţi MELAG vândute în întreaga lume reprezintă 
materializarea eforturilor continue către calitate, performanţă şi succes.

Clasa Premium
Evolution

21.900 lei 31.296 lei -30%

26.900 lei 31.015 lei -13%35.900 lei 40.730 lei -12%

30.900 lei 34.570 lei -11%
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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.

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.

Uşurinţa utilizării

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.

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

Uimitor până la cel mai mic detaliu:

 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

Primescan AC cu Software Connect:

Claritate perfectă 
în zone adânci de 

până la 

20 mm

Transfer de 
date instant 

către parteneri 
externi 

Procesarea a mai 
mult de 

1 milion 
de puncte 3D pe 

secundă

Consolidarea a mai 
mult de 

50 000 
de imagini 

pe secundă

38.900€
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Durerea care apare în timpul tratamentului invaziv al cariilor  
dentinare este un fenomen destul de comun care induce deseori 
frică și anxietate la copii.[1] Anxietatea este una dintre problemele 
majore care apar în timpul tratamentelor pentru copii, iar injecţia 
este procedura care provoacă cea mai mare anxietate atât la copii 
cât și la adulţi.[2] Îndepărtarea minimală a dentinei carioase infec-
tate, împreună cu folosirea unui material de restaurare terapeutic, 
sunt cerinţe fundamentale în stomatologia operativă modernă. 
Stomatologia cu intervenţie minimală reduce durerea care 
însoţește îndepărtarea dentinei carioase, prin aceasta favorizând 
introducerea cu blândeţe a tratamentului dentar către copii.[3]
Îndepărtarea chimico-mecanică a cariei este o metodă alternativă 
la alte sisteme de îndepărtare a cariei, cum ar fi ablaţia laser, 
abraziunea cu aer, precum și noile tehnici de restaurare cum ar fi 
tratamentul de restaurare atraumatic. Aceste tehnici pot fi folosite 
pentru a câștiga pacienţii fricoși, pentru un bun management al 
comportamentului, scăzând disconfortul și minimizând nevoia de 
anestezie.[4]. Obiectivul major al îndepărtării chimico-mecanice a 
cariei este de a elimina porţiunea marginală carioasă (stratul 
infectat), lăsând în urmă dentina demineralizată afectată care 
poate fi remineralizată și reparată.[5,6] Prima apariţie a sistemului 
chimico-mecanic de îndepărtare a cariei a fost publicată în 1975, 
iar produsul respectiv a fost vândut sub numele de Caridex. 
Sistemul Caridex s-a dovedit a avea un beneficiu clinic redus, din 
cauza volumului mare de produs si a timpului prelungit necesare 
pentru îndepărtarea structurii carioase a dintelui. Conceptul de 
îndepărtare chimico-mecanică a cariei a fost reintrodus  
folosindu-se o soluţie de hipoclorit de sodiu combinat cu trei  
aminoacizi: acidul L-glutamic, L-leucina și L-lizina, comecializată 
sub denumirea de Carisolv (RLS Global, Suedia n.t.)[7]

Un efect important al acestor modificări a fost că pot fi folosite 
volume mult mai mici de soluţie, anume de 50-100 de ori mai 
puţin. În plus, ca parte a îmbunătăţirii acestei tehnici, a fost de 
dezvoltat un nou tip de instrument de mână pentru răzuire. 
Instrumentul are o margine curbată la 90° și un profil bont, ceea 
ce reduce riscul îndepărtării dentinei intacte, comparativ cu  
tratamentul cu excavatoarele convenţionale.[5]
Carisolv presupune înmuierea chimică a dentinei carioase la scurt 
timp după aplicare, urmată de îndepărtarea ei prin excavare 
blândă.[7] Gelul Carisolv s-a dovedit a nu avea efect asupra 
suprafeţei dentinare sănătoase și nu dizolvă dentina demineralizată 
într-un timp de expunere de 20 min.[8] Această nouă metodă de 
tratament a câștigat o rată mare de acceptare în special în rândul 
copiilor și al pacienţilor cu frică de dentist.[5] Poate fi de aseme-
nea aplicat la pacienţii la care administrarea de anestezie locală 
este contraindicată.[3]
Prezentul studiu a avut astfel ca scop evaluarea clinică a 
eficacităţii și a eficienţei produsului Carisolv asupra îndepărtării 
cariei dentinare, precum și evaluarea nevoii de anestezie și a 
abilităţii de a percepe durerea la pacienţii pediatrici.

MATERIALE ȘI METODE
Eșantion
Eșantionul de studiu a constat în 42 de copii (19 fete și 23 băieţi) 
cu vârste între 7 și 10 ani, aleși din cadrul Ambulatoriului 
Departamentului de Pedodonţie și Stomatologie Preventivă, 
MCODS, Mangalore, fiind selectaţi cei care au fost depistaţi ca 
având carii dentinare accesibile cu instrumentele de mână la 
examinarea intraorală. Copiii cu dinţii afectaţi la nivel de pulpă sau 
periapical, aflaţi sub tratament ortodontic sau compromiși medical 
sau fizic au fost excluși din studiu. 

website: www.implantdivision.roemail: o�ce@implantdivision.com telefon: 0722500709

IMPLANT DIVISION SRL- unic importator și distribuitor Carisolv în România

Clinical Evaluation of Chemo-mechanical Method (Carisolv) for Removal of Carious Dentine
Abstract
Background: This is an in vivo study that evaluated the efficacy and efficiency of Carisolv gel on dentinal caries removal as well as evaluated the need of anesthesia 
and pain perception ability by pediatric patients. Materials and Methods: The proposed sample size consisted of 42 children from 7 to 10 years of age.  
The chemo-mechanical method was used for excavation of caries. The caries removal time, pain during caries removal, anesthesia required and patient behavior was 
evaluated.
Results: Complete caries removal was achieved in 30 patients (71.4%) with chemo-mechanical method. For complete removal of caries the average time taken was 
8.0855 ± 1.1024 (SD). There was no statistical difference between the time taken for score 0, 1 and 2. 23.8% of the children experienced little pain during caries 
removal using Carisolv. None of the patients showed negative behavior during the procedure, favoring that the Carisolv method as mostly accepted treatment. 
Conclusions: Carisolv is effective alternative treatment for removal of carious dentine and appeared to be more comfortable for pediatric patients although the  
clinical time spent is longer.
Key-words: Chemo-mechanical removal, Carisolv, efficacy 
Rezumat
Elemente de bază: Acesta este un studiu in vivo care a evaluat eficacitatea și eficienţa gelului Carisolv asupra îndepărtării cariilor dentinare precum și nevoia de 
anestezie și capacitatea de percepţie a durerii de către pacienţii pediatrici. Materiale și metode: eșantionul de studiu propus a constat în 42 de copii cu vârste cuprinse 
între 7 și 10 ani. Pentru excavarea cariilor a fost folosită metoda chimico-mecanică. Au fost evaluate: timpul de îndepărtare a cariilor, durerea în timpul îndepărtării 
cariilor, anestezia necesară și comportamentul pacientului. Rezultate: Îndepărtarea completă a cariilor prin metoda chimico-mecanică a fost obţinută la 30 de pacienţi 
(71,4%). Timpul mediu folosit pentru îndepărtarea completă a cariilor a fost de 8.0855 ± 1.1024 (SD). Nu a existat nicio diferenţă statistică între timpii înregistraţi în 
cazul scorurilor 0, 1 și 2. 23,8% dintre copii au avut dureri reduse în timpul eliminării cariilor folosind Carisolv. Nici unul dintre pacienţi nu a prezentat un comportament 
negativ în timpul procedurii, sprijinind faptul că metoda Carisolv este un tratament în cea mai mare parte acceptat. Concluzii: Carisolv este un tratament alternativ eficient 
pentru îndepărtarea dentinei carioase și pare a fi mult mai confortabil pentru pacienţii pediatrici, chiar dacă timpul clinic petrecut este mai lung.
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Evaluarea clinică a metodei chimico-mecanice (Carisolv) 
pentru îndepărtarea dentinei carioase
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Consimţământul parental și aprobarea comisiei de etică au fost 
obţinute înainte de inceperea studiului. Gelul Carisolv este un 
amestec de două componente. Părţi egale din cele două sunt  
mixate pentru a obţine substanţa activă sub formă de gel.  
Seringa 1 conţine apă și hipoclorit de sodiu (0,5%) iar seringa doi 
constă din trei aminoacizi (acid glutamic, Leucină, lizină), substanţă 
gel (carboximetilceluloză) care îmbunătăţește vâscozitatea, clorură 
de sodiu care oferă un pH de 11 și apă [Fig1]. 

Metoda chimico-mecanică de îndepărtare a cariilor 
Dintele implicat a fost izolat și cele două componente de Carisolv 
gel au fost amestecate bine într-un vas Dapen conform instrucţiunilor 
incluse în pachet. Un instrument Carisolv a fost utilizat pentru a 
prelua gelul și a-l aplica pe dentina carioasă. Timpul de așteptare 
a fost cel puţin 30 de secunde pentru procesul chimic de înmuiere 
a cariilor. Dentina carioasă superficială înmuiată a fost eliminată cu 
instrumentele de mână. Spălarea sau uscarea cavităţii au fost 
evitate. Răzuirea leziunii a fost continuată până când gelul a deve-
nit tulbure și suprafaţa a fost resimţită ca fiind tare, folosind instru-
mentele de mână. Când cavitatea a devenit liberă de carie, gelul a 
fost îndepărtat și suprafaţa a fost ștearsă cu o peletă de bumbac 
umezită sau a fost clătită cu apă călduţă. Cavitatea a fost apoi 
inspectată și verificată cu o sondă ascuţită. A fost aplicat din nou 
gel și s-a continuat răzuirea până când caria a fost îndepărtată. 
Când a fost necesar, periferia cavităţii a fost ajustată folosind 
instrumente de mână sau turbină. Dintele a fost restaurat cu un 
material de umplere adecvat. Imaginea clinică a cazului tratat cu 
Carisolv este prezentată în fig. 2a și b.
Eficienţa îndepărtării cariilor
Eficacitatea îndepărtării cariilor a fost evaluată după criteriile sta-
bilite de D. Ericson și colab.[5] și clasată ca și completă, parţială și 
incompletă și notată numeric cu 0, 1, 2, 3, 4, 5 [Tabelul 1].
Eficacitatea îndepărtării cariilor a fost, de asemenea, evaluată pe 
criterii vizuale (absenţa oricărei decolorări) și tactile (absenţa unei 
denivelări la trecerea ușoară a sondei pe suprafaţă).
Timpul de îndepărtare a cariilor
Timpul necesar pentru îndepărtarea dentinei carioase, începând 
de la aplicarea gelului până la finalizarea procedurii, a fost evaluat 
folosind un cronometru.
Durerea și nevoia de anestezie
Durerea percepută de pacient a fost evaluată și înregistrată 
folosind Scala Feţelor Durerii unde  copiilor li s-a cerut să bifeze 
figura care simt că li se potrivește și a fost marcată numeric 0, 1, 
2, 3, 4 și 5 [Tabelul 2]. A fost de asemenea înregistrat dacă pacien-
tul a avut sau nu nevoie de anestezie locală în timpul procedurii.
Comportament
Comportamentul pacientului în timpul și după procedură a fost  
înregistrat pe baza Scalei Frankel de Evaluare a Comportamentului în 
termenii Categoric negativă, Negativă, Pozitivă și Categoric Pozitivă.
Analiza statistică
Analiza statistică a fost făcută folosind software-ul SPSS versiunea 
11.0 (pachet statistic pentru știinţele sociale). Au fost folosite în 
special statistici descriptive. Comparaţia scorului de îndepărtare a 
cariilor și a scorului durerii a fost realizată folosind testul Chi-square.

REZULTATE
Din 42 de pacienţi, eliminarea completă a cariilor a putut fi realizată 
la 30 de pacienţi (71,4%), cu un scor de îndepărtare a cariilor 0, 8 
pacienţi (19%) cu scor carie 1 și 4 pacienţi (9,5%) cu scor carie 2 
[Tabelul 3]. În 19% din cazuri, cariile au fost observate prezente la 
baza cavităţii, dar au fost complet îndepărtate din pereţi. În 9,5% 
cariile au rămas atât la bază cât și pe unul dintre pereţi. Pentru 
îndepărtarea completă a cariilor, timpul mediu necesar a fost de 
8.0855 ± 1.1024 (SD). Timpul necesar pentru îndepărtarea 
incompletă a cariilor ca în scorurile 1 și 2 a fost 8.1863 ± 1.2810 
(SD) și 8.1750 ± 0.1047 (SD) [Tabelul 4]. Comparând timpii nece-
sari pentru scorurile 0, 1 și 2,  între ei nu a existat nicio diferenţă 
statistică. Durerea percepută de pacient a fost înregistrată pe baza 
„Scalei de evaluare a durerii” unde copiii au fost solicitaţi să bifeze 
figura care simt că li se potrivește. 23,8% dintre copii au marcat în 
dreptul scorurilor 1 și 2 indicând faptul că au experimentat o mică 
durere în timpul îndepărtării cariilor folosind Carisolv, dar 73,8% 
din copii au spus că nu au simţit nicio durere și au marcat în drep-
tul scorului 0 [Tabelul 5]. Din cele 30 de cazuri în care cariile au 
fost complet eliminate, 22 dintre copii nu au avut dureri și doar un 
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Figura 1: Componente Carislov

Figura 2: Fotografii clinice pre și postoperatorii

2a

2b

Tabelul 2: Scara feţei durerii

Tabelul 1: Criterii de eliminare a cariilor
Definiţia scorului
0     Carii îndepărtate complet
1     Carii prezente în baza cavităţii
2     Carii prezente în bază și / sau un perete
3     Carii prezente în bază și / sau doi pereţi
4     Carii prezente în bază și / sau mai mult de doi pereţi
5     Carii prezente în bazele, pereţii și marginile cavităţii



3 3restaurări estetice 3 3

copil a simţit ceva mai multă durere. Cei 7 copii rămași au spus că 
au simţit durere foarte mică în timpul îndepărtării cariilor [Tabelul 
6]. Legat de comportamentul pacienţilor în timpul procedurii, nici-
unul dintre ei nu a prezentat un comportament negativ, acest lucru 
sugerând că metoda Carisolv este un tratament în cea mai mare 
parte acceptat. Pe baza scalei Frankel de evaluare a  
comportamentului majoritatea copiilor s-au încadrat în scorul 
Frankel 4 (Categoric Pozitiv) [Tabelul 7]. De asemenea, nu au 
existat diferenţe între băieţi și fete în ceea ce privește răspunsul 
comportamental la tratament.

DISCUŢIE
În epoca identificării procedurilor minim invazive, dezvoltarea de 
metode alternative mai conservante și mai selective de îndepărtare 
a cariilor ar putea revoluţiona stomatologia operaţională.[9] Tehnica 
de intervenţie minimă pentru îndepărtarea chimico-mecanică a 
cariilor folosind Carisolv reprezintă una dintre aceste noi abordări 
în stomatologia restaurativă. Rezultatele studiilor anterioare au 
demonstrat că această tehnică este metoda cea mai potrivită în 
cazul îndepărtării cariilor dentinare. [6,7] 
Există doar un număr limitat de studii care să evalueze eficacitatea 
Carisolv asupra îndepărtării dentinei carioase la dinţii primari și 
percepţiei acestei tehnici de către copii. În studiul de faţă s-a con-
statat că toate leziunile tratate cu Carisolv sunt fără carii. Pentru 
evaluarea eliminării cariilor au fost utilizate atât criteriile de scor 
elaborate de Ericson’s și colab. [5] precum și criteriile convenţionale 
vizuale și tactile de verificare cu ajutorul unei sonde.
Moran și colab., [10] Braun și colab. [11] și Haffner și colab. [12] au 
raportat în studiile lor eliminarea completă a cariilor folosind 
Carisolv. Fluckiger și colab. [13] au raportat de asemenea metoda 
Carisolv ca având o eficienţă foarte mare în îndepărtarea cariilor 
la dinţii primari. Acest lucru s-a întâmplat probabil pentru că a fost 
stabilită o limită de timp maxim de 15 min pentru tratament, iar 
criteriile utilizate în obţinerea cavităţii fără carii au fost cele conform 
Kidd și colab., [14,15] anume îndepărtarea întregii dentine moi și 
pătate și oprirea la dentina dură, indiferent de coloraţia ei. Aceste 
criterii au fost diferite de cele folosite în studiul nostru.
Studiile au arătat că produsul Carisolv nu a eliminat complet den-
tina carioasă fixă, dar există dovezi puternice care susţin conceptul 
că dentina parţial demineralizată și minim infectată poate fi lăsată 
în cavitate [16]. Când gelul Carisolv este amestecat, aminoacizii 
leagă clorul și formează cloraminele la un pH ridicat. Efectul de 
înmuiere asupra ţesutului carios este urmarea mai multor reacţii 
care au ca rezultat clorinarea și perturbarea ulterioară a legării 
încrucișate a colagenului în matricea dentinei carioase. Datorită 
nivelului ridicat al pH-ului este afectată doar faza organică a den-
tinei. Soluţia de hipoclorit de sodiu modifică această configuraţie 
sau elimină componentele organice ale dentinei, în special fibrilele 
de colagen. Cei trei aminoacizi naturali folosiţi în această soluţie 
de gel sunt cunoscuţi pentru interacţiunea lor eficientă cu dentina, 
deoarece acţionează asupra diferitelor lanţuri proteice de colagen 
denaturat. De asemenea, neutralizează acţiunea reactivului asu-
pra ţesutului sănătos și previn degradarea colagenului sănătos, 
care poate fi mineralizat. Gelul asigură lubrifierea acţiunii instru-
mentelor de mână, ceea ce ajută la eliminarea ţesutului înmuiat. 
[17]. Înlăturarea totală a cariilor s-a realizat în 30 dintre dinţii carioși 
trataţi cu Carisolv în timp ce eliminarea incompletă a cariilor s-a 
făcut în 12 dintre leziuni. Rezultatele acestui studiu au arătat în 
mod clar că metoda chimico-mecanică în care este utilizat 
Carisolv, deși durează mult mai mult, este, după criterii clinice, o 
metodă eficientă pentru îndepărtarea cariilor. Valoarea medie a 
timpului necesar pentru îndepărtarea dentinei carioase în prezen-
tul studiu a fost în medie de 8,13 (± 1,06). Aceste valori sunt în 
conformitate cu rezultatul obţinut într-un studiu realizat de Ericsson 
și colab. [5] și Fure și colab. [18] Kakaboura et al. [19] a declarat 

că motivul pentru care timpul necesar folosirii Carisolv este mai 
mare s-ar putea datora aplicaţiilor multiple ale gelului Carisolv 
pentru îndepărtarea completă a cariilor. O constatare interesantă 
a studiului nostru a fost că metoda chimico-mecanică de 
îndepărtare a cariilor nu a afectat negativ gradul de cooperare al 
copiilor, deși înlăturarea cariei prin această metodă a fost o 
procedură care a durat mult mai mult și în timpul căreia copiii au 
obosit. Zgomotul și vibraţia piesei de mână îi deranjează cel mai 
adesea pe copiii mici; este posibil ca tehnica chimico-mecanică să 
fie o tehnică fără zgomot și vibraţii, care îi ajută să stea nemișcaţi 
în tot timpul acestei lungi proceduri. [4] Există un număr limitat de 
studii în care a fost examinat efectul metodei chimico-mecanice 
asupra cooperării pacientului. Studiile anterioare au arătat că 
metoda este foarte acceptată de adulţi, [20,21] deși un studiu pe 
un eșantion limitat de dinţi primari a arătat că pacienţilor tineri nu 
le place gustul și nu ar recomanda prietenilor această metodă. 
Studiile au sugerat că utilizarea metodei chimico-mecanice 
minimizează nevoia de anestezie locală. [20]
Rezultatele prezentului studiului au sugerat că metoda chimico-
mecanică poate reduce nevoia de anestezie locală la copiii cu 
vârste cuprinse între 7 și 10 ani. Nici unul dintre pacienţii din 
studiul nostru nu a avut nevoie de anestezie, acest lucru fiind în 
concordanţă cu studiul suedez prezentat recent în care doar 3 din 
cei 107 pacienţi din grupul Carisolv au simţit durere și au cerut 
anestezie. [8] Absenţa durerii cănd este folosit Carisolv s-ar putea 
datora faptului că dentina sănătoasă nu este îndepărtată.
Chaussain și colab. [22] au indicat în mod similar în studiul lor că 
39,2% dintre pacienţii lor au raportat un grad acceptabil de durere 
la tratamentul cu Carisolv, în timp ce Munshi și colab. [16] au 
raportat că niciunul dintre pacienţii lor nu au simţit niciun fel de 
durere în timpul îndepărtării cariilor folosind Carisolv. Diferenţele 
dintre rezultatele percepţiei durerii se pot datora naturii subiective 
a durerii raportate de pacienţi, precum și variabilităţii pragului de 
durere pentru fiecare individ. Metoda chimico-mecanică de 
îndepărtare a cariilor nu poate înlocui complet metodele 
convenţionale, iar utilizarea acesteia este limitată la cazuri speci-
fice, cum ar fi copiii mici cu cavităţi deschise în dentină unde este 
necesară o preparaţie minimă pentru accesarea cavităţii înainte de 
restaurarea dintelui. Metoda chimico-mecanică ar putea fi utilă în 
cazul fobiilor de ac și când anestezia locală este contraindicată, 
cum ar fi cazul pacienţilor imunocompromiși sau al pacienţilor cu 
tulburări de sângerare. [4]

CONCLUZIE
În concluzie, rezultatele acestui studiu sugerează că produsul 
Carisolv este o alternativă eficientă de tratament clinic pentru 
îndepărtarea cariilor dentinare ocluzale. Ajută la păstrarea ţesutului 
dentar, pare a fi mai confortabilă pentru majoritatea pacienţilor 
pediatrici, cu toate că timpul clinic petrecut în tratament este mai 
lung. Prin urmare, Carisolv este o tehnică non-invazivă de 
îndepărtare a cariilor, nedureroasă, care pare să fie de un potenţial 
interes pentru utilizarea în stomatologia clinică pediatrică și, în 
combinaţie cu tratamentul restaurator atraumatic al cariilor  
dentare, pentru restul populaţiei. 

Limitările studiului
Deși studiul și-a atins obiectivele, au fost câteva limitări inevitabile. 
În primul rând, din cauza timpului limită, această cercetare a fost 
realizată doar cu o populaţie de dimensiuni reduse prezentă în 
ambulatoriu pentru controlul de rutină. Prin urmare, pentru a  
generaliza rezultatele pentru grupuri mai mari, studiul ar fi trebuit 
să implice mai mulţi participanţi. În al doilea rând, grupul de control 
nu a fost inclus. În al treilea rând, în prezentul studiu nu au fost 
incluși un număr egal de băieţi și de fete.
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Tabelul 3: Evaluarea eficacităţii metodei de îndepărtare a cariilor chimico-mecanice

Criterii de eliminare a cariilor Scor Număr Valoare procentuală

Carii îndepărtate complet
Carii prezente în baza cavităţii
Carii prezente în bază și / sau un perete
Carii prezente în bază și / sau doi pereţi
Carii prezenţi în bază și / sau mai mult de doi pereţi
Carii prezente în bazele, pereţii și marginile cavităţii

0
1
2
3
4
5

30
8
4
-
-
-

71,4%
19%
9.5%

-
-
-

Tabelul 7: Evaluarea comportamentului în timpul metodei de eliminare a cariilor chimico-mecanice

Numărul total de pacienţi Evaluarea comportamentului Frankel

42 Categoric negativ 
0

Negativă
0

Pozitivă
11

Categoric pozitivă.
31

Tabelul 4: Comparaţia valorilor medii de timp luate pentru scorul stării de eliminare a cariilor

Scorul de eliminare a cariilor N medie Valoarea medie
(min / sec) S.D Valoarea minimă Valoarea maximă

Score 1
Score 2
Score 3

30
8
4

8.0855 (488 secs)
8.1863 (498 secs)
8.1750 (497 secs)

1.1024
1.2810
0.1047

6.22
6.03
8.10

11.32
10.02
8.33

Tabelul 6: Compararea stării de îndepărtare a cariilor și a scorului de durere

Starea de eliminare a cariilor Scor de durere Total

Foarte fericit / fara durere Doare doar un pic Doare un pic mai mult

Caria îndepărtată complet 
Cariile prezente în baza cavităţii 
Carii prezente în bază și / sau un perete 
Total

22
7
2
31

7
1
2
10

1
-
-
1

30
8
4

42

Tabelul 5: Evaluarea experienţei durerii de către pacienţi pe baza scorurilor de evaluare a durerii

Numărul total de pacienti Scorul durerii

42
0 (fără durere) 1 (doare puţin) 2 (doare puţin 

mai mult)
3 (doare și mai 

mult)
4 (doare 

mult) 5 (doare mai rău)

31 (73.8%) 10 (23.8%) 1 (2.4%) - - -
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Introducere
Reabilitarea orală la pacientul adult este de cele mai multe ori complexă, 
în special prin prezentarea tardivă la medicul dentist în vederea 
protezării, fapt care adaugă situaţiei iniţiale complicaţii cauzate de 
modificările secundare ce apar în timp1. Examinarea clinică a pacienţilor 
edentaţi parţial, cu breşe situate cel mai adesea la nivelul zonelor  
laterale, relevă migrări dentare precum înclinarea dinţilor vecini zonei 
edentate, rotaţii și supraerupţia antagoniștilor2. Alte modificări importante 
sunt legate de alterarea planului de ocluzie cu o eventuală ocluzie 
prăbușită3, de blocarea mișcărilor mandibulare, până la afectarea 
articulaţiei temporo-mandibulare.
Craddock şi colab. au realizat un studiu pe 100 de modele în care au 
analizat modificările clinice asociate cu supraerupţia dinţilor antagoniști 
breșelor edentate. Extruzia și egresiunea au fost întâlnite în 92% din 
cazuri, cu o valoare medie a migrării verticale de 1,46 mm, dar cu valori 
maxime de 3,99 mm. Frecvenţa a fost mai mare la dinţii maxilari fără 
antagoniști2. Faptul că aceste migrări verticale pot ajunge până la 3-4 
mm reprezintă o reducere reală și importantă a spaţiului pentru o 
eventuală restaurare protetică. În asociere cu migrările în celelalte două 
planuri, precum spaţierile interdentare sau rotaţiile, pierderea dinţilor 
produce tulburări funcţionale şi estetice și dificultăţi pentru medicul  
protetician3.
În trecut, obţinerea spaţiului vertical necesar în vederea refacerii 
funcţionale a arcadelor dentare se putea realiza numai prin șlefuirea  

suprafeţelor ocluzale ale antagoniștilor, uneori aceasta conducând la 
devitalizarea dintelui și impunând acoperirea cu o coroană, iar în cazuri-
le unor migrări verticale mai importante erau necesare intervenţii chirur-
gicale1, precum extracţia unor dinţi și remodelarea crestei alveolare, 
proceduri care sunt invazive pentru pacient4. În prezent, odată cu apariţia 
mini-implanturilor ortodontice sau a plăcuţelor infrazigomatice, se poate 
realiza îmbunătăţirea sau chiar nivelarea planului de ocluzie prin ancoraj 
osos, în asociere cu un aparat  ortodontic, ceea ce face ca intervenţiile 
ulterioare pre-protetice să lipsească sau să fie mult mai puţin invazive, 
crescând astfel confortul şi complianţa pacientului1.
Intruzia dentară este una dintre cele mai dificile mișcări de realizat în 
ortodonţie5, în special la pacientul adult, la care se opune un os cu o 
densitate crescută. La nivelul maxilarului, ne confruntăm adesea cu 
coborârea, odată cu dinţii și cu procesul alveolar, şi a sinusului maxilar, 
situaţie ce poate reprezenta un factor negativ suplimentar. Melsen și 
Fiorelli prezintă trei cazuri în care sinusul maxilar nu reprezintă un obsta-
col pentru intruzia molarilor superiori, atunci când este folosit un sistem 
adecvat de forţe6. Unul dintre marile avantaje ale mini-implanturilor 
ortodontice este posibilitatea aplicării unei forţe imediat după inserare, 
ceea ce scurtează durata de tratament7. În ceea ce privește utilizarea 
mini-implanturilor pentru intruzia la nivelul mandibulei, mișcările sunt 
îngreunate de existenţa unor corticale osoase mai dense, în special de 
anatomia osului adiacent zonei molare.

Use of orthodontic mini-implants prior to prosthetic rehabilitation
- Case presentation
Utilizarea mini-implanturilor în tratamentele ortodontice pre-protetice
- Prezentare de caz
Mirela Ileana Dinescu1), Izabela Sînziana Ionescu1), Livia Alice Tănăsescu2), Cătălina Farcaşiu3), Oana-Cella Andrei2)
1) Private practice, 2) Department of Removable Prosthodontics, UMF Carol Davila Bucharest, 3) Department of Pedodontics, Faculty of Dentistry, UMF Carol Davila Bucharest 

Abstract
Partial edentulous cases, with edentulous spaces located especially in the lateral zones of the dental arches, are common in adults and other groups. 
Consequences of tooth loss vary from inclination of the neighboring teeth towards the edentulous space, to overeruption of antagonist teeth, to 
periodontal problems and to many other adaptive phenomena of the body. However, in some situations, mainly in long span edentulous cases, the 
occlusion plane undergoes a significant alteration, which can lead to the occlusion collapse, the blockage of the mandibular movements and joint 
disorders, and also to the reduction of interocclusal vertical space available for prosthetic rehabilitation. If a few years ago the treatment solution in 
some cases was strictly surgical, assuming the extraction of the antagonist teeth, ridge remodeling and prosthetic restorations that would improve 
the occlusion plane, nowadays the use of orthodontic mini-implants can successfully solve some of these cases. These, in association with an  
orthodontic appliance, provide a bone anchor for the intrusion of the teeth, especially the upper ones, without having undesirable dental side effects 
on the other teeth. In the case presented above, three mini-implants were used, two in the upper arch and one in the lower one, prior to the  
prosthetic restorations.
Keywords: mini-implants, ortho-prosthetic treatment
Rezumat
Edentaţiile laterale sunt frecvent întâlnite, nu numai în rândul adulţilor dar și în al altor grupe de vârstă. Modificările dentare secundare acestor 
edentaţii neprotezate variază de la înclinarea dinţilor vecini breșei edentate, la egresiunea dinţilor antagoniști, la probleme parodontale și la  
numeroase alte fenomene de adaptare ale organismului. În unele cazuri însă, în special când breșele edentate sunt întinse, planul de ocluzie suferă 
o denivelare importantă, ceea ce poate duce la prăbușirea ocluziei, la blocarea mișcărilor mandibulare și la afecţiuni ale articulaţiei temporo-man-
dibulare, precum și la lipsa spaţiului vertical necesar pentru reabilitarea protetică. Dacă anterior soluţia de tratament în unele cazuri era strict 
chirurgicală, presupunând chiar şi extracţia dinţilor antagoniști, remodelări de creastă și restaurări protetice care să refacă planul de ocluzie, în 
ultimul timp în aceste situaţii a crescut rata de utilizare a mini-implanturilor ortodontice. Acestea, în asociere cu aparatul ortodontic, asigură un ancoraj 
osos pentru intruzia dinţilor, în special a celor superiori, fără a mai avea efectele secundare dentare nedorite asupra celorlalţi dinţi. În cazul  
prezentat au fost utilizate trei mini-implanturi, două la arcada superioară și unul la nivelul celei inferioare, pentru a permite restaurarea protetică.
Cuvinte-cheie: mini-implanturi, tratament orto-protetic
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Au fost realizate numeroase studii privind posibilitatea intruziei molare cu 
ajutorul mini-implanturilor în ocluziile deschise8,9,10, dar rezultatele aces-
tora pot fi extinse pentru intruzia utilizată și în alte tipuri de malocluzii. 
Molarii pot fi intruzaţi cu ajutorul acestor dispozitive temporare de ancoraj 
(TAD) între 2 și 4 mm, cu valori mai mari la nivelul maxilarului9,10.
Pentru intruzia dinţilor laterali maxilari și mandibulari se pot folosi mini-
implanturile aplicate în corticala vestibulară. De cele mai multe ori, forţa 
acestora trebuie contracarată către lingual sau palatinal, pentru a nu 
produce o înclinare excesivă. Pentru aceasta se pot folosi fie arcuri pre-
formate (lingual sau transpalatinal)11, fie un mini-implant adiţional de 
partea opusă a arcadei.
Scopul acestui articol este de a sublinia importanţa utilizării mini-implan-
turilor ca ancoraj osos pre-protetic, atât la maxilar, cât și la mandibulă, 
prin prezentarea unei reabilitări orale multi-disciplinare. 

Prezentare de caz
Pacienta S. M, în vârstă de 32 de ani, s-a prezentat la cabinetul  
stomatologic pentru o reabilitare orală completă. Din fotografiile extrao-
rale (Fig. 1), se poate observa o ușoară asimetrie a feţei, precum și 
gradul de expunere al dinţilor în zâmbet, atât din normă frontală, cât și 
din profil. Din teleradiografia de profil se analizează raportul celor două 
maxilare, clasa I scheletală după clasificarea lui Angle, precum și 
înclinaţia incisivilor superiori și inferiori, unghiul dintre incisivul central 
inferior și planul bazal mandibular fiind de 93° (Fig. 2). Atât pe radiografia 
panoramică (Fig. 3), cât și analizând fotografiile intraorale, se observă 
prezenţa breșelor edentate în toate cele patru cadrane, o restaurare 
protetică fixă localizată în zona frontală și numeroase migrări ale dinţilor 
secundare edentaţiei neprotezate. Molarii și premolarul superior din 
cadranul întâi sunt migraţi în plan vertical aproape până la nivelul crestei 
alveolare antagoniste, iar premolarul prim inferior de pe partea stângă 
este migrat către partea superioară. Ocluzia este distalizată bilateral și 
există o dizarmonie dento-alveolară cu înghesuire la nivelul arcadei  
inferioare, cu poziţia lingualizată a lui 31 (Fig. 4, Fig. 5).
Tratamentul a început cu extracţia tuturor resturilor radiculare, terapie 
parodontală iniţială și tratamentul leziunilor carioase. Pentru a putea 
restaura protetic zona, era necesară crearea de spaţiu în plan vertical 
atât în cadranul 4, prin intruzia premolarului secund, a molarilor prim și 
secund cu aproximativ 4 mm, cât și prin intruzia premolarului al doilea din 
cadranul 3 cu aproximativ 1,5 mm. S-a decis începerea unui tratament 
ortodontic pre- și pro-protetic. Iniţial a fost aplicat un mini-implant în 
corticala vestibulară, poziţionat distal și la o oarecare distanţă de dintele 
3.5, cu diametrul de 1,7 mm şi lungimea de 8 mm (Fig. 6), acesta fiind 
utilizat pentru a distaliza dinţii din cadranul 3 și pentru intruzia premolaru-
lui secund. În aceeași ședinţă s-a realizat colajul arcadei inferioare cu un 
aparat fix poliagregat în prescripţia Roth, cu slotul de dimensiune 022 
inch (Fig. 7). Prin distalizarea dinţilor din cadranele 3 și 4 a fost creat în 
aproximativ 4 luni spaţiul pentru alinierea lui 3.1. La nivelul arcadei supe-
rioare s-a aplicat doar un aparat parţial de la nivelul caninului superior 
dreapta până la nivelul dintelui 1.8, cu aceeași prescripţie. S-a asociat un 
mini-implant vestibular aplicat în corticala vestibulară, la nivelul limitei 
superioare a gingiei fixe, cu diametrul de 1,7 mm şi lungimea de 8 mm 
între rădăcinile dinţilor 1.6 și 1.7, și un mini-implant palatinal, cu lungime 
de 6 mm, aplicat între rădăcinile lui 1.5 și 1.6 (Fig. 8). Mișcarea de intru-
zie a fost realizată atât prin artificii de colaj, adică montarea bracket-urilor 
la niveluri exagerate pentru a ușura mecanica, cât și prin tracţiuni cu 
catena elastică către aceste mini-implanturi. 
Folosind atât arcuri flexibile de Ni-Ti activabile la temperatura cavităţii 
bucale, precum și tracţiunile elastice către ancorajul osos, a fost obţinut 
în timp de 8-9 luni spaţiul vertical pentru restaurarea protetică.  
În cadranele 2 și 3 au fost realizate proteze pe implanturi, iar în cadranul 
4 a fost plasată o proteză provizorie, urmând să se aplice ulterior tot 
restaurări implantare. A putut fi astfel restabilită atât fizionomia cât și 
funcţionalitatea pacientei (Fig. 9).

Fig. 1. Vedere extraorală din norma frontală, semiprofil și profil

Fig. 3. Teleradiografie de profil

Fig. 2. Radiografia panoramică iniţială

Fig. 4. Situaţia iniţială - vederi dinspre frontal și lateral stânga și dreapta
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Discuţii 
Edentaţia și neprotezarea sa pe termen lung produc modificări  
importante la nivelul planului de ocluzie, cu pierderea treptată a spaţiului 
vertical, dar și cu alterarea poziţiei dinţilor vecini. Cu cât edentaţia este 
lăsată neprotezată mai mult timp, cu atât procedurile necesare corectării 
ocluzale vor fi mai complexe, cel mai adesea multidisciplinare12. 
Tratamentul ortodontic pre-protetic poate să ajute la corectarea axelor 
dinţilor, la redistribuirea spaţiilor şi pentru a efectua intruzii minore.  
Dar, în cazurile cu denivelarea semnificativă a planului de ocluzie, este 
posibilă utilizarea ancorajului scheletal de tipul mini-implanturilor. Acestea 
au ca avantaje preluarea forţelor ortodontice și prevenirea efectelor 
secundare nedorite asupra dinţilor, scurtarea duratei de tratament prin 
posibilitatea aplicării imediate a forţei şi confortul pacientului faţă de alte 
sisteme de ancoraj osos12.
Uneori sunt necesare numai câteva luni de tratament pentru a nivela 
planul de ocluzie, dar, în funcţie de diagnosticul ortodontic iniţial, mini-
implanturile pot fi folosite și în alte scopuri. Important este ca ocluzia să 
fie stabilă pentru a reduce riscul de recidivă. Atunci când se obţin  
rapoarte corecte, restaurarea protetică este importantă deoarece  
contactele stabile asigură contenţia pe termen lung a poziţiei dinţilor3.

Concluzii 
Mini-implanturile ortodontice reprezintă o soluţie optimă de tratament în 
cazurile reabilitărilor orale complexe, multidisciplinare, atunci când se 
dorește un ancoraj osos pentru a minimaliza efectele secundare dentare. 
Mini-implanturile ortodontice sunt accesibile, sunt minim invazive aceea că 
ușurează schema de tratament și reduc abordările chirurgicale, prezintă 
numeroase aplicaţii, iar sistemele de forţe pot fi proiectate în numeroase 
variante și reduc durata de tratament, asigurând complianţa pacienţilor.
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Fig. 5. Situaţia iniţială - vederi dinspre frontal și ocluzal

Fig. 7. Aplicarea aparatului fix poliagregat inferior

Fig. 6. Aplicarea mini-implantului în cadranul 3

Fig. 8. Radiografie retroalveolară după aplicarea mini-implanturilor din 
cadranul 1

Fig. 9. Situaţia finală, după îndepărtarea aparatelor ortodontice și  
realizarea restaurărilor protetice
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Introducere
Leziunile dentare cervicale necarioase sunt caracterizate de un grad 
mare de dificultate în  identificarea factorilor etiologici, punând astfel 
probleme practicianului în privinţa tratamentului. În cele mai multe cazuri, 
există un grup de factori ce au contribuit la apariţia defectului de la nive-
lul coletului, inclusiv particularităţile morfologice și histologice ale dentiţiei 
fiecărui individ în parte. Obiceiurile vicioase, precum interpunerea unor 
obiecte între dinţi, rosul unghiilor sau al pixurilor, mușcatul buzei, al limbii 
sau al obrazului, frecarea dinţilor sau scrâşnire sau consumul frecvent al 
băuturilor acidulate au un rol negativ în apariţia și evoluţia leziunilor de 
colet. Un studiu de specialitate realizat pe un lot de pacienţi cu probleme 
la nivelul articulaţiei temporo-mandibulare a pus în evidenţă faptul că toţi 
subiecţii incluși în studiu aveau cel puţin un obicei vicios, iar mai mult de 
două treimi dintre aceștia prezentau mai mult de 5 obiceiuri parafuncţionale 
asociate [1]. Obiceiurile vicioase nu reprezintă acţiuni funcţionale și, dacă 
sunt depistate, pacientul poate fi conştientizat că le efectuează în mod 
constant; cunoscând faptul că sunt nocive pentru sănătatea orală, 
acesta poate încerca să se dezveţe. Un astfel de act parafuncţional 
executat repetitiv are ca rezultat apariţia unor leziuni dentare cervicale, în 
funcţie de frecvenţa cu care se realizează și de intensitatea lui. 
Obiceiurile vicioase pot fi declanșate și intensificate de stres, de anumite 
medicamente, de diverse stări emoţionale și de anxietate.
Abfracţia are drept cauză flexiunea repetată a dintelui în urma forţelor 
ocluzale mari. 

Aceasta duce la apariţia unor microfisuri în structura smalţului, care 
ulterior se impregnează cu salivă și, astfel, defectul se mărește treptat. 
Abraziunea este produsă de interpunerea unor obiecte între dinţi sau de 
efectuarea unui periaj cu o presiune prea mare. Eroziunea apare ca 
urmare a consumului de băuturi carbogazoase, de alimente acide sau a 
existenţei anumitor boli ce duc la reflux gastroesofagian. Atriţia este 
rezultatul frecării suprafeţelor dentare una de cealaltă.
Într-un studiu statistic realizat pe 69 de studenţi în 2018 de David și colab. 
[2], s-a observat faptul că 58,0% prezentau ca obicei vicios scrâșnitul din 

dinţi, 20,3% își frecau dinţii între ei, 30,4% își mușcau frecvent buza, 
23,2% obișnuiau să își muște limba sau obrazul și doar 14,5% interpu-
neau obiecte între dinţi. Sensibilitate dentară au acuzat doar 37,68% 
dintre persoanele incluse în studiu. Dinţii cel mai frecvent afectaţi, cu un 
procent de 17,3%, sunt molarii superiori; în 14,5% din cazuri s-au detectat 
leziuni cervicale la nivelul premolarilor unu și doi. Un alt studiu a arătat o 
prevalenţă a leziunilor necarioase de colet de 36,8% printre cei 375 de 
participanţi, cu existenţa abfracţiei în cele mai multe cazuri, într-un  
procent de 61,60% [3]. În schimb, Oginni și colab. [4] au comunicat o 
prevalenţă a abfracţiei de 37,7%, în urma unei statistici efectuate pe un 
lot de 106 pacienţi. Scopul prezentului studiu a fost acela de a corela 
existenţa factorilor etiologici cu prezenţa leziunilor cervicale necarioase, 
de a determina regiunile în care acestea apar cu frecvenţă mai mare și 
de a stabili prevalenţa acestora în grupul studiat.
Material și metodă
Pentru studiul statistic a fost elaborat un chestionar (ANEXA 1) prin 
intermediul căruia au fost interogate 234 persoane cu vârste cuprinse 
între 18 și 56 de ani, din Bucureşti şi zonele limitrofe, timp de 6 luni. 
Chestionarul cuprinde date privitoare la vârstă, sex, mediul de 
provenienţă, prezenţa leziunilor cervicale, originea acestora și  
restaurarea lor, timpul de când au fost observate, evoluţia în timp a 
obturaţiilor acestor leziuni dacă acestea sunt prezente, localizarea lor, 
prezenţa factorilor etiologici și afecţiunile generale prezente.  
Datele au fost analizate utilizând Microsoft Excel şi metoda ANOVA.
Rezultate 
Media de vârstă a fost de 36 de ani cu un maxim de 56 de ani și un minim 
de 18 ani.  Sexul masculin a fost reprezentat de un procent de 15,81% 
(37 de bărbaţi) pe când sexul feminin a fost mai numeros, într-un procent 
de 84,19% (197 de femei) (fig. 1.). Luând în considerare mediul de 
provenienţă, sexul și vârsta, lotul de persoane este preponderent format 
din persoane de sex feminin cu vârsta între 24 și 25 de ani care provin 
din mediul urban, acestea reprezentând 30,34%  din total (fig. 2.). 
Raportul pe sexe este de 5:1 în favoarea sexului feminin.

Statistical study regarding prevalence and ethiology of non-carious cervical lesions
Studiu statistic privind prevalenţa și etiologia leziunilor cervicale necarioase
Ruxandra Mărgărit1), Camelia Gabriela Ion2), Adriana Bisoc3), Livia Alice Tănăsescu3), Cătălina Farcaşiu4), Oana-Cella Andrei3)
1) Department of Restorative Odontotherapy, UMF Carol Davila Bucharest, 2) Private practice,3) Department of Removable Prosthodontics, UMF Carol Davila Bucharest, 
4) Department of Pedodontics, Faculty of Dentistry, UMF Carol Davila Bucharest

Abstract
The aim of this pilot study was to correlate the existence of etiological factors with the presence of cervical non-carious lesions, to determine the 
areas in which they are more frequent and to show their prevalence in our lot. Material and method: 234 respondents aged between 18 and 56 
years old answered a questionnaire with 22 items in a period of 6 month in Bucharest and rural surrounding area. Data was analyzed using Microsoft 
Excel and ANOVA method. Results: in our study, the prevalence of cervical lesions was 28.76%, while that of the cervical non-carious lesions was 
23.08%; the majority of them were located on the right side. Non-carious cervical lesions were correlated with the presence of one or more vicious 
habits in 40 cases out of 44. Carbogaseus drinkings were associated with their presence in 71.43% of cases. Conclusions: the prevalence of non-
carious cervical lesions is low in our lot; the etiological factors are correlated with their presence, most frequent being lip biting and grinding teeth.
Keywords: non-carious cervical lesions
Rezumat
Scopul prezentului studiu a fost acela de a corela existenţa factorilor etiologici cu prezenţa leziunilor cervicale necarioase, de a determina regiunile 
în care acestea apar cu frecvenţă mai mare și de a stabili prevalenţa acestora în grupul studiat. Material şi metodă: Pentru studiu a fost elaborat 
un chestionar (ANEXA 1) cu 22 de întrebări prin intermediul căruia au fost interogate 234 persoane cu vârste cuprinse între 18 și 56 de ani, din 
Bucureşti şi zonele limitrofe, timp de 6 luni. Datele au fost analizate utilizând Microsoft Excel şi metoda ANOVA. Rezultate: Prevalenţa leziunilor 
cervicale a fost de 28,76%, iar cea a leziunilor cervicale necarioase de 23,08%. Leziunile cervicale necarioase sunt mai frecvente partea dreaptă 
indiferent că vorbim despre maxilar sau mandibulă. Leziunile cervicale necarioase au fost corelate cu prezenţa unuia sau a mai multor obiceiuri 
vicioase în 40 de cazuri din 44. Băuturile carbogazoase au fost asociate cu leziunile cervicale necarioase într-un procent de 71,43 %.  
Concluzii: prevalenţa leziunilor cervicale necarioase este mică în lotul studiat, factorii etiologici incriminaţi în apariţia leziunilor cervicale necarioase 
au fost corelaţi cu apariţia acestora, cei mai frecvenţi factori etiologici demonstrându-se a fi mușcatul buzei şi scrâşnirea dinţilor.
Cuvinte-cheie: leziuni cervicale necarioase
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Repartizată pe grupe de vârstă, prevalenţa leziunilor cervicale a avut valoarea cea mai mare, de 37%, la grupul de vârstă 24-25 de ani, urmată de 
grupul de 22-23 de ani cu 24%, pe locul trei aflându-se grupa de vârstă 25-26 ani, cu un procent de 15% (fig. 3.).
Aproximativ un sfert dintre participanţii la studiu au prezentat leziuni dentare cervicale (fig. 4.), respectiv un număr de 67 de persoane din 234, iar 44 
dintre cei 67 au relatat faptul că leziunile nu sunt de natură carioasă, prevalenţa leziunilor necarioase fiind astfel de 23,08% în grupul populaţional ales 
pentru studiu (fig. 5.). 
În ceea ce privește sensibilitatea dinţilor cu leziuni de colet necarioase, majoritatea persoanelor au acuzat durere, cu un răspuns pozitiv în 25 de cazuri, 
deși diferenţa între cei cu dinţi sensibili și cei fără astfel de simptomatologie este mică, cei fără sensibilitate dentară fiind în număr de 19 (fig. 6.). Un 
număr de 42 de leziuni sunt restaurate din cele 67 sesizate la nivelul coletului, majoritatea celor obturate fiind leziuni de natură necarioasă (fig. 7.).
Analizând repartizarea topografică s-a observat că leziunile cervicale apar predominant în regiunile laterale. În regiunea laterală mandibulară s-au 
găsit cele mai multe leziuni (fig. 8.), urmată de regiunea laterală maxilară (fig. 9.). În zona frontală se găsesc într-un procent mai mare la nivelul 
maxilarului în defavoarea mandibulei (fig. 10. şi fig. 11.).

Fig 1. Lotul de studiu repartizat în funcţie de 
mediul de provenienţă, sex și vârstă

Fig 2. Repartizarea pe sexe a lotului de studiu

Fig 3. Prevalenţa leziunilor cervicale repartizate 
pe grupe de vârstă

Fig 1. Fig 2. 

Fig 3. 

Fig 5. Prevalenţa leziunilor cervicale necarioaseFig 4. Prevalenţa leziunilor cervicale Fig 6. Sensibilitatea dentară

Fig 7. Leziuni restaurate Fig 8. Prezenţa leziunilor cervicale în zona 
laterală mandibulară

Fig 9. Prezenţa leziunilor cervicale în zona 
laterală maxilară

Fig 10. Prezenţa leziunilor cervicale în zona 
frontală maxilară

Fig 11. Prezenţa leziunilor cervicale în zona 
frontală mandibulară

Fig 12. Predominanţa leziunilor cervicale necari-
oase în partea dreaptă sau stângă a mandibulei



4 3odontoterapie restauratoare 4 3

Referitor la hemiarcada unde se poate observa o prevalenţă crescută a leziunilor cervicale necarioase, s-a constatat prezenţa acestora predominant 
pe partea dreaptă indiferent că vorbim despre maxilar sau mandibulă ( fig. 12., fig. 13., fig. 14., fig. 15.).
În cadrul studiului statistic nu s-a observat o corelaţie inversă evidentă între mâna cu care se efectuează periajul şi localizarea leziunilor; astfel, per-
soanele care folosesc mâna dreaptă și efectuează un periaj de două ori pe zi au prezentat cele mai numeroase leziuni pe partea dreaptă a maxilare-
lor, pe când cei care își utilizează mâna stângă, indiferent de frecvenţa periajului prezintă multiple leziuni în partea dreaptă (fig. 16.). Calcularea  
valorii “p” pentru cele trei grupuri, prin metoda Anova, a arătat că valoarea acestuia este de 0,294583 (fig. 17.).
Băuturile carbogazoase au fost asociate cu leziunile cervicale necarioase într-un procent de 71,43 % atunci când acestea erau consumate de mai 
multe ori pe săptămână (fig. 18,19.).
Referindu-ne strict la participanţii la studiu care au confirmat prezenţa unor leziuni cervicale necarioase, cei mai mulţi (în număr de 24), au declarat 
că au obiceiul de a scrâșni din dinţi, urmând, în ordine descrescătoare cu 22 de răspunsuri pozitive, frecatul dinţilor între ei, cu 19 răspunsuri mușcatul 
buzei, 16 răspunsuri pentru mușcatul obrazului și interpunerea unor obiecte între dinţi; 15 dintre ei au menţionat că au obiceiul de a-și roade unghiile 
sau de a roade pixuri și 11 au precizat că își mușcă limba (fig. 20.). Leziunile cervicale de natură necarioasă au fost corelate cu prezenţa unuia sau 
a mai multor obiceiuri vicioase în 40 de cazuri din 44.
Ordinea factorilor etiologici se schimbă dacă avem în vedere întreg lotul studiat. 11,97% din respondenţi nu au observat nici un obicei parafuncţional 
în rutina zilnică (fig. 21.). Mușcatul buzei a fost semnalat de un procent de 36,75% din persoanele care au răspuns la chestionar, ocupând primul loc 
în lotul studiat (fig. 22.), urmat pe locul 2 de scrâșnitul dinţilor (25,21%) (fig. 23.) și în continuare în ordine descrescătoare cu procente sub 20% 
menţionăm: mușcarea obrazului – 16,67% (fig. 24.), frecatul dinţilor între ei – 12,39% (fig. 25.), rosul unghiilor – 11,11% (fig. 26.), interpunerea unor 
obiecte între dinţi – 10,26% (fig. 27.), rosul pixurilor – 8,55% (fig. 28.)  și mușcatul limbii - 1,28% (fig. 29.).
Calcularea valorii “p” prin metoda Anova a arătat că valoarea acestuia este de 7.08E-09 (fig. 30.).

Fig 13. Predominanţa leziunilor cervicale neca-
rioase în partea dreaptă sau stângă a maxilarului

Fig 14. Predominanţa leziunilor cervicale neca-
rioase în partea dreaptă sau stângă a maxilarului

Fig 15. Predominanţa leziunilor cervicale neca-
rioase în partea dreaptă sau stângă a mandibulei

Anova: Single Factor      
       
SUMMARY      
Groups Count Sum Average Variance   
Dreapta 8 120 15 298.8571   
Ȋn ambele 
părți 6 42 7 43.6   
Stânga 5 24 4.8 10.7          
       
ANOVA       
Source of 
Variation SS df MS F P-value F crit 
Between 
Groups 388.3579 2 194.1789 1.320496 0.294583 3.633723 
Within 
Groups 2352.8 16 147.05    
       
Total 2741.158 18         

 

Fig 17. Metoda Anova 
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Fig 19. Metoda Anova: p are valoarea 0,164499. 
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Fig 16. Folosirea mâinii dominante pentru  
efectuarea periajului, frecvenţa periajului și 
corelarea acestora cu apariţia leziunilor  
cervicale în partea dreaptă sau stângă. Fig 18. Frecvenţa consumului de băuturi carboga-

zoase și apariţia leziunilor cervicale necarioase
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Fig 20. Etiologie leziuni cervicale Fig 21. Nici un obicei viciosFig 19. Metoda Anova: p are valoarea 0,164499.

Fig 22. Mușcatul buzei Fig 24. Mușcarea obrazuluiFig 23. Scrâșnitul dinţilor
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Anexa 1. Chestionar leziuni cervicale necarioase 

1. Vârsta 
o 18-19 ani  o 20-21 ani
o 22-23 ani  o 24-25 ani
o 25-26 ani  o Altele:
2. Sex 
o Feminin  o Masculin
3. Locuiţi în mediul urban sau rural?
o Urban  o Rural
4. Aţi observat că aveţi dinţii mai sensibili?
o Da  o Nu
5. Folosiţi gumă de mestecat?
o Da  o Nu
Altele:
La cât timp după masă folosiţi guma de mestecat?
______________________________________
6. Consumaţi băuturi carbogazoase? 
o Da  o Nu
7. Cât de frecvent consumaţi băuturi carbogazoase?
o O dată pe zi o De mai multe ori pe zi
o O dată pe săpt. o De mai multe ori pe săpt.
o O dată pe lună o Altele:

8. Ce tip de alimente consumaţi mai frecvent? 
o Alimente de consistenţă dură
o Alimente de consistenţă moale
9. Cât de frecvent vă spălaţi pe dinţi? 
o O dată pe zi o De doua ori pe zi
o De mai mult de două ori pe zi
o Altele:
10. Cu ce mâna vă spălaţi pe dinţi? 
o Mâna dreaptă o Mâna stângă
11. Aţi observat că faceţi frecvent vreuna dintre 
următoarele acţiuni? 
o Scrâșniţi dinţii o Vă mușcaţi limba
o Vă mușcaţi buza o Vă roadeţi unghiile
o Vă mușcaţi obrazul o Frecaţi dinţii între ei
o Roadeţi pixuri o Interpuneţi obiecte între dinţi
o Niciuna din cele de mai sus
12. Purtaţi sau aţi purtat aparat ortodontic?
o Da  o Nu
13. Aveţi probleme de sănătate? Precizaţi de ce afecţiuni 
suferiţi.______________________________________________
14. Prezentaţi leziuni la nivelul coletului? 
o Da  o Nu

15. Dacă da acestea sunt de natură carioasă sau 
necarioasă?
o Carioasă  o Necarioasă o Nu știu
16. Aţi observat de cât timp au apărut leziunile cervicale?
o 6 luni  o 1 an  o Altele:
17. Leziunile sunt restaurate?
o Da  o Nu  o Altele:
18. De cât timp sunt restaurate leziunile?
o 6 luni  o 1 an  o Altele:
19. Obturaţiile sunt intacte sau au apărut deteriorări la 
nivelul acestora?
o Sunt intacte o Au apărut probleme
20. La cât timp după tratament au apărut aceste probleme? 
_________________________________________
21. Dacă au apărut schimbări la nivelul obturaţiilor, care 
sunt acestea?
o Coloraţii        o Desprinderea obturaţiilor o Altele:
22. Leziunile sunt localizate la nivelul mandibulei sau al 
maxilarului? În partea dreaptă sau în partea stângă?
o La nivelul maxilarului în zona frontală
o La nivelul maxilarului în zona laterală
o La nivelul mandibulei în zona frontală
o La nivelul mandibulei în zona laterală
o În partea dreaptă  o În partea stângă

Discuţii 
Studii din literatura de specialitate au prezentat 
valori asemănătoare cu cele obţinute în această 
analiză statistică. Scrâșnitul dinţilor a fost printre 
primele locuri ca frecvenţă și în studiul realizat de 
David Mc și colab. [2] iar interpunerea obiectelor 
între dinţi a ocupat ultimul loc cu un procent de 
14,5%. În ceea ce privește distribuţia leziunilor la 
nivelul mandibulei și maxilarului, analiza a pus în 
evidenţă existenţa acestora într-un număr mai mare la nivelul mandibulei. 
Aceste rezultate sunt în concordanţă cu rezultatele studiului realizat de 
Jakupovic și colab. [5]. Corelaţia inversă între folosirea mâinii dominante 
și apariţia leziunilor de partea opusă nu a fost evidenţiată în studiul nos-
tru, majoritatea leziunilor fiind de partea dreaptă și cea mai mare parte 
dintre participanţii la studiu relatând faptul că mâna dreaptă este cea cu 
care își efectuează periajul. Nici studiul realizat de Jakupovic și colab. [5] 
nu a avut ca rezultat identificarea unei asocieri între aceste elemente, în 
studiul realizat de aceștia mâna dominantă fiind tot dreapta, dar prezenţa 
leziunilor fiind aproximativ egală pentru ambele hemiarcade.
Concluzii 
În urma analizei statistice am observat că prevalenţa leziunilor cervicale 
necarioase este mică în lotul studiat. Factorii etiologici despre care se 
cunoaște că duc la apariţia leziunilor cervicale necarioase (mușcatul 
buzei, scrâșnitul dinţilor, mușcarea obrazului, frecatul dinţilor între ei, 
rosul unghiilor, interpunerea unor obiecte între dinţi, rosul pixurilor și 
mușcatul limbii) au fost corelaţi cu apariţia acestora, existând totuși un 
grup restrâns care, deși prezenta leziuni de origine necarioasă la nivelul 
coletului, nu a raportat niciunul dintre obiceiurile parafuncţionale  
incriminate. Scrâșnitul dinţilor, ca factor etiologic al leziunilor cervicale 
necarioase, se află pe locul doi, în urma mușcatului buzei.  
Repartizarea topografică a leziunilor cervicale necarioase se realizează 
preponderent pe partea dreaptă la ambele maxilare, cele mai multe 
leziuni fiind înregistrate la nivelul mandibulei, în zona laterală.
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Anova: Single Factor 

    
       
SUMMARY      
Groups Count Sum Average Variance   

crâșnitul dinților 234 38 0.162393 0.136605   
ușcatul buzei 234 48 0.205128 0.16375   

Rosul unghiilor 234 26 0.111111 0.099189   
recatul dinților ȋntre ei
 

234 29 0.123932 0.109039  
 I nterpunerea unor 

obiecte ȋntre dinți 234 24 0.102564 0.09244  
 ușcarea obrazului 234 39 0.166667 0.139485  
 Rosul pix urilor 234 20 0.08547 0.0785  
 Niciuna dintre cele de 

mai sus 234 28 0.119658 0.105792  
 ușcatul limbii 234 3 0.012821 0.01271  
 

       
       
ANOVA       

Source of Variation SS df MS F 
P-
value F crit 

Between Groups 5.683761 8 0.71047 6.820429 
7.08E -
09 1.942812 

Within Groups 218.4402 2097 0.104168    

 

Fig 30. Metoda Anova 
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elemente, în studiul realizat de aceștia mâna dominantă fiind tot dreapta, dar prezența leziunilor fiind 
aprox imativ egală pentru ambele hemiarcade. 
 
C o n c l u z i i  
 

Total 224.1239 2105         
Fig 30. Metoda Anova

Fig 26. Rosul unghiilorFig 25. Frecatul dinţilor între ei Fig 27. Interpunerea unor obiecte între dinţi

Fig 28. Rosul pixurilor Fig 29. Mușcatul limbii



4 5educaţie medicală continuă

Show-room: str. Constantin Brâncoveanu 19, Otopeni, Ilfov.
Contact: 0720 022 664

mandragora_o�ce@yahoo.com

“Spicy Friday” Special O�er*

Achiziționați acum un Unit dentar echipat, achitați 30% avans, 
lucrați 3 luni gratis, iar restul sumei îl achitați 
în următoarele 3 luni în rate lunare egale.

Bonus 4 ani garanția producătorului. 

NOU UNITURI DENTARE ȘI APARATURĂ DE CABINET

Sunați acum la 0720022664.
*în limita stocului existent



În perioada 10-12 Octombrie a avut loc la Budapesta Dental World -  
Congres Internaţional de Medicină Dentară cu Expoziţie
Din primul moment s-a putut observa că organizatorii, pe parcursul  
celor 19 ediţii au acumulat o vastă experienţă, începând de la primirea 
oaspeţilor până la rafinamentul armoniilor coloristice ale standurilor. 
Invitaţii, firmele expozante, conferenţiarii și vizitatorii au sosit din 75 de 
ţări. S-a pus accent pe multiculturalismul lingvistic. În acest sens limba 
oficială a congresului a fost limba engleză. Ca o noutate importantă, 
participanţii au primit diplome creditate EMC. În cele trei zile ale eve-
nimentului s-au înregistrat 9540 de vizitatori. Conferinţele, cursurile și 
expunerile s-au desfășurat în patru amfiteatre, cu un număr de 2000 de 
locuri în total. Diferitele teme de actualitate ca Utilizarea microscopului 
în stomatologie, Endodonţie, Ortodonţie, Laserul în medicina dentară, 
Implantologia modernă și Estetica oro-facială au fost susţinute de cadre 
didactice şi cercetători din domeniul medicinei dentare. Cele mai multe 
expuneri cu audienţa cea mai mare au fost în sala unde s-au prezentat 
procedee terapeutice combinate de chirurgie implantologică și protetică, 
unde cursurile s-au desfășurat non-stop timp de trei zile. Pe parcur-
sul celor trei zile au fost peste o sută de conferinţe susţinute de cadre  
didactice competente, specialişti de renume din ţară şi din străinătate.  
La cursurile creditate s-au înregistrat 1800 de medici și studenţi din 50 de 
ţări. După relatările organizatorilor au fost prezenţi şi 302 medici dentiști, 
tehnicieni dentari și asistente din Romania. Printre conferenţiari am avut 
plăcerea să ascult dintre confraţii noștri pe Dl. Dr. Dumitru Muntean, 
Dl.Dr. Sergiu Nicola şi Dl.Dr. Florin Lăzărescu. Expunerile, iconografia, 
filmele, siguranţa, competenţa și engleza perfectă cu care s-au prezen-
tat au ridicat acești tineri stomatologi români în topul specialiştilor euro-
peni. Formarea postuniversitară practică a fost completată în mai multe 
săli deschise, unde cei interesaţi au putut urmări intervenţii chirurgicale 
live, manopere cu diferite tipuri de aparate laser, cursuri hands-on de  
microscopie, CAD/CAM Show, programe live-demo, oral scanner etc. 
Într-un loc special amenajat, 30 de studenţi de la Facultatea de Tehnică 
Dentară au participat la un concurs profesional practic deosebit de 
complex și dificil. Pe o suprafaţă cât trei terenuri de fotbal, peste 250 
de firme și 450 de producători au expus noutăţile din domeniul artei den-
tare. Plimbându-ne  printre standurile, mai mici sau mai mari, în prima zi 
ne-am pierdut de câteva ori. Bineînţeles, în așteptarea clienţilor, nu au 
lipsit nici dealerii de autoturisme cu un stand nostim amenajat, unde pe 
lângă un Trabant din 1960 era şi un Lamborghini model 2019, cu invitaţia 
„Azi ai ocazia să alegi!” Firmele renumite ofereau în mod gratuit gratuit 
pogăcele, bomboane, popcorn, apă minerală, cafea, bere la halbă și vin 
la alegere. Altă noutate absolută a fost un pianist care cânta fără oprire 
chiar în mijlocul expoziţiei. Cânta elegant şi discret melodii ambientale 
oferind un refugiu de calitate şi bun gust atât pentru cunoscători cât şi 
pentru amatori.  Pe toată durata expoziţiei au funcţionat patru restau-
rante, cu cele mai gustoase bucate și băuturi, iar un restaurant japonez 
oferea sutelor de participanţi din ţările extremului orient, shuși, fructe de 
mare și sake garnisite cu un zâmbet înnăscut. Organizatorii au pus mare 
accent pe socializare. Vineri seara s-a  organizat un concert live într-un 
club renumit din Budapesta, unde participanţii au putut să se cunoască 
mai bine, să se deconecteze după o zi încărcată şi să facă schimb de 
impresii într-o atmosferă plină de însufleţire şi entuziasm.
Evenimentul a fost magnific! 
La anul Dental World va împlini 20 de ani. 
Le dorim succes organizatorilor şi vă aşteptăm cu drag la această  
manifestare de talie europeană!    https://dentalworld.hu/

XIX. - DENTAL WORLD – Budapesta
CONGRES INTERNATIONAL DE MEDICINA DENTARA & EXPOZITIE
Relatare eveniment: Acad. Prof. Dr. Gh. Matekovits - Timișoara; Dr. Csik Maticu Gábor - Satu Mare

4 6 eveniment



4 7pedodonţie



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

HELIOS PRO
Cuptor de ardere Cuptor de ardere 
pentru toate tipurile pentru toate tipurile 
de ceramică, proiectat de ceramică, proiectat 
să implementeze noile să implementeze noile 
soluții tehnologice ce soluții tehnologice ce 
garantează rezultate garantează rezultate 
sigure de fiecare dată.sigure de fiecare dată.

2.900€

PINAX PRO
Sistem dual, simplu, 
rapid și precis, cu ghidaj 
laser, de realizare a 
modelului cu bonturi 
mobilizabile prin tehnica 
Giroform sau tehnica 
convențională.

1.340€

3 ANI
GARANȚIE
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MULTIPRESS ECO
Aparatul de injectat 
Multipress ECO se 
deosebește prin calitatea 
perfectă și construcția 
fiabilă și solidă. Procesul 
de injecție este complet 
automatizat. Munca 
tehnicianului este limitată 
la pregătirea lucrărilor în 
ceară, ambalare în chiuvetă 
și spălarea tiparului. 
Aparatul controlează 
procesul de topire și 
injectare și semnalizează 
etapele specifice ale 
procesului.

1.610€BONUS: 1 KIT MULTIPRESS 
STARTER SET ÎN VALOARE DE 200€

1 AN
GARANȚIE





*Compus din clase diferite de material

Zirconiul de rezistență ridicată 
cel mai estetic, multi-translucent*




