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INJECTION MOLDING - UN PAS ÎNAINTE ÎN STOMATOLOGIA 
RESTAURATIVĂ DIRECT

Dumitru MUNTEAN1

1Clinica Implantart, Cluj-Napoca, România 

Lucrarea de față își propune să prezinte un workflow care schimbă focusul de pe 
stratificarea compozitului pe pregătirea substratului pentru adeziune prin utilizarea 
tehnicii de injection molding. În felul acesta putem reface suprafețele proximale într-un 
mod mai rapid și predictibil, cu rezultate stabile pe termen lung. Modul în care aplicăm 
compozitul prin tehnicile convenționale de stratificare prezintă o serie de dezavantaje 
precum formarea golurilor de aer între straturi, nevoia mai mare de timp pentru aplicarea 
mai multor straturi de compozit, focusul mai mare pe modelare și finisare decât pe 
pregătirea dintelui pentru adeziune și adaptarea matricei. Toate aceste puncte slabe 
lipsesc la tehnica de injection molding și fac din ea o metodă bună de avut în arsenalul 
celor care practică stomatologia restaurativă. 

În cadrul prezentării voi discuta despre indicațiile pentru injection molding, avantajele, 
materialele necesare și limitele acestei tehnici. 

INJECTION MOLDING – A STEP FORWARD IN DIRECT RESTORATIVE 
DENTISTRY

I will present you a workflow that shifts the focus from the composite stratification to 
the preparation of the substrate for adhesion by using the injection molding technique. 
This way we can restore proximal surfaces in a faster and more predictable manner, with 
stable long-term results. By applying composite through conventional layering techniques 
we get a number of disadvantages such as the formation of air gaps between layers 
and applying several layers of resin is a more time consuming process. Also we are more 
focused on modeling and finishing than on tooth preparation for adhesion and matrix 
placement. All these weaknesses are missing from the injection molding technique 
making it a good method to have in the arsenal of those who practice direct restorative 
dentistry.
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DEEP MARGIN ELEVATION O PROVOCARE? PAŞII CĂTRE SUCCES ÎN 
RESTAURAREA MARGINILOR SUBGINGIVALE 

Simona Teodora AIORDACHIOAE1

1Universitatea „Vasile Goldiș”, Arad, România

Stomatologia restaurativ adezivă presupune executarea de către clinician a unor 
manopere care se succed într-un mod predictibil și repetitiv. Această lucrare își propune 
să trateze pas cu pas etapele tratamentului, începând de la izolarea cu sistemul de digă 
a câmpului operator, alegerea unui sistem de matrici corect pentru cerințele individuale 
ale tuturor situațiilor clinice dificile cu care un clinician se poate confrunta, precum 
și modalitățile diferite prin care aceste matrici pot fi corect adaptate. Vom dezbate 
subiectul Deep Margin Elevation, tehnica prin care se obține relocarea unei margini 
subgingivale la un nivel juxta sau supragingival, prin amplasarea unui strat de compozit, 
atât sub restaurări directe cât și sub restaurări indirecte de tip overlay din compozit sau 
ceramică. DME este folosită azi în sinergie cu IDS (immediate dentin sealing), tehnica 
ce urmărește îmbunătățirea adeziunii la dentină, prin aplicarea unui strat de adeziv la 
dentina proaspăt preparată mecanic, aceasta fiind curată și mult mai usor de infiltrat de 
către agentul adeziv. 

Compozitele din noua generație sunt mult îmbunătățite în ceea ce privește 
coeficientul de contracție la fotopolimerizare, rezistența mecanică, rezistența la 
contaminarea bacteriană, ceea ce le face predictibile pe termen lung, chiar și atunci când 
sunt utilizate în restaurări directe pe elemente dentare cu distrucții coronare mari sau 
care necesită acoperire cuspidiană. Noile compozite pe bază de fibră de sticlă, concepute 
ca înlocuitoare ale dentinei, reprezintă substratul ideal pentru compozitele convenționale. 
Fibrele de sticlă opresc propagarea liniilor de fractură spre țesuturile dentare subiacente 
restaurarilor directe de mari dimensiuni, considerate cea mai răspândită cauză de eșec a 
acestora.

DEEP MARGIN ELEVATION A CHALLENGE? STEPS TO SUCCESS IN 
RESTORING SUBGINGIVAL MARGINS

Adhesive restorative dentistry involves performing a series of clinical steps which 
follow one another in a repetitive and predictable way. This paper aims to address all 
stages of treatment, starting from isolation technique with the rubber dam system, 
choosing a matrix system that fit all the individual requirements in difficult clinical cases 
and different ways to adapt them to deep margins in teeth with important structure loss. 
We will debate the Deep Margin Elevation technique, a procedure that involves placing a 
material to raise the restorative margin to an equigingival or supragingival location. Today 
this concept can be used in synergy with IDS (Immediate Dentin Sealing) to improve the 
bond and marginal seal of indirect adhesive restorations.
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New generation composites are much improved in terms of C-Factor , mechanical 
resistance and resistance to bacterial contamination , which makes them a valuable 
choice for a long term predictability , even when used to directly restore teeth with 
significant structural loss or teeth that need cuspal coverage. New fiber reinforced 
composites, developed to replace dentin, represent an ideal under layer for conventional 
composites that replace enamel. Glass fibers particles stop the propagation to the tooth 
structure of the crack lines, thought to be the most common reason for the failure of large 
restorations.
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FLUORESCENCE ENHANCED THERAGNOSIS IN MINIMAL INVASIVE 
CARIOLOGY

Liviu STEIER1

1Department of Preventive and Restorative Sciences, „Robert Schattner” Center, 
School of Dental Medicine, University of Pennsylvania, USA 

The concept of „Minimally Invasive Dentistry” within cariology refers to an actualized 
diagnosis process, to a different disease classification, requiring an actualized decision 
making process and treatment options. Fluorescence is a well established scientific entity 
with long standing evidence and applications for both diagnosis and treatment approach. 
Modern technology empowers the clinician today to differentiate among active versus 
inactive caries, better control the hard tissue reparative process (from infected dentin 
removal to affected dentin disinfection), step away from „drill and fill”, prove treatment 
completion and last but not least enhance a different patient attitude, motivation and 
collaboration support.  The actual call to Evidence Based Dentistry and Shared Decision 
Making deserve and need the support granted by Fluorescence Enhanced Theragnosis. 

Over the past 2 decades different fluorescent tools made their way to clinics 
supporting the farwell from the classic Black concept. Market penetration may have been 
hindered by a reduced graduate education and technologic limitations.

The current lecture will prove the concept of a new technology with the set goal to 
satisfy the requirements raised by: science, clinics and patients and help reunite the three 
in harmony celebrating high success rates.
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PLANIFICARE ȘI TRATAMENT INTERDISCIPLINAR ÎN STOMATOLOGIE
Cosmin ANITOIU1, Adrian TIMOFTE1

1Clinica Dent Estet, București, România

Tratamentele stomatologice complexe, în special reabilitările orale totale, necesită, de 
cele mai multe ori, implicarea mai multor specialități stomatologice încă de la inceputul 
tratamentului pentru un diagnostic corect, o planificare exactă a tratamentelor și un plan 
de tratament predictibil.

Această prezentare va accentua importanța planificării multidisciplinare 
având rezultatul final ca scop și nu tratamente stomatologice separate sau parțial 
interconectate între diferite specialități stomatologice.

Diagnosticarea multidisciplinară și previzualizarea rezultatului final încă de la inceput 
– în sensul simulării tratamentului chirurgical de avansare mandibulară, inclusiv pregătirea 
inițială orto-protetică prechirurgicală, dar și previzualizarea rezultatului final ortodontic-
chirurgical și protetic au permis realizarea unui tratament predictibil în care toate 
eforturile echipei medicale au fost concentrate către beneficiul pacientului.

PLANNING AND INTERDISCIPLINARY TREATMENT IN DENTISTRY

Most of the complex cases in dentistry, particularly full mouth rehabilitation cases, 
require, on most occasions, different dental specialties involvment even from the begining 
of the treatment for a correct diagnosis, an exact planification of the procedures and a 
predictable treatment plan.

This case presentation will emphasize the importance of multidisciplinary planning 
of the case having the final result in mind since the beginning compared to separated or 
partial interconnected dental treatments of different dental specialities.

Multidisciplinary diagnosis and the preview of the final result since the beginning- by 
means of digital simulation of the orthognathic surgery for mandibular advancement, 
including the initial ortho-prothetic prosurgical phase and also the digital preview of the 
final prosthetic phase- granted us the possibility of a predictable treatment centered to 
the patient`s needs.
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PREZENTAREA OVERLAY-ULUI STEP BY STEP: DIGITAL VS. ANALOG
Mihaela CHIVU1

1Clinica Sanador, București, România

Estetica este o parte esențială din viață noastră.
Redarea morfologiei și funcției dinților posteriori în urma tratamentului endodontic 

nu mai este o opțiune, ci o necesitate. Protecția cuspidiană poate fi obținută pe cale 
minim invazivă, prin reconstrucții parțiale: inlay și overlay atunci când smalțul rezidual ne 
permite acest lucru.

 Două cazuri clinice vor fi prezentate; unul analog și unul 
digital, permițând o comparație aprofundată între cele două modalități de operare.

 Vor fi discutate în larg indicațiile restaurărilor indirecte, regulile de bază privind 
prepararea, importanta build-up-ului adeziv, diferențele în prepararea digitală vs 
tradițională, amprentarea digitală vs cea clasică și criteriile de alegere a materialului 
restaurativ (litiu disilicat, compozit monolitic).

 Vor fi trecute în revistă pas cu pas fazele de laborator, materialele pentru cimentare 
precum și întreaga procedura de cimentare adezivă step by step.

 Prezentarea atât a cazului clinic analog cât și a celui digital vor fi însoțite de 
tips&tricks și recomandări pentru a obține restaurări cât mai estetice, dar și durabile.

 Folosirea noilor tehnologii ne oferă altă perspectiva asupra modului de lucru și ne 
prezinta situații diferite față de cele cu care suntem obișnuiți.

 Deși utilizarea modalităților digitale ne poate facilita munca, nu trebuie să ne 
pierdem în lumea inovațiilor, și să ne amintim că este esențial mai întâi să extragem 110% 
din manoperele pe care le folosim în mod curent.

THE STEP BY STEP PRESENTATION OF THE OVERLAY: DIGITAL VS. 
ANALOG

Aesthetics play a vital role in our day-to-day lives. 
The restauration of the morphologic function of the posterior teeth following the 

endodontic treatment is not an option anymore; it’s a necessity.
The cusp protection can be attained in a minimally-invasive way, through partial 

reconstruction: this can be done through inlay and overlay when the residual enamel 
allows.

The clinical cases that will be presented will highlight in detail the analog and digital 
steps of the treatment, allowing for the comparison between these 2 workflows.

Two clinical cases will be presented, one analog and one digital. This will allow for an 
in-depth comparison between the two procedure methods.

Multiple topics will be addressed, such as indirect restaurations, the core rules in 
regards to preparation, the importance of adhesive build-up, the differences between 
analog and digital preparation, the digital vs traditional way of making impressions as well 
as the criteria for picking the restaurative material. (composite, lithium disilicate)
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We will also go through the steps in the lab, picking the optimal materials for 
cementation as well as combing through the entire adhesive cementation procedure step 
by step. The presentation of both the analog clinical treatment as well as the digital one 
will be accompanied by tips and tricks and recommendations for obtaining restaurations 
that are most esthetic, and most durable.

The use of new technologies offers a different perspective regarding the workflow 
and puts us in situations we are not familiar with. Even though digital techniques can 
facilitate our work, we mustn’t get lost in innovation as maximizing the potential of our 
current techniques is of utmost importance, as it can reduce our workload. 
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WORKFLOW DIGITAL ÎN STOMATOLOGIE
Dan HERBASCH1

1Munchen, Germania

În ziua de astăzi se învârte totul în jurul smartphone-ului, al tabletei sau al 
computerului. În momentul de față, și în stomatologie putem lucra complet digitalizat.  
În prezentarea mea văvoi vorbi despre posibilitățile și limitele stomatologiei digitale. 
Totul începe de la o amprentă digitală. Practic, nu facem altceva decât să punem bazele 
a ceea ce vom face în pașii următori. Fie că avem nevoie doar de modele de studiu pentru 
diagnostic, modele pentru tratamente ortodontice, protetice sau pentru implantologie, 
totul se reduce la o bună amprentă digitală. 

Vă voi vorbi despre avantajele și dejavantajele amprentelor digitale, despre greșelile 
ce pot apărea și cum se pot corecta aceste greșeli.

Combinând amprentele digitale cu un CBCT, se poate face planificarea  pentru 
implanturi. De asemenea, se pot înregistra mișcările mandibulei pentru a individualiza 
articulatorul virtual.

Cazurile clinice prezentate fac un sumar al posibilităților pe care le avem și pleaca de 
la amprente digitale pentru gutiere de noapte și protetică provizorie și definitivă până la 
cazuri de implantologie imediată cu încărcare imediată.

Consider că o stomatologie modernă nu se poate face fără amprente digitale. 
Bineînteles că există și cazuri în care nu putem trece peste amprenta clasică, dar aceste 
cazuri devin din ce în ce mai rare, cu cât tehnologia evolueză mai mult.
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NON CARIOGENIC LESIONS: DIAGNOSIS AND TREATMENT
Teresa SZUPIANY-JANECZEK1

1Department of Integrated Dentistry of the Jagiellonian University and School of 
Medicine for Foreigners, Jagiellonian University, Kraków, Poland 

The lecture will provide information on how to diagnose, treat and prevent cavities of 
non cariogenic origin, especially erosion? She will answer questions such as: Is erosion 
of enamel and dentine actually a common problem? How to assess the process of tooth 
erosion and its progression? What are the possible complications? Does diet and the 
selection of appropriate tools and preparations for oral hygiene help to control the 
development of this disease?

During the lecture, a description of clinical cases will be presented and methods of 
treatment of this pathogenic entity will be discussed. 

The following areas will be discussed in detail:
Causes of cavities of non cariogenic lesions.
Recognition of non cariogenic lesions, diagnostics of their causes.
Methods of treating cavities of different origin, treatment of mixed etiopathogenesis.
Prevention of non cariogenic lesions. Home prophylaxis and professional prophylaxis in 

dental office. Methods of controlling disease progression.
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ENDODONȚIA MODERNĂ – O „MODĂ” SAU UN DOMENIU BAZAT PE DOVEZI 
CLINICE ȘI STATISTICE?

Andreea Oana CRISTESCU-ROȘU1, Anna Maria PANGICA1, Dana COSAC1, Ștefan 
MANEA1

1Facultatea de Stomatologie, Universitatea „Titu Maiorescu”, București, România

Alegerea unui plan de tratament corect este de multe ori o decizie dificilă, în special 
pentru un medic stomatolog fără experiență.

Fiecare caz are cel puțin două posibilități de tratament dacă nu mai multe. Ce soluție 
va alege medicul stomatolog depinde de cele mai multe ori de experiența acestuia, dar și 
de tehnologia pe care o are la dispoziție.

Din ce în ce mai mulți medici stomatologi, dar și pacienți înțeleg importanța salvării și 
păstrării dinților pe o perioadă cât mai lungă, în ciuda tuturor altor soluții care se practică, 
precum ar fi implanturile, auto-transplanturile sau simpla extracție.

Lucrarea prezintă o serie de cazuri clinice, soluția de tratament aleasă, dar și rezultatul 
tratamentului, bineînțeles după un diagnostic și un tratament corect.

Toate cazurile au fost rezolvate cu soluții moderne, incluzând magnificație, preparația 
rotativă, obturarea tridimensională a spațiului endodontic precum și plasare de MTA acolo 
unde a fost cazul.  Dinți cu leziuni apicale mari, chiar și cu transparență interradiculară au 
fost tratați și păstratți pe arcadă multa timp cu un tratament corect.

Lucrarea prezintă, de asemenea, și predictabilitatea tratamentului endodontic 
precum și alte opțiuni de tratament și predictibilitatea lor. 

Procedurile endodontice moderne ne permit să păstrăm și să prelungim viatța dinților 
care în trecut erau extrași. Astfel, înainte să recomandăm extracția unui dinte „infectat” 
sau orice alt plan de tratament invaziv, ar fi bine să luăm în considerare posibilitatea de a-l 
trata.

MODERN ENDODONTICS - A „TREND” OR AN EVIDENCE-BASED ON FIELD 
AND WITH CLINICAL SUCCESS?

Choosing the treatment plan can be a very challenging decision especially for a young 
clinician.

Each case has at least two possibilities of treatment or even more. Which treatment 
the clinician choses depends most of the times on each clinician’s experience and on the 
devices and technology which the clinician has in the office.  

More and more dentists and patients understand the importance of “saving and 
keeping” the teeth, although other solutions as implants, auto-transplants or even simple 
extractions seem to be many times one of the choices. 

The paper presents a series of clinical cases showing the results and outcome after a 
correct diagnosis and of course after a proper endodontic treatment.
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All cases were resolved with different modern solutions available, including 
magnification, rotary preparation, 3D obturation of the endodontic space and MTA 
placement when needed.

Teeth with big periapical lesions (even interradicular radiolucency), can be 
successfully treated and kept for a long time.

During the presentation it will also be discussed about the predictability of 
endodontic treatments and other treatment choices besides endodontics and their 
predictability.

Modern endodontic procedures and protocols nowadays alow us to prolong the life of 
teeth which were extracted in the past. Therefore, before recommending an extraction or 
any other treatment plan of an „infected” tooth we should first think about the possibility 
of  treating it.
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ECHILIBRU, NUANȚE, DECENȚĂ, ONESTITATE 
ȘI DISCERNĂMÂNT  ÎN ABORDĂRI CLINICE PREDICTIBILE

Alexandru GLIGA1

1AGE medical - elite medical services, București, România 

Endodonția presupune cunoaștere, răbdare, determinare, îndemânare și magnificație 
însă pentru a putea stăpâni rațiunea unei practici endodontice oneste este necesar să 
existe un echilibru. Trebuie sa percepem și să judecăm nuanțele fiecărei situații clinice 
și nu în ultimul rând să împletim componenta deontologică cu cea economică pe tot 
parcursul procesului de discernământ medical. Orice situație clinică presupune pentru 
fiecare practician o călătorie intelectuală de la diagnostic la planificare, de la ușor la 
complex, de la compromis la predictibilitate, de la conservator la supra-tratament. 
Obiectivitatea și imparțialitatea sunt la fel de importante precum este diagnosticul, iar 
propunerile și deciziile adoptate trebuie sa fie centrate spre pacient și spre restabilirea și 
menținerea sănătății acestuia.

BALANCE, NUANCE, DECENCY, HONESTY AND DISCERNMENT IN 
PREDICTABLE CLINICAL APPROACHES

Endodontics requires knowledge, patience, determination, skills and magnification, 
but in order to master the reason for an honest endodontic practice, balance is 
mandatory. Throughout the process of medical discernment one must perceive and judge 
the refinement of each clinical situation and last but not least to sensibly put together the 
ethics in practice and the economic ambition. All clinical situations require an intellectual 
journey for each practitioner: from diagnosis to treatment planning, from easy to complex, 
from compromise to predictability, from conservative to over-treatment. Objectivity and 
impartiality are as important as the diagnosis is, and our approach and decision must be 
patient-centered focusing on re-establishing and maintaining patient’s health.
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ALGORITMI ENDODONTICI ÎN LUAREA DECIZIILOR DIN TIMPUL 
TRATAMENTELOR

Roberto Cristian CRISTESCU1

1ENDO EN ZO, Amsterdam, Olanda

Această prezentare va aborda pașii care ar trebui parcurși în luarea deciziilor în 
timpul procedeelor clinice endodontice din cabinetul stomatologic. Statutul actual al 
profesiei noastre ne sugerează ca actiunile clinice pe care le realizăm să fie bazate pe 
o evidență științifică, situând pe poziția cea mai importantă pacientul și calitatea vieții 
sale din timpul tratamentului. În această prezentare vom parcurge unele indicații din 
ghidurile de endodonție clinică și vom exemplifica cum acele informații pot fi reflectate în 
diagnosticarea și diferitele tratamente endodontice din cabinetul de stomatologie.

Vom urmări ca participanții să aibă mult mai clari agloritmii de decizie din practica 
lor clinică. Medicii care urmăresc această prezentare ar trebui să înțeleagă metodele 
prin care își pot constitui propriile decizii clinice, înțelegând mult mai bine și posibilele 
rezultate ce pot fi obținute dacă se urmăresc anumite linii de tratament. 

ENDODONTIC ALGORITHMS IN DECISION MAKING AND CLINICAL 
WORKLFOW

This lecture will focus on some decision-making steps during endodontic clinical 
procedures in the dental office. Current standard of care requires the dentists to base 
their actions on scientific evidence, and to be able to put that evidence in clinical 
practice, while keeping the patient quality of life during the treatment in a central 
position. We will follow some important guidelines for clinical endodontics and will 
exemplify them with clinical cases which reflect the range of diagnosis and treatment 
spectrum of a general dental office 

 Educational objectives: 
Participants should be able to have a clearer decision algorithm for their clinical work. 
They should be able to understand how to start making their own clinical decision 

flow-charts for different endodontic procedures.
There should be a better understanding of the possible outcome results of different 

paths of treatments.
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CONTROLUL PROVOCĂRILOR ENDODONTICE PRIN METODE DE DIAGNOSTIC ȘI 
TRATAMENT MODERN – O PERSPECTIVĂ DE ANSAMBLU

Peter KIEFNER1

1 Praxis Dr. Kiefner, Stuttgart, Germania

Scopul principal al tratamentului endodontic este înlăturarea patologiei pulpare și/
sau periapicale precum și prevenirea reinfectării dintelui tratat. Anatomia radiculară este 
unul din parametrii care poate duce la eșecul tratamentului endodontic prin crearea unor 
probleme în accesarea, prepararea și obturarea etanșă a întregii structuri endodontice. 
Lipsa vizualizării corecte a întregului sistem endodontic, imposibilitatea de a accesa 
canale extrem de înguste sau curbe pot compromite tratamentul endodontic și duce în 
final la necesitatea extracției dintelui respectiv.

Prin procedee diagnostice moderne, ca de exemplu imagistica 3D cu ajutorul CBCT-
ului și folosirea microscopului dentar în toate etapele tratamentului, endodonția modernă 
oferă mijloace adecvate pentru controlul acestor cazuri dificile în practica de zi cu zi.

Prezentarea de față va oferi o perspectivă de ansamblu asupra indicațiilor și 
posibilităților diagnostice ale acestor metode imagistice și va dezvălui oportunitățile 
apărute ca urmare a folosirii modificărilor metalurgice recente ale aliajului de NiTi în 
tratamentul cazurilor cu un grad ridicat de dificultate.

CONTROLLING ENDODONTIC CHALLENGES THROUGH MODERN 
DIAGNOSTIC AND TREATMENT PROTOCOLS – AN OVERVIEW

The main goal of endodontic treatment is the removal of pulp and / or periapical 
pathology and the prevention of a reinfection of the treated tooth. Root anatomy is one of 
the parameters that can lead to the failure of endodontic treatment by creating problems 
in accessing, shaping and filling the entire endodontic system. The lack of correct 
visualization of the entire endodontic system, the impossibility to access extremely 
narrow or curved canals can compromise the endodontic treatment and ultimately lead 
to tooth loss.

Through modern diagnostic procedures, such as 3D imaging based on the CBCT and 
the use of the dental microscope at all stages of treatment, modern endodontics offers 
adequate possibilities for controlling these difficult cases in daily practice.

This presentation will provide an overview of the indications and diagnostic 
possibilities of these imaging methods and will show the possibilities when using shaping 
instruments made with the recent NiTi alloy in the treatment of cases with a high degree 
of difficulty.
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ENDODONTIC MICRO SURGERY IN THE MODERN TREATMENT PLAN
Fabio GORNI1

1 Department of Micro Endodontic Surgery, Dental School, „Vita-Salute San Raffaele” 
University, Milan, Italy

In the last years the advancement in endodontics instrumental, biomaterials and 
CBCT imaging, coupled with enhanced visibility with operating microscope, drastically 
increased the success rates and predictability of endodontics microsurgery. Micro 
instruments, ultrasonics tips and new root-end filling materials have dramatically 
increased the success percentage over 90%. The use of modern endodontics 
microsurgery protocol represents one of the most important procedures in endodontic 
treatment 
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RESORBȚIILE ÎN ENDODONȚIE. STRATEGII PENTRU REZULTATE 
CONCRETE

Bogdan MOLDOVEANU1

1Catedra de Odontologie, Endodonţie, Cariologie și Patologie Orală, Universitatea de 
Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, România

Endodonția, prin definiția ei, este întruchiparea unei valori fundamentale a 
stomatologiei, și anume, retenția dentiției naturale. Din nefericire, patologia cu care 
medicul dentist se confruntă în cabinetul sau este una cât se poate de variabilă, care de 
multe ori, poate ridica probleme serioase, în ceea ce înseamnă obținerea soluției ideale. 
Resorbțiile dentare au reprezentat, pentru mult timp, o condamnare la extracția dentară. 
Evoluția principiilor endodontice din ultimii ani, alături de salturile uriașe tehnologice, 
au schimbat această gândire într-o manieră radicală  Primul pas către dobândirea unui 
rezultat mulțumitor este, evident, înțelegerea problemei. Exact acest lucru îl vom urmări 
împreună, o descriere a diferitelor tipuri de resorbții, într-un mod concis, structurat și 
simplificat. Odată ce noțiunile esențiale de diagnostic au fost acumulate, ne vom putea 
concentra pe lămurirea atitudinii clinice corecte, insistând asupra unei abordări eficiente, 
orientate către menținerea dintelui afectat, pe arcada dentară, într-un mod predictibil și 
funcțional.
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CORELAȚII ÎNTRE EXTIRPAREA CURATIVĂ A TUMORILOR MALIGNE, 
TEHNICA DE PLASTIE RECONSTRUCTIVĂ ȘI PARAMETRII FUNCȚIONALI 
AI BUZEI

Alexandru BUCUR1

1Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, România

Reconstrucția defectelor buzelor prezintă o provocare pentru chirurgul OMF. Pe 
lângă obținerea unui rezultat fizionomic bun, păstrarea funcționalității sfincterului oral 
reprezintă un obiectiv esențial. În literatura de specialitate a fost consemnată o varietate 
de tehnici și modificări ale procedeelor pentru reconstrucția defectelor postexcizionale 
ale buzelor. Alegerea tehnicii de plastie pentru obținerea de rezultate optime funcționale 
și fizionomice depinde de localizarea, dimensiunea și profunzimea defectului. În această 
lucrare sunt discutate tehnicile de reconstrucție ale defectelor postexcizionale de 
buză și se propune un algoritm care să faciliteze alegerea adecvată a procedeului de 
reconstrucție. Sunt discutate principiile operatorii și avantajele și dezavantajele diferitelor 
tehnici de reconstrucție.

CORRELATIONS BETWEEN CURATIVE REMOVAL OF MALIGNANT 
TUMORS, RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY TECHNIQUE AND 
FUNCTIONAL PARAMETERS OF THE LIP

The reconstruction of lip defects presents a challenge to the OMF surgeon. Apart 
from attaining a good aesthetic result, preserving the function of the oral sphincter 
is an essential objective. A variety of techniques and modifications of procedures for 
reconstructing lip defects have been reported in the literature. It is up to the surgeon to 
select the reconstruction procedure ensuring optimum functional and cosmetic results, 
depending on the location, size, and depth of the defect. In this study established 
reconstruction techniques are discussed, and a concept serving to facilitate the 
appropriate choice of technique is introduced. Important principles of surgery and the 
advantages and disadvantages of different reconstruction techniques are discussed.
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10 ANI DE EXPERIENȚĂ ÎN TERAPIA MINIM INVAZIVĂ A AFECȚIUNILOR 
GLANDELOR SALIVARE

Cristian VLĂDAN1

1Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, România

În ultimul deceniu, a existat o creștere rapidă a indicațiilor pentru procedurile minim 
invazive în terapia afecțiunilor glandelor salivare. Din 2011, când au fost introdusă pentru 
prima dată în Clinica de chirurgie OMF a UMF „Carol Davila” București sialendoscopia 
și litotriția extracorporeală, a existat un progres major în furnizarea de mijloace precise 
pentru diagnostic și tratament chirurgical minim invaziv în patologia glandelor salivare.

10 YEARS OF EXPERIENCE IN MINIMALLY INVASIVE TREATMENT FOR 
SALIVARY GLAND DISEASES

During the past decade, there has been a growing demand for minimally invasive 
techniques. Since 2011, when sialendoscopy and extracorporeal lithotripsy was first 
introduced in OMFS Clinic of „Carol Davila” UMF Bucharest, there has been a major step 
forward in providing an accurate means for diagnosis as well as minimally invasive surgical 
treatment for salivary gland diseases.
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VALOAREA LAMBOULUI „FINGER-FLAP” ÎN PLASTIA RECONSTRUCTIVĂ A 
REGIUNII PARANAZALE

Octavian DINCĂ1,2

1Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof. Dr. Dan Theodorescu”, București, 
România
2Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, România

Lamboul finger-flap este o alternativă importantă pentru reconstrucția defectelor 
post-excizionale rezultate după extirparea tumorilor maligne tegumentare ale regiunii 
paranazale. Obiectivul acestei lucrări este acela de a ilustra versatilitatea lamboului 
finger-flap în reconstrucția defectelor postexcizonale localizate paranazal. Finger-
flap poate fi utilizat pentru reconstrucția unei largi varietăți de defecte chirurgicale 
la nivel paranazal, având o cromatică, textură și grosime asemănătoare cu cele ale 
țesuturilor înlocuite. Planificarea atentă a intervenției chirurgicale permite camuflarea 
cicatricile rezultate în șanțurile naturale, permițând obținerea de rezultate funcționale și 
fizionomice bune.

THE VALUE OF THE „FINGER-FLAP”  FOR NASAL DEFECT 
RECONSTRUCTION

Finger-flap is an important reconstructive options after skin cancer removal on 
the nose. The objective of this work is to illustrate the versatility of finger-flap in nasal 
reconstruction. Finger- flap can be used to repair a wide variety of surgical defects on 
the nose with good matching of skin color, texture, and thickness. With careful planning, 
resulting scars can be camouflaged in natural boundary lines, leading to good functional 
and cosmetic outcomes.
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PATOLOGIA TUMORALĂ A GLANDELOR SALIVARE – CORELAȚII 
CLINICO-IMAGISTICE

Cristian DINU1, Sebastian STOIA1, Mihaela BĂCIUȚ1, Manuela LENGHEL2, Emil 
BOȚAN3, Simion BRAN1, Sergiu VĂCĂRAȘ1, Gabriel ARMENCEA1, Ileana MITRE1, 
Tiberiu TAMAȘ1, Liana CRIȘAN1, Bogdan CRIȘAN1, Horia OPRIȘ1, Daiana OPRIȘ1, 
Avram MANEA1, Grigore BĂCIUȚ1

1Departamentul 1 – Chirurgie și Radiologie Maxilo-Facială, Facultatea de Medicină 
Dentară, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, România
2Departamentul de Radiologie, Facultatea de Medicină, Universitatea de Medicină și 
Farmacie „Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, România
3Departamentul de Anatomie-Patologie, Spitalul Clinic Județean de Urgență, Cluj-
Napoca, România

Stabilirea cu acuratețe a unui diagnostic preoperator al tumorilor glandelor 
parotide este esențial pentru selectarea și planificarea tratamentului chirurgical. Pe 
lângă datele culese de medic prin anamneză și examinarea clinică, diverse investigații 
moderne precum imagistica secțională, ultrasonografia și tehnicile citologice pot sprijini 
diagnosticul diferențial al tumorilor parotidiene.

Imagistica prin rezonanță magnetică (IRM) cu secvențele sale dinamice și avansate 
este investigația de primă linie utilizată în diferențierea tumorilor parotidiene. Având în 
vedere că majoritatea tumorilor glandelor parotide sunt localizate în lobul superficial, 
ultrasonografia multiparametrică este frecvent utilizată în diagnosticul tumorilor 
parotidiene. Puncția biopsie aspirativă cu ac fin și biopsia cu ac tăietor (core needle 
biopsy) pot contribui la diagnosticul citologic al tumorilor parotidiene. 

IRM cu secvențele sale cu contrast dinamic (DCE) și secvențele de difuzie (DWI) 
oferă cea mai mare precizie în stabilirea diagnosticul diferențial preoperator al tumorilor 
parotidiene. Ecografia multiparametrică cu o abordare atentă și sistematică permite 
un diagnostic diferențial precis al tumorilor parotide. Abordarea duală, citologică și 
imagistică este cea mai sigură metodă pentru un diagnostic diferențial precis al tumorilor 
parotidiene.

Selecția corectă a tehnicii chirurgicale, și anume parotidectomia sau disecția 
extracapsulară, este dictată în mare măsură de diagnosticul stabilit preoperator prin 
tehnici imagistice. Imagistica modernă permite selectarea tehnicilor chirurgicale minim 
invazive, orientate în funcție de localizarea tumorii parotidiene. 

TUMOR PATHOLOGY OF THE SALIVARY GLANDS – CLINICAL AND 
IMAGING CORRELATIONS

An accurate preoperative diagnosis of parotid tumors is essential for selection and 
planning the surgical treatment. In addition to the data collected by the doctor by 
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anamnesis and clinical examination, various modern cross-sectional imaging, ultrasound 
and cytologic investigations can support the differential diagnosis of parotid tumors. 

MRI with its dynamic and advanced sequences is the first-line imaging investigation 
used in differentiating parotid tumors. Considering that most of parotid gland tumors are 
located in the superficial lobe, multiparametric ultrasonography is frequently used for the 
diagnosis of parotid tumors. Fine needle aspiration biopsy and core needle biopsy can 
contribute to the cytological diagnosis of parotid tumors.

MRI with its dynamic contrast-enhanced (DCE) and diffusion-weighted imaging (DWI) 
sequences provides the best accuracy for preoperative differential diagnosis of parotid 
tumors. Multiparametric ultrasound with a careful and systematic approach usually 
allows an accurate differential diagnosis of parotid tumors. The dual, cytological and 
imaging approach is the safest method for an accurate differential diagnosis of parotid 
tumors.

The correct selection of the surgical technique, namely parotidectomy or 
extracapsular dissection, is largely dictated by the diagnosis established preoperatively 
by imaging techniques. Modern imaging techniques allows the selection of minimally 
invasive, tumor-oriented surgical techniques.
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SCREENING-UL ÎN CANCERUL ORAL ȘI MAXILO-FACIAL
Horațiu URECHESCU1

1Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, România

Diagnosticul cancerului oral se bazează în primul rând pe prezentarea pacientului 
pentru consult, pe examenul clinic și printr-o confirmare ulterioară prin biopsie. Acest 
lucru poate duce la întârzieri în diagnosticare dovadă fiind faptul că majoritatea acestor 
tipuri de cancer sunt diagnosticate într-un stadiu avansat. Este extrem de importantă 
decelarea acestui tip de afecțiune devreme, înainte ca pacienții să acuze durere, prezența 
unei mase tumorale, sângerare, otalgie sau disfagie.

Studiile confirmă faptul că rata de supraviețuire se corelează cu stadiul în care a fost 
diagnosticată boala, un diagnostic precoce și un tratament instituit la timp fiind optime 
pentru această boală. În ciuda progreselor tehnicilor chirurgicale și ale radioterapiei dar 
și adăugării chimioterapiei combinate cu radioterapia la regimul de tratament, datele de 
supraviețuire nu au arătat schimbări apreciabile.

O examinare amănunțită și sistematică a cavității orale, fetei și gâtului durează doar 
câteva minute și poate detecta aceste tipuri de cancer într-un stadiu incipient și curabil.

Rolul medicului stomatolog în detectarea în stadii incipiente a cancerului oral și 
maxilo-facial este extrem de important. Orice medic stomatolog ar trebui să includă un 
protocol regulat de screening al cancerului în consultațiile sale de specialitate. Acest 
protocol se bazează în principal pe inspecție și palpare și include atât un examen oral, cât 
și un examen al feței și gâtului.

Erorile de diagnostic sunt cel mai adesea erori prin omisiune și, prin urmare, o 
abordare sistematică în examinarea cavității orale, feței și gâtului este extrem de 
importantă.

Orice persoană cu antecedente de consum de tutun și alcool are un risc semnificativ 
de a dezvolta un cancer în teritoriul oral și maxilo-facial. De fapt, 75% dintre aceste tipuri 
de cancer sunt legate de consumul de alcool și tutun.

Boala HPV pozitivă schimbă rapid aceste raporturi și grupe de vârstă. Pacienții mai 
tineri, nefumători cu vârsta sub 50 de ani, sunt segmentul cu cea mai rapidă creștere în 
rândul populației cu cancer oral

Toți pacienții, indiferent de istoricul lor, trebuie să fie examinați cel puțin o dată pe an 
de către un medic de specialitate sau stomatolog. Persoanele cu antecedente de consum 
de tutun și alcool au nevoie de examinări mai frecvente.

SCREENING IN ORAL, HEAD AND NECK CANCER

The diagnosis of oral cancer relies on patient presentation and physical examination 
with biopsy confirmation. This may result in delay in diagnosis accounting for the fact that 
the majority of these cancers are diagnosed at a late stage. It is important to discover 
oral, head and neck cancers early, before patients present complaining of pain, a mass, 
bleeding, otalgia, or dysphagia. 
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Studies confirm that survival does correlate with stage, making early diagnosis and 
treatment optimal for this disease. Despite advances in surgical techniques, radiation 
therapy technology, and the addition of combined chemotherapy and radiation therapy to 
the treatment regimen, survival data has not shown appreciable change.

A thorough, systematic examination of the mouth and neck only take a few minutes 
and can detect these type of cancers at an early and curable stage.

The role of the dentist in detection in early stages of oral and maxillofacial cancer is 
extremely important. Any dentist should include a regular cancer screening protocol in 
their specialty consultations. This protocol is mainly based on inspection and palpation 
and includes both an oral and an extra oral examination. 

Errors in diagnosis are most often ones of omission, and therefore the importance 
of a systematic approach to the oral, head and neck cancer examination cannot be 
overstated.

Any person with a history of tobacco and alcohol use has a significant risk of 
developing an oral, head and neck cancer. In fact, 75% of these cancers are related to 
alcohol and tobacco use.

HPV positive disease is rapidly changing these ratios and age groups. Younger, non-
smoking patients under the age of 50 are the fastest growing segment of the oral cancer 
population

All patients, regardless of their history, need to be screened at least once a year by 
their physician or dentist. Persons with a history of tobacco and alcohol use need more 
frequent examinations.
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TEHNICI CHIRURGICALE COMPLEMENTARE CHIRURGIEI ORTOGNATE
Mihai CONSTANTIN1 
1Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa”, Iași, România 

Tratamentul modern al anomaliilor dento-maxilare presupune colaborarea binomului 
ortodont – chirurg maxilo-facial. Colaborarea poate fi extinsă și către alte specialități 
(ORL, chirurgie pediatrică, chirurgie plastică, logopedie, psihiatrie) așa cum se întâmplă 
în anomaliile dento-maxilare complexe și a celor rezultate în urma despicăturilor labio-
maxilo-velo-palatine cu intervenții etapizate pe perioade lungi de timp.

Medicina „bazată pe dovezi” și nu medicina „populistă”, tratamentul „pas cu pas” și nu 
cel „all in one” trebuie să călăuzească practica medicală în aceste cazuri.

Chirurgul maxilo-facial care practică chirurgia ortognată clasică trebuie să 
își îmbunătățească și să-și lărgească gama de intervenții, de la cele mai simple 
(odontectomii, implanturi ortodontice) către cele mai complexe (rinoplastii, genioplastii, 
implanturi faciale siliconice, microchirurgie ortodontică, grefe osoase și elongări osoase 
controlate). Esențial este să existe o viziune unitară. Se preferă ca același chirurg să 
realizeze toate intervențiile în cazul aceluiași pacient, de la cele mai simple către cele 
mai complexe, realizând o strategie personalizată și o relație medic-pacient cu impact 
psihologic pozitiv asupra pacientului, într-o perioadă instabilă emoțional a acestuia, 
adolescența.

Metoda „pas cu pas” în culegerea dovezilor, cât și în efectuarea intervențiilor 
chirurgicale permite evaluarea și consolidarea rezultatului pozitiv obținut în cadrul fiecărei 
etape.

Prezentarea se referă la toate aceste etape și trece în revistă panoplia de intervenții 
chirurgicale, atât pregătitoare cât și complementare chirurgiei ortognate în beneficiul 
pacientului, având în minte rezolvarea problemelor într-o ordine esențială: OCLUZIA – 
FUNCȚIONALITATEA – ESTETICĂ.

COMPLEMENTARY SURGICAL TECHNIQUES OF ORTHOGNATHIC 
SURGERY

The modern treatment of dento-maxillary anomalies involves the collaboration of 
the team oodonthist - maxillofacial surgeon. The collaboration can be extended to other 
specialties (ENT, pediatric surgery, plastic surgery, speech therapy, psychiatry) as it 
happens in complex dentomaxillary anomalies and those resulting from cleft lip and 
palate with interventions staged for long periods of time. time.

„Evidence-based” medicine and not „populist” medicine „step by step” treatment and 
not „all in one” should guide the practice of medical reasoning in these cases.

The maxillofacial surgeon who practices classical orthognathic surgery must improve 
and expand his range of interventions, from the simplest (odontectomies, orthodontic 
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implants) to the most complex (rhinoplasty, genioplasty, silicone facial implants, 
orthodontic microsurgery, bone grafts and controlled bone elongation). It is essential to 
have a unitary vision. It is preferred that the same surgeon perform all interventions on the 
same patient, from the simplest to the most complex, developing a personalized strategy 
and a doctor-patient relationship with a positive psychological impact on the patient, in 
an emotionally unstable period. adolescence.

The „step by step” method in collecting evidence as well as in performing surgeries 
allows the evaluation and consolidation of the positive result obtained in each stage.

The presentation refers to all these stages and reviews the panoply of surgeries, both 
preparatory and complementary to orthognathic surgery for the benefit of the patient, 
keeping in mind solving problems in an essential order: OCCLUSION – FUNCTIONALITY – 
AESTHETICS.
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PLANIFICAREA DE PRECIZIE ÎN CHIRURGIA MALFORMAŢIILOR ŞI 
DEFORMITĂŢILOR MAXILOFACIALE

Mihaela BĂCIUȚ1, Simion BRAN1, Grigore BĂCIUȚ1, Cristian DINU1, Ioan BARBUR1, 
Ileana MITRE1, Gabriel ARMENCEA1, Florin ONIȘOR-GLIGOR1, Bogdan CRIȘAN1, 
Avram MANEA1, Daiana OPRIȘ1, Liana CRIȘAN1, Sebastian STOIA1, Horia OPRIȘ1, 
Tiberiu TAMAS1 
1Disciplina de Chirurgie Maxilo-facială și Implantologie, Universitatea de Medicină și Farmacie 
„Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca, România

 
Dezbaterea privind perfecționarea algoritmului tratamentului malformațiilor și 

deformărilor dentare și maxilo-faciale continuă. Aici își găsește locul medicina de precizie, 
terapia personalizată. Astfel de protocoale sunt construite în principal pe baza cazurilor 
cu deficite minore, acestea reprezentând majoritatea. Totuși, cele mai laborioase terapii 
se adresează cazurilor severe, complexe, care necesită o abordare etapizată. 

Prezentăm un protocol susținut pentru managementul malformațiilor și deformărilor. 
Algoritmul respectă orientările convenționale standard. Pe de altă parte, persistă 
problema găsirii justificării pentru îmbunătățirea intervalului de timp în chirurgia 
malformațiilor și chirurgia ortognatică. 

Fiecărei regiuni afectate i se acordă o atenție specială, reducerea duratei terapiei 
fiind stabilită ca punct central al argumentului. O strategie cuprinzătoare este elaborată 
în consecință. Îmbunătățirea calității în chirurgia ortognatică se bazează în prezent pe 
imagistică și planificarea 3D.

Prezentarea intenționează să evidențieze beneficiile și dezavantajele, precum și 
algoritmii de terapie utilizați în practică.

PRECISION PLANNING SURGERY OF MAXILLOFACIAL MALFORMATIONS 
AND DEFORMITIES

There is an ongoing debate on improving the time frame and schedule in treatment 
of malformations as well as dental and maxillofacial deformities. This is the place for 
precision medicine, personalized therapy. Such protocols are constructed mainly on 
cases with minor deficits, since they represent the majority. Nevertheless, the most time-
consuming therapies are addressed to severe, complex cases, which require a staged 
approach. 

We present a sustained protocol for management of malformations and deformities. 
The algorithm follows standard conventional guidelines and validated improved 
interventions as well. On the other hand, the question remains to find a rationale for 
improving time frame in malformations and orthognathic surgery.

Each affected region is given focused consideration, the reduction of duration is set 
at the center point of the rationale. A comprehensive strategy is elaborated accordingly. 
Improving quality in orthognathic surgery is currently based on with 3D imaging and 
planning.

The presentation intends to highlight benefits and drawbacks as well as algorithms of 
therapy used in routine cases.
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CONCEPTE ACTUALE PRIVIND DIAGNOSTICUL ŞI TRATAMENTUL 
XEROSTOMIEI

Marius PRICOP1

1Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”, Timișoara

Xerostomia (tulburarea subiectivă a uscăciunii gurii) și hiposalivația constituie 
probleme medicale semnificative pentru mulți pacienți. Diagnosticul xerostomiei și 
hiposalivației se stabileşte pe baza unei anamneze și a unei examinări orale.

Pierderea totală sau parțială a salivei cauzează probleme medicale orale severe, 
manifestându-se ca o senzație incomodă de uscăciune a gurii (xerostomie) și prezentând 
semne și simptome în principal la mucoasa orală, buze, limbă, glande salivare și dinți. 
În majoritatea cazurilor, gura uscată are drept cauză hipofuncția acută sau cronică a 
glandelor salivare, cu sau fără xerostomie. În alte cazuri, xerostomia nu este însoțită de o 
scădere a cantității de salivă.

La persoanele în vârstă, cea mai frecventă cauză a hiposalivației este utilizarea 
unor medicamente: anticolinergice, simpatomimetice, sedative-hipnotice, opiacee, 
antihistaminice și relaxante musculare. În alte situații, hiposalivația este cauzată de 
radioterapia din zona capului/gâtului, sau la pacienții cu boli autoimune, cum ar fi 
sindromul Sjögren.

Există multe opțiuni pentru tratamentul hiposalivației: stimulente salivare, agenți 
topici, înlocuitori de salivă și medicaţia sialogogă sistemică. În ciuda diferitelor etiologii 
ale hiposialiei, tratamentul actual nu diferă semnificativ de la o situație la alta, cu excepția 
cazurilor induse medicamentos, cazuri în care strategia terapeutică este eliminarea 
medicamentului care provoacă senzația de uscăciune sau înlocuirea acestuia cu un altul 
cu efect mai puțin xerostomic. Până în prezent nu există un tratament clar și eficient în 
nicio situație, rezultatele obţinute sunt diferite, iar studiile științifice puţine.

Scopul acestei comunicări este de a prezenta starea actuală a cunoștințelor privind 
diagnosticul și tratamentul pacienților afectați de xerostomie și/sau hiposalivație.

CURRENT CONCEPTS REGARDING THE DIAGNOSIS AND TREATMENT OF 
XEROSTOMIA

Xerostomia, the subjective disorder of dry mouth, and hyposalivation remain 
a significant medical problem for many patients. Diagnosis of xerostomia and 
hyposalivation is establish upon a detailed history and thorough oral examination. 

The total or partial loss of saliva causes serious oral medical problems, manifesting as 
an uncomfortable feeling of dry mouth (xerostomia) and presenting signs and symptoms 
mainly in the oral mucosa, lips, tongue, salivary glands and teeth. In the majority of cases, 
dry mouth is caused by hypofunction of the salivary glands, acute or chronic, with or 
without xerostomia. In other cases, xerostomia is not accompanied by a decrease in the 
amount of saliva.
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In older people, the most common cause of hyposalivation is the use of some 
medications: anticholinergic, sympathomimetic, sedative-hypnotics, opiates, 
antihistamines and muscle relaxants. In other situations, hyposalivation is mainly due to 
the radiation received by patients with cancer in the head/neck area or in patients with 
autoimmune diseases such as Sjögren’s Syndrome.

There exist many options for hyposalivation treatment: salivary stimulants, topical 
agents, saliva substitutes, and systemic sialogogues. Despite the different etiological 
origins of dry mouth, the available treatment does not differ from one situation to another, 
except in cases of drug-induced xerostomia, in which case, the therapeutic strategy is to 
eliminate the drug causing the sensation of dryness or substitute it for another with less 
xerostomic effect. So far there is no clear and effective treatment in any situation, with 
different results and little scientific studies in some cases.

The aim of this review is to present the current state of knowledge on diagnosis and 
treatment of patients affected by xerostomia and/or hyposalivation.
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CLINICAL AND SCIENTIFIC CONSIDERATIONS FOR THE DIGITAL 
WORKFLOW WITH ZRO2-CERAMIC IMPLANTS

Jörg NEUGEBAUER1

1 Transfer-Institut Management of Dental and Oral Medicine, Steinbeis-University, 
Berlin, Germany

The aesthetic demands for the reconstruction of anterior teeth are very high. Since 
the beginning of modern implantology the use of ceramic implants is scientifically 
proven. Various design for ZrO2-implants are available. Due to the mechanical properties 
of zirconia ceramic only one piece implants with integrated abutment show long-term 
results. 

The transgingival design requires a detailed planning and preparation for the implant 
placement. Due to the use of 3D-imageing and CAD/CAM technologies not only the 
surgical guide can be provided, also the temporisation is improved by the digital tools.

Surgical requirements as two stages grafting or soft tissue management is explored 
with several cases. Finally, the prosthetic concept by using the implant as scan body is 
demonstrated. 

By using ceramic implants, white dentistry can already be taken into account when 
choosing a one-piece implant which design parameters are improved for the digital 
workflow.
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RESTAURĂRI PROTETICE ÎNȘURUBATE PE IMPLANTURI ÎN 
PRACTICA DE ZI CU ZI

Mihai SĂNDULESCU1

1Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, România 

În ultimii ani, restaurarea edentațiilor prin intermediul lucrărilor protetice pe 
implanturi a devenit o practică de rutină, o dată cu evoluția biomaterialelor, a 
tratamentelor de suprafață ale implanturilor și a tehnologiei de realizare a pieselor 
protetice. Cu toate acestea, există în continuare o controversă privind tipul optim de 
agregare a restaurărilor protetice fixe – fie prin cimentare, fie prin înșurubare. 

Lucrarea de față prezintă atât avantajele realizării lucrărilor protetice înșurubate 
pe implanturi, cât și limitele acestei metode. De asemenea, vom prezenta avantajele 
utilizării tehnologiilor digitale în realizarea lucrărilor protetice pe implanturi, și cât de 
mult ne ușurează fluxul de lucru integrarea etapelor de scanare intraorală a profilului de 
emergență implantar și a bontului de scanare, designul computerizat al piesei protetice și 
frezarea unei coroane printr-un procedeu CAM - totul fără model de lucru fizic. 

De la restaurări protetice provizorii până la restaurări de lungă durată, de la coroane 
unidentare până la reabilitări orale complexe, agregarea prin înșurubare este o metodă 
care poate fi aplicată constant în practica de zi cu zi. 

SCREW RETAINED IMPLANT SUPPORTED RESTORATIONS IN DAILY 
CLINICAL PRACTICE 

In recent years, replacing missing teeth with implant supported restorations has 
become routine, thanks to the evolution of biomaterials, implant surface treatments 
and prosthetic manufacturing technologies. Despite all this, there is still a controversy 
regarding the optimal connection between the prosthetic piece and the implant - 
whether it is better to be cemented or screw retained. 

This presentation focuses on the screw retained prosthetic restorations, showing 
both the advantages and the limits of the method. Also, we will present the advantages 
of using digital technologies for the manufacture of implant prosthetics, and how much 
we can benefit from the integration in our workflow of intraoral scanning of the soft tissue 
emergence profile and implant scan body, computer assisted designing of the prosthetic 
piece and computer assisted manufacturing of the final product, all without the need to 
have a physical master model. 

From provisional to long term prosthetic restoration, from single crowns to complex 
full mouth rehabilitations, screw retaining is a method which can be consistently applied 
in daily work.
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IMMEDIATE IMPLANT PLACEMENT IN THE ESTHETIC ZONE
Adriano AZARIPOUR1

1Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Department of Periodontology and 
Restorative Dentistry, University Medical Hospital, Gutenberg University, Mainz, Germany 

Immediate implant placement and provisional restoration has been described as a 
predictable procedure resulting high esthetic and functional outcomes. This procedure 
shortens treatment times but may be associated to higher failure and complication rates 
compared to delayed implant placement. Even though immediate implants may reduce the 
natural tissue resorption at extraction sockets, some shrinkage of the peri-implant tissues 
still takes place and could compromise the final aesthetic result, causing social discomfort 
and 

In this presentation the surgical procedure and treatment plan regarding important 
biological aspects will be introduced. Furthermore, its predictability, long term results 
and advantages of this concept will be discussed with regard to current literature. 
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IMPACTUL DIGITALIZĂRII ÎN ERA ÎNCĂRCĂRII IMEDIATE
Florian OBADAN1

1 Clinica Implant Consult, Alexandria, România 

Protocoalele de încărcare imediată reprezintă cu siguranță unul dintre cele mai 
interesante subiecte la ora actuală în implantologie, alături de cel ce promovează 
digitalizarea proceselor într-o proporție ridicată, lucru benefic atât pentru pacient și 
eficient pentru medic. În prezent, putem spune că tratăm deja primii pacienți „digitali”.
Prezentarea de față va expune cazuri rezolvate atât analogic, cât și parțial sau total 
digital. Deși orice noua tehnică și tehnologie necesită timp si familiarizare pentru 
integrarea în procesele și practica de zi cu zi, considerăm că prin avantajele aduse, 
acestea se califică pentru statutul de tehnici standard în viitorul apropiat.

THE DIGITALIZATION AND THE IMMEDIATE LOADING ERA

Nowadays, immediate loading protocols is one of the hottest topics in implantology, 
along with the digitalization of processes to the benefit of both patient and medical 
practitioner. It is now safe to state that we are already treating the first „digital” patients.
This presentation will walk you through cases that were approached with analogic 
protocols, but also with partially or fully digital ones. Even though new techniques and 
technologies require time to be adopted in the daily processes and practices, we believe 
that with the benefits that they bear, they would become in the near future standard 
procedures.
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TERAPIA IMPLANTARĂ DE SUCCES. ASPECTE DIN CULISE
Florin BOBIA1

1Clinica PERFECT32, Craiova, România 

Implantul dentar este un instrument important de terapie aflat în dotarea cabinetelor 
și clinicilor de stomatologie ale zilelor noastre. 

Implantul de azi se deosebește mult de cel de acum 20 de ani. 
Biologia însă a rămas aceeași. 
Cât a reușit tehnologia implantară să învețe despre natura umană? Care sunt factorii 

pe care trebuie să-i luăm în considerare atunci când inițiem o terapie implantară pentru a 
avea succes pe termen cât mai lung? Care sunt acele criterii de succes? 

Perspectiva celor peste 15 ani de experiență îin domeniu va contura răspunsul la 
aceste întrebări în cadrul prezentării mele.

IMPLANT SUCCESSFUL THERAPY. BEHIND THE SCENE

 Our days, dental implant is one of the most important instrument from our Dental 
Clinics armamentarium. 

  Dental implant from today is very different from the one from 20 yers ago. In the 
meantime the biology remained the same.

   How much did the implant therapy learned from the human nature? What are the 
factors to take in consideration when we initiate an implant therapy and we want to reach 
long term success? What are the success criteria in implantology? 

   My 15 years experience in this field will try to give some answers to this questions 
and a perspective from behind the scene.

CONFERINȚE / CONFERENCES
IMPLANTOLOGIE/IMPLANTOLOGY



CONGRESUL COLEGIULUI MEDICILOR STOMATOLOGI DIN BUCUREȘTI 39

IMPLANTOLOGIE/IMPLANTOLOGY

CONFERINȚE / CONFERENCES

STRATEGII PREVENTIVE ADAPTATE PACIENŢILOR TRATAŢI PRIN 
IMPLANTURI DENTARE

Cristian FUNIERU1

 1Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, Bucureşti, România

Atitudinea preventivă oro-dentară este absolut necesară pentru sănătatea orală a 
pacienţilor trataţi prin implanturi dentare. Strategiile preventive se implementează fie 
înaintea tratamentului implanto-protetic, pe parcursul său cât şi după terminarea lui, 
având rolul de a menţine rezultatele acestuia pe o perioadă cât mai lungă de timp. Totul 
începe cu realizarea unui plan preventiv individualizat corespunzător situaţiei iniţiale 
(prechirurgicale) şi cu stabilirea indicaţiilor şi planului de tratament implanto-protetic. 
Atitudinea preventivă este prezentă inclusiv pe parcursul tratamentului chirurgical 
şi stă inclusiv la baza alegerii tipului de protezare. O serie importantă de strategii 
preventive se aplică după ce tratamentele chirurgicale şi protetice s-au încheiat. Ele se 
bazează pe controale periodice clinice şi radiologice şi vizează atât piesele protetice cu 
sprijin implantar, cât şi restul dinţilor restanţi. Este vorba despre detartraje şi igienizări 
profesionale, dar şi despre elaborarea unui plan individualizat de igienă orală, care 
cupinde pe lângă periajul dentar obişnuit şi diverse mijloace ajutătoare menite să 
păstreze o bună stare de sănătate orală la aceşti pacienţi.  

PREVENTIVE STRATEGIES FOR PATIENTS WITH DENTAL IMPLANTS

A preventive approach is mandatory for the oral health of patients treated with dental 
implants. Preventive strategies are performed before, during and after the surgical and 
prosthetic treatments, having as the main goal to maintain their results if possible. It 
starts with a preventive dental care plan especially designed for the initial (pre-surgical) 
clinical situation and continues with patients’ selection and surgical and prosthetic 
treatment plan. The preventive approach is also present during the surgical treatment 
and has an important role in choosing the right type of prosthesis. A lot of preventive 
strategies are applied after the surgical and prosthetic treatments have ended. They 
are based on periodic check-ups (clinical and radiological) and target both the implant 
supported prosthetic parts and the rest of the teeth and oral mucosa. A lot of preventive 
strategies are developed such as scaling, professional teeth cleaning, and an oral hygiene 
plan especially designed for the new clinical status, which includes in addition to the 
usual toothbrushing a lot of items (instruments for interdental care, dentifrices, mouth 
rinses etc.) meant to maintain a good oral health for these patients.
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CLINICAL AND EXPERIMENTAL STUDY OF BIOHPP ABUTMENTS AND 
THEIR GINGIVAL RESPONSE

María Pastor VALLÉS1, José E. Maté-Sánchez de VAL1

1 „San Antonio de Murcia! Catholic University, Murcia, Spain

Background
For the long-term success of the implant, not only osseointegration is important, but 

also the epithelium around the implant neck and the quality of the connective tissue 
attachment to the implant abutment surface. A good marginal fit between the implant 
and the abutment is important to prevent bacterial microfiltration that can interfere with 
the health of the peri-implant tissues.

Healing or prosthetic abutments are a critical and important part of implant 
rehabilitation, as well as implant survival, since the peri-implant soft tissue protects by 
sealing the peri-implant bone from oral contamination.

BioHPP is a synthetic polymer material, PEEK, being an alternative to titanium, due to 
its biocompatibility, modulus of elasticity similar to that of human bone, and low plaque 
accumulation.

Knowing the effect of PEEK reinforced with ceramics with the soft tissues that 
surround the implant abutments is an important factor in establishing clinical application 
protocols and evaluating possible effects at the cellular level. Therefore, in our study, 
we want to observe the behavior of BioHPP in in vitro and in vivo studies in humans. 
Considering the effect that the abutments have on soft tissues.

Objectives
To evaluate the effect of BioHPP abutments compared to titanium abutments on soft 

tissue, clinically and radiographically. In addition, observe tissue changes with HELBO 
laser aplical on BioHPP and titanium abutments.

Material and methods
It is an experimental in vivo study in humans, in which changes were observed at the 

radiographic and clinical level in 10 implants, divided into three main groups, group 1 with 
BioHPP abutments, group 2 with titanium abutments and a control group with silicone 
plugs. cicatrization. Analyzing levels of bacterial plaque, bleeding and depth on probing, 
height of peri-implant mucosa and width of keratinized mucosa. As well as the marginal 
bone level by radiographs, at 2 weeks and 4 months after surgery.

A biopsy was taken in 4 implants, due to excess soft tissue, analyzing changes in 
inflammatory markers at the cellular level, comparing the tissue response in BioHHP 
abutments versus titanium abutments, as well as whether it varies with use. HELBO laser 
in disinfection therapy and therefore soft tissue inflammation.

Results
Our study focuses on the behavior of peri-implant soft tissue cells. All implants were 

integrated without causing an anomalous inflammatory response. BioHPP abutments 
as the definitive implant abutment have been shown to be a suitable material, since 
it presents more viability and cell proliferation as demonstrated by Da Cruz MB. et al, 
Ramenzoni L. et al, although it is not statistically significant.
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Regarding radiographic differences, less bone loss was observed in BioHPP 
abutments compared to titanium. In the biopsied samples, the sample contained cells 
with a similar inflammatory level in both groups. Being less in the cases in which the 
HELBO laser was used.

Conclusions
After the analysis of the clinical, radiographic and tissue experimental study, the 

BioHPP implant abutments show a high biocompatibility, reducing the inflammatory 
response of the soft tissues. 
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IMPRIMAREA TRIDEMENSIONALĂ – TEHNICI ȘI MATERIALE CARE 
DESCHID NOI PERSPECTIVE ÎN PRACTICA STOMATOLOGICĂ

Marina MELEȘCANU-IMRE1, Veaceslav SARAMET1, Alexandra RIPSZKY-TOTAN1, 
Ana Maria Cristina ȚÂNCU1

1Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, 
București, România

În ultimul deceniu, s-au deschis noi perspective pentru nobila noastră profesie – 
tehnologiile digitale sunt, din ce în ce mai mult, în fiecare zi, implementate în cabinetul 
stomatologic, asigurând  precizie mai mare, predictibilitate și facilitarea fluxului de 
tratament stomatologic, conferind astfel avantaje semnificative atât medicului cât și 
pacientului.

Alături de tehnologia CAD-CAM, tehnologia de imprimare 3D sau tehnologia aditivă, 
este o metodă eficientă, accesibilă și rapidă, cu multiple aplicații în diverse domenii 
stomatologice: implantologie(ghiduri chirurgicale), ortodonție (diferite dispozitive), 
protetică fixă (modele, restaurări provizorii, restaurări definitive, gutiere de ocluzie), 
protetică mobilă (proteze totale), training pentru specialiști. 

Astfel, tehnologia de imprimare 3D se dezvoltă rapid și reprezintă un subiect 
important în literatura științifică de specialitate, tipurile de imprimante  (de diferite 
rezoluții și viteze de imprimare), tehnicile de imprimare, dar și materialele utilizate 
constituind subiecte de mare actualitate și perspectivă.

În ceea ce privește materialele utilizate, rășinile de tip metil metacrilat și mai recent 
ceramica, sunt prezentate studii privind interacțiunile biochimice ale acestora cu mediul 
oral precum și biocompatibilitatea acestora.

Referitor la tehnicile de imprimare 3D, cele mai frecvent utilizate în stomatologie sunt 
următoarele: stereo-litografie (SLA), sinterizare selectivă cu laser (SLS), topire selectivă 
cu laser (SLM), tehnologie cu jet triplu (Imprimare Polyjet) și imprimare prin modelare 
(FDM).

Având în vedere acest context, scopul acestei prezentări științifice este de a efectua 
o analiză a posibilităților actuale oferite de imprimarea 3D și de a evidenția viitoarele 
perspective pentru practica stomatologică.

3D PRINTING – TECHNIQUES AND MATERIALS THAT OPEN NEW 
PERSPECTIVES IN DENTAL PRACTICE

 In the last decade, new perspectives have opened up for our noble profession - the 
new digital technologies become more and more, each day, implemented in the dental 
practice, ensuring a higher accuracy, predictability and facilitating the dentistry flow 
treatment, thus conferring significant advantages both to the doctor and the patient. 

Along with CAD-CAM process, 3D printing technology or the additive technology, 
is an efficient, accessible and fast method of reproduction with multiple applications in 
various dentistry fields: implantology (surgical guides), orthodontics (various appliances), 
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fixed prosthodontics (models, temporary and final crowns and bridges, occlusal splints), 
removable prosthodontics (complete dentures), training. 

The 3D printing technology is rapidly developing and represents an important topic in 
scientific literature, the 3D printer types (with different resolutions and printing speeds), 
the printing techniques and the materials used in this process, representing very actual 
and prospective subjects.

Regarding the materials used, methyl methacrylate type resins and more recently 
ceramics, studies on biochemical interactions with the oral environment and 
biocompatibility are presented.

With regard to the dental 3D printing techniques, the most commonly used in 
dentistry are the following: stereo-lithography (SLA), selective laser sintering (SLS), 
selective laser melting (SLM), triple jetting technology (Polyjet Printing) and fused 
deposition modelling printing (FDM). 

Given this context, the purpose of this scientific presentation is to perform a review of 
the current possibilities offered by 3D printing and to highlight the new perspectives for 
dentistry.
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TRANSFERUL CONFORMĂRII GINGIVALE ÎN PROTETICA FIXĂ
Cristian DUMITRESCU1

1 Clincia Dent Estet, București, ROmânia 

Deseori se întâmplă să nu fim multumiți de piesele protetice în raport cu gingia pe 
dinți și pe implanturi. Această prezentare va aborda diferite metode de planificare și 
obținere a corpurilor de punte ovate, de conformarea gingiei în jurul implanturilor și 
transferul informației către laboratorul de tehnică dentară.

GINGIVAL TRANSFER IN FIXED PROSTHODONTICS

It often happens to not be satisfied with the way artificial teeth interact with gum 
on teeth and implants. This lecture will approach different methods of planning and 
obtaining an ovate pontic, gum conformation and the transfer of information to the dental 
laboratory.
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TEHNICI DIGITALE DE PREFIGURARE ESTETICĂ ÎN PROTEZAREA 
FIXĂ ȘI MOBILĂ

Ana Maria Cristina ȚÂNCU1, Marina MELEȘCANU-IMRE1

1Disciplina de Protezare Totală, Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea de 
Medicină și Farmacie  Carol Davila”, București, România

Utilizarea tehnologiilor digitale a deschis noi orizonturi în medicina dentară, de 
la realizarea radiografiilor digitale la softuri de design a viitorului zâmbet și utilizarea 
tehnologiilor de tip CAD/CAM sau 3D Printing,  toate acestea îmbunătățind  fluxul de 
lucru în protezarea fixă și mobilă. Platformele digitale de Smile Design si-au dovedit 
necesitatea în tratamentele protetice, datorită predictibilității rezultatului estetic final și 
posibilității previzualizării acestuia, facilitând motivarea pacienților.  Digital Smile Design, 
Keynote, Smile Designer Pro, Planmeca Romexis Smile Design, Visagismile( corelarea 
formei dinților cu personalitatea pacientului) sau Smilecloud( stocare și accesare a 
datelor în Cloud) sunt  software-uri care permit o analiza comprehensivă a cazurilor 
cu implicarea directă a pacientului și îmbunătățesc comunicarea vizuală cu pacientul, 
crescându-i acestuia încrederea în rezultatul final. Prin utilizarea acestor platforme 
digitale de prefigurare estetică, pacientul este implicat în procesul de design încă de la 
început, putând  să previzualizeze aspectul estetic final  si sa contribuie activ la reușita 
estetică a tratamentului protetic. Tehnicile digitale aduc beneficii importante în ceea ce 
privește succesul tratamentului în  protezarea fixă și mobilă și sprijină medicii stomatologi 
în rezolvarea cazurilor complexe, reducând timpul de lucru și minimizând apariția erorilor, 
aceștia devenind mai eficienți și mai rapizi în obținerea unor restaurări estetice ce oferă 
naturalețe zâmbetelor.

 
DIGITAL TECHNIQUES FOR AESTHETIC PLANNING IN FIXED AND 
MOBILE PROSTHETIC TREATMENT

The use of digital techniques opened new frontiers in dental medicine, from the 
digital Rx′  s to smile design software and the use of CAD/CAM and 3D printing, all of this 
enhancing the fixed and mobile prosthetic treatment workflows. The Digital Smile Design 
platforms show their importance in prosthetic treatments, due to the predictability of the 
result, facilitating the patient′s  motivation. Digital Smile Design, Keynote, Smile Designer 
Pro, Planmeca Romexis Smile Design, Exocad Dental CAD, Visagismile (correlating the 
teeth form ant the patient′s personality) or Smilecloud (data cloud storage and access) 
are software that allow a comprehensive analysis of the complex cases, with the direct 
patient′  s participation and enhance the visual communication with the patient and 
his confidence for the result. Using this platforms, the patient has the possibility, from 
the beginning, to a previsualise the aesthetic final aspect and actively contribute to the 
aesthetic success of the prosthetic treatment.

The digital techniques bring important benefits for the treatment′ s success in 
fixed and mobile prosthodontics and support the dentists in solving the complex cases 
minimising the errors, making them more rapid and efficient in obtaining aesthetic 
restorations offering naturalness to smiles.
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 20 DE ANI DE EXPERIENȚĂ ÎN STOMATOLOGIA DIGITALĂ
Alexandru PETRE1

1Disciplina de Protetică Dentară Fixă și Ocluzologie, Facultatea de Medicină Dentară, 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, România

Este prezentată experiența de peste 20 de ani a autorului în utilizarea tehnologiilor 
digitale în practica stomatologică restauratorie, în special protetică – pe dinți și 
implanturi dentare. Digitalizarea centrelor de imagistică medicală și a laboratoarelor de 
tehnică dentară este deja o realitate. Pentru clinică, entuziasmul comercial și academic 
pentru stomatologia digitală sunt foarte mari, unele așteptări fiind îndeplinite, altele 
așteptându-și confirmarea

20 YEARS OF EXPERIENCE IN DIGITAL DENTISTRY

We present our personal experience of over 20 years in the use of digital technologies 
for a restorative dental practice, focused on dental and implant prosthetics. For dental 
laboratories and radiology centers, the industry has made it so that there is no turning 
back. For the dental clinic the academic and commercial enthusiasm are very high. What 
do we know to actually do with digital technology today, what do we hope to know 
tomorrow.

PROTETICĂ/PROSTHESIS
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PROTEZA TOTALĂ... POVESTE FĂRĂ SFÂRȘIT SAU UN CAZ PE CARE 
NU ȘI L-A DORIT NIMENI

Octavian JECHEREANU1

1 Medlife Genesys, Arad, România

În mod sigur vă puneți întrebarea: se mai pot spune câteva noutăți utilizabile 
despre protezarea totală? Mai ales că este ramura care are o stereotipie monotonă în 
succesiunea fazelor și a etapelor de execuție, dar și cea care reunește una dintre cele mai 
ample bibliografii și literaturi de specialitate.

   Voi supune atenției câteva noutăți legate de amprentarea câmpului protetic, de 
înregistrarea ocluziei, cu noutăți sub aspect ocluzal în montarea dinților artificiali.

   Având în vedere că în spatele fiecarui medic de succes se află un technician 
profesionist, sper să putem ridica nivelul calitativ nu doar în protetica mobilă.

TOTAL PROSTHESIS... A NEVER ENDING STORY OR A CLINICAL CASE 
WHICH NOBODY WISHED FOR

   Precisely you ask the question: can there be said a few more new usable things 
about total prosthesis?

Mainly because it is the branch that has a monotonous stereotype in the sequence of 
phases and stages of execution and because that is the dental branch that has the largest 
bibliography and specialized literature. 

   I will come today with some novelties related to impression of the prosthetic fild, to 
occlusion recording, with novelties in artificial teeth assemblies.

   And because behind every successful doctor is a professional technician,I hope to be 
able to raise the level of quality not only in the  total prosthetics.

PROTETICĂ/PROSTHESIS
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SURGICAL TECHNIQUES FOR SOFT TISSUE REGENERATION
Anton SCULEAN1

1 Department of Periodontology, Dental Research Center (DRC), School of Dental 
Medicine, University of Berne, Switzerland

Predictable coverage of maxillary multiple adjacent recessions and of mandibular 
single and deep recessions is still a challenge for the clinician. A number of factors such 
as tooth anatomy and position, recession depth and width, presence or absence of 
supporting bone, and thickness of the soft tissues may limit the management of soft 
tissues and consequently impair the outcomes. Emerging evidence indicates that the 
modified coronally advanced tunnel (MCAT) or the recently described laterally closed 
tunnel (LCT) and the combined MCAT + LCT technique result in predictable outcomes 
and long-term stability. Moreover, these techniques have been also successfully used for 
the treatment of recessions at dental implants.

The aims of the presentation are:
To provide the biologic rationale and treatment philosophy for the use of MCAT, LCT 

and the combination of MCAT + LCT for soft tissue reconstruction in various clinical 
scenarios.

Based on clinical cases and surgical videos to illustrate the step-by-step procedure for 
the MCAT and LCT.
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ROLUL LASERELOR ÎN TERAPIA PARODONTALĂ
Cristina NECULAU1

1 Clinica OnDental, București, România 

Medicina modernă este orientată către utilizarea procedurilor minim invazive prin 
folosirea laserelor. Acestea au rolul de a îmbunătăți considerabil actul terapeutic oferind 
tratamente eficiente și sigure.

În terapia parodontală, laserul are un rol substanțial datorită capacității acestuia de a 
acționa asupra țesuturilor parodontale prin efectul de biostimulare, având totodată efect 
antiinflamator și antimicrobian.

Biostimularea suprimă durerea prin activitate celulară ce duce la eliberarea de 
endorfine, creșterea secreției de serotonina și inhibarea nociceptorilor; diminuează 
edemul; favorizează drenajul limfatic prin stimularea activității limfocitelor; reduce stresul 
oxidativ; stimulează producția de adenozin trifosfat (ATP).

Prin utilizarea celor două lungiumi de undă: 940nm (laser diodă) și 2780nm (laser 
Er,Cr:YSGG) terapia parodontală laser reușește să elimine majoritatea dezavantajelor 
tratamentelor clasice și a folosirii substanțelor adjuvante pentru dezinfecție.

Laserul diodă 940nm este absorbit în principal în pigment având efect antibacterian 
și de reducere a contaminării încrucișate. Îmbunătățește vindecarea parodontală prin 
biostimularea colagenului și a factorilor de creștere. 

Laserul cu lungimea de undă 2780nm (Er,Cr:YSGG) poate fi utilizat cu succes pentru 
îndepărtarea biofilmului bacterian, a  depozitelor bacteriene calcificate, a smear layer-ului 
de la nivelul suprafețelor radiculare și a țesutului de granulație. La nivel osos stimulează 
producerea de fosfatază alcalină implicată în regenerarea osoasă.

Astfel, prezenta lucrare încearcă să clarifice că utilizarea laserelor în tratamentul 
parodontal duce la o îmbunătățire semnificativă a indicilor de sănătate parodontală și a 
nivelului osos prin întârzierea creșterii epiteliale, efectul antimicrobian, de regenerare și 
biostimulare  a țesuturilor parodontale.

LASERS IN PERIODONTAL THERAPY

Modern medicine is geared toward using minimally invasive procedures using lasers. 
They have the purpose to greatly improve the medical practice, offering efficient and safe 
treatments.

In periodontal therapy lasers serve an extremely important purpose due to their 
capacity to act on periodontal tissues by biostimulation, also having  anti-inflammatory 
and antimicrobial effects. 

Biostimulation suppresses pain by cellular activity which leads to endorphin release, 
increased serotonin secretion and inhibition of nociceptors; decreases edema; promotes 
lymphatic drainage by stimulating lymphocyte activity;  reduces oxidative stress; 
stimulates ATP (adenosine triphosphate production. 
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By using two wavelengths 940 nm diode laser and 2780 nm Er,Cr:YSGG, the 
periodontal laser therapy eliminates most of the disadvantages of classic therapy 
procedures and the use of auxiliary disinfecting agents.

The diode laser 940 nm is absorbed mainly in pigments, creating an antibacterial 
effect and reduced cross contamination. It improves periodontal healing by collagen 
stimulation and growth factors. 

The laser wavelength 2780 nm (Er,Cr:YSGG) can be successfully used for removing 
plaque, mineralized bacterial deposits, smear layer from root surfaces and granulation 
tissue. 

At the bone level it stimulates alkaline phosphatase production involved in osseous 
regeneration.

Thus, this current paper tries to clarify that using lasers in periodontal therapy leads 
to a significant improvement of periodontal health indicators and of the bone levels by 
delaying epithelial growth, antimicrobial effects, regeneration and biostimulation of 
periodontal tissues.
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VALOAREA ȘI LOCUL TRATAMENTELOR MEDICAMENTOASE ÎN 
GESTIONAREA STĂRILOR DE SUFERINȚE PARODONTALE

Cinel MALIȚA1

1 Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, România

Complexitatea etiopatogenică și de manifestări clinice ale stărilor de suferințe 
parodontale impun abordări terapeutice individualizate și mai ales complexe. Aceste 
mijloace terapeutice sunt eșalonate pe etape distincte și își recunosc un loc aparte. 
Deoarece majoritatea afecțiunilor parodontale marginale sunt de cauză microbiană, 
impunerea unor tratamente medicamentoase locale și generale sunt argumentate 
pe deplin. Astfel, sunt recunoscute ca eficiente produse tipizate sau magistrale cu 
efect specific asupra coloniilor ce afectează în lanț structurile tisulare parodontale. 
De aceea prezenta lucrare încercă să clarifice care sunt medicamentele potrivite în 
farmacodinamica lor, spre a fi utilizate în tratamentul specific stărilor de suferință 
parodontală cronică. 

THE VALUE AND PLACE OF DRUG TREATMENTS IN THE MANAGEMENT OF 
PERIODONTAL DISEASE

The etiopathogenic complexity and clinical manifestation of periodontal disease 
requires complex and personalized treatment protocols. These therapeutical protocols 
are split into different stages and have their own place in periodontal treatment. 
Because the majority of periodontal diseases are due to microbial causes, general and 
localized drug treatments are necessary. Thus, magistral medicines and prescribed drug 
treatments are widely recognized as efficient, with a targeted outcome on bacterial 
colonies which affect the periodontal tissues in chain reactions. As such, this paper is 
trying to clarify which are the right drugs in their pharmacodynamics, to be used in the 
targeted treatments for chronic periodontitis. 
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URMĂRIREA ETAPELOR PRIMARE DE FORMARE A PLĂCII BACTERIENE 
DENTARE UTILIZÂND TEHNICA DE REZONANȚĂ A PLASMONILOR DE 
SUPRAFAȚĂ (SPR)

Virgil PENȚA1, Cristina TOFAN1  
1 Clinica Pentadent, București, România 

Modul de formare  al plăcii bacteriene este de o importanță deosebită în medicina 
dentară. Înțelegerea acestui fenomen poate oferi informații prețioase îmbunătățind 
diagnosticul clinic De asemenea, poate duce la o mai mare  rată de predictibilitate 
și succes în cursul tratamentelor efectuate, cu scăderea consecutivă a incidenței 
afecțiunilor dentare. Analiza SPR oferă o nouă perspectivă introducând posibilitatea 
observării directe a interacțiunilor bacteriene în timp real, pe un model ce reproduce 
fidel condițiile din cavitatea orală. Aplicarea acestei investigații fizico-chimice a dus fără 
echivoc și la o vizualizare clară a fenomenului de structurare al peliculei dobândite, strat 
proteic pur, dar și a interacțiunii ulterioare cu Streptococcus Mutans un patogen major în 
patologia carioasă dentară. Urmărirea și înțelegerea mai clară a acestor etape ar putea 
constitui baza prevenției unei largi palete de patologii orale.

USING SURFACE PLASMON RESONANCE (SPR) FOR BETTER 
UNDERSTANDING OF DENTAL PLAQUE FORMATION 

Understanding complex formation of the dental plaque is of vital importance in 
dentistry. Comprehending these phenomena could offer precious insight to clinical 
diagnosis and prognosis increasing the predictability and success of dental treatments 
and decreasing the incidence of dental affections. Surface Plasmon Resonance (SPR) 
offers a new perspective allowing for direct observations of live interaction processes on 
a model very similar to the oral environment. The use of the specific physical-chemical 
technique has clearly led to the real-time observation of the acquired pellicle build-up 
and further interaction to a known Intra-oral major pathogen Streptococcus Mutans. The 
formation of the acquired protein pellicle and its interactions could be observed on our 
micro-scale replica of the human oral environment underlining its importance for future 
prevention of many pathological oral processes.
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DECIZII TERAPEUTICE ÎN FORMELE DE PARODONTITĂ CE AFECTEAZĂ 
ZONA FRONTALĂ

Mariana CĂRĂMIDĂ1

1 Departamentul de Sănătate Orală și Stomatologie Comunitară, Facultatea de 
Medicină Dentară, Universitatea de Medicină și Farmacie „ Carol Davila”, București, 
România

Parodontita în formele sale severe reduce major funcționalitatea pacienților, iar când 
este implicată și zona frontală apare efectul cumulat dat de afectarea atât funcțională 
cât și estetică, ceea ce atrage după sine o reducere a calității vieții pacienților. Deciziile 
terapeutice trebuie adaptate astfel încât să răspundă acestor nevoi funcționale și 
estetice ale pacienților. 

Extragem sau menținem? Tratament ȘI chirurgical sau DOAR chirurgical? Cu sau fără 
adăugare de grefă osoasă? Acestea sunt o parte dintre întrebările pe care parodontologii 
și le pun în astfel de cazuri și la care prezentarea de față urmărește să ofere câteva 
răspunsuri. 

Prezentarea va include o serie de cazuri clinice pe baza cărora se va evidenția, 
conform consensurilor internaționale actuale în domeniul parodontologiei, criteriile de 
dignostic ale parodontitei stadiul III și IV precum și soluțiile de tratament cu toate etapele 
necesare dar cu detalierea, în mod particular, a etapei chirurgicale de regenerare tisulară.

În cazul pacienților tineri cu această formă de parodontită, se vor prezenta și o serie 
de factori care au o mare importanță asupra prognosticului, pe baza cărora se stabilește 
gradul parodontitei, dar în funcție de care ne adaptăm soluția terapeutică.  

Această prezentare este adresată medicilor stomatologi generaliști sau specialiști 
pentru o mai bună comunicare cu specialiștii parodontologi pentru tratamentul 
multidisciplinar al cazurilor complexe. 

     

DECISION-MAKING IN CLINICAL CASES WITH PERIODONTITIS IN 
ANTERIOR AREA

Severe forms of periodontitis reduce significantly patients’ functionality and when 
anterior area is also involved, there is a cumulative effect of not only function but also 
esthetic affection, which reduce patients’ quality of life. And therapeutical decisions need 
to be adapted to address functional and esthetic needs for patients. 

To extract or to keep? ALSO surgical or ONLY surgical treatment? With or without 
bone graft? These are only a part of the questions that periodontists have in these forms 
of periodontitis and to which this presentation aims to offer a few answers. 

The presentation will include a series of clinical cases to point out, base on updated 
international consensus in periodontal field, the criteria used for the diagnosis of stage 
III and IV of periodontitis, as well as therapeutic solutions with the necessary stages to 
follow, with detailed description of the surgical stage of tissue regeneration, in particular.  
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In cases of young patients with this form of periodontitis, there will be described a 
series of factors with important impact on the prognosis, used for the assessment of the 
stage of periodontitis and based on which we adapt the therapeutic solution. 

This presentation is recommended for general practice dentists of specialists for a 
improved communication with the periodontal specialists in multidisciplinary treatment 
of complex cases. 
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RESORBȚIA RADICULARĂ ASOCIATĂ TRATAMENTULUI ORTODONTIC
Ecaterina IONESCU1, Angelica BENCZE1, Adriana VASILACHE1, Anca 
DRAGOMIRESCU1

1 Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, România

Resorbția radiculară reprezintă procesul de pierdere progresivă a țesuturilor dure 
ale rădăcinii dentare (cement și dentină) sub acțiunea odontoclaștilor. Proces fiziologic 
în dentiția deciduală și mixtă, ce permite exfolierea dinților temporari și astfel erupția 
celor succesionali; în cazul apariției sale la nivelul dinților permanenți resorbția radiculară 
este fenomen patologic. Una dintre situațiile în care se poate decela resorbție radiculară 
a dinților permanenți o reprezintă tratamentul ortodontic, pierderea structurii dentare 
apărând consecutiv unui dezechilibru în procesele de remodelare osoasă asociate 
deplasării dentare, când capacitatea reparatorie a cementului este depășită, iar dentina 
este expusă acțiunii odontoclaștilor activați. 

Etiopatogenia resorbției radiculare este plurifactorială, iar factorii implicați în apariția 
acestui fenomen nu sunt încă deplin cunoscuți. Literatura de specialitate menționează 
variabilitatea biologică individuală (predispoziția genetică, factori sistemici, caracteristici 
morfologice ale structurilor dento-maxilare) și factori de ordin mecanic (tipul aparatului 
ortodontic utilizat, abordarea unui tratament extracționist sau conservator, caracteristici 
ale forțelor ortodontice).

Scurtarea rădăcinilor dentare pe parcursul tratamentului ortodontic poate îmbrăca 
o formă localizată sau generalizată, gradul de interesare a structurii radiculare variind 
semnificativ de la un caz la altul. Chiar dacă se poate considera că orice tratament 
ortodontic este susceptibil a produce arii de resorbție cementară, aceaste leziuni 
radiculare sunt în general de amplitudine redusă, asimptomatice și fără repercusiuni 
asupra stării de sănătate dentară. În acest context, fenomenul resorbției radiculare poate 
fi comparat cu cicatricea rezultată după o intervenție chirurgicală. Exista însă și situații 
în care resorbția radiculară extinsă determină mobilitate dentară sau, în cazuri severe, 
pierderea dentară.

ROOT RESORPTION ASSOCIATED WITH ORTHODONTIC TREATMENT

Root resorption is the process of progressive loss of hard tissues of the dental root 
(cement and dentin) under the action of odontoclasts. Physiological process in the 
decidual and mixed dentition, which allows the exfoliation of temporary teeth and thus 
the eruption of the successive ones, in case of its appearance in permanent teeth, root 
resorption is a pathological phenomenon. One of the situations in which root resorption of 
permanent teeth can be detected is orthodontic treatment, the loss of dental structure 
occurring following an imbalance in bone remodeling processes associated with tooth 
displacement, when the repair capacity of cement is exceeded and the dentin is exposed 
to the action of activated odontoclasts.
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The etiology of root resorption is multifactorial and the factors involved in the 
occurrence of this phenomenon are not yet fully understood. Scientific literature 
mentions individual biological variability (genetic predisposition, systemic factors, 
morphological characteristics of dento-maxillary structures) and mechanical factors (type 
of orthodontic appliance used, extraction or conservative treatment, characteristics of 
orthodontic forces).

Shortening of dental roots during orthodontic treatment can take a localized or 
generalized form, the degree of damage to root structure varying significantly from one 
case to another. Although it can be considered that any orthodontic treatment is likely to 
produce areas of cement resorption, these root lesions are generally small, asymptomatic 
and without repercussions on dental health. In this context, the phenomenon of root 
resorption can be compared with the scar resulting after undergoing surgery. However, 
there are also situations in which root resorption is extended, causing tooth mobility or, in 
severe cases, even tooth loss.
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CRIZA DE SPAȚIU ÎN PERIOADA PERMUTĂRII DENTARE
Elina TEODORESCU1, Angelica BENCZE1, Stefan MILICESCU2, Adriana VASILACHE1

1 Disciplina de Ortodonție și Ortopedie Dento-Faciala, Universitatea de Medicină și 
Farmacie „Carol Davila”, București, România
2 Disciplina de Estetică în Medicina Dentară, Universitatea de Medicină și Farmacie 
„Carol Davila”, București, România

 Problematica crizei de spațiu în dentiția mixtă și implicit în tulburările asociate 
permutării dentare este o preocupare constantă a profilaxiei și stomatologiei pediatrice 
care cunoaște un parcurs istoric stabil și patronat de observații știintifice pertinente 
de peste 250 de ani. Cercetarea este coordonată în ritm ascendent cu patologia în 
devenire a organismului expus modificărilor de creștere prepubertară  și influențate 
de caracteristicile vieții citadine moderne în continuă dinamică, în care fenomenele 
evolutive ale reducerii volumului osos facial și maxilar este accelerat desincronizat față de 
reducerea volumului dentar. 

Dirijarea și controlul economiei spațiului de derivă Nance, oferit de dimensiunea 
dinților laterali temporari, precum și uneori rezerva verticală a curbelor de ocluzie face 
obiectul intervenției profilactic-preventive stomatologice arondate perioadei critice a 
dentiției mixte.

Sistemul stomatologic românesc cunoaște ca program național sistematic introdus 
încă din anii 1960 de Prof. Dr. Ioan Gal, odată cu structurarea rețelei de cabinete școlare 
stomatologice în București , urmate de organizarea acestora în întreaga țară, ridicând 
semnificativ starea medie de sănătate și echilibru oral a peste trei decade de generații, în 
raport definit pozitiv față.

Dezechilibrele survenite progresiv în sistemul asistenței stomatologice școlare a 
ultimilor 20-25 de ani, precum și informarea propagandistică disproporționată de multe 
ori neconformă domeniului reclamei, alături de dorința și așteptarea părinților față de 
o rezolvare rapidă, simplă și sumară a unei anomalii în momentul conștientizării ei, fac 
ca opinia reducerii numerice în dentiția permanentă, consecință a pierderii spațiului 
în timpul permutării dentare necontrolate, să fie din ce în ce mai frecventă în rândul 
specialiștilor.

Consecințele nu foarte tardive ale acestui concept terapeutic semnalează 
particularități de modificare a structurilor faciale, care odată cu absența sau reducerea cu 
4-8 unități dentare au ca și consecință de multe ori alterarea tipologiei și individualității 
faciale.

 O tulburare neidentificată sau ignorată a dentiției mixte conduce la o tulburare în 
dentiția permanentă soluționabilă cu sacrificiu biologic ireversibil.

SPACE CRISIS DURING TEETH PERMUTATION

The issue of space crisis in mixed dentition and implicitly in disorders associated 
with dental permutation is of a constant concern in prophylaxis and pediatric dentistry. 
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It has had a long historical course and has been the subject of relevant scientific 
observations for over 250 years. The research is performed in ascending rhythm to match 
the developing pathology of the organism exposed to prepubertal growth changes and 
influenced by the characteristics of continously dynamic modern urban life. Additionally, 
an accelerated rhythm of research is needed to account for the evolutionary phenomena 
of facial and maxillary bone volume reduction which is accelerated compared to teeth 
volume reduction.

 Directing and controlling the economy of the Nance drift space, offered by the size 
of the temporary lateral teeth, as well as sometimes the vertical reserve offered by the 
occlusion curves, is the aim of the prophylactic-preventive intervention during the critical 
period of the mixed dentition.

The Romanian oral health system experienced a systematic national program 
introduced starting with the 1960s by Prof. Dr. Ioan Gal, during the structuring of 
the network of school dental offices in Bucharest and their subsequent organization 
throughout the country. The result was a significant raising of the average oral health for 
over three decades.

 The option of numerical reduction in permanent dentition is taken more and 
more frequently by specialists due to 3 main reasons: firstly, the progressive imbalances in 
the school dental care system during the last 20-25 years, secondly, the disproportionate 
information presented in mainstream media and finally, the expectations of parents for a 
simple and brief resolution once they become aware of an anomaly. 

 Very soon after, the consequences of this therapeutic concept manifest as 
modifications of the facial structures determined by the absence or reduction of 4-8 
dental units. The consequence of these modifications is often the alteration of the facial 
typology and individuality.

 An unidentified or ignored disorder of the mixed dentition may lead to a disorder 
in the permanent dentition that can only be solved with irreversible biological sacrifice.
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OPORTUNITATEA EVALUĂRII ORTODONTICE LA VÂRSTA DE CREŞTERE
Angelica BENCZE1, Adriana VASILACHE1, Anca DRAGOMIRESCU1, Ecaterina 
IONESCU1, 

1 Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, România

Frecvenţa anomaliilor dento-maxilare este în continuă creştere în rândul populaţiei 
generale, studii antropologice demonstrând că în ultimele secole această prevalenţă a 
crescut de câteva ori. În funcţie de tipul şi gravitatea anomaliei dento-maxilare, semnele 
sale clinice pot fi evidente din perioada dentiţiei temporare sau mixte timpurii.

Stomatologul generalist şi pedodontul au frecvent principala responsabilitate de 
a identifica și trimite la consult de specialitate pacienții care ar necesita intervenţie 
ortodontică precoce pentru a preveni deteriorarea stării lor de sănătate oro-dentară. 
Instituirea la momentul optim a tratamentului ortodontic permite utilizarea potenţialului 
de creştere al organismului în sensul corectării anomaliei dento-maxilare, reducând 
adesea necesitatea unor tratamente complexe la vârsta adolescenţei sau maturităţii.

Constatăm, însă, că în practica clinică există un grad de variație în aprecierea 
necesității tratamentului ortodontic. Aceste diferențe pot proveni uneori din formarea 
sau experiența practicianului, dar pot fi cauzate şi de absenţa unui ghid unitar de evaluare 
a nevoii de tratament ortodontic de către medicii stomatologi generalişti, ca parte a 
evaluării de rutină a pacienților. Astfel, venind în sprijinul practicienilor, prezentarea 
noastră face o trecere în revistă a principalelor modalităţi de analiză a indicaţiei 
consultului ortodontic la vârsta de creştere.

OPTIMAL ORTHODONTIC REFERRAL TIMING DURING GROWTH PERIOD

The frequency of dento-maxillary anomalies is constantly increasing in the general 
population, anthropological studies showing that in recent centuries this prevalence 
has increased several times. Depending on the type and severity of the dento-maxillary 
anomaly, its clinical signs may be evident from the period of temporary or early mixed 
dentition.

The general dentist and the pedodontist frequently have the main responsibility to 
identify and send for orthodontic evaluation the patients who would need and benefit 
from the early orthodontic intervention in order to prevent the deterioration of the oral 
health condition. The timely establishment of orthodontic treatment allows the use of 
the body’s growth potential in the sense of correcting the dento-maxillary anomaly, often 
reducing the need for complex treatments in adolescence or adulthood.

We’ve noticed that in the dental office there is a degree of variation in the assessment 
of the need for orthodontic treatment. These differences may sometimes come from the 
practitioner’s training or experience, but may also be due to the absence of a guide for 
assessing the need for orthodontic treatment by general practitioners as part of routine 
patient assessment. Thus, coming to the aid of practitioners, our presentation reviews 
the main methods of analysing the indication of orthodontic consultation at the age of 
growth. 
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ORTODONȚIA PREPROTETICĂ ADJUVANTĂ. NECESITATE SAU ÎNTÂRZIERE 
ÎN STOMATOLOGIA ESTETICĂ COMPLEXĂ?

Stefan MILICESCU1, George ION2, Elina TEODORESCU3 
1 Disciplina de Estetică în Medicina Dentară, Universitatea de Medicină și Farmacie 
„Carol Davila”, Bucuresti, România
2 Disciplina de Protetică Dentară Fixă și Ocluzologie, Universitatea de Medicină și 
Farmacie „Carol Davila”, Bucuresti, România
3 Disciplina de Ortodonție și Ortopedie Dento-Facială, Universitatea de Medicină și 
Farmacie „Carol Davila”, București, România

 Autorii abordează în această conferință o situație veche, întâlnită nu sporadic 
în terapia protetică, axându-se mai ales pe modificarea cantitativă și calitativă 
tridimensional a spațiului de edentație, consecutiv migrării dinților limitanți, respectiv 
antagoniști. Această migrare presupune cel mai frecvent distalizare, la care se pot 
supraadăuga rotații, linguo-înclinare și mai rar vestibulo-înclinare.

 În aceeași măsură și migrarea mezială, dar mai ales mezioînclinarea și denivelarea 
planului de ocluzie necesită terapie ortodontică pentru a obține dinți stâlpi viabili, 
expuși în condiții optime forțelor ocluzale masticatorii. În absența corecției ortodontice 
preprotetice, suportul structurilor parodontale, afectat deja de deplasările dentare și 
supraîncărcate de restaurarea protetică solicită incalculabil calitatea elementelor de 
susținere, cu compromiterea lor în final.

 Eventualitatea repoziționării ortodontice și a reîmpărțirii câmpului și a forțelor 
protetice în funcție de starea locală și generală a subiectului poate aduce, indiferent de 
vârsta pacientului, zona de echilibru a rezervei biologice existente, care are ca urmare o 
recalculare optimizată a rezistenței elementelor de suport ale câmpului protetic.

ADJUNCTIVE PRE-PROSTHETIC ORTHODONTICS. NEED OR DELAY IN 
COMPLEX AESTHETIC DENTISTRY?

The authors address in this conference an old situation, frequently encountered in 
prosthetic therapy. The focus is especially on the quantitative and qualitative three-
dimensional change of the edentulous space, following the migration of both limiting and 
antagonist teeth. This migration involves most frequently distalization, to which rotations 
and lingual-tipping can be added and less frequently buccal-tipping.

The mesio-inclination and unevenness of the occlusal plane, and to a lesser extent, 
mesial migration, require orthodontic therapy in order to obtain viable abutment teeth. 
In the absence of pre-prosthetic orthodontic correction, the support of the periodontal 
structures, already affected by the dental displacements and overloaded by the 
prosthetic restoration, places high demands on the supporting elements, eventually 
compromising them.  

The possibility of orthodontic repositioning as well as the redistribution of the 
prosthetic field and forces according to the local and general condition of the subject can 
be performed, regardless of the patient’s age. Thus, the equilibrium zone of the existing 
biological reserve will be improved, which results in an optimized recalculation of the 
strength of the prosthetic field support elements.
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ORTHODONTIC, ORTHOPEDIC AND SURGICAL CORRECTION FOR 
OPEN BITES

Mauricio GONZALES1

1 Mexico City, Mexico

The dentoalveolar open bite is a very difficult malocclusion to treat, especially when is 
a problem for eating and speaking since the tongue is trapped between the teeth and the 
lips. 

 The magnitude of the dentoalveolar open bite depends on the degree of eruption of 
the teeth. Supraoclussion of the molars or infraocclusion of the incisors. It can also be 
combined with a lateral tongue thrust. 

In the vertical growth pattern, the dentoalveolar symptoms are protrusion of the 
upper incisors and a lingual inclination of the lower incisors. In the horizontal growth 
pattern, the dentoalveolar symptoms are proclination of the upper and lower incisors. 

In the Skeletal open bite, the anterior facial height is long and excessive, especially at 
the level of the lower third of the face, while the posterior height (branch height) is short. 

Treatment should be aimed at intruding the extruded upper teeth or preventing 
them from erupting at the same time as the other structures grow (relative intrusion). 
Elongated face syndrome. 

Patients with a skeletal open bite patients with elongated faces, orthopedic, 
Orthodontic and Surgical treatments are required to satisfy the needs of each case, and 
careful diagnosis and analysis must be done in order of achieve the best treatment plan 
for each patient.
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ANXIETATEA DENTARĂ ÎN PERIOADA COPILĂRIEI – MIT SAU REALITATE? 
Mihaela TĂNASE1

1 Disciplina Pedodonție,  Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină și 
Farmacie „Carol Davila”, București, România

 Anxietatea dentară, cu o prevalență de 5-20%, ocupă a 5-a poziție într-un clasament 
al situațiilor care pot provoca sentimente de frică oamenilor, indiferent de vârsta 
acestora. Frica, an-xietatea sau odontofobia sunt considerate stări psihopatologice 
care pot fi întâlnite atât înainte, cât și în timpul unui tratament stomatologic, oricât 
de simplu ar fi acesta. Aceste stări pot să apară încă din copilărie și se manifestă 
prin diferite fenomene cognitive, emoționale sau neuro-vegetative. Astfel, frica este 
considerată un fenomen obiectiv, fiind răspunsul fiziologic al unui individ la o amenințare 
reală directă; anxietatea este un fenomen subiectiv anticipativ, fiind sentimentul de 
frică exagerată, fără suport în realitate, adesea asociată cu teama de necunoscut, iar 
fobia este considerată o frică disproporționată față de situația reală, care nu poate fi 
explicată, motivată, controlată voluntar și care poate persista mult timp, uneori chiar 
toată viața. Toate aceste manifestări psihologice ale pacienților influențează indirect 
și comportamentul medicului stomatolog, confirmându-se că tratamentul unui pacient 
anxios solicită în plus și cunoștințe teoretice, dar și abilități practice specifice, necesare 
pentru gestionarea unei astfel de situații.

DENTAL ANXIETY DURING CHILDHOOD: MYTH OR REALITY? 

 Dental anxiety, with a prevalence of 5-20%, occupies the 5th position in a ranking 
of situations that can cause feelings of fear in people, regardless of age. Fear, dental 
anxiety or odontophobia are considered psycho-pathological conditions, which can be 
encountered before and during the dental treatment, no matter how simple it may be. 
These conditions are manifested by various cognitive, emotional and neurovegetative 
phenomena; fear is an objective phenomenon, being the physiological response of an 
individual to a real direct threat. Anxiety is a subjective anticipatory phenomenon, being 
the feeling of exaggerated fear, without support, often associated with the fear of the 
unknown situation. Phobia is considered a disproportional fear to the real situation, which 
cannot be explained or motivated, voluntary controlled and persisted in time. All these 
psychological manifestations of the patients also indirectly influence the dentist behavior 
during the dental treatment, confirming that every time treatment of an anxious patient 
it also requires both theoretical and practical skills, necessary to manage properly such 
situation.
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ECC (EARLY CHILDHOOD CARIES), DISPLAZIE, DEMINERALIZARE – 
PREVENȚIE ȘI INTERVENȚIE DE LA SIMPLU LA COMPLICAT

Sgîea DENISA
1 Dent Estet 4 KIDS, București, România

Caria precoce a copilăriei (ECC) a devenit o problemă semnificativă de sănătate publică 
(care afectează în prezent mai mult de 600 de milioane de copii la nivel global) având un 
impact major asupra calității vieții copilului și a întregii familii. Este considerată o afecțiune 
mediată de biofilm, determinată de carbohidrați, multifactorială și dinamică, soldată cu 
dezechilibrul dintre demineralizarea și remineralizarea țesuturilor dure dentare. 

Prevenirea și tratamentul cariei precoce a copilăriei este structurată în etape 
care includ îmbunătățirea cunoștințelor de sănătate orală ale părinților/îngrijitorilor 
și persoanelor care lucrează în domeniul sănătății (prin diferențierea noțiunilor de 
displazie, demineralizare, early childhood caries), limitarea consumului de alimente/
băuturi ce conțin zahăr (evitarea zaharurilor libere la copiii sub 2 ani), expunerea zilnică 
la fluor, controlul efectiv al leziunilor inițiale înainte de apariția cavităților, ceea ce 
poate presupune aplicări de lacuri fluorurate și sigilarea șanțurilor și fosetelor molarilor 
susceptibili la carie, iar oprirea evoluției leziunilor cavitare prin aplicarea unui tratament 
curativ-conservativ. 

Lucrarea de față are scopul de a identifica tipul de leziune existent, de a iniția tratamentul 
adecvat, etapizat pe grupe de vârstă și de a conștientiza părinții asupra importanței tratării 
dinților temporari.

ECC (EARLY CHILDHOOD CARIES), DYSPLASIA, DEMINERALIZATION – 
PREVENTION AND INTERVENTION FROM SIMPLE TO COMPLEX CASES

Early childhood caries (ECC) has become a significant public health problem (currently 
affecting more than 600 million children globally) with a major impact on the quality of life 
of the children and thus the entire family. It is considered a biofilm-mediated condition, 
determined by carbohydrates, caused by multiple and dynamic factors resulting in the 
imbalance between demineralization and re-mineralization of dental hard tissues.

Prevention and treatment of early childhood caries is structured in stages that include 
improving the oral health knowledge of parents / caregivers and health workers (by 
differentiating the notions of dysplasia, demineralization, early childhood caries), limiting 
the consumption of food / beverages that contain sugar (avoidance of free sugars in 
children under 2 years), daily exposure to fluoride, effective early control of initial lesions 
before the appearance of cavities, which may involve the application of fluoride varnishes 
and sealing the grooves and dimples of molars susceptible to caries, and stopping the 
progression of lesions cavitations by applying a curative-conservative treatment.

The aim of this paper is to identify the type of lesions that exist, in order to initiate 
appropriate treatment, staged by age groups and to make parents aware of the importance 
of treating temporary teeth.
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PRACTICA MEDICALĂ STOMATOLOGICĂ ÎN FAȚA ACUZAȚIILOR DE 
MALPRAXIS  

Andrei NANU1

1Disciplina Elemente Juridice Medicale și Malpraxis, Universitatea de Medicină și 
Farmacie „Carol Davila”, București, România

Introducere. Deciziile pe care le iau medicii stomatologi în practica zilnică produc 
consecințe în ceea ce privește posibilitatea atragerii răspunderii juridice a acestora. 

Material și metode. Expertiza de specialitate are un rol major în soluționarea cazurilor 
de malpraxis medical. Analiza principiilor și normele procedurale aplicabile definește 
rolul și limitele expertizei. Modul în care medicul stomatolog întocmește documentația 
medicală poate influența rezultatul expertizei și soluția instanței de judecată.

Interacțiunea cu pacientul este conditionată de obligativitatea respectării drepturilor 
acestuia, așa cum reies din analiza cadrului legislativ aplicabil practicii medicale. 
Nerespectarea acestor norme legale poate conduce la atragerea răspunderii juridice a 
medicului stomatolog.

Principalul mecanism de protecție a practicii medicilor stomatologi în cazul acuzațiilor 
de malpraxis medical o reprezenta asigurarea de malpraxis, cu condiția includerii în 
contracte a unor precizări care permit îndeplinirea rolului acestora. Analiza sistemelor de 
protecție financiară permite posibilitatea identificării soluțiilor optime.

Discuții. Practica medicală îl plasează pe medicul stomatolog în centrul unor  raporturi 
juridice necunoscute acestuia în lipsa unor cunoștințe în domeniul legislației medicale. 

Analiza cadrului legislativ și a sistemului de asigurări de malpraxis ne furnizează 
soluțiile legale privind protecția practicii medicale în față acuzațiilor de malpraxis 
medical.

FACING MALPRACTICE CLAIMS IN DENTAL PRACTICE  

Introduction. By law, dentists have to assume the consequences of their clinical 
decision, they are therefore legally liable.

Material and methods. We reviewed the Romanian legal framework regarding medical 
responsibility, expertise and patient rights. We also analyzed the medical malpractice 
insurance system.

Results. Expertise regarding medical responsibility plays a major role in medical 
malpractice trials. We reviewed the principles and procedural norms of expertise 
and identified its role and limits. The way in which the dentist prepares the medical 
documentation can influence the result of the expertise and the court’s decision.

The dentist – patient relationship is regulated by legal norms in order to protect the 
patients’ rights. Failure to comply with these legal rules may lead to the legal liability of 
the dentists.

Medical malpractice insurance helps protect dentist against claims of injury, provided 
that the contracts clauses allow the fulfillment of this role. The analysis of the financial 
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protection systems allows us to identify the optimal solution for dentists.
Discuaaion. In his medical practice, the dentist establishes legal relationships. 

Without knowledge in the field of medical legislation the dentists might be unaware of 
the implications. 

The analysis of the legislative framework and of the malpractice insurance system 
provides us with the legal solutions regarding the protection of the medical practice 
against medical malpractice lawsuits. 

CONCEPTUL VUCA - DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT ÎN RELAȚIA 
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MEDIC – PACIENT 
Silviu Mirel PIȚURU1, Dragoș NICOLESCU1
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Conceptul VUCA este definit ca fiind un concept simplu ce are la bază Volatilitatea, 
Incertitudinea, Complexitatea și Ambiguitatea. Toate acestea sunt elemente cheie în 
stabilirea unor decizii și punerea lor în practică în cadrul cabinetului de medicină dentară. 
O  bună relație medic-pacient reprezintă fundația solidă a unui act medical asumat atât de 
către         medic cât și de către pacient. Lipsa de cunoaștere a interlocutorului și varietatea de 
scenarii posibile în cadrul unui tratament de medicină dentară poate crea incertitudini atât 
la cadrele medicale cât și la pacienți. Conceptul VUCA vine să ofere răspunsuri la cele mai 
dificile și complexe întrebări, în sprijinul unei bune relații medic - pacient.

THE VUCA CONCEPT – DIAGNOSIS AND TREATMENT IN THE DOCTOR-
PATIENT RELATIONSHIP

The VUCA concept is defined as a simple concept based on Volatility, Uncertainty, 
Complexity and Ambiguity. All these are key elements in establishing decisions and their 
implementation in the dental practice. A good doctor-patient relationship is the solid 
foundation of a medical act undertaken by both the doctor and the patient. Lack of 
knowledge of the interlocutor and the variety of possible scenarios in a dental treatment 
can create uncertainty for both medical staff and patients. The VUCA concept comes to 
provide answers to the most difficult and complex questions, in support of a good doctor-
patient relationship.

CERCETĂRI PRIVIND IMPLICAȚIILE PE PLAN INDIVIDUAL ȘI 
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ORGANIZAȚIONAL ALE PROCESULUI DE MANAGEMENT AL 
CUNOȘTINȚELOR, ÎN CONTEXTUL SISTEMULUI DE SĂNĂTATE DIN 
ROMÂNIA

Ion POPA 1

1Academia de Studii Economice, București, România

În contextul economiei și organizației bazate pe cunoaștere, atât comunitatea 
academică, cât și managerii din sectorul de afaceri, își îndreaptă atenția către beneficiile 
oferite de practicile de management al cunoștințelor. Există, de asemenea, o credință 
comună conform căreia crearea, dobândirea, partajarea și utilizarea cunoștințelor permite 
angajaților, echipelor și organizațiilor să își amplifice performanțele. În contextul sistemului 
de sănătate, practica medicală implică dobândirea unei cantități considerabile de 
cunoștințe și utilizarea superioară a acesteia în procesul de adoptare a deciziilor. În acest 
context, vor fi explorate implicațiile practicilor de management al cunoștințelor asupra 
rezultatelor profesionale ale personalului medical și performanțelor pe plan economic și 
social ale organizațiilor din sănătate, fiind discutate potențialele schimbări determinate de 
consecințele pandemiei COVID-19.

KNOWLEDGE MANAGEMENT PATHWAYS TOWARDS IMPROVING HEALTH 
EMPLOYEES’ AND HEALTH ORGANIZATIONS’ RELATED OUTCOMES

In the context of knowledge-based economy and knowledge-based organization, 
academic community and the business sector place increasing emphasis on knowledge 
management. There is also a common belief that creating, acquiring, sharing, and 
utilization of knowledge may empower employees, teams, and organizations to deliver 
superior performance. In the healthcare context, practicing medicine imply acquiring 
a considerable amount of knowledge and its superior utilization in medical decisions. In 
this context, will be explored the pathways of knowledge management practices towards 
health employees’ and health organizations’ related outcomes and discussed the potential 
shifts determined by COVID-19 pandemic consequences.
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IMPACTUL DIGITALIZĂRII ASUPRA PROCESULUI EDUCAȚIONAL ÎN 
RÂNDUL STUDENȚILOR STOMATOLOGI

Andreea Cristiana DIDILESCU1, Ana Maria Cristina ȚÂNCU2, Laura IOSIF2, Marina 
IMRE2
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Introducere. Pandemia COVID-19 a obligat introducerea digitalizării în procesul 
educațional al studenților stomatologi, numeroasele provocări fiind prezente atât în 
rândul cadrelor didactice, cât și al studenților. Scopul studiului prezent a fost de a evalua 
impactul educațional al digitalizării în timpul perioadei pandemice, asupra studenților 
Facultății de Medicină Dentară, UMF „Carol Davila“, București.

Metodă. Dintre cei 1808 studenți invitați să participe anonim la completarea unui 
chestionar Google online, 878 (48,56%) au răspuns la un număr de 4 întrebări socio-
demografice și 4 întrebări referitoare la impactul educației online asupra pregătirii lor 
profesionale. 

Rezultate. Din totalul respondenților, 37,93% au apreciat că nivelul de informație 
academică primită online a fost scăzut; 44,3% au considerat că timpul alocat studiului 
individual a fost modificat major, în comparație cu perioada anterioară pandemiei; 
48,52% au declarat un impact major asupra competențelor practice dobândite.

Concluzii. Impactul digitalizării în procesul educațional stomatologic a fost important. 
Este nevoie de atenție sporită din partea tuturor actorilor implicați în acest proces pentru 
a balansa și satisface nevoia de activitate practică cu activitățile desfășurate online.

THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON EDUCATIONAL PROCESS AMONG 
DENTAL STUDENTS

     
Introduction. The COVID-19 pandemic forced introduction of digitalization in the 

dental educational process, both teachers and students facing a lot of challenges with 
this respect. The aim of our study was to assess the main educational impact of the 
digitalization during COVID-19 pandemic among the dental students of „Carol Davila” 
University of Medicine and Pharmacy, Bucharest.

Methods. Out of the 1808 students invited to participate anonymously in completing 
an online Google questionnaire, 878 (48.56%) responded to 4 socio-demographic 
items, and 4 items regarding the impact of the online teaching on their professional 
development. 

Results. There were 37.93% of the students appreciating that their own level of 
acquiring the academic information through the online teaching system was low; 44.3% 
considered that the time allocated to the individual study has been consistently modified 
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in their case, as compared to the period before the Covid 19 pandemic; 48.52% of the 
respondents declared a major impact on the gain of practical skills.

Conclusions. Digitalization had an important impact on the educational aspects for 
our students. Therefore, all actors involved in this process should pay more attention to 
the balancing and satisfying the need for gain of practical skills with online activities. 
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PROVOCĂRILE ONLINE ȘI OFFLINE ÎN EDUCAȚIA MEDICALĂ DENTARĂ ÎN 
TIMPUL PANDEMIEI COVID-19

Mihnea Ioan NICOLESCU 1, 2

1Centrul de Inovație și e-Health, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, 
București, România
2Laborator de Radiobiologie, INCD „Victor Babeș”, București, România

Pandemia COVID-19 a generat probleme conexe în aproape toate domeniile, dar mai 
ales în cele medicale. Astfel, restricțiile apărute au dus la împiedicarea unei desfășurări 
normale a unor activități, inclusiv componente importante ale educației medicale. Am 
efectuat o analiză SWOT pentru identificarea pe de o parte a parametrilor didactici și 
pedagogici modificați care pot fi re-evaluați în noua paradigmă, iar pe de altă parte a 
soluțiilor posibile pentru asigurarea unei continuități la cel puțin același nivel de calitate 
educațional de dinainte de declararea pandemiei.

Studiul abordează toate cele trei etape – de planificare, de realizare și de execuție 
a unui modul educațional complex de tip „hibrid”, care  reunește provocările din mediul 
online dar și adaptarea la noile condiții de educație medicală „în noul format fizic”.

ONLINE AND OFFLINE CHALLENGES IN DENTAL MEDICAL EDUCATION 
DURING THE COVID-19 PANDEMIC

The COVID-19 pandemic has caused related problems in almost every area, but 
especially in the medical field. Restrictions led to the prevention of a normal conduct of 
activities, including important components of medical education. A SWOT analysis was 
performed to identify firstly the most affected didactic and pedagogical parameters that 
can be re-evaluated in the new paradigm, and secondly the possible solutions to ensure 
continuity at least at the pre-pandemic educational quality level.

The study addresses all three stages – planning, implementation, and execution 
of a complex „hybrid” educational module, which meets the challenges of the online 
environment but also adapts to the new conditions of medical education „in the new 
physical format”.
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IMPLICAȚIILE XEROSTOMIEI ÎN ETIOPATOGENIA AFECȚIUNILOR 
ORO-DENTARE

Carmen Larisa NICOLAE¹, Ioanina Mihaela PĂRLĂTESCU¹, Elena Claudia 
COCULESCU¹
1Disciplina de Patologie Orală, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, 
București România

Cantitatea și calitatea salivei sunt foarte importante pentru o stare optimă de 
sănătate, atât a mucoasei orale, cât și a dinților. Saliva are rol important în lubrifierea 
mucoasei orale, prin amilaza salivară are rol în digestie, dar și rol de apărare prin lizozim 
și IgAs. Zilnic sunt excretați aproximativ 600 ml de salivă, însă fluxul salivar poate fi 
influențat de factori fiziologici sau patologici. Astfel, apar modificările locale sau generale 
care definesc xerostomia – starea patologică caracterizată prin reducerea fluxului salivar 
sub 0,2 ml/minut.

Complicațiile locale, generale sau psihologice ale deficitului salivar sunt importante. 
Astfel, un flux salivar diminuat, asociat cu o igienă orală incorectă va determina 
acumularea unei cantități mari de placă dentară. Astfel, pot fi observate numeroase 
leziuni carioase în special cervicale și radiculare, gingivită cronică și parodontopatie. 
Prin scăderea concentrației salivare a factorilor nespecifici de apărare, la pacienții cu 
xerostomie pot fi observate stomatite bacteriene, limbă saburală sau candidoză orală. 
Saliva în cantitate redusă este vâscoasă și lipicioasă, iar pacienții se vor confrunta cu 
tulburări funcționale cum ar fi cele de deglutiție sau fonație, stabilitatea deficitară a 
protezelor mobile sau halenă fetidă.

Starea de sănătate oro-dentară depinde de cantitatea și de caracteristicile 
biochimice ale salivei. Evaluarea corectă a pacienților cu xerostomie este importantă 
pentru reducerea efectelor negative ale acesteia. În această prezentare vor fi descrise 
principalele afecțiuni orale și dentare asociate cu xerostomia, precum și atitudinea 
preventivă și terapeutică care trebuie avută în vedere în practica curentă stomatologică.

IMPLICATIONS OF XEROSTOMIA IN THE ETIOPATHOGENESIS OF 
ORO-DENTAL DISEASES

The quantity and quality of saliva are very important for an optimal state of health, 
both oral mucosa and  the teeth. Saliva has an important role in lubricating the oral 
mucosa, through salivary amylase it has a role in digestion, but also a defense role through 
lysozyme and IgAs. Approximately 600 ml of saliva are produced daily, but salivary flow 
may be influenced by physiological or pathological factors. Thus appear the local or 
general changes that define xerostomia - the pathological condition characterized by the 
reduction of salivary flow below 0.2 ml / minute.

Local, general or psychological complications of salivary deficiency are important. 
Thus, a diminished salivary flow, associated with poor oral hygiene will cause the 
accumulation of a large amount of dental plaque. Thus, numerous carious lesions 
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can be observed, especially cervical and radicular, chronic gingivitis and periodontal 
disease. By decreasing the salivary concentration of non-specific defense factors, 
bacterial stomatitis, sabural tongue or oral candidiasis can be observed in patients with 
xerostomia. Saliva in small amounts is viscous and sticky, and patients will experience 
functional disorders such as swallowing or phonation, poor stability of mobile prostheses 
or foul breath.

Oro-dental health depends on the amount and biochemical characteristics of saliva. 
Correct evaluation of patients with xerostomia is important to reduce its negative 
effects. This presentation will describe the main oral and dental diseases associated with 
xerostomia, as well as the preventive and therapeutic attitude that must be taken into 
account in current dental practice.
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EVALUAREA REACȚIILOR DE HIPERSENSIBILITATE LA ANESTEZICE 
LOCALE FOLOSITE ÎN STOMATOLOGIE

Roxana Silvia BUMBĂCEA1

1Disciplina Alergologie, Universitatea de Medicină și Farmacie  „Carol Davila”, 
București, România 

Anestezicele locale sunt frecvent folosite în practica medicală zilnică, în special 
de către medicii stomatologi și pot  determina  diferite reacții adverse, extrem de rar 
de natura alergică. Marea majoritate a reacțiilor adverse sunt legate de mecanismul 
farmacologic al anestezicelor locale, fiind reacții predictibile, care nu pun viața 
pacientului în pericol. Reacțiile de hipersensibilitate aparțin grupului de reactii 
impredictibile, nelegate de mecanismul farmacologic al medicamentului;  anafilaxia este 
cea mai severă reacție de hipersensibilitate, cel mai ades mediată de IgE (mecanism 
reaginic) și poate avea potențial de severitate. Reacțiile de hipersensibilitate reprezintă 
<1% din totalul reacțiilor adverse.

Grupa esterilor a fost implicată mai frecvent în apariția reacțiilor de hipersensibilitate 
comparativ cu grupa amidelor, care este mai des utilizată. În cazul suspiciunii unei reacții 
de hipersensibilitate indusă de administrarea anestezicului local se indică alcătuirea unui 
raport cu descrierea detaliată a evenimentului și tratamentului administrat în serviciul 
unde s-a efectuat anestezia locală. Ulterior, pentru diagnosticul final, pacientul este 
direcționat către serviciul de alergologie unde pe baza  istoricului detaliat al reacției  se 
efectuează testele cutanate alergologice (prick, idr si patch) și testele de provocare la 
medicamentul suspicionat și dacă este nevoie la alternative terapeutice. Testele în scop 
de screening nu sunt recomandate la persoanele fără istoric clinic compatibil cu o reacție 
de hipersensibilitate indusă de anestezice locale.

Prin urmare, monitorizarea acestor reacții, alcătuirea unui raport medical cu detalierea 
evenimentului clinic și ulterior evaluarea alergologică specifică, cu teste cutanate 
adaptate reacției sunt părți indispensabile ale unui diagnostic corect și orientează în 
alegerile terapeutice ulterioare.
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COVID-19 ÎN 30 DE MINUTE
Cristian BĂICUȘ1

1 Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, România 

SARS-CoV-2 este un virus nou, cu transmitere respiratorie, care a declanșat o 
pandemie. 10% dintre cei bolnavi de COVID-19 fac insuficiență respiratorie, iar aproximativ 
1% decedează. De la începutul pandemiei au fost vehiculate multe opțiuni terapeutice, 
unele care nu se bazau pe nimic, altele după serii de cazuri sau studii observaționale. 
Acum știm că foarte importante sunt măsurile epidemiologice (distanțare, mască, vizieră/
ochelari) până la lockdown. Tratamentele au efect modest, dexametazona scăzând 
mortalitatea cu 5% la pacienții cu insuficiență respiratorie (cu 14% la cei intubați). 
Tocilizumabul, cu studii negative și unul pozitiv, ar putea scădea mortalitatea cu 3%. 
Anticoagulantele în doză terapeutică ar putea scădea mortalitatea cu 6% la cei cu 
insuficiență respiratorie, însă nu în stare critică. Remdesivirul nu a fost demonstrat că 
scade mortalitatea, pare să scadă durata bolii, pentru celelalte antivirale nu avem studii. 
Antibioticele nu au rol, neavând nici efect antiviral, nici antiinflamator cât să scadă 
mortalitatea, iar suprainfecțiile bacteriene sunt rare. Vaccinul este mai eficient decât au 
sperat producătorii lui, totul este să ni-l facem. 

COVID-19 IN 30 MINUTES

SARS-CoV-2 is a new, respiratory-transmitted virus that has caused a pandemic. 
10% of patient with COVID-19 have respiratory failure, and about 1% die. Since the 
beginning of the pandemic, many therapeutic options have been tried but some of them 
were not based on any scientific reasoning, and others were based only on case series 
or observational studies. Now we know that epidemiological measures (keeping space 
between people, using face mask, visor / glasses) are very important until the lockdown. 
Treatments have a low effect, dexamethasone for example, decreases mortality by 
5% in patients with respiratory failure (by 14% in intubated patients). Tocilizumab that 
have negative and positive studies could decrease mortality by 3%. Therapeutic dose of 
anticoagulants may decrease mortality by 6% in those with respiratory failure, but not 
on patients who are in critical condition. Has not been shown that Remdesivir decreases 
mortality, it seems to decrease the duration of the disease and for the other antivirals we 
have no studies. Antibiotics have no role, having neither antiviral nor anti-inflammatory 
effect to reduce mortality, and the bacterial superinfections are rare. The vaccine is more 
effective than the manufacturers hoped. It’s all about getting our vaccine.
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MANIFESTĂRILE MUCOASEI ORALE ASOCIATE INFECȚIEI SARS-CoV-2
Ioanina PĂRLĂTESCU1, Elena COCULESCU1, Carmen NICOLAE1

1Disciplina Patologie Orală, Facultatea Medicină Dentară, Universitatea de Medicină și 
Farmacie „Carol Davila”, București, România

Infecția produsă de virusul SARS-CoV-2 este multiorganică și prezintă o variabilitate 
deosebită a semnelor și simptomelor clinice, și a severității acestora. Receptorii enzimei 
angiotensin-convertaza 2 sunt exprimați în număr mare la nivelul keratinocitelor orale și 
permit infectarea acestor celule.

Manifestările orale la pacienții COVID-19 pot fi rezultat al infecției virale directe, 
sau secundare deteriorării sistemice sau datorate medicație administrate pe perioada 
infecției. Pacienții confirmați pozitiv cu infecția COVID-19 prezintă manifestări orale 
cu aspecte clinice multiple și variate. Tulburări de gust, eroziuni, ulcerații, bule, zone 
eritematoase sau keratozice, peteșii, sângerări, coinfecții oportuniste (candidoza), 
reactivări ale virusului Herpes simplex, gingivite necrotice, limba geografică, senzația 
de gură uscată au fost observate la acești pacienți. Zonele mucoasei orale cel mai des 
afectate sunt limba, palatul și mucoasa labială.

Igiena orală deficitară, afecțiunile generale asociate, stresul, imunosupresia și 
răspunsul inflamator secundar infecției COVID-19 sunt factori care predispun la apariția 
manifestărilor orale. Remiterea leziunilor orale se produce în paralel cu evoluția bolii 
generale.

Prezența unor leziuni orale la un pacient pozitiv COVID-19 nu este întotdeauna o 
dovadă a legăturii directe cu infecția. În plus, cazurile raportate în prezent în literatura de 
specialitate se pot încadra pe principii clinice în alte afecțiuni ale mucoasei orale. 

In practica stomatologică uzuală, deși există riscul de transmitere al infecției prin 
aerosoli sau salivă mai ales la purtătorii asimptomatici, recunoașterea leziunilor orale 
produse de 

COVID-19 rămâne controversată în prezent.

ORAL MUCOSAL MANIFESTATIONS ASSOCIATED WITH SARS-CoV-2 
INFECTION

The infection caused by the SARS-CoV-2 virus is multiorganic and has a great 
variability of clinical signs and symptoms and severity. Angiotensin-convertase 2 
receptors are expressed in large numbers in the oral keratinocytes and allow infection of 
these cells.

Oral manifestations in COVID-19 patients may be the result of direct viral infection or 
secondary to systemic damage or due to medication administered during the infection. 
Patients with positive COVID-19 infection have oral manifestations with multiple and 
variable  clinical features. Taste disorders, erosions, ulcers, blisters, erythematous or 
keratotic areas, petechiae, bleeding, opportunistic coinfection (candidiasis), reactivations 
of Herpes simplex virus, necrotic gingivitis, geographical language, dry mouth were 
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observed in these patients. The oral mucosa sites most involved are the tongue, palate 
and labial mucosa.

Poor oral hygiene, associated general conditions, stress, immunosuppression and the 
inflammatory response secondary to COVID-19 infection are factors that predispose to 
oral manifestations. Remission of oral lesions occurs in parallel with the evolution of the 
general disease.

The presence of oral lesions in a COVID-19 positive patient is not always evidence of 
a direct link to infection. In addition, the cases currently reported in the literature may be 
diagnosed on clinical principles as other oral diseases.

In the usual dental practice, although there is a risk of transmitting the infection by 
aerosols or saliva, especially from asymptomatic carriers, the recognition of oral lesions 
caused by Covid-19 remains controversial at present.
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SCHIMBĂRI ALE COMPORTAMENTULUI LEGAT DE SĂNĂTATEA ORALĂ ÎN 
TIMPUL CARATINEI IMPUSE DE PANDEMIA COVID-19 ÎN RÂNDUL UNUI 
GRUP DE ADULȚI DIN ROMÂNIA

Mariana CĂRĂMIDĂ1, Ruxandra SFEATCU1, Dan LAMBESCU, Roxana Romanița 
ILICI1, Mihaela Adina DUMITRACHE1

1Disciplina de Sănătate Orală și Stomatologie Comunitară, Facultatea de Medicină 
Dentară, Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila”, București, România

Scop. Evaluarea modificărilor în comportamentul față de sănătatea orală pe durata 
carantinei din primul val al pandemiei COVID-19 în România.

Material și metodă. Studiu transversal desfășurat în mai 2020 pe lot de 381 de adulți 
români cu o vârstă medie de 34,46±13,68 ani, utilizând un chestionar cu 17 întrebări 
distribuit în format electronic completat on-line.

Rezultate. Periajul dentar mai rar de 2 ori pe zi a fost realizat de 23,7% dintre subiecți 
pe durata carantinei față de 19,5% înainte de pandemie, dar durata a crescut, periajul de 
minim 2 minute a fost realizat de 63,4% dintre adulți față de 60,4% înainte, fără modificări 
importante în ceea ce privește frecvența utilizării produselor auxiliare de igienă. Frecvența 
gustărilor între mesele principale a crescut, minim 3 gustări fiind întâlnite la 24,4% 
dintre subiecți în timpul carantinei comparativ cu 11,8% înainte, dar s-a schimbat tipul de 
alimente consumate: consumul de dulciuri ca gustări a scăzut de la 61,95% înainte de la 
pandemie la 45,4% pe durata carantinei, dar a crescut consumul de chips-uri și popcorn 
de la 11,3% la 14,7%, iar consumul de băuturi carbogazoase minim o dată pe zi a crescut 
de la 13,7% la 17,6%. Frecvența nefumătorilor a crescut de la 61,9% la 68,5% pe durata 
carantinei. 

Concluzie. Pe perioada carantinei s-au observat modificări nefavorabile în 
comportamentul legat de sănătatea orală în ceea ce privește frecvența periajului dentar și 
a gustărilor zilnice în rîndul populației studiate.

ORAL HEALTH-RELATED BEHAVIOURAL CHANGES DURING THE COVID-19 
LOCKDOWN AMONG A GROUP OF ROMANIAN ADULTS

Aim. The assessment of changes in oral health-related behavior during the lockdown 
in the first wave of COVID-19 pandemic in Romania. 

Material and methods. Cross-sectional study conducted in May 2020 on a sample of 
381 Romanian subjects with a mean age of 34.46 ± 13.68 years, using an electronic, on-
line questionnaire with 17 items. 

Results. Tooth brushing less than twice a day was performed by 23.7% of subjects 
during the lockdown compared to 19.5% before, but the duration of tooth brushing 
during the lockdown: at least 2 minutes were spent by 63.4% of subjects compared to 
60.4% before; no significant changes were observed regarding the use of auxiliary oral 
healthcare products. The frequency of daily snacks increased during the lockdown: at 
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least 3 times/day by 24.4% of subjects during the lockdown compared to 11.8% before. 
The consumption of sweets decreased from 61.95% before to 45.4% during the lockdown, 
but there was an increase in the consumption of chips/popcorn from 11.3% to 14.7% 
as well as the consumption of beverages at least once a day from 13.7% to 17.6%. The 
frequency of non-smokers increased from 61.9% to 68.5%. 

Conclusion. During the lockdown, there were unfavourable changes in oral health-
related behaviours regarding the frequency of toothbrushing and snacking among studied 
population. 
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CONSIDERAŢII CLINICE PRIVIND UTILIZAREA UNUI COMPOZIT FLUID 
AUTO-ADERENT PENTRU SIGILĂRI DE ŞANŢURI ŞI FOSETE

Roxana ILICI1, Ruxandra SFEATCU2, Mariana CĂRĂMIDĂ2, Adina DUMITRACHE2, 
Lucian CIOCAN1

1Disciplina de Tehnologia Protezelor și Materiale Dentare, Facultatea de Medicină Den-
tară, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, România
2 Disciplina de Sănătate Orală și Stomatologie Comunitară, Facultatea de Medicină 
Dentară, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, România 

Scop. Compozitele fluide auto-aderente, prin încorporarea sistemului adeziv în com-
pozitul fluid, simplifică semnificativ procedurile preventive de restaurare directă adezivă 
pentru medicul dentist, responsabil de calitatea tratamentelor şi constrâns de timpul 
disponibil în cabinet. 

Prin intermediul unor cazuri clinice de sigilare a şanturilor şi fosetelor dentare se vor 
evalua clinic atât caracteristicile de manipulare, cât şi unele particularităţi ale timpilor 
operatori de sigilare cu un compozit fluid auto-aderent disponibil utilizării practicienilor 
stomatologi români.

Material și metodă. Cazurile clinice au inclus aplicarea sigilantului atât pe molarii 
permanenţi, cât şi temporari ai copiilor, utilizând diferite accesorii, nuanţe şi opacităţi ale 
compozitului fluid auto-aderent selectat. Imaginile timpilor operatori ai sigilării simple 
cu compozitul fluid auto-aderent selectat au fost asociate cu observaţii prin examinare 
vizuală şi tactilă, privind o parte din proprietăţile de importanţă clinică ale acestor materi-
ale, precum uşurinţa în manipulare, fluiditatea, eficienţa adezivă imediată, unele propri-
etăţi optice şi aspectele după finisare şi lustruire. 

Rezultate. Cazurile clinice selectate au ajutat la dezvoltarea deprinderilor practice de 
realizare a unor sigilări complete şi eficiente a şanţurilor şi fosetelor unor dinţi permanenţi 
şi temporari, cu un compozit fluid auto-aderent, implicit  cu reducerea tipurilor/numărului 
de materiale aplicate şi a  timpului pe care îl petrece pacientul pentru o sigilare dentară.

Concluzii. Caracteristicile de manipulare clinică, tehnica operatorie de sigilare şi rezu-
ltatele clinice imediate ne permit să concluzionăm că aceste compozite fluide auto-ader-
ente sunt materiale de sigilare promiţătoare şi de recomandat în practica de zi cu zi, atât 
pentru medicii stomatologi pediatri, cât şi pentru medicii stomatologi generalişti.

CLINICAL CONSIDERATIONS REGARDING A SELF-ADHERING FLOWABLE 
COMPOSITE USED AS A PIT AND FISSURE SEALANT

Aim. Self-adhering flowable composites greatly simplify the preventive direct ad-
hesive restorative procedures, for today’s time-challenged dentist by incorporating the 
bonding agent into the flowable composite. Through some selected fissures sealing 
clinical cases this study will clinically evaluate the handling characteristics and the rec-
ommended workflow for a self-adhering flowable composite commercially available for 
dental Romanian practitioners.
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Material and methods. Clinical cases included fissures sealing of both primary and 
permanent molars in children, using different accessories. shades and opacities of the 
selected self-adhering flowable composite. Clinical workflow of pits and fissures sealing 
was correlated in pictures with some clinically significant properties of a commercially 
available self-adhering flowable composite, such as simplified immediate adhesion, flow-
ability, some optical properties and polish ability.  

Results.The clinical cases selected emphasize development of clinical skills for sealing  
pits and fissures of permanent and primary molars with a simplified self-adhering flowable 
composite, reducing the types/number of dental  materials and time the patient spends 
in the dental chair, while the pits and fissures were completely and efficiently covered by 
the sealant.

Conclusion. The specific clinical manipulation, sealant placement operatory workflow 
and immediate clinical results make the self-adhering flowable composite a promising 
and recommended sealant material for an everyday use for any pedodontist or general 
dentist. 
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CUM INFLUENȚEAZĂ FUMATUL ȘI OBICEIURILE ALIMENTARE 
SĂNĂTATEA DINȚILOR?

Florina-Silvia NICA1

1Rețeaua școlară ASSMB

Prima consecință a consumului de nicotină constă în reducerea cantității de oxigen 
transportate de vasele de sânge, fapt ce conduce la irigarea deficitară a gingiilor. Totodată, 
efectele nocive ale fumatului asupra cavității orale cunosc o evoluție rapidă și se manifestă 
în multiple moduri (unele dintre ele extrem de grave), dintre care enumerăm: 

•	 pigmentarea dinților;
•	 halena dentară;
•	 retracții gingivale;
•	 întârzieri în vindecarea plăgii post-extracționale; 
•	 leziunile pre-canceroase (de tip eritro- sau leukoplazie);
•	 cancer bucal.
Pentru o igienă orală corespunzătoare, sunt esențiale controalele medicale periodice la 

cabinetul stomatologic, autoexaminarea și igiena orală efectuată corect, dar și adoptarea 
unui stil de viață sănătos. În consecință, dinții, gingiile și structurile osoase ce susțin dinții 
sunt afectate. 

Recomandări pentru evitarea acestor neplăceri:
•	 Dacă se consumă băuturi acidulate sau carbogazoase, e de preferat sa se evite 

periajul dentar pentru 30-60 de minute, timp in care pH-ul salivar devine neutru (7,2-7,4).
•	 Tot pentru a preveni exfolierea smalțului, băuturile alcoolice se consumă în cantități 

mici, cu ajutorul unui pai, pentru a evita contactul prelungit cu smalțul dentar.
•	 Pentru a scădea concentrația de acizi sau alcool, băuturile acidulate se diluează cu 

lapte (smoothie) sau cu apă.
•	 La gravide, după vomismente, se recomandă clătirea gurii cu ape de gura sau cu apă 

cu bicarbonat pentru neutralizarea pH-ului.
•	 În cazul pacienților diabetici, odată cu dieta, scade consumul de dulciuri, ceea ce 

duce la scăderea incidenței cariilor.

HOW SMOKING AND EATING HABITS INFLUENCE TOOTH HEALTH?

First consequence of nicotine consumption is a reduction in the amount of oxygen 
carried by the blood vessels, which leads to poor irrigation of the gums. At the same time, 
the harmful effects of smoking on the oral cavity are evolving rapidly and are manifested in 
multiple ways (some of them extremely serious), including: 

•	 tooth pigmentation;
•	 dental halitosis;
•	 gingival retractions; 
•	 delays in the healing of the post-extraction wound; 
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•	 pre-cancerous lesions (erythro- or leukoplakia type); 
•	 oral cancer.
For proper oral hygiene, regular medical check-ups at the dental office, self-examination 

and proper oral hygiene, but also the adoption of a healthy lifestyle are essential. As a 
result, the teeth, gums and bone structures that support the teeth are affected. 

Recommendations to avoid these inconveniences: 
•	 If you consume acidic or carbonated drinks, it is preferable to avoid brushing your 

teeth for 30-60 minutes, during which time the salivary pH becomes neutral (7.2-7.4). 
•	 Also to prevent the exfoliation of the enamel, alcoholic beverages are consumed in 

small quantities, with the help of a straw, to avoid prolonged contact with tooth enamel. 
•	 To reduce the concentration of acids or alcohol, sour drinks are diluted with milk 

(smoothie) or water. 
•	 In pregnant women, after vomiting, it is recommended to rinse the mouth with 

mouthwash or baking soda to neutralize the pH. 
•	 In the case of diabetic patients, with the diet, the consumption of sweets decreases, 

which leads to a decrease in the incidence of caries.
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STIMULI NEURO-SENZORIALI ÎN CAVIATEA ORALĂ. REORGANIZAREA 
PROPRIOCEPȚIEI CAVITĂȚII ORALE ȘI EFECTELE SALE

Cezar IONIȚĂ 1

1 Departamentul de Protetică Fixă și Ocluzologie, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, 
București, România

Funcția sistemului masticator este dependentă de intrarea sistemului neuronal prin 
propriocepție și percepție. Analiza clinică a cavității orale și influența ei asupra sistemului 
postural o evaluăm folosind manevra de convergență podală, platforme de stabilometrie 
și numeroase teste posturale de statică și dinamică. 

Pacientul care prezintă tulburări posturale beneficiază de tratament individualizat, în 
sensul în care corecțiile aplicate sunt în concordanță cu răspunsul la testele clinice ale 
tonusului muscular și ale evaluărilor obiective realizate cu ajutorul platformei de stabilom-
etrie. Identificăm remiterea simtomelor în majoritatea cazurilor care primesc tratamentul 
neuro-senzoial adecvat. „Alph” reprezintă stimuli neuro-senzoriali de forma unor hemis-
fere create din compozit care se colează pe suprafețele coronare ale dinților frontali în 
poziții care diferă în funcție de răspunsul postural dorit. Acești stimuli care nu interferă cu 
ocluzia dentară au rolul de a modifica percepția și de a obține o schimbare a sistemului 
postural, dar și cognitiv al pacientului. Fac parte din „stimulări senzoriale” și aplicarea lor 
are scopul de a fi „resimțite” de mucoasa internă a buzelor sau de limbă, inervată de nervul 
trigemen care transmite informația nervoasă către sistemul nervos central. 

NEURO-SENSORIAL STIMULI IN THE ORAL CAVITY. REORGANIZATION OF 
THE PROPRIOCEPTION OF THE ORAL CAVITY AND ITS EFFECTS

The function of the masticatory system is dependent on the entry of the neural system 
through proprioception and perception. Clinical analysis of the oral cavity and its influ-
ence on the postural system are evaluated using the foot convergence maneuver, stabilo-
metry platforms and numerous static and dynamic postural tests.

The patient with postural disorders receives individualized treatment, in the sense 
that the corrections that are applied have coherence with the responses to clinical tests 
of muscle tone and with the objective evaluations performed using the stabilometry plat-
form. We identify the remission of symptoms in most cases receiving appropriate neuro-
sensory treatment. „Alph” represents neuro-sensorial stimuli in the form of hemispheres 
created from composite that are bonded on the coronary surfaces of the frontal teeth in 
positions that differ depending on the desired postural response. These stimuli do not 
interfere with dental occlusion , they have the role of changing the perception and they 
are able to  change the postural system, moreover they can bring changes in the cognitive 
system. They are part of „sensorial stimulation” and their application is intended to be 
„felt” by the lips or tongue, which are innervated by the trigeminal nerve that transmits 
the information to the central nervous system. 
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ALBIRE ASISTATĂ LASER - PROTOCOL PENTRU UN TRATAMENT DE 
SUCCES

Raluca CRUCEANU1

1 Denti Service, București, România

Pe măsură ce procedurile de albire au devenit uzuale, clinicienii au căutat să fie cât 
mai eficienți scăzând cât mai mult timpul de lucru și să creeze un protocol pentru un 
tratament simplu si predictibil. Toate acestea se pot realiza cu ușurința folosind laserul 
stomatologic.

Astfel, tratamentul de albire dentară poate fi realizat într-o singură ședință, 
substanțele de  albire acționând propriu-zis pe suprafața dentară timp de 8 minute în loc 
de peste 30 de minute în cazul utilizării altor dispozitive.

Procedurile de albire minim invazive pot fi realizate prin utilizarea laserelor diodă cu 
lungimea de undă 940 nm sau laserelor Er,Cr: YSGG de 2780nm.

Siguranța pulpei este conferită de compatibilitatea dintre lungimea de undă, gelul de 
albire, puterea și durata iradierii.

Această comunicare orală își propune să arate pas cu pas protocolul albirii cu laser, 
care sunt  beneficiile acesteia și să împărtășească rezultatele clinice obținute.

LASER ASSISTED WHITENING- PROTOCOL FOR A SUCCESSFUL 
TREATMENT

As whitening procedures became mainstream, clinicians sought to be as efficient as 
possible by decreasing the working time and to create a simple and predictable treatment 
protocol.

These can be easily achieved by using the dental laser.
Thus, the tooth whitening procedure can be done in a single session, the bleaching 

agents are working on the dental surface for 8 minutes instead of over 30 minutes using 
other devices.

Minimally invasive whitening procedures can be achieved using 940 nm diode lasers 
or 2780 nm Er,Cr:YSGG lasers.

Safety of the pulp is ensured by the compatibility between the wavelength, the whit-
ening gel, the output power and duration of irradiation.

The aim of this paper is to show the step-by-step protocol for tooth whitening using 
lasers, its benefits and to share the clinical results.
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PREZENTARE DE CAZ A UNUI COPIL CU RAHITISM HIPOFOSFATEMIC 
X-LINKAT ACTUALIZAT

Agnes LACKNER1, Katrin BEKES1

1Departamentul de Pedodonție, Clinica Stomatologică Universitară, Facultatea de 
Medicină, Universitatea din Viena, Austria 

Context. Diabetul hipofosfatemic X lincat  (XLH) este o tulburare genetică rară, cu 
niveluri scăzute de fosfat în sânge, afectând mineralizarea oaselor și a dinților. 

Prezentare de caz. În 2016, un pacient de șapte ani se prezintă însoțit de mama 
lui la departamentul de pedodonție. Anamneza personală și  familiară arată rahitism 
hipofosfatemic rezistent la vitamina D. Inspecția inițială arată imaginea tipică a 
pacienților care suferă de XLH sub formă de coarne pulpare înalte, camere pulpare mari, 
mobilitate ridicată a dinților.

Tratament. Se inițiază un plan de tratament interdisciplinar în colaborare cu 
departamentul de Chirurgie Orală, Ortodonție și Parodontologie. Statusul dentar arată 
leziuni carioase moderate în ambele dentiții, mobilitate ridicată a dinților permanenți nou 
erupți, recesiuni gingivale, dinți nealiniați și un chist folicular al dintelui 33.

Follow-up. Pacientul se află sub îngrijire și observare continuă în departamentului 
nostru de aproape șase ani. În acest timp, el s-a prezentat în mod regulat la programări, 
permițând astfel o monitorizare atentă. În această perioadă, s-a ajuns adesea la 
tratamente neplanificate din cauza abceselor spontane tipice.  Datorită abceselor 
spontane este obligatorie o monitorizare deasă ți atentă a acestui pacient. Măsuri 
adiționale interdisciplinare sunt planificate pe măsură ce cazul evoluează. 

Concluzii. Terapia dentară a pacienților cu XLH nu poate fi considerată niciodată 
încheiată. Îngrijirea dentară a acestor pacienți necesită o flexibilitate ridicată atât din 
partea pacientului, cât și a medicilor, precum și o colaborare interdisciplinară care să 
permită modificarea spontană a planurilor de tratament și executarea acestora.

UPDATE OF A DENTAL CASE REPORT OF A CHILD WITH X-LINKED 
HYPOPHOSPHATEMIC VITAMIN D RESISTANT RICKETS 

Background. X-Linked hypophosphatemia (XLH) is a rare genetic disorder with low 
phosphate levels in the blood affecting the mineralisation of bones and teeth. 

Case report. In 2016 a seven-year-old patient presents himself accompanied by his 
mother at the department of Paediatric Dentistry. Personal and family medical history 
show hypophosphatemic vitamin D-resistant rickets. Oral findings show the typical image 
of patients suffering from XLH in the form of high pulp horns, large pulp chambers, high 
mobility of the teeth. 

Treatment. A interdisciplinary treatment plan was initiated in collaboration with the 
Department of Oral Surgery, Orthodontics and Periodontics. Initial findings show initial 
caries in both dentitions, high mobility of the newly erupted permanent teeth, gum 
recessions, misaligned teeth, and a follicular cyst of tooth 33. 
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Follow-up. The patient is under continuous care and observation of our department 
since nearly 6 years. In this time, he has regularly shown up to appointments thus 
enabling a close monitoring. In this time, it has often come to unplanned treatments due 
to typical spontaneous abscesses.  Due to constantly changing clinical findings, like micro 
cracks and changes in the vitality status of the teeth, a close monitoring of this patient is 
mandatory. Further interdisciplinary measures are planned as the case evolves. 

Conclusions. The dental therapy of patients with XLH can never be regarded as 
complete. Dental care of such patients requires a high flexibility of both patient and 
doctor side, and an interdisciplinary collaboration enabling spontaneous changes of 
treatment plans and execution of these.
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INDICAȚIILE UTILIZĂRII GREFEI DE ȚESUT CONJUNCTIV ÎN TRATAMENTUL  
RETRACȚIILOR GINGIVALE PRIN  TEHNICA LAMBOULUI DEPLASAT 
CORONAR

Ana-Maria RADUCU1, Andreea ALEXANDRU 1, Mihai NICULESCU-RACHIERU1 
1Practica private

Scopul acestei prezentări este să evalueze eficiența de scurtă (1 an) și de medie 
durată (3 ani)  a tehnicii chirurgicale a lamboului repoziționat coronar cu aplicarea 
localizată a grefei de țesut conjunctiv în tratamentul retracțiilor gingivale.

Materiale si metode. S-au selectat pacienți clinic sănătoși, nefumători, cu cerințe 
estetice referitoare la o expunere excesivă a rădăcinilor dentare, cu retracții gingivale 
Miller I, II și III (> 1mm), afectând dinți adiacenți la maxilar sau la mandibulă. Toate 
retracțiile s-au tratat folosind tehnica lamboului repoziționat coronar. Grefele de țesut 
conjunctiv s-au aplicat localizat la defectele gingivale cu țesut keratinizat (apical de 
defect) < 1 mm sau cu țesut keratinizat între 1 si 2 mm cu o grosime mai mică de 1mm. 
Tehnica de recoltare este cea a grefei de țesut conjunctivo epitelial dezepitelizată. 
Dimensiunea grefei variază între 4-5 mm lățime cu 1 mm grosime, lungimea ei fiind 
proporțională cu defectul unde s-a aplicat.

Rezultate. La 1 si la 3 ani, dinți tratați prin tehnica lamboului deplasat coronar cu 
aplicare localizată a unei grefe de țesut conjunctiv, prezintă o stabilitate a rezultatului în 
ceea ce privește acoperirea radiculară, cu satisfacerea integrală a cerințelor pacienților. 
Expunerea grefei s-a întâmplat din motive independente de tehnica chirurgicală. Lamboul 
deplasat coronar simplu și multiplu cu aplicarea localizată a grefei de țesut conjunctiv 
rămâne una din tehnicile de elecție în tratamentul retracțiilor gingivale.  

INDICATIONS FOR CTG IN THE TREATMENT OF GINGIVAL RECESSIONS 
USING THE CORONALLY ADVANCED FLAP TECHNIQUE

The aim of this presentation is to evaluate the short (1 year) and medium term (3 
years) efficiency of the coronally advanced flap with the localized application of the 
connective tissue graft in the treatment of gingival recessions.

Materials and methods. Clinically healthy, non-smoking patients with aesthetic 
demands regarding excessive exposure of the dental roots, with Miller gingival recessions 
I, II and III (> 1 mm), affecting adjacent teeth in  the maxilla or mandible were selected. 
All recessions were treated using the coronally advanced flap technique. Connective 
tissue grafts were applied locally to gingival defects with keratinized tissue (apical to the 
defect) <1 mm or with keratinized tissue between 1 and 2 mm with a thickness of less than 
1 mm. The harvesting technique is that of the deepithelialized epithelial tissue graft. The 
size of the graft varied between 4-5 mm wide by 1 mm thick, its length being proportional 
to the defect where it was applied.
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Results. After 1 and 3 years, all teeth treated with the  coronally  advanced flap with 
localized application of a connective tissue graft, show a stability of the result in terms 
of root coverage, with fulfillment  of patient requirements. Graft exposure happened  for 
reasons beyond the protocol of the surgical technique. The single and multiple  coronally 
advanced flap with localized application of the connective tissue graft remains one of the 
techniques of choice in the treatment of gingival recessions. 

CHIRURGIE ORALĂ ŞI MAXILOFACIALĂ / ORAL, HEAD AND NECK SURGERY
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ZIRCONIA – O  RECENZIE ACTUALĂ A PROPRIETĂŢILOR SI APLICAŢIILOR 
ÎN ÎNDUSTRIE, BIOTEHNOLOGII ŞI MEDICINA DENTARĂ

Laura IOSIF1, Marina IMRE1, Marcela Elisabeta BĂRBÎNŢĂ-PĂTRAŞCU2, 
Ana Maria ŢÂNCU1

1Disciplina de Protezare Totală, Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea de 
Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, România 
2Departamentul Electricitate, Fizica Solidului și Biofizică, Facultatea de Fizică, 
Universitatea din Bucureşti, România

Dintre toate materialele ceramice avansate utilizate în diverse domenii în epoca 
ceramică contemporană, zirconia reuşeste să surclaseze prin poziția sa de top și să 
surprindă prin extinderea constantă a posibilităților sale de aplicare, începând de la 
utilizarea pe scară largă în optoelectronică, nanotehnologie, în industria chimică şi 
nucleară, în aplicații de bioinginerie, la rolul său de biomaterial în medicina modernă și 
până la perspectivele revoluționare ale luptei împotriva situației pandemice.

În ceea ce privește domeniul medical, literatura științifică din ultimele decenii a arătat 
un interes din ce în ce mai mare pentru zirconiu, pornind de la necesitatea introducerii 
unor alternative promițătoare la titanul utilizat pe scară largă pentru diferite înlocuiri 
ale structurilor umane, cum ar fi cele din domeniul ortopediei, proteticii dentare și 
implantologiei orale.

Astfel, de la descoperirea proprietăților sale excelente de memorie termică şi 
mecanică a formei, până la stabilizarea fazelor tetragonale și cubice prin dopare în 
special cu ioni de pământ rar, și în primul rând caracteristica unică numită întărire la 
transformare, noi și noi caracteristici speciale ale zirconiei intră în atentia oamenilor de 
știință. Astfel, din câte cunoaştem până în prezent, comunicarea actuală este prima 
din punct de vedere al eterogenității în acoperirea celor mai importante aplicații ale 
zirconiului, având ca scop crearea unei punți de la problemele trecute la cele viitoare și o 
dezbatere de actualitate multidisciplinară în comunitatea științifică. 

ZIRCONIA – A CURRENT REVIEW OF PROPERTIES AND APPLICATIONS IN 
INDUSTRY, BIOTECHNOLOGY AND DENTISTRY

Of all the advanced ceramic materials used in various fields in the contemporary 
ceramic era, zirconia surpasses by its top position and continues to surprise by the 
constant expansion of its application possibilities, starting from the wide use in 
optoelectronics, nanotechnology, in the chemical and nuclear industry, in bioengineering 
applications, to its role as biomaterial in modern medicine and up to the revolutionary 
perspectives of fight against pandemic situation.

Regarding the medical field, the scientific literature over the last three decades has 
shown an increasing interest in zirconia, starting from the need to introduce promising 
alternatives to titanium used on a large scale for various human structure replacements 
such as those in the field of orthopedics, prosthetic dentistry and oral implantology.
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Thus, from the discovery of its excellent mechanical, biological and shape 
memory properties, to the stabilization of the tetragonal and cubic phases through 
alloying especially with rare earth ions and first of all the unique characteristic called 
transformation-toughening, new and new special features of zirconia are coming 
constantly into the spotlight of scientists. Thus, the present communication as far as 
we currently know, is the first one in terms of heterogeneity in coverage of the most 
important applications of zirconia, aiming to create a bridge from past to future issues, 
and a multidisciplinary topical debate in the scientific community.
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ACURATEȚEA MODELELOR PRINTATE LA IMPRIMANTE 3D ECONOMICE
Mădălina DĂLĂBAN1, Alexandru PETRE1

1Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, România

Modelele dentare printate 3D sunt din ce în ce mai răspândite în practica uzuală. 
Autorii își propun, printr-un studiu experimental in vitro, să stabilească acuratețea 
modelelor printate cu aparate și materiale economice în funcție de unii parametri de 
printare. Sunt propuse interpretări practice ale rezultatelor.

ACCURACY OF DENTAL MODELS ON LOW COST 3D PRINTERS

3D printed dental models are increasingly widespread in the daily dental practice. The 
author’s aim, through an experimental in vitro study, to establish the accuracy of models 
printed with low cost 3d printers and materials according to some printing parameters. 
Practical interpretations of the results are proposed.
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RECENZIE SISTEMATICĂ ȘI CONSIDERAȚII CLINICE ASUPRA 
SCHEMELOR OCLUZALE

Irina-Rusandra ȘERBU1, Ilinca-Antigona IANCU1, Cristina RABABOC1, Andreea-
Alexandra ȘOGLU1, Mihaela BRÎNZĂ1, Radu FRUMOSU1

1Disciplina de Protetică Fixă și Ocluzologie, Facultatea de Medicină Dentară, 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, România

Scop. Scopul acestei recenzii este de a evalua implicațiile clinice ale diferitelor 
scheme ocluzale din zonele laterale.

Material și metodă. În vederea identificării materialelor academice au fost efectuate 
căutări pe platformele „Google Scholar”, „PubMed (MEDLINE)”, „Wiley Library”, „Cochrane 
Library”. În urma căutărilor inițiale în bazele de date academice s-au obținut 522 de 
rezultate. După analiza relevanței titlurilor și abstractelor, urmată de aplicarea strictă 
a criteriilor de includere și excludere, au fost selectate manual și analizate în detaliu un 
număr de 9 articole ce abordează într-o manieră relevantă implicațiile clinice asupra 
schemelor ocluzale din zonele laterale.

Rezultate. Această analiză sistematică a determinat că schema ocluzală în mișcarea 
de lateralitate are un impact asupra activității musculare, a masticației și a mișcărilor 
mandibulare. Ghidajul canin pare să prezinte un rol protector, în timp ce ghidajul de grup 
are ca rezultat o masticație mai rapidă. Diferența observată între schemele de ocluzie 
în lateralitate ar putea avea o semnificație la nivel experimental, în timp ce din punct de 
vedere clinic, semnificația diferenței este discutabilă.

Concluzii.  Funcția fiziologică și confortul pacientului par a fi influențate minim de 
schema de ocluzie în mișcarea de lateralitate. Atât ghidajul canin, precum si cel de grup 
sunt la fel de acceptate în restaurarea ocluziei. Activitatea musculară este semnificativ 
mai mare în timpul masticației din poziție cap la cap în lateralitate dreapta și glisând 
către intercuspidare maximă decât masticația în poziția cap la cap în lateralitate dreapta. 
Activitatea musculară semnificativ scăzută a fost observată în cazul ghidajul canin  pe 
partea de nelucrătoare (în toate condițiile). A fost observată, de asemenea, activitate 
musculară crescută în cazul contactului cap la cap în lateralitate dreapta, pe partea 
nelucrătoare, indiferent de schema ocluzală aleasă.

PREZENTĂRI ORALE / ORAL PRESENTATIONS
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APLICAȚIILE MOBILE FOLOSITE ÎN PROTETICA DENTARĂ
Iulia ARITON1, Marcela CECHINĂ1, Simona ANDRONIC1, Constantina BOLBORICI1

1Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, România 

Pe măsură ce tehnologia avansează, aceasta putând fi accesată printr-un simplu click 
sau o atingere de ecran, medicul stomatolog devine tot mai conștient de potențialul 
aplicațiilor pentru telefonul mobil de a facilita modul de lucru în cabinetul dentar. 
Autorii prezintă o varietate de aplicații cu diferite întrebuințări, punând accentul pe 
aplicabilitatea acestora în protetica dentară.

MOBILE PHONE APPLICATIONS USED IN PROSTHETIC DENTISTRY

As technology advances and we have the ability to access it through the tips of our 
fingers, anytime and anywhere, we must acknowledge the potential of mobile phone 
applications to ease the dentist’s workflow in the dental office. The authors present 
mobile phone applications designed for dentists’ use, with emphasis on the needs of 
prostheticians.

PREZENTĂRI ORALE / ORAL PRESENTATIONS
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ADAPTAREA MARGINALĂ A COROANELOR DENTARE
Irina BALTAG1, Elena CÂRSTEA1, Teodora CRAIU1, Anca VLAD1, Mihaela BUICU1 
1 Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, România

Scop. Scopul acestui studiu a fost de a investiga dacă există diferențe în ceea ce 
privește adaptarea marginală a protezelor dentare ceramice obținute prin amprentare 
diferita (digitală sau convențională)pentru pacienții cu edentații parțiale.

Material și metode. S-a efectuat o cercetare electronică pentru studiile publicate în 
limba engleză în perioada 2018-2021,pe bazele de date PubMed. Factorii investigați în 
articolele selectate au inclus tipul de coroană (coroane solitare, coroane parțiale, proteze 
parțiale fixe) și tipul de material al restaurării (ceramică).

Rezultate.  Au fost identificate un total de 447 de articole, 417 articole au fost 
irelevante și, după eliminarea duplicatelo,r au rămas 15 articole, dintre care 3 au îndeplinit 
criteriile de includere.Trei studii clinice randomizate au fost urmărite pentru a vedea ce 
diferențe există între adaptarea marginală a lucrărilor protetice atunci când metoda de 
amprentare este diferită.

Concluzii. Pentru ambele tehnici de amprentare testate, valorile medii și maxime ale 
deviației tridimensionale au fost sub 100 μm, asociate cu o valoare marginală acceptabilă 
din punct de vedere clinic și cu valori acceptabile ale decalajului intern. Grupul digital a 
prezentat o congruență mai bună cu modelul principal pe dinții pregătiți în toate modelele  
examinate, această constatare a fost susținută de o potrivire semnificativ mai bună a 
protezelor în grupul digital. 

MARGINAL ADAPTATION OF DENTAL CROWNS

Purpose. The aim of this study was to investigate whether there are differences in the 
marginal adaptation of dental ceramic prostheses  obtained by digital or conventional 
impression for partially  edentulous patients.

Material and methods. An electronic  research was conducted for studies published 
in English between 2018-2021,on the PubMed databases. Factors investigated in the 
selected articles included the type of crown(single crowns, partial crowns, fixed partial 
dentures) and type of the material restoration (ceramic)

Results. A total of 447 articles were identified, 417 articles were irrelevantand,  after 
removing duplicates  15 articles remained, of which 3 met the criteria for inclusion. Three 
randomised  clinical  study were followed up to see what difference there is between the 
marginal adaptation  of prosthetic works when the impression method is different.

Conclusions. For both impression techniques tested, the mean and maximum 3D 
deviation values were below 100 μm, associated with clinically acceptable marginal value 
and acceptable internal offset values. The digital group showed better congruence with 
the master model on the prepared teeth in all 3D models examined (based on qualitative 
shade map analysis); this finding was supported by a significantly better match of 
prostheses  in the digital group. 
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COROANELE CU AGREGARE INTRARADICULARĂ – SINTEZĂ ȘI 
CONSIDERAȚII CLINICE

Cristina NICOLA1, Ioana DAVID1, Simina CRICIOTOIU1, Daniela NEACȘU1, Dana 
ABĂLARU1, Ana Maria NICA1

1 Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, România

Coroanele cu agregare intraradiculară sunt piese protetice care asigură o adaptare 
marginală precisă, au o rată bună de supraviețuire  și succes clinic, întrunind de asemenea 
și criteriile estetice.

Scop. Scopul acestui studiu este de a determina dacă coroanele cu agregare 
intraradiculară reprezintă o alternativă viabilă pentru restaurarea dinților cu distrucții 
masive post tratament endodontic, de a determina care sunt cele mai bune materiale și 
cel mai bun design pentru realizarea acestora, care este rata de supraviețuire și rata de 
succes.

Materiale și metode. S-a realizat o căutare electronică în baza de date PubMed 
folosind cuvinte cheie, fiind găsite 158 articole, dintre care doar 5 articole au fost eligibile 
pentru acest studiu.

Concluzii.  Coroanele cu agregare intraradiculară reprezintă o alternativă agreabilă 
pentru refacerea dinților tratați endodontic fiind o metodă conservativă, optimă din punct 
de vedere al proprietăților mecanice și fizionomice. 



CONGRESUL COLEGIULUI MEDICILOR STOMATOLOGI DIN BUCUREȘTI 97

PREZENTĂRI ORALE / ORAL PRESENTATIONS
PROTETICĂ/PROSTHESIS

AMPRENTAREA DIGITALĂ VERSUS CEA CONVENȚIONALĂ ÎN 
IMPLANTOLOGIE

Andreea CRUCERU1, Alexa DOGARU1, Andreea CIRNEA1, Larisa TĂTARU1, Casian 
TOADER1

1 Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, România

Amprentarea digitală reprezintă o metoda din ce în ce mai utilizată pentru înregistrarea 
câmpurilor protetice. Prin realizarea unei sinteze sistematice, se cercetează gradul de 
acuratețe al amprentelor digitale comparativ cu amprentele convenționale în protetica 
pe implanturi. Se utilizează analiza modelelor rezultate din ambele tipuri de amprentări 
și precizia lor măsurată în microni. Rezultatele sunt propuse ca ghid în ceea ce privește 
practica uzuală.

OPTICAL VS CLASSICAL IMPRESSIONS IN IMPLANT DENTISTRY

Digital scanning is a method that gains increasingly more adepts as stomatology 
develops for registering prosthetic field . By realizing a systematic review, we analyze 
the rate of accuracy between digital impressions and traditional ones in implant 
prosthodontics. The method of analysis used is by comparing the casts resulted from 
each type of impression measured at the micron level. The obtained results are therefore 
proposed as guidelines for the day to day praxis.
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SISTEME DE RECONSTRUCȚIE CORONO-RADICULARE DIRECTE - SINTEZĂ 
ȘI CONSIDERAȚII CLINICE

Mihaela VULPE1, Ioana RĂDULESCU 1

1 Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, România

Dinții devitali au fost considerați vulnerabili la fractură din cauza pierderii de 
substanță coronară și radiculară. În mod tradițional, pivoții din metal sunt folosiți 
pentru realizarea retenției pentru coroana protetică, iar pivoții din fibră de sticlă pentru 
realizarea esteticii. Autorii își propun să analizeze riscul de fractură al dinților tratați cu 
pivoți din diverse materiale, printr-o sinteză sistematică.   

DIRECT POST AND CORE RESTORATIONS SYSTEMS – SYSTEMATIC 
REVIEW AND CLINICAL CONSIDERATIONS

Non-vital teeth were considered vulnerable to fracture due to loss of coronary and 
radicular substance. Traditionally, cast metal posts are used to achieve retention for the 
prosthetic crown, and glass fiber post to achieve aesthetics. The authors aim to analyze 
the risk of fracture of treated teeth restored with direct post and core from various 
materials, through a systematic review.
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FOLOSIREA CORECTĂ A AȚEI DENTARE 
Florina-Silvia NICA1

1Rețeaua școlară ASSMB

Simplul periaj dentar nu este suficient pentru o bună igienă dentară, pacientul trebuie 
să fie atent la detalii, deoarece detaliile fac diferența. Trebuie să acorde importanță 
deosebită  zonei interdentare, care va fi igienizată cu ajutorul aței dentare sau al 
periuțelor interdentare dacă dinții sunt distanțați. În prezentarea video (https://ytb.trom.
tf/watch?v=Nj_mKCk9V4w) sunt evidențiate beneficiile folosirii aței dentare:

•	 prevenirea apariției cariilor interdentare și a inflamațiilor gingivale;  
•	 îndepărtarea plăcii bacteriene și a resturilor alimentare din spațiile unde periuța nu 

poate ajunge; 
•	 prevenirea respirației urât mirositoare.
Se preferă tipul monofilament, care e mai rezistent decât cel plurifilament. Ața 

dentară se prezintă sub forma unui mosor și poate fi cerată, fluorurată sau cu diferite 
arome. Ața dentară se folosește obligatoriu înaintea periajului dentar, iar pentru un 
zâmbet frumos și sănătos este important ca pacienții să urmeze un ritual de îngrijire 
corect, cel puțin  de două ori pe zi, dimineața și seara. În completarea periajului vor fi 
folosite apele de gură pentru clătire sau dușuri bucale. Totodată, rutina spălatului pe dinți 
este deosebit de importantă pentru menținerea sănătății orale, dar și pentru sănătatea 
întregului organism, iar dacă regulile igienei orale sunt învățate și aplicate încă de la 
vârste fragede, aceste deprinderi sănătoase vor fi menținute și la maturitate. Mai multe 
informații utile despre folosirea corectă a aței dentare puteți descoperi vizionând clipul 
atașat.

PROPER USE OF DENTAL FLOSS

Simple dental brushing is not enough for good dental hygiene, the patient must 
pay attention to details, because the details make the difference. It must give special 
importance to the interdental area, which will be sanitized with the help of dental floss 
or interdental toothbrushes if the teeth are spaced. In the video presentation (https://ytb.
trom.tf/watch?v=Nj_mKCk9V4w) are highlighted the benefits of flossing:

• - prevention of the occurrence of interdental caries and gingival inflammations;  
• - removal of bacterial plaque and food debris from the premises where the 

toothbrush can not reach; 
• - prevention of bad breath.
We prefer the monofilament type, which is more resistant than the plurifilament one. 

The dental floss is in the form of a mosorel and can be waxed, fluorinated or with different 
flavors. Dental floss is mandatory used before dental brushing, and for a beautiful and 
healthy smile it is important for patients to follow a correct care ritual, at least twice a 
day, in the morning and in the evening. In addition to brushing, mouthwashes will be used 

https://ytb.trom.tf/watch?v=Nj_mKCk9V4w
https://ytb.trom.tf/watch?v=Nj_mKCk9V4w
https://ytb.trom.tf/watch?v=Nj_mKCk9V4w
https://ytb.trom.tf/watch?v=Nj_mKCk9V4w
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for rinsing or oral showers. At the same time, the routine of brushing teeth is especially 
important for maintaining oral health, but also for the health of the whole organism, and 
if the rules of oral hygiene are learned and applied from an early age, these healthy habits 
will be maintained in adulthood. More useful information about the correct use of dental 
floss you can discover by viewing the attached clip.



CONGRESUL COLEGIULUI MEDICILOR STOMATOLOGI DIN BUCUREȘTI 101

IGIENIZAREA PROFESIONALĂ – UN MIJLOC SIMPLU ȘI EFICIENT ÎN 
TRATAMENTUL GINGIVITELOR DE CAUZĂ BACTERIANĂ

Ștefana POPA1, Marina GIURGIU1, Stana PĂUNICA1, Anca Silvia DUMITRIU1

1 Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, România

Scop. Această lucrare are drept scop conștientizarea importanței realizării unei 
igienizări profesionale complete și corecte. 

Material și metodă. Detartrajul cu ultrasunete completat de detartrajul manual, 
periajul profesional si utilizarea air flow-ului sunt doar câteva din manoperele ce definesc 
o igienizare profesională adecvată. Utilizarea corectă a acestora duce la dispariția 
inflamației gingivale și la restabilirea unei stări de sănatate gingivală.

Rezultate. La pacienții cu inflamație gingivală s-a putut observa, în urma realizării 
detartrajului cu ultrasunete, o îmbunătățire a aspectului gingival sau în unele cazuri o 
remisie totală a inflamației gingivale.

Concluzii. Deși detartrajul poate părea o manoperă banală și simplă, el are o 
importanță deosebită atât în tratamentul afecțiunilor parodontale dar și în prevenirea 
apariției acestora.

PROFESSIONAL HYGIENE - A SIMPLE AND EFFECTIVE MEANS IN THE 
TREATMENT OF BACTERIAL GINGIVITIS

Aim. This paper aims to raise awareness of the importance of achieving a complete 
and correct professional hygiene

Materials and methods. Ultrasonic descaling completed by manual descaling, 
professional brushing and the use of air flow are just some of the maneuvers that define 
an adequate professional hygiene. Their correct use leads to the disappearance of 
gingival inflammation and the restoration of a state of gingival health.

Results. In patients with gingival inflammation, an improvement in the appearance of 
the gingiva or in some cases a complete remission of the gingival inflammation could be 
observed, following the ultrasound descaling.

Conclusions. Although descaling may seem a trivial and simple task, it has a special 
importance both in the treatment of periodontal diseases but also in preventing their 
occurrence.
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ATITUDINEA MEDICULUI STOMATOLOG FAȚĂ DE PACIENTUL CU DIABET ȘI 
MODIFICĂRI PARODONTALE

Ioana PĂUNICĂ1, Marina GIURGIU1, Stana PĂUNICĂ1, Anca Silvia DUMITRIU1, 
Cristian SERAFINCEANU1

1 Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, România

Scopul acestei prezentări a fost de a evalua gradul de îmbunătățire a statusului 
parodontal și glicemic în urma tratamentului complex parodontal. 

Materiale și metodă. Au fost investigați pacienți care s-au prezentat cu modificări 
parodontale și diabet zaharat în cadrul Clinici de Parodontologie din București. Din 
cadrul examinării complexe parodontale în studiu au fost cuprinși indicii de placă, indicii 
de sângerare și de adâncime a pungilor parodontale. Pentru fiecare pacient s-a urmat o 
schemă de tratament individualizată corespunzătoare statusului glicemic și gradului de 
afectare parodontală.

Rezultate. Severitatea afectării parodontale, evaluată prin cei trei indici, de placă, 
de sângerare și de adâncime a pungilor parodontale, este direct proporțională cu 
dezechilibrul glicemic. Raspunsul la tratamentul parodontal este mult îmbunătățit în 
cazul unui status euglicemic.

Concluzii. Rezultatele studiului accentuează importanța îmbunătățirii statusului 
parodontal ca parte integrantă în tratamentul general al pacienților diabetici. 

MEDICAL APPROACH OF THE PATIENT WITH DIABETES AND PERIODONTAL 
CHANGES

Purpose. This presentation aims to assess the improvement degree of periodontal and 
glycemic status following complex periodontal treatment.

Materials and method. Patients with diabetes mellitus admitted have been 
investigated at the Periodontology Clinic in Bucharest. From the complex periodontal 
examination in the study were included plaque indices, bleeding indices and depth 
of periodontal pockets. For each patient, an individualized treatment was followed 
corresponding to the glycemic status and the degree of periodontal damage.

Results. The severity of periodontal damage, assessed by the three indices of plaque, 
bleeding and depth of periodontal pockets, is directly proportional to the glycemic 
imbalance. The response to periodontal treatment is highly improved in case of a 
euglycemic status.

Conclusions. The results of the study emphasize the importance of improving 
periodontal status as an integral part of the general treatment of diabetic patients.

PARODONTOLOGIE ȘI PREVENŢIE ORO-DENTARĂ / PERIODONTOLOGY AND ORO-DENTAL PREVENTION

PREZENTĂRI ORALE / ORAL PRESENTATIONS



CONGRESUL COLEGIULUI MEDICILOR STOMATOLOGI DIN BUCUREȘTI 103

CONCEPTE DE DESIGN ȘI IGIENIZARE ALE PROTEZĂRILOR PE 
IMPLANTURI DENTARE ÎN SCOPUL PREVENIRII PERIIMPLANTITELOR

Adrian ȚANDĂRĂ1, Corina ȚANDĂRĂ1, Oana SLUȘANSCHI1, Cristian FUNIERU1 
1Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, România 

În stomatologia contemporană tratamentul cu implanturi dentare prezintă un 
succes incontestabil atât din punctul de vedere al pacienților, cât și din acela al corpului 
medical. În ciuda acestui fapt, implantologia orală se confruntă încă și cu eșecuri, 
traduse în principal prin apariția periimplantitei. De cele mai multe ori periimplantita este 
declanșată și progresează datorită prezenței microorganismelor patogene care stagnează 
timp îndelungat la nivelul joncțiunii implant – mucoasă periimplantară, fără a fi corect 
îndepărtate de către purtătorul de implanturi dentare. Unul dintre factorii care contribuie 
la controlul insuficient al microorganismelor periimplantare este reprezentat de protezări 
incorecte din punctul de vedere al designului, care îngreunează sau fac imposibilă 
igienizarea periimplantară de către pacient. Un alt factor poate consta în insuficienta 
cunoaștere sau aplicare de către pacient a procedurilor prevenției primare care au ca 
scop controlul plăcii microbiene. Scopul prezentării este acela de a sublinia o serie de 
reguli de design al protezărilor pe implanturi, precum și anumite erori care pot interveni 
în acest proces, precum și de a structura câteva reguli de bună întreținere a acestor 
protezări de către pacient.

DESIGN AND HYGIENE CONCEPTS OF DENTAL IMPLANT PROSTHESES
MEANT TO PREVENT PERI-IMPLANTITIS

The dental implant treatment presents, in contemporary dentistry, a real success 
from the point of view of both the patient and the professional team. Despite that, the 
oral implantology still confronts a series of failures, whtch present themselves in most 
cases as peri-implantitis. Most frequently the peri-implantitis is triggerd by and evolves 
because of the pathogen microorganisms which are present for a long time in the peri-
implant mucosal area without beeing properly removed by the implant carrier. One factor 
that contributes to the inadequate control of peri-implant microorganisms is represented 
by incorrect prosthesis design which make the peri-implant hygiene difficult or even 
impossible. Another factor may be the insufficient knowledge or implementation of the 
primary preventive procedures (which are meant to maintain control of the dental plaque) 
by the patient. The aim of the presentation is to point out a series of principles of design 
for implant prostheses and also to organize a few rules for a good maintenance of these 
prostheses.
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STUDIU COMPARATIV ÎNTRE PERIAJUL MECANIC ROTATIV/ OSCILATOR, 
PERIAJUL SONIC ŞI PERIAJUL SONIC CU MIŞCĂRI VERTICALE

Ana GIURA1, Anastasia FRUMOSU2, Christina MIHAI1, Oana SLUŞANSCHI1

1 Departamentul de Prevenţie Oro-Dentară, Universitatea de Medicină și Farmacie 
„Carol Davila”, Bucureşti, România
2„Sf. Pantelimon”, Bucureşti, România 

 
Studiul are la bază analiza comparativă între cele trei tipuri de periuțe mecanice 

privind eficiența îndepărtării plăcii microbiene. Evaluarea calitativă a periajului mecanic 
cu cele trei tipuri de periuţe dentare a fost realizată cu ajutorul indicelui de placă 
aproximală (API- approximal plaque index). Studiul a fost desfășurat pe 3 loturi a câte 30 
de pacienţi și a fost supus mai multor criterii de alegere a acestora. Distribuţia pacienţilor 
în loturi a fost omogenă în ceea ce privește criteriul vârstei și al nivelului de educaţie.

Concluziile generale ale studiului au arătat faptul că periajul mecanic în general 
reprezintă o metodă eficientă de îndepărtare a plăcii microbiene, niciunul dintre tipurile 
de periaj dentar studiate nu au prezentat rezultate nesatisfăcătoare. Pacienții au relatat 
că toate periuţele au fost simplu de utilizat. În cazul pacienților care își efectuează la 
domiciliu periajul zilnic cu periuța manuală, aceștia au afirmat că metoda de periaj 
mecanic li se pare mult mai facilă și mai eficientă. Eficienţa cea mai mare cu rezultatele 
cele mai favorabile a fost atribuită periuţei dentare care a combinat atât miscări verticale 
cât și vibraţiile sonice, iar rezultate nesatisfăcătoare nu au fost înregistrate pentru niciuna 
dintre periuţele folosite in studiu.

MECHANICAL TOOTHBRUSHING USING ROTATION AND OSCILLATION, 
SONIC AND VERTICAL SONIC MOVEMENTS – A COMPARATIVE STUDY

The study was based on the comparative analysis of dental plaque removal efficiency 
of three types of mechanical toothbrushes. The Approximal plaque index (API) was used 
to assess toothbrushing quality. Participants to the study were chosen according to 
several selection criteria and were divided into 3 groups of 30 individuals each. Within 
each group, the distribution regarding age and level of education was homogeneous.

The study concluded that mechanical toothbrushing is an efficient method for plaque 
removal and all the three types of mechanical toothbrushing used provided satisfactory 
results. All participants agreed that the mechanical toothbrushes were easy to use. 
The participants that were regular users of manual toothbrushes stated that using a 
mechanical toothbrush, during the study, was easy and gave better results. The most 
efficient technique was the sonic toothbrush used with vertical strokes.
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EFICIENȚA TERAPIEI LASER ER:YAG ÎN MANAGEMENTUL FORMELOR 
AVANSATE DE LEZIUNI PARODONTALE MARGINALE – PREZENTARE DE CAZ

Ximena Anca NICOLAE1, Stana PĂUNICĂ1, Marina Cristina GIURGIU1, 
Anca Silvia DUMITRIU1

1Disciplina Parodontologie, Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea de 
Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, România
                            
Obiective. De a compara eficiența clinică a terapiei parodontale nechirurgicale 

în asociere cu sau fără terapie laser Er:YAG, în cazul pacienților cu forme avansate de 
parodontite marginale cronice profunde.

Metode. Au fost selectați doi pacienți cu modificări importante la nivelul parodonțiului 
marginal. Protocolul terapeutic pentru ambii pacienți a inclus instrumentare subgingivală 
folosind instrumente de mână și ultrasunete la nivelul pungilor parodontale ≥ 4mm 
însoțite de sângerare la sondare, în plus pentru unul dintre pacienți s-a folosit terapie 
laser Er:YAG. Modificările parodontale au fost înregistrate în fișele de parodontometrie la 
începutul tratamentului și la 6 săptămâni de la terminarea terapiei parodontale inițiale.

Rezultate. În urma tratamentului parodontal instituit s-au redus semnificativ semnele 
de inflamație de la nivelul parodonțiului marginal, constatându-se reducerea adâncimii 
la sondarea parodontală, creșterea nivelului inserției epitelio-conjunctive, reducerea 
indicelui de sângerare la sondarea parodontală, însă fără diferențe semnificative între cele 
două protocoale. Diferențe ușor în favoarea protocolului care include terapie laser s-au 
constatat în cazul afectării furcațiilor la nivelul molarilor superiori.

Concluzii. Rezultatele obținute au fost similare, iar terapia laser Er:YAG folosită în 
asociere cu terapia parodontală nechirurgicală conduce la rezultate mai pretictibile, mai 
ales în cazul formelor de îmbolnăvire parodontală cu localizare în zonele molare, unde 
instrumentarea manuală și cu ultrasunete este mai laborioasă.

 
CLINICAL EFFICACY OF ER:YAG LASER APPLICATIONS IN THE 
MANAGEMENT OF THE ADVANCED FORMS OF PERIODONTAL 
DISEASES - CASE PRESENTATION

Objectives. To compare the clinical efficacy of non-surgical periodontal treatment 
with and without Er:YAG laser applications in patients with advanced periodontal 
disease.

Methods. Two patients were selected with significant periodontal changes. The 
treatment protocol for both patients included subgingival instrumentation by hand 
and ultrasonic instruments in periodontal pockets ≥4mm with bleeding on probing, 
meanwhile for one of them was added Er:YAG laser applications. Clinical examinations 
were performed and registered, in periodontal charts, at baseline as well as 6 weeks after 
treatment.
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Results. Following these treatment protocols, any signs of inflammation were 
significantly reduced, the findings indicated a reduction in probing depths, improvement 
of bleeding on probing, and clinical attachment level gain with no significant differences 
between the protocols. In favor of the laser therapy were found slightly better results in 
the upper molar region with furcation involvement.

Conclusions. The findings were similar, and Er: YAG laser therapy used in combination 
with non-surgical periodontal therapy leads to more predictable results, especially in 
those periodontal cases localized in the molar regions, where manual and ultrasonic 
instrumentation is more laborious.
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UTILIZAREA SISTEMULUI ICDAS ŞI A DISPOZITIVULUI DIAGNODENT PEN 
ÎN DIAGNOSTICUL LEZIUNILOR INCIPIENTE DE CARIE

Andra-Ștefania VIŞOIU1, Cristian FUNIERU1 
1Universitatea de Medicină și Farmacie  „Carol Davila”, București, România

Diagnosticul leziunilor incipiente de carie dentară este de multe ori foarte dificil de 
realizat din cauza lipsei semnelor clinice obiective şi subiective. Utilizarea unei bune 
iluminări şi experienţa medicului pot compensa aceste inconveniente, dar pentru un 
diagnostic exact, de multe ori se poate apela la dispozitive concepute special pentru 
acest lucru – DIAGNOdent Pen. În lipsa acestora, structurarea semnelor clinice obiective 
de carie dentară într-un algoritm logic de diagnostic, aşa cum este sistemul ICDAS, ajuns 
la a doua variantă, constituie o metodă eficientă şi fără costuri suplimentare.  

 

USING THE ICDAS SYSTEM AND THE DIAGNODENT PEN DEVICE IN 
DETECTION OF EARLY CARIES LESIONS

The detection of early dental caries lesions is often a very difficult process due to the 
lack of the objective and subjective clinical signs of dental caries. Using a good source 
of artificial light combined with the dentist’s experience can be useful, but especially 
designed devices are often needed for an accurate detection – DIAGNOdent Pen. If not, 
a strong and logical diagnostic algorithm containing clinical signs of dental caries, such 
as the ICDAS system (second version), can be an efficient method without additional 
costs.
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FACTORII SOCIO-ECONOMICI ȘI COMPORTAMENTALI ASOCIAȚI CARIILOR 
DENTARE LA UN LOT DE COPII DE 6-18 ANI DIN BUCUREȘTI

Daciana ZMARANDACHE1, Mihaela TĂNASE1, Andreea Ioana STANCIU1, Aneta 
MUNTEANU1, Paula Raluca VĂCARU1, Victor FERARU1

1Disciplina de Pedodonție, Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină 
și Farmacie „Carol Davila”, București, România

Scop. Evaluarea prevalenței cariei dentare la un lot de copii cu vârste cuprinse 
între 6-18 ani și determinarea unei asocieri între aceasta și anumiți factori socio-
comportamentali. 

Material. S-a realizat un studiu retrospectiv în cadrul Clinicii de Pedodonție/București 
în perioada 2017-2018. 

Metodă. Studiul s-a realizat pe 410 pacienți împărțiți în 3 grupe (G1: 6-9 ani, n=111; 
G2: 9-12 ani, n=165 și G3: 12-18 ani, n=134). Datele au fost colectate din fișele pacienților/ 
examinare clinică, evaluându-se dmft/DMFT, obiceiurile de igienă orală, alimentația și 
factorii socio-economici. Analiza statistică a fost făcută folosind testele Chi-pătrat și 
Fischer la nivelul de semnificație statistică de 5%. 

Rezultate. Valorile medii ale indicilor au fost: G1(dmf-t: 3,38±3,27; DMF-T: 1,02±1,49); 
G2(dmf-t: 4,97±3,12; DMF-T: 1,72±1,26); G3(dmf-t: 2,89±1,73; DMF-T: 4,65±3,00). 22,7% 
dintre copiii examinați au fost indemni de carie. Majoritatea copiilor se spală pe dinți o 
singură dată sau de două ori (44,8%), nesupravegheați (61,9%) și fără să folosească ața 
dentară (73,1%). 

Indicii de experiență carioasă au fost SS mai mici la copiii care folosesc mijloace 
ajutătoare de igienă orală și la cei care consumă mai multă carne și legume. Majoritatea 
copiilor (97%) consumă dulciuri între mese. A existat o asociere între venitul familiar și 
educația părinților. Indicii au avut valori mai mici la copiii provenind din familii cu nivel 
socio-economic mai mare, cu mamele angajate și cu studii superioare.  

Concluzii. Rezultatele arată o experiență carioasă crescută și o asociere între aceasta 
și anumiți factori socio-economici și comportamentali. 

BEHAVIORAL AND SOCIAL FACTORS RELATED TO DENTAL CARIES IN 6 
TO18 YEAR-OLD CHILDREN FROM BUCHAREST

Purpose. To record the prevalence of dental caries in 6-18  year-old children and test 
the association  of caries with some social and behavioral factors.

Material. Cross-sectional design. Data were collected from the Paediatric Dentistry 
Department of Carol Davila University, Bucharest between 2017-2018.

Methods. A total of 410 dental charts were selected, and the children were divided 
into 3 age groups (G1: 6-9 year-old, n=111; G2: 9-12 year-old, n=165; and G3: 12-18 year-old, 
n=134). Data were collected from the dental records on clinical examination to compute 
dmf-t and DMF-T indexes, oral hygiene habits, diet, and socio-economic factors. Chi-
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square tests and Fisher’s tests at the 5% level of significance were used for statistical 
analysis.

Results. Dental caries prevalence was: G1(dmf-t: 3.38±3.27; DMF-T: 1.02±1.49); 
G2(dmf-t: 4.97±3.12; DMF-T: 1.72±1.26); G3(dmf-t: 2.89±1.73; DMF-T: 4.65±3.00). 22.7% of 
the children examined were caries-free. For the oral health habits most subjects reported 
toothbrushing once or twice  times daily (44.8%), without assistance (61.9%), and no use 
of dental floss (73.1%). Caries indices were statistically lower in children using auxilliary 
hygiene means and also in those consuming predominantly meat and vegetables. The 
majority of children (97%) reported consumption of sugar between meals. Family income 
and education were associated with dental caries. The indices were lower in children 
growing in families with a high socio-economic level, whose mothers are employed and 
have universitary training. 

Conclusion. The results suggest a high prevalence of caries disease in the sample and 
specific association with some socioeconomic and behavioral risk factors.



CONGRESUL COLEGIULUI MEDICILOR STOMATOLOGI DIN BUCUREȘTI110

MIH – O PATOLOGIE INCOMPLET ELUCIDATĂ
Ioana-Andreea STANCIU1, Cătălina FARCAȘIU1, Victor Ion FERARU1, Daciana 
ZMĂRĂNDACHE1, Aneta MUNTEANU1

1Disciplina Pedodonție, Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină și 
Farmacie „Carol Davila”, București, România

Hipomineralizarea molar-incisiv (molar-incisor hipomineralisation, MIH) este o 
anomalie de structură de cauză generală localizată la nivelul primilor molari permanenți, 
asociată frecvent și cu afectarea incisivilor permanenți. În etiologie se întâlnesc factori 
ce pot acționa pre-, peri- și postnatal. Valorile prevalenței variază larg pe glob, între 
0,48% și 44%. Afecțiunea are numeroase implicații clinice de la hipersensibilitate, 
tulburări de masticație și de fizionomie la grefarea rapidă a leziunilor carioase la nivelul 
defectelor. Tratamentul reprezintă o provocare atât pentru medic, cât și pentru pacient 
întrucât pe de o parte anestezia se instalează cu dificultate, iar pe de altă parte sunt 
necesare reintervenții terapeutice periodice consecutiv pierderii de smalț de la periferia 
preparației. 

În acest context, scopul lucrării a fost abordarea aspectelor actuale de diagnostic și 
tratament pentru MIH, prezentând cazuri clinice sugestive. 

MIH – AN INCOMPLETELY ELUCIDATED PATHOLOGY

Molar-incisor hypomineralization (MIH) is a general structure defect located at first 
permanent molars, frequently associated with the involvement of permanent incisors. 
In etiology there are factors that can act pre-, peri- and postnatal. Prevalence values   
vary widely around the world between 0.48% and 44%. The condition has many clinical 
implications like hypersensitivity, masticatory and physiognomic disorders and rapid 
engraftment of carious lesions on defects. The treatment is a challenge for both the 
doctor and the patient because, on one hand, the anesthesia is difficult to install and, on 
the other hand, periodic therapeutic reinterventions are necessary following the loss of 
enamel from the periphery of the preparation. 

In this context, the aim of the paper was to present current aspects of diagnosis and 
treatment for MIH, based on suggestive clinical cases.
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TRATAMENTUL STOMATOLOGIC LA COPILUL CU TETRAPAREZĂ SPASTICĂ
Konstantina KRITIKOU1, Ioana BOȘTINĂ1, Aneta MUNTEANU1, Arina VINEREANU1

1Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, România

Tetrapareza spastică este cauza cea mai frecvent întâlnită de dizabilități motorii 
în copilărie, afectând între 1 și 4 copii din 1000. Se poate însoți de tulburări senzoriale, 
cognitive, de percepție, comunicare sau comportament, de epilepsie și/sau de dizabilitate 
intelectuală. Pacienții cu tetrapareză spastică nu au o patologie stomatologică specifică, 
dar probleme precum caria dentară, afecțiunile parodontale, malocluziile, anomaliile 
de structură, traumatismele, bruxismul, sialoreea sau tulburările articulației temporo-
mandibulare pot îmbrăca forme mult mai severe decât la copiii sănătoși.

Diversitatea manifestărilor clinice în tetrapareza spastică are drept consecință o 
mare variabilitate a posibilităților de tratament stomatologic. Gradul de cooperare al 
pacientului – în directă legătură cu posibilitățile de comunicare și capacitatea lui de 
înțelegere –, capacitatea sa de coordonare neuro-musculară, nivelul de spasticitate 
și patologiile asociate vor avea o puternică influență asupra conceperii și punerii în 
practică a planului de tratament. Limitările sunt, în multe situații, inerente. Ele vor fi 
totuși mai mici – și implicit mai puțin frustrante atât pentru pacient și familie cât și 
pentru medicul stomatology – atunci când, prin profilaxie timpurie și personalizată, se 
limitează îmbolnăvirile oro-dentare grave și implicit și consecințele nedorite ale acestora 
(malnutriție, disconfort, tulburări de comportament, irascibilitate, costuri).

Lucrarea prezintă exemple de cazuri clinice de copii cu tetrapareză spastică, 
modalitațile de abordare și recomandări practice care pot ușura tratamentul stomatologic 
în cabinet și reduce, în final, nevoia de a trata copiii cu tetrapareză spastică în condiții 
speciale (anestezie generală) și cu mijloace extreme (extracții).

Ackowledgement: Lucrarea face parte din proiectul Erasmus+ 2019-1-RO01-
KA202-063820 „Oral Special Care Academic Resources” (OSCAR).

DENTAL MANAGEMENT OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY

Cerebral palsy (CP) is the most common cause of severe physical impairment in 
childhood, affecting 1 to 4 / 1000 children. It may come along with impaired sensitivity, 
perception, cognition, communication or behaviour, with epilepsy and/or intellectual 
challenge. Patients with CP do not have specific oral pathologies, but problems such as 
caries, periodontal conditions, malocclusion, structure abnormalities, trauma, bruxism, 
sialorrhea or TMJ disorders may have much more severe forms than in healthy children.

The diversity of clinical features in CP makes treatment possibilities vary a lot. 
Patient’s compliance – in close dependence with communication and understanding 
abilities -, neuromuscular coordination, the level of spasticity and associated conditions 
will strongly impact treatment planning and carrying out. Limitations are often 
unavoidable; however, they will be lesser and less frustrating for all those involved 
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-patient, family, dentist- when early personalized prevention efficiently limits the severity 
of oral disease, as well as unwanted consequences (such as malnutrition, discomfort, 
irritability, behaviour problems, high treatment costs). 

The paper presents a series of clinical cases with different clinical management, 
along with some practical tips and tricks that may ease treatment in the dental office and 
ultimately reduce the need for treating kids with CP under special conditions (general 
anaesthesia) and by extreme means (extractions).

Ackowledgement: The paper is part of Erasmus+ 2019-1-RO01-KA202-063820 “Oral 
Special Care Academic Resources” (OSCAR) Project
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ACORDUL PACIENTULUI INFORMAT - DOMENIU DE APLICARE
Alin Flavius COZMESCU1

1 Dental One Center, București, România

Reglementările actuale ale consimțământului pacientului informat, așa cum este el 
prezentat în Ordinul M.S. 1411/2016, protejează atât medicul cât și pacientul de posibilele 
abuzuri. Pentru a putea înțelege și respecta acest acord, însă, fiecare cadru medical are 
datoria morală de a studia și analiza fiecare aspect al acestuia

Un acord al pacientului informat valid reprezintă garanția transmiterii și recepționării 
unei informații medicale corecte. Responsabilitatea informării și deținerii unui astfel de 
acord îi revine în totalitate medicului, iar înțelegerea și acceptarea acestuia în completă 
cunoștință de cauză pacientului. Pentru un act medical asumat și desfășurat în completă 
cunoștință de cauză este imperios necesară obținerea unui formular valid. Altfel, decizia 
medicului de a aplica un plan de tratament neconsimțit poate fi considerată un abuz.

INFORMED CONSENT - SPHERE OF APPLICATION

The current regulations of informed patient consent, as set forth in the M.S. 1411/2016, 
protects both the doctor and the patient from possible abuses. However, in order to be 
able to understand and respect this agreement, every medical professional has the moral 
duty to study and analyze every aspect of it.

A valid informed patient agreement is the guarantee of the transmission and reception 
of correct medical information. The responsibility for informing and holding such an 
agreement rests entirely with the physician and his understanding and acceptance in full 
knowledge of the case with the patient. For a medical act assumed and performed in full 
knowledge of the facts, it is imperative to obtain a valid form. Otherwise, the doctor’s 
decision to apply an unconsented treatment plan may be considered an abuse.
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ANALIZĂ ASUPRA RELAŢIEI MEDIC STOMATOLOG - PACIENT ÎN TIMPUL 
CRIZELOR 

Delia RĂDOI1, Silviu PIȚURU1 
Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” din București 

Crizele de-a lungul timpului au marcat omenirea în funcţie de anvergura cu care s-au 
produs. Indiferent de tipul lor,  crizele au determinat formarea unei perioade critice care a 
afectat societatea şi indivizii care o compun. 

Prezentarea încearcă să adreseze două întrebări fundamentale: 
1. Ce se întâmplă când avem de a face atât cu o criză economică, dar şi cu una în 

domeniul sănătăţii care afectează puterea de muncă, resursa primară a societăţii – omul? 
2. Care sunt concluziile unei crize şi cum aceste concluzii ne pot ajuta în viitoarele 

crize? 
Vor fi expuse detalii cu privire la variaţia principaliilor indicatori economici relevanţi 

pentru cabinetele stomatologice din timpul crizei din 2008, dar şi indicatori ai sănătăţii 
orale influenţaţi de criza COVID-19. 

În concluzie, vor fi prezentate sugestii pentru optimizarea politicilor de sănătate 
publică pentru minimizarea impactului negativ al următoarele crize. 

1. Din punctul de vedere al personalului medical - susținerea practicii prin 
reglementări legale aplicabile și fără limitarea acesteia chiar și în condiții de criză 
(creșterea protecției medic-pacient, nu întreruperea acestei relații).

2. Din punctul de vedere al informării pacienților – o mai bună educație 
stomatologică la nivelul populației, cât și prezentarea într-o lumină corectă a 
beneficiilor serviciilor sotmatologice 

3. Din punct de vedere financiar – îndepărtarea  anumitor obstacole prin apariția 
companiilor de asigurări pe zona stomatologică, dar și prin intervenția statului în 
momente de criză 

Ce putem face este să conlucrăm în a găsi soluţiile cele mai bune pentru a optimiza 
relaţia medic-pacient în contextul sănătăţii publice în viitoarele crize.

ANALYSIS OF THE DENTIST-PATIENT RELATIONSHIP DURING CRISIS 

Crises, depending on their scale, have marked humanity. Whether they were social, 
economic, health or political ones, they created society tensions and turmoil, affecting 
the basic cell of the society, the individuals. 

The current presentation tries to answer two fundamental questions: 
1. What happens when we are dealing with either an economic crisis, or a health one, 

crises that influence the primary society resource – the human being? 
2. How can a crisis and its aftermath, help us in future crises? 
Details will be presented on the variation of the main economic indicators, relevant for 

dental offices, during the 2008 crisis, but also indicators of oral health influenced by the 
covid-19 crisis. 
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In the conclusion part, suggestions will be presented for optimizing public health 
policies to minimize the negative impact in the coming crises: 

- From the point of view of the medical staff – public policies that supports the 
practice through legal regulations and without limiting the medical procedures even 
in crisis by increasing the doctor-patient protection, not interrupting it 

- From the point of view of informing patients – policies that enhance the 
population dental education, as well as the presenting the benefits of the dental 
services 

- From a financial point of view - removing certain financial obstacles by including 
the insurance companies in the dental area ecosystem, but also through state 
financial aid intervention in times of crisis 
What we need to do is work together to find the best solutions to optimize the doctor-

patient relationship in the context of public health in future crises. 
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IMPORTANȚA INTELIGENȚEI EMOȚIONALE ÎN RELAȚIA MEDIC-PACIENT
Anca-Cristina PERPELEA1

1 Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, România 

Este necesar ca prevederile din Legea 95/2006 să fie pe deplin cunoscute și înțelese 
de către personalul medical, iar tratarea obiecțiilor pacientului este considerată soluție 
eficientă în cazul unei posibile acuzații de malpraxis. Rolul inteligenței emoționale într-o 
astfel de situație este evidențiat atunci când apar probleme de comunicare în relația 
medic-pacient. 

Sublinierea importanței sau beneficiilor  „inteligenței emoționale” și evidențierea 
acestei abilități de a percepe, controla și gestiona propriile emoții într-o manieră pozitivă 
sunt atuuri ale personalului medical. Astfel, comunicarea este eficientă, informațiile 
transmise sunt  pe deplin înțelese,  medicul  empatizează cu pacientul, relația medic-
pacient nu este afectată și zona conflictuală nu există.

Dezvoltarea inteligenței emoționale se realizează într-un timp îndelugat, printr-un efort 
constant, fiind necesară expunerea metodelor practice cu ajutorul cărora comportamentul 
poate fi îmbunătățit. Aceste procedee se pot utiliza în cadrul discuței cu orice pacient, fiind 
“tips and tricks” care contribuie la solidarizarea relației medic-pacient. 

THE IMPORTANCE OF EMOTIONAL INTELLIGENCE WITHIN THE 
DOCTOR-PATIENT RELATIONSHIP

The provisions of the Law no. 95/2006 must be fully known and understood by the 
medical staff, and an efficient solution for a possible malpractice allegation would 
be treating a patient’s objections. The role of emotional intelligence in such cases is 
emphasised when miscommunication occurs within the doctor-patient relationship.  

Pointing out the importance or benefits of “emotional intelligence” and highlighting this 
ability to perceive, control, and manage your own emotions in a positive way are assets 
of medical staff. Thus, the communication process is effective, the information conveyed 
is fully understood, the doctor is able to feel empathy for its patients, the doctor-patient 
relationship is not affected, and conflict ceases to exist.

Improving emotional intelligence takes a long time and constant effort, and it 
is necessary to apply such practical methods for behavioural development. These 
approaches can be used during conversations with any patients, serving as “tips and 
tricks” to strengthen the doctor-patient relationship.   
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VICTIME COLATERALE ALE PRACTICII MEDICALE DEFENSIVE
Ana CERNEGA1, Silviu PIȚURU1

1Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, 
București, România

Procesul medical este definit printr-o serie de factori care generează o bună funcționare 
a relației medic pacient. Intervenția elementelor constitutive ale erorii profesionale în 
acest raport declanșează zona răspunderii medicului cu privire la prejudiciile produse 
asupra pacientului.

Eroarea profesională încadrează pacientul prejudiciat în categoria „primei victime”. 
Consecințele apărute ca urmare a reclamațiilor de malpraxis au dezvoltat la nivelul 
comunității medicale „sindromul clinic judiciar” care generează, la rândul său, „sindromul 
de stres indus de malpraxisul medical”. 

Acestea sunt câteva componente ale „practicii medicale defensive” (pozitivă sau 
negativă), care se caracterizează prin acțiunile medicului de a se proteja de eventuale 
litigii și de efectele adverse ale acestora (modificări comportamentale, izolare, depresie și 
anxietate, efort, timp pierdut, reputație afectată). 

Fenomenul medicinei defensive derivă dintr-o prudență exagerată, dintr-o nevoie de 
siguranță sau dintr-o cerere explicită a pacientului. Stresul dominant asupra medicului 
declanșează acțiuni comportamentale specifice practicii medicale defensive, care 
plasează medicul în poziția unei „victime colaterale” ale acestui proces complex. 

COLLATERAL VICTIMS OF DEFENSIVE MEDICAL PRACTICE

The medical process is defined by a group of factors that generate a good functioning 
of the doctor-patient relationship. The intervention of the constitutive elements of the 
professional error in this relation triggers the area of responsibility of the doctor regarding 
the damages produced on the patient.

Professional error places injured patients into the „first victim” category. The 
consequences that appeared as a result of complaints of malpractice have developed in 
the medical community „clinical judicial syndrome” which generates “stress syndrome 
induced by medical malpractice.”

These are some components of „defensive medical practice” (positive or negative), 
which are characterized by actions of the physicians to protect themselves from possible 
litigations and their adverse effects (behavioural changes, isolation, depression and 
anxiety, effort, lost time, affected reputation).

The phenomenon of defensive medicine derives from an exaggerated caution, from 
a need for safety or an explicit request of the patient. Dominant stress on the physician 
triggers behavioural actions specific to defensive medical practice, which places the 
physician in the position of a „collateral victim” of this complex process.

PREZENTĂRI ORALE / ORAL PRESENTATIONS
LEGISLAŢIE, MALPRAXIS ŞI MANAGEMENT/ LEGISLATION, MALPRAXIS AND MANGEMENT
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MANIFESTĂRI ATIPICE ALE REACȚIILOR ALERGICE ORALE – PREZENTAR-
EA UNUI CAZ DE ERITEM POLIMORF RECIDIVANT

Carmen Larisa NICOLAE¹, Ioanina Mihaela PĂRLĂTESCU¹
1Disciplina de Patologie Orală, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, 
București, România

Eritemul polimorf este o reacție alergică generală care prezină frecvent și manifestări 
la nivelul cavității orale. Clasificarea eritemului polimorf include trei forme clinice: minoră, 
majoră sau severă (sindromul Stevens-Johnson). Forma minoră se caracterizează prin ul-
cerații superficiale simetrice produse prin spargerea unor bule cu plafon subțire localizate 
în zonele anterioare ale cavității orale pe mucoasa mobilă. Factorii etiologici implicați sunt 
virali (virusul herpes simplex tip 1 sau 2), alimentari (aditivi, conservanți) sau medicamen-
toși (antiinflamatorii nesteroidiene, sulfonamide). De cele mai multe ori eritemul polimorf 
minor are caracter autolimitant și recidivează frecvent. 

Această lucrare va prezenta cazul unui pacient tănăr, de sex masculin care a suferit 
episoade repetate de eritem polimorf cu manifestări orale spectaculoase. Cazul prezentat 
este atipic din punctul de vedere al leziunilor clinice, dar și din cauza tendinței repetate 
de reapariție în pofida tratamentului aplicat. Deși semnele clinice și datele anamnestice 
sunt aproape întotdeauna suficiente pentru diagnostic, în cazul recidivelor frecvente 
și a cazurilor atipice examenul histopatologic este necesar pentru a diferenția eritemul 
polimorf de alte patologii. 

ATYPICAL MANIFESTATIONS OF ORAL ALLERGIC REACTIONS - PRESEN-
TATION OF A CASE OF RECURRENT POLYMORPHIC ERYTHEMA

Polymorphic erythema is a general allergic reaction that often has manifestations 
in the oral cavity. The classification of polymorphic erythema includes 3 clinical forms: 
minor, major or severe (Stevens-Johnson Syndrome). The minor form is characterized by 
symmetrical superficial ulcerations produced by the rupture of bullous superficials locat-
ed in the anterior areas of the oral cavity on the mobile mucosa. The etiological factors 
involved are viral (herpes simplex virus type 1 or 2), food (additives, preservatives) or drugs 
(non-steroidal anti-inflammatory drugs, sulfonamides). In most cases, the minor polymor-
phic erythema has a self-limiting character and recurs frequently. 

This paper will present the case of a young male patient who has suffered repeat-
ed episodes of polymorphic erythema with spectacular oral manifestations. The case 
presented is atypical in terms of clinical lesions, but also due to the repeated tendency 
to recur despite the treatment applied. Although clinical signs and anamnestic data are 
almost always sufficient for diagnosis, in the case of frequent recurrences and atypical 
cases histopathological examination is necessary to differentiate polymorphic erythema 
from other pathologies.

POSTERE / POSTERS



CONGRESUL COLEGIULUI MEDICILOR STOMATOLOGI DIN BUCUREȘTI120

EFICIENŢA PERIAJULUI DENTAR LA NIVELUL SUPRAFEŢELOR OCLUZALE
Cristian FUNIERU1, Georgiana IONICĂ SIMION1

1Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, România 

Ipoteza de la care s-a pornit în acest studiu a fost că placa dentară este eliminată 
cel mai greu de la nivelul suprafeţelor ocluzale ale dinţilor, ea rămânând într-o mare 
proporţie cantonată la nivelul şanţurilor şi fosetelor. Scopul principal al acestui studiu a 
fost acela de a efectua o evaluare comparativă asupra eficienţei cu care este îndepărtată 
placa bacteriană din şanţurile şi fosetele ocluzale, în urma periajului dentar realizat cu 
două tipuri de periuţe electrice diferite. Studiul a fost efectuat pe un număr de 20 de 
dinţi umani extraşi cu suprafaţă ocluzală (14 molari şi 6 premolari), folosind două periuţe 
de dinţi electrice (prima dintre ele având în plus şi mişcarea de pulsaţie), un spray de 
ocluzie şi un software de analiză grafică a imaginilor (GIMP, versiunea 2.8.14). Practic, 
suprafaţele ocluzale ale dinţilor au fost pulverizate cu spray-ul de ocluzie, apoi 20 dintre 
ele au fost periate cu primul model de periuţă şi alte 20 cu al doilea model. Deşi în 
cavitatea orală lucrurile stau diferit într-o oarecare proporţie, studiul fiind un experiment 
in vitro, diferenţele în ceea ce priveşte periajul efectuat cu cele două tipuri de periuţe au 
fost evidente. Între cele două periuţe au existat diferenţe privind eficienţa lor în perierea 
suprafeţelor ocluzale, diferenţe care s-au pus în evidenţă prin raţionament statistic. 

The hypothesis of this study was dental plaque is the most difficult to remove from the 
occlusal surfaces of the teeth, because it remains a lot in the occlusal pits and fissures. 
The main purpose of this study was to perform a comparative assessment of the pits 
and fissures plaque removal efficiency of two different types of electric toothbrushes. 
The study was performed on a number of 20 human extracted teeth (14 molars and 
6 premolars), using two electric toothbrushes (the first having in addition pulsation 
movements), an occlusion spray and a graphical analysis software (GIMP, version 2.8.14). 
Basically, the occlusal teeth surfaces were covered in paint using the spray. Afterward, 
20 surfaces were brushed using the first model of toothbrush and the rest of 20 were 
brushed using the second model. Although this is an in vitro experiment, the oral 
cavity environment being slightly different, the differences between the two types of 
toothbrushes were obvious. Therefore, we found statistically proven differences in plaque 
removal efficiency between the two types of toothbrushes.
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COMPORTAMENTUL LEGAT DE SĂNĂTATEA ORALĂ AL PACIENȚILOR 
PROTEZAȚI PRIN IMPLANTURI

Mariana CĂRĂMIDĂ1, Mihaela Adina DUMITRACHE1, Ruxandra SFEATCU1

1Disciplina de Sănătate Orală și Stomatologie Comunitară, Facultatea de Medicină 
Dentară, Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Carol Davila”, București, România

Scop. Evaluarea obiceiurilor legate de igiena orală și fumat, respectiv adresabilitatea 
la medicul stomatolog în rândul pacienților protezați prin implanturi.

Material și metodă. Studiu transversal desfășurat în iunie-iulie 2021 pe un lot de 
121 de adulți români cu o vârstă medie de 33,91±7,66 ani, utilizând un chestionar cu 14 
întrebări distribuit în format electronic completat online.

Rezultate. Periajul dentar este realizat de două ori pe zi de 78,51% dintre participanți, 
respectiv mai des de două ori de 12,40%. Produsele auxiliare sunt utilizate zilnic astfel: 
ața dentară de 56,20% dintre subiecți, dușul bucal de 34,71%, iar periuțele interdentare 
de 13,22%. În cazul apei de gură, deși 73,55% dintre subiecți declară că o folosesc, doar 
1,56% o utilizează zilnic, iar 57,85% nu cunosc substanța activă din apa de gură utilizată. 
Frevența fumătorilor este 23,97% și doar 2,48% fumează minim 20 de țigări pe zi, iar 
9,09% între 10 și 19 țigări pe zi. Adresabilitatea la medicul stomatolog se face doar la 
nevoie pentru 19,83% dintre subiecți, 25,62% se prezintă de două ori pe an, respectiv 
33,06% o dată pe an. Igienizările profesionale după inserarea implanturilor au fost făcute 
de 33,28% dintre subiecți o dată pe an, 29,7% de două ori pe an, iar 3,31% de 4 ori pe an. 

Concluzii. Comportamentul față de igiena orală este nesatisfăcător prin frecvența 
redusă a utilizării produselor auxiliare, iar adresabilitatea la medicul stomatolog pentru 
dispensarizare este neglijată de o treime dintre pacienți. Se impune educația pentru 
sănătate orală a pacienților în cabinetul dentar.

ORAL HEALTH RELATED BEHAVIOR OF PATIENTS WITH IMPLANT-
SUPPORTED RESTORATIONS

Aim. To evaluate the habits related to oral hygiene and smoking, respectively the 
addressability to the dentist among patients with implant-supported restorations.

Material and method. Cross-sectional study conducted during June-July 2021 
on a group of 121 Romanian adults with an average age of 33.91 ± 7.66 years, using a 
questionnaire with 14 questions distributed in electronic format and completed online. 

Results. Tooth brushing is performed twice a day by 78.51% and more often by 12.40%, 
and the auxiliary products are used daily as follows: dental floss for 56.20% subjects, 
oral irrigator for 34, 71%, and interdental brushes of 13.22%. In the case of mouthwash, 
although 73.55% of the subjects state that they use it, only 1.56% use it daily, and 57.85% 
do not know the active substance in the mouthwash used. The frequency of smoking is 
23.97% and only 2.48% smoke at least 20 cigarettes a day, and 9.09% between 10 and 
19 cigarettes a day. Addressability to the dentist is done only when needed for 19.83% 
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of subjects, while 25.62% are presented twice or 33.06% once a year. Professional oral 
hygiene after implants was made for 33.28% of subjects once a year, 29.7% twice a year, 
and 3.31% 4 times a year.

Conclusions. Oral hygiene behavior is unsatisfactory due to the low frequency of 
use of auxiliary products, and the addressability to the dentist is neglected by one third 
of patients. It is necesarry to emphasize the oral health education of the patients in the 
dental office. 
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STUDIU IN VITRO ASUPRA BIOCOMPATIBILITĂȚII RĂȘINILOR COMPOZITE 
DENTARE DIRECTE ȘI INDIRECTE

Mihaela PANTEA1, Diana Andreea IGHIGEANU2, Alexandra TOTAN3, Marina IMRE4, 
Ana Maria Cristina ȚÂNCU4

1Disciplina de Protetică Dentară Fixă și Ocluzologie, Facultatea de Medicină Dentară, 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, România 
2Specialitatea Endodonție, Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea de 
Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, România 
3Disciplina de Biochimie, Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină 
și Farmacie „Carol Davila”, București, România
4Disciplina de Protezare Totală, Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea de 
Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, România

Scop. Scopul acestui studiu in vitro a fost de a evalua interacțiunea biochimică dintre 
trei rășini compozite dentare (o rășină directă, una indirectă și o rășină cu priză duală) 
și saliva, analizând nivelurile unor biomarkeri redox salivari: albumina, acidul uric salivar, 
GGT/gamma glutamyl transferaza, OXSR-1/oxidative stress responsive kinase 1, precum și 
nivelurile de IL-6/Interleukina 6 – un marker al inflamației.

Materiale și metode. Un protocol specific a fost urmat pentru a obține șase probe de 
rășini compozite (două probe/fiecare tip de material), în concordanță cu recomandările 
producătorilor. Probele de rășină obținute au avut formă de disc cilindric, cu diametrul 
de 30mm și grosimea de 2mm. Mostre de salivă nestimulată, de 1,0 – 2,0mL, au fost 
recoltate de la 19 voluntari sănătoși în recipiente speciale sterile, de testare; mostrele de 
salivă au fost imediat incubate pentru 12 ore, la 37°C, cu probele de rășină (o probă de 
rășină/500μL de salivă).

Rezultate și discuții. Incubarea salivei cu probele de rășină nu induce modificări 
semnificative statistic (p > 0,05) în ceea ce privește nivelul acidului uric salivar, GGT/
gamma glutamyl transferazei, OXSR-1 și al IL-6.

Concluzii. În limitele acestui studiu, rezultatele obținute relevă faptul că rășinile 
compozite dentare testate (o rășină directă, una indirectă și o rășina cu priză duală) 
nu produc modificări semificative la nivelul parametrilor stresului oxidativ analizați 
(albumina, acid uric salivar, GGT, OXSR-1) si nu influențeaza statusul inflamator salivar - 
evidențiat prin nivelurile IL-6.

IN VITRO STUDY ON BIOCOMPATIBILITY OF DIRECT AND INDIRECT 
DENTAL COMPOSITE RESINS

Purpose. The aim of this in vitro study was to evaluate the biochemical interaction 
between three dental composite resins (a direct resin, an indirect resin and a dual-cure 
resin) and saliva, by analysing the levels of certain salivary redox biomarkers: albumin, 
salivary uric acid, GGT/gamma glutamyl transferase, OXSR-1/oxidative stress responsive 
kinase 1, as well as the levels of IL-6/Interleukin 6 - an inflammatory marker.
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Materials and methods. A specific protocol was followed in order to obtain six 
composite resin samples (two samples/each type of resin), in accordance to the 
producers’ recommendations. The obtained resin samples were in the form of a cylindrical 
disc, with a 30mm diameter and 2mm thickness. Samples of 1.0 - 2.0mL of unstimulated 
saliva were collected from 19 healthy volunteers in special sterile test containers; saliva 
samples were immediately incubated for 12 hours, at 37°C, with the resins samples (one 
resin sample/500μL of saliva). 

Results and discussions. Saliva incubation with the resins samples did not induce 
any significant statistical changes (p > 0.05) concerning the salivary levels of salivary uric 
acid, GGT, OXSR-1 and of IL-6. 

Conclusions. Within the limitations of this study, the obtained results highlighted 
that the tested dental composite resins (a direct resin, an indirect resin and a dual-cure 
resin) did not produce any significant changes in the analysed oxidative stress parameters 
(albumin, salivary uric acid, GGT, OXSR-1) and did not influence the inflammatory salivary 
status revealed by the levels of IL-6. 
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CONEXIUNEA DINTRE STRUCTURILE MIOFASCIALE ȘI ALGIA BUCALĂ 
NESPECIFICĂ

Raluca Ema PÎRVU1, Șerban ȚOVARU1, Ioanina PĂRLĂTESCU1

1Disciplina Patologie Orală, Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea de 
Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București, România

Introducere. Cu siguranță durerea are un impact semnificativ asupra calității vieții; 
totuși, acest lucru este mai intens pentru pacientul care prezintă algie bucală nespecifică 
(ABN). ABN este o afecțiune orală cronică la pacienții fără leziuni clinice vizibile. Este 
interesant faptul că aproximativ 45% din cortexul senzorial uman este dedicat structurilor 
mâinii, feței și gurii. Medicii stomatologi trebuie să aibă în vedere că factorii psihologici 
însoțesc durerea orofacială, mai ales dacă aceasta este de lungă durată.

Scop: Descrierea relației dintre contracțiile musculare, postura scheletică, punctele 
trigger și iradierea durerii în BMS.

Materiale și metode. Am analizat relațiile mușchilor și a altor structuri ale feței în ABN. 
Există durere primară și, de asemenea, durere iradiată. Dacă palparea zonelor dureroase 
nu intensifică durerea, ar trebui să suspicionăm că ar putea fi o durere iradiată.

Rezultate. Durerea miofascială este o durere regională miogenă caracterizată prin 
zone de benzi hipersensibile ale țesutului muscular numite puncte trigger. Această 
afecțiune este denumită durere miofascială cu puncte trigger și nu este recunoscută 
pe scară largă și nici nu este înțeleasă complet. De asemenea, se impune evaluarea 
articulației temporomandibulare în timpul deschiderii gurii și a propulsiei mandibulei. 
Dacă durerea crește, se impune analiza acesteia după examinare.

Concluzie. Datele actuale prezintă informații relevante cu privire la relația dintre 
mușchi și durerea facială cronică. La un pacient cu ABN, trebuie evaluată musculatura, 
articulațiile și prezența iradierii durerii.

CONNECTING MYOFASCIAL STRUCTURES TO BURNING MOUTH 
SYNDROME

Introduction. Certainly pain has a significant impact on quality of life; however, this 
is more intense for the patient suffering from burning mouth syndrome(BMS). BMS is 
a chronic oral condition in patients without clinical noticeable lesions. It is interesting 
that around 45% of the human sensory cortex is dedicated to the hand, face and mouth 
structures. Dentists need to understand that psychological factors accompany orofacial 
pain, especially as it becomes more chronic.

Aim. To describe the relation between muscular contractions, skeletal posture, trigger 
points and pain radiation in BMS. 

Materials and methods. We studied the relationships of the muscles and other 
structures of the face. There is primary pain and also referred pain. If palpation of the pain 
sites does not increase it, we should be suspicious that it might be a referred pain.

Results. Myofascial pain is a myogenous regional pain characterized by areas 
of hypersensitive bands of muscle tissue known as trigger points. This condition 
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is referred to as myofascial trigger point pain and it is not widely appreciated, nor 
completely understood. The orofacial muscle examination includes palpation of muscles: 
temporalis, masseter, sternocleidomastoid, and posterior cervical, trapezius. Also the 
temporomandibular joint during mouth opening and propulsion of the mandible needs 
evaluation. If any pain is raised, it imposes consideration and the data analyses after 
examination. 

 Conclusion. Current data presents relevant information regarding the relationship 
between muscles and facial chronic pain. In a BMS patient, the muscles, joints and 
presence of pain radiation should be taken into consideration.
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