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MATRICILE BIODEGRADABILE CU CHLORHEXIDINĂ 36% ȘI  
DIODA LASER ÎN TRATAMENTUL PARODONTITEI MARGINALE  
CRONICE PROFUNDE ‑ CAZ CLINIC

Ana GIURA1, Oana SLUȘANSCHI2, Cristian FUNIERU3

1 Asist.univ. - Disciplina de Prevenție Oro-Dentară UMF „Carol Davila”, București București, 
2 Șef lucrari - Disciplina de Prevenție Oro-Dentară UMF „Carol Davila”, București București 
3 Conf. Univ. - Disciplina de Prevenție Oro-Dentară UMF „Carol Davila”, București București

Cuvinte cheie. chlorhexidină, matrice, parodontită, laser.

Scop. În acest caz clinic am urmărit eficiența diodei laser 9,8 nm și a matricei 
biodegradabile cu digluconat de chlorhexidină (CHX) 36% cu eliberare prelungită la un 
pacient cu parodontită marginală cronică profundă, în vârstă de 48 de ani. 

Material și metodă. Matricea a fost aplicată la nivelul pungii parodontale cu adâncime 
de 6,5 mm, resorbție osoasă de tip vertical, sângerare la sondare și mobilitate patologică. 
În prealabil, la nivelul situsului, s‑a efectuat planare radiculară (PR) și decontaminare laser. 
Am comparat adâncimea pungii parodontale, indicele de placă Löe și Silness, indicele 
gingival Löe și Silness și indicele de sângerare papilară Mühlemann înainte și la 14 zile după 
inserarea matricei cu CHX. 

Rezultate. S‑a înregistrat o scădere a valorilor indicilor prodontali cu 25‑75%, adâncimea 
pungii parodontale s‑a diminuat cu 2,1 mm, iar gradul de mobilitate dentară s‑a redus de 
la gradul 2 la gradul 1. Clinic, s‑a remarcat o îmbunătățire evidentă a aspectului gingival, 
cu reducerea inflamației. Elementele subiective relatate de pacient au fost. senzația de 
tensiune, durere tranzitorie, de intensitate redusă și sensibilitate la nivelul situsului. Aceste 
simptome au dispărut pe parcursul a 48 de ore după inserarea matricei. 

Concluzie. Rolul esențial și incontestabil al PR‑ului în tratamentul local al bolii 
parodontale a fost potențat de efectul benefic al laserului diodă și de avantajul unei actțuni 
locale prelungite a CHX 36% pe o perioadă de 2 săptămâni.
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TREATMENT OF SEVERE CHRONIC PERIODONTITIS USING 
BIODEGRADABLE MATRIX CONTAINING 36% CHLORHEXIDINE AND 
DIODE LASER ‑ CLINICAL CASE

Ana GIURA1, Oana SLUȘANSCHI2, Cristian FUNIERU3

1 Assistant professor, Preventive Dentistry Department, UMF „Carol Davila” Bucharest 
2 Lecturer, Preventive Dentistry Department, UMF „Carol Davila” Bucharest
3 Associate Professor,  Preventive Dentistry Department, UMF „Carol Davila” Bucharest 

Key words. chlorhexidine, matrix, parodontitis, laser.

Aim. To observe the effect of combine treatment using diode laser (9.8 nm) and 
prolonged‑release biodegradable matrix containing 36% chlorhexidine digluconate (CHX) 
in a 48 years old patient with severe chronic periodontitis. 

Material and method. The matrix was applied inside a 6.5 mm deep periodontal 
pocket exhibiting vertical bone resorption, bleeding on probing, grade 2 tooth mobility. 
Prior to this, scaling and root planning (SRP) and laser decontamination were performed. 
Periodontal pocket depth, Löe și Silness plaque index, Löe și Silness gingival index and 
Mühlemann papillary bleeding index were recorded before treatment and 14 days following 
matrix insertion. 

Results. The values of periodontal indeces decreased by 25‑75%, periodontal pocket 
depth was reduced by 2,1 mm and tooth mobility also decreased to a grade 1. The clinical 
aspect of the gum improved considerably and inflammation signs decreased. The initial 
symptoms described by the patient as local tension and transitory pain at the site, were 
completely gone 48 hours following treatment. 

Conclusion. The usual SRP treatment for periodontal was successfully potentiated 
by the beneficial effect of diode laser application and the prolonged local effect of CHX 
release from the biodegradable matrix.
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EVALUAREA EFICIENȚEI CONTROLULUI PLĂCII MICROBIENE ÎN FUNCȚIE 
DE TEHNICA DE PERIAJ ȘI FORMA PERIUȚEI DENTARE

Dr. Andreea‑Maria PUIU1, Sef Lucr. Dr. Oana SLUȘANSCHI2

1 Medic rezident la Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială ″Dan Theodorescu″, 
București

2 Disciplina de Prevenție Oro-dentară, Facultatea de Stomatologie, UMF ″Carol Davila″, 
București

Scop. Studiul și‑a propus să investigheze influența pe care design‑ul capului activ al 
periuței dentare o poate avea asupra eficienței tehnicilor de periaj.

Material și metodă. S‑au evaluat două periuțe dentare manuale, de duritate moale. 
periuța 1 (filamente multiple, dese, profil drept), respectiv periuța 2 (filamente fixate în 
unghiuri diferite cu profil accidentat) folosite prin tehnicile de rulare și Bass modificat. 
Periajul dentar s‑a efectuat de către același medic examinator, după înregistrarea în fișă 
a depozitelor de placă existente colorate prin revelator de placă. La maxilar s‑a utilizat 
periuța tip 1 și la mandibulă cea tip 2. Pe hemiarcadele 1 și 4 s‑a efectuat periaj prin tehnica 
Bass modificat și pe hemiarcadele 2 și 3 prin metoda ruloului. După periaj s‑au identificat 
și notat depozitele de placă remanentă. S‑a calculat un indice de placă (IP) inițial și unul 
final, exprimat în procente. Reducerea de placă microbiană s‑a calculat prin efectuarea 
diferenței dintre cele 2 valori ale IP și s‑a folosit pentru compararea performanței celor 
două periuțe.

Rezultate. Folosirea periuței tip 1 prin tehnica Bass modificat a rezultat în reducerea IP 
mai mare decât cea rezultată prin folosirea periuței tip 2, prin aceeași tehnică la 12 dintre 
cazuri. Periuța tip 2 prin tehnica ruloului a fost mai eficientă în 11 cazuri comparativ cu 
periuța tip 1 prin aceeași tehnica, unde s‑a obsevat o eficiență în doar 7 cazuri. 

Concluzii. Tehnica Bass modicat a fost mai eficientă când s‑a utilizat periuța tip 1, în 
timp ce tehnica ruloului a dus la o reducere mai mare de placă microbiană în asociere cu 
periuța tip 2.
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EVALUATION OF DENTAL PLAQUE CONTROL EFFECTIVENESS IN 
RELATION TO THE BRUSHING TECHNIQUE AND THE DESIGN OF THE 
TOOTHBRUSH

Dr. Andreea‑Maria PUIU1, Lecturer Dr. Oana SLUȘANSCHI2

1 Resident Doctor at the Clinical Hospital of Oro-Maxillo-Facial Surgery ″Dan 
Theodorescu″, Bucharest

2 Preventive Dentistry Department, Faculty of Dentistry, Carol Davila University of 
Medicine and Pharmacy, Bucharest

Aim. This study analyses what influence the design of the toothbrush’s active head may 
have upon the toothbrush techniques’ effectiveness.

Matherials and method. Two soft manual toothbrushes have been tested. multiple 
dense bristles with a straight profile (Type 1); angled bristles with an uneven profile (Type 2).

The tooth brushing has been done by the same medical examiner, after recording the 
existing plaque deposits coloured by disclosing tablets in the chart.

Type 1 has been used for the upper jaw and Type 2 for the lower jaw.
The tooth brushing technique used for hemiarcades 1 and 4 was the modified Bass 

technique while the Roll method was applied on hemiarcades 2 and 3.
The deposits of the residual plaque have been identified and recorded at the end of the 

tooth brushing. Then, an initial and a final plaque index (PI) was calculated and expressed 
as a precentage.

The reduction of the dental plaque has been calculated by taking the difference 
between the 2 PI values   and used to compare the performance of the two brushes.

Results. Using Type 1 with the modified Bass technique resulted in greater PI reduction 
than using Type 2 with the same technique in 12 of the cases.

Using the roller technique, Type 2 was more effective in 11 cases compared to Type 1, 
using the same technique, where efficiency was observed in only 7 cases.

Conclusions. The modified Bass technique was more effective when Type 1 was used, 
while the roll technique resulted in greater plaque reduction in combination with Type 2.
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ASPECTE PRIVIND PREVENȚIA DENTARĂ ÎN AGENEZIA SINDROMICĂ ȘI 
NON‑SINDROMICĂ

Asist. Dr. Andreea MOLDOVEANU1, Conf. Dr. Cristian FUNIERU1,  
Prof. Dr.Emilia SEVERIN2

1 Disciplina Prevenție Oro-Dentară, Facultatea de Stomatologie, Universitatea de Medicină 
și Farmacie „Carol Davila”, București

2 Disciplina Genetică, Facultatea de Stomatologie, Universitatea de Medicină și Farmacie 
„Carol Davila”, București

Introducere și obiective. Agenezia dentară este una dintre cele mai frecvente anomalii 
de dezvoltare ale dentiției permanente și a fost observată ca anomalie izolată ‑ sporadică 
sau familială, sau asociată unor sindroame genetice demonstrând heterogenitate 
etiologică. Scopul studiului a fost de a descrie factorii de mediu și genetici implicați în 
apariția ageneziei dentare, de a observa asemănările/diferențele formelor de agenezie 
dentară familială între membrii familiei și de a caracteriza tiparul de moștenire în vederea 
facilitării îngrijirii dentare de tip preventiv. 

Metode. Pentru a evalua prezența agenezei dentare au fost realizate examinări 
extraorale și intraorale ale pacienților. Ulterior, au fost efectuate evaluări radiografice, 
urmate de investigarea amănunțită a istoricului medical personal și familial al pacienților 
cu agenezie dentară. La nevoie, s‑au efectuat teste cromozomiale sau moleculare.

Rezultate. Agenezia dentară a fost observată sub două forme, hipodonție și oligodonție. 
S‑a observat o expresie mai severă atât a hipodonției sindromice, cât și a oligodonției, în 
comparație cu agenezia dentară non‑sindromică. Toți dinții au fost afectați, dar nu în mod 
egal. Mai frecvent, agenezia dentară a fost întâlnită ca fiind asociată împreună cu alte 
anomalii dentare.

Concluzii. Testarea genetică predictivă are potențialul de evaluare precisă a 
particularităților care pot fi moștenite în familiile cu antecedente de agenezie dentară. 
Folosind rezultatele acestor teste, medicul stomatolog va putea elabora un plan de 
tratament preventiv, cu scopul de a minimiza complicațiile funcționale și problemele de 
ordin estetic și psihologic.
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ASPECTS OF PREVENTIVE DENTISTRY IN SYNDROMIC AND 
NON‑SYNDROMIC TOOTH AGENESIS

Assist. Dr. Andreea MOLDOVEANU1, Assoc. Prof. Dr. Cristian FUNIERU1,  
Prof. Dr. Emilia SEVERIN2

1 Preventive Dentistry Department, Faculty of Dentistry, University of Medicine and 
Pharmacy „Carol Davila”, Bucharest

2 Genetics Department, Faculty of Dentistry, University of Medicine and Pharmacy „Carol 
Davila”, Bucharest

Background and objectives. Tooth agenesis is one of the most common developmental 
anomalies of the permanent dentition. Syndrome and isolated forms of tooth agenesis have 
been described and can occur sporadically or in families showing etiologic heterogeneity. 
The aim of the study was to describe the environmental and genetic factors involved in 
the occurrence of dental agenesis, to observe similarities/differences of familial tooth 
agenesis forms among affected relatives, to characterize the inheritance pattern in order 
to facilitate a preventive dental care management.

Methods. In order to assess the presence of tooth agenesis, extraoral and intraoral 
examinations of the patients were performed. Secondly, radiographical assessments were 
performed, followed by detailed investigation into the personal and family medical history 
of the patients with tooth agenesis. If necessary, chromosome or molecular tests were 
performed.

Results. Tooth agenesis was observed in following two forms, hypodontia and 
oligodontia. More severe expression of both syndromic hypodontia and oligodontia were 
noticed comparing with non‑syndromic tooth agenesis. All teeth were affected but not 
equally. Tooth agenesis was found in conjunction with other dental anomalies. 

Conclusions. Predictive genetic testing can assess very accurately the risk in families 
with a history of tooth agenesis that may be inherited. Using the results of these tests, the 
dentist will be able to develop a targeted preventive dental plan in order to minimize the 
functional complications and esthetic and psychological stress.
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EFICIENȚA ADMINISTRĂRII ANTIBIOTICELOR PE CALE GENERALĂ LA 
PACIENȚII CU AFECTARE PARODONTALĂ

Dr. Dragoș Nicolae CIONGARU1, Prod. Dr. Anca Silvia DUMITRIU1,  
Conf. Dr. Stana PĂUNICA1, ȘL. Dr. Marina‑Cristina GIURGIU1,  
Prod. Dr. Silviu‑Mirel PIȚURU2

1 Disciplina de Parodontologie, UMF Carol Davila, București, România
2 Disciplina de Organizare Profesională și Legislație Medicală-Malpraxis, UMF Carol Davila, 

București, România

Introducere. Scopul acestei teme este de a prezenta diferite protocoale de 
administrare, precum și o serie de recomandări pentru medicii stomatologi generaliști în 
legatură cu tipurile actuale de antibiotice utilizate în tratamentul bolii parodontale.

Metoda. În urma analizei a 50 de studii din literatura de specialitate am selectat 18 
studii de importanță legat de administrarea de amoxicilină în combinație cu metronidazol. 
În urma acestei analize am formulat recomandări și concluzii pentru medicii stomatologi 
indiferent de specialitate.

Concluzii. Prin urmare, având în vedere rezultatele clinice și de laborator realizate până 
în prezent se poate spune că amoxicilina în combinație cu metronidazol administrat pe cale 
generală, pe o perioadă limitată de 7 zile și asociat cu tratamentul parodontal nechirurgical 
(SRP‑ detartraj și chiuretaj radicular) reprezintă o soluție terapeutică eficientă.

Discutii. Limitările administrării antibioticelor sunt legate de starea generală de 
sănătate a pacienților și de posibilele reacții adverse precum și de tehnologia și costurile 
necesare pentru o mai bună cercetare a acestei teme.

Cuvinte cheie. antibiotice, efecte adverse, rezistență la antibiotic, posologie, tratament 
parodontal nechirurgical. 



CONGRESUL COLEGIULUI MEDICILOR STOMATOLOGI DIN BUCUREȘTI18

PREZENTĂRI ORALE / ORAL PRESENTATIONS

THE EFFICIENCY OF SYSTEMIC ADMINISTRATION OF ANTIBIOTICS IN 
PATIENTS WITH PERIODONTAL DISEASE 

Dr. Dragoș Nicolae CIONGARU1, Prof. Dr. Anca Silvia DUMITRIU1,  
Assoc. Prof. Dr. Stana PĂUNICA1, Lecturer Dr. Marina‑Cristina GIURGIU1,  
Prof. Dr. Silviu‑Mirel PIȚURU2

1 Department of Periodontology, Carol Davila University of Medicine and Pharmacy, 
Bucharest, Romania

2 Department of Professional Organization and Medical Legislation-Malpractice, Carol 
Davila University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania

Introduction. The aim of this topic is to present different antibiotic administration 
protocols as well as a series of recommendations for general dentists regarding the current 
types of antibiotics used in periodontal disease therapy

Method. After analysing 50 studies from the literature, 18 important studies on the 
administration of amoxicillin in combination with metronidazole were selected. Following 
this analysis, a series of recommendations and conclusions were formulated for general 
dentists, regardless of their specialty.

Conclusions. Considering the clinical and microbiological(laboratory) results obtained 
so far, it can be said that systemic administration of amoxicillin in combination with 
metronidazole over a limited period of 7 days and associated with non‑surgical periodontal 
treatment(scaling and root planing) is an effective therapeutic method 

Discussions. The limitations of antibiotics prescription are related to the general 
condition of the patients and to the possible adverse reactions, and to the technology and 
costs necessary for better research on this topic. 

Keywords. antibiotics, adverse effects, antibiotic resistance, dosage, non‑surgical 
periodontal therapy.
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STUDIU RETROSPECTIV PRIVIND MOTIVELE PREZENTĂRII COPIILOR CU 
VÂRSTE CUPRINSE ÎNTRE 6‑12 ANI LA MEDICUL PEDODONT

Asist. Dr. Diana Daniela Daciana ZMĂRĂNDACHE1, Conf. Dr. Mihaela TĂNASE1,  
ȘL. Dr. Aneta MUNTEANU1, ȘL. Dr. Ioana Andreea STANCIU1,  
Dr. Monica‑Ioana TEODORESCU2

1 Disciplina de Pedodonție, Facultatea de Stomatologie, UMF „Carol Davila” București
2 Medic specialist endodonție, doctorand UMF „Carol Davila” București, Institutul Național 

pentru Sănătatea Mamei și a Copilului „Alessandrescu-Rusescu”, București

Scop. Evaluarea motivelor prezentării copiilor cu dentiție mixtă la medicul stomatolog 
și a procentului de tratamente finalizate în prima ședință . 

Material și metodă. Studiul retrospectiv observațional descriptiv s‑a efectuat pe 500 
de fișe de observație ale pacienților copii cu dentiție mixtă ( 45,8% fete), cu vârste cuprinse 
între 6 ‑12 ani (7,10±1,8 ani). consultați și tratați într‑o clinică de specialitate ( Ambulatoriul 
Pedodonție, Facultatea Medicină Dentară, UMF „Carol Davila” București). Pentru analiza 
statistică a datelor referitoare la vârsta, sexul, diagnosticul și tratamentul stomatologic 
realizat în prima ședință, s‑a utilizat un program dedicat (Microsoft Excel, testele Chi‑pătrat 
și Fischer la nivelul de semnificație statistică de 5%). 

Rezultate. Motivele prezentării pentru băieți au fost. 35,4% urgența/durerea, 28,5% carii 
simple/complicate, 11,4% consult de specialitate, 10,07% resturi radiculare, 6,6% mobilitate 
dentară, 5,2 % urgența/traumatisme dentare și 2,2% tratamente profilactice; iar pentru 
fete . 31,8% urgența/durerea, 27,1% carii simple/ complicate, 14,8% consult de specialitate, 
10,04% resturi radiculare, 6,11% mobilitate dentară, 3,9% urgența/traumatisme dentare și 
6,25% tratamente profilactice. Procentul de tratamente finalizate în prima ședință a fost 
de 12,4% (fete) și 14,4% (băieți), iar procentul de tratamente nefinalizate a fost de 33,4% 
(fete) și 39,8% (băieți). 

Concluzii. Motivul principal de prezentare a fost urgența, frecvent simptomatologia 
dureroasă. Un procent mare de pacienți ( 68 %) s‑au prezentat târziu într un serviciu de 
specialitate, tratându‑se anterior la domiciliu prin automedicație . 

Cuvinte cheie. durere, urgență, caria dentară
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RETROSPECTIVE STUDY REGARDING THE REASONS FOR CHILDREN 
PRESENTATION AGED BETWEEN 6‑12 YEARS OLD TO PEDODONTIST

Assist. Dr. Diana Daniela Daciana ZMĂRĂNDACHE1,  
Assoc. Prof. Dr. Mihaela TĂNASE1, Lecturer Dr. Aneta MUNTEANU1,  
Lecturer Dr. Ioana Andreea STANCIU1, Dr. Monica‑Ioana TEODORESCU2

1 Paediatric Dentistry Department, Faculty of Dentistry, UMF „Carol Davila” Bucharest
2 Endodontist, PhD student, UMF „Carol Davila” Bucharest; „Alessandrescu -Rusescu” 
Institute of Bucharest Aim. To evaluate the reasons for seeking dental care for children 
with mixed dentition attending a paedodontic clinic and the proportion of single visits 
treatments realized. 

Material and methods. A descriptive retrospective observational study was carried 
out on 500 children (45.8% girls), aged between 6‑12 years, mean age 7.10±1.8 years, 
who attended the emergency office from the Paedodontics Department of „Carol Davila” 
University of Medicine and Pharmacy, Bucharest. For the statistical analysis of data related 
to age, sex, diagnosis and dental treatment performed in the first session, a dedicated 
program was used (Microsoft Excel, Chi‑square and Fischer tests at the level of statistical 
significance of 5%).

Results. The reasons for boys presentation were. 35.4% emergency/pain, 28.5% simple/
complicated caries, 11.4% specialist consultation, 10.07% root residues, 6.6% dental 
mobility, 5.2% dental emergency/trauma and 2.2% prophylactic treatments; for girls. 
31.8% emergency/pain, 27.1% simple/complicated caries, 14.8% specialist consultation, 
10.04% root residues, 6.11% dental mobility, 3.9% dental emergency/trauma and 6.25% 
prophylactic treatments. The percentage of one single visit treatments was only 12.4% for 
girls and 14.4% for boys. The percentage of treatments not completed in the first visit was 
33.4% (girls) and 39.8% (boys). 

Conclusions. The main reason for seeking dental care was an emergency, frequently 
painful symptoms. A large percentage of patients (68%) presented late in a specialized 
service, previously treating themselves at home through self‑medication. 

Keywords. Pain, emergency, dental caries
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ADRESABILITATEA LA CABINETUL STOMATOLOGIC ÎN FUNCȚIE DE 
FACTORI SOCIO‑DEMOGRAFICI ÎN RÂNDUL UNUI GRUP DE ADULȚI 
ROMÂNI

Mariana CĂRĂMIDĂ1, Ruxandra SFEATCU2, Dan LAMBESCU1,  
Florina Mădălina CĂȘARU 3, Mihaela Adina DUMITRACHE4

1 Asistent universitar, Disciplina de Sănătate Orală și Stomatologie Comunitară, Facultatea 
de Stomatologie, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București 

2 Conferențiar, Disciplina de Sănătate Orală și Stomatologie Comunitară, Facultatea de 
Stomatologie, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București

3 Studentă, Facultatea de Stomatologie, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol 
Davila”, București

4 Profesor, Disciplina de Sănătate Orală și Stomatologie Comunitară, Facultatea de 
Stomatologie, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București

Scop. Evaluarea adresabilității la cabinetul stomatologic în funcție de factori 
socio‑demografici.

Material și metodă. Studiul transversal s‑a desfășurat în ianuarie‑februarie 2022 pe lot 
de 100 adulți români cu o vârstă medie de 31,70 ± 9,06 ani, folosind un chestionar on‑line cu 
20 întrebări. Factori socio‑demografici urmăriți au fost venitul mediu, mediul de rezidentă 
și sexul subiecților.

Rezultate. Prezentarea la cabinetul stomatologic doar la nevoie a fost menționată de 
50,63% în mediul urban vs 61,90% rural, de 46,15% dintre femei vs 65,71% dintre bărbați, 
iar în funcție de categoria de venituri nete lunare de 66,67% dintre cei cu 1500‑2500 lei, 
45% dintre cei cu 2500‑3500 lei, 59,09% dintre cei cu 3500‑4500 lei și 47,62% dintre cei 
cu 4500‑8500 lei. Legat de motivul prezentării în general, pentru control au mers 40,51% 
dintre cei din mediul urban vs 19,05% rural, 36,92% dintre femei vs 34,29% dintre bărbați, 
29,17% dintre cei cu venit 1500‑2500 lei vs 45% 2500‑3500 lei, 27,27% 3500‑4500 lei, 
38,10% 4500‑8500 lei, pe când pentru urgențe 21,52% în urban vs 38,10% în rural, 16,92% 
dintre femei vs 40% dintre bărbați, respectiv 37,50% 1500‑2500 lei, 25% 2500‑3500 lei, 
31,82% 3500‑4500 lei, 14,29% 4500‑8500 lei. 

Concluzii. Un comportament neglijent față de adresabilitatea la cabinetul stomatologic 
a fost întâlnit în rândul subiecților din mediul rural, bărbați și cu venituri lunare de 1500‑2500 
lei respeciv 3500‑4500 lei.
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DENTAL SERVICES UTILIZATION DEPENDING ON SOCIO‑DEMOGRAPHIC 
FACTORS AMONG A GROUP OF ROMANIAN PATIENTS

Mariana CĂRĂMIDĂ1, Ruxandra SFEATCU2, Dan LAMBESCU1,  
Florina Mădălina CĂȘARU 3, Mihaela Adina DUMITRACHE4

1 Assistant, Oral Health and Community Dentistry Department, Faculty of Dentistry, „Carol 
Davila” University, Bucharest

2 Associate Professor, Oral Health and Community Dentistry Department, Faculty of 
Dentistry, „Carol Davila” University, Bucharest

3 Student, Faculty of Dentistry, „Carol Davila” University, Bucharest
4 Professor, Oral Health and Community Dentistry Department, Faculty of Dentistry, „Carol 

Davila” University, Bucharest

Aim. The assessment of dental services utilization depending on socio‑demographic 
factors.

Material and methods. The cross‑sectional study was conducted in January‑February 
2022 on a sample of 100 Romanian adults using an on‑line questionnaire with 20 items. 
The socio‑demographic factors taken into consideration were residential area, mean 
income and sex. 

Results. Dental appointments requested only in need were declared by 50.63% of 
urban residents vs 61.90% of rural residents, by 46.15% of women vs 65.71% of men, while 
depending on monthly net income, by 66.67% of those with 1500‑2500 RON, 45% of those 
with 2500‑3500 RON, 59.09% 3500‑4500 RON, 47.62% 4500‑8500 RON. Regarding 
the main reason for dental visits in general, regular check‑up was mentioned by 40.51% of 
urban residents vs 19.05% of rural residents, 36.92% of women vs 34.29% of men, 29.17% 
of those with 1500‑2500 RON monthly, 45% 2500‑2500 RON, 27.27% 3500‑4500 RON, 
38.10% 4500‑8500 RON while for dental emergency 21.52% in urban area vs 38.10% in 
rural area, 16.92% of women, 40% of men, 37.50% 1500‑2500 RON, 25% 2500‑3500 RON, 
31.82% 3500‑4500 RON, 14.29% 4500‑8500 RON.

Conclusion. An unsatisfactory behaviour related to dental services utilization was 
observed among participants in rural area, men and with a mean montly income of 
1500‑2500 RON and 3500‑3500 RON.
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ATITUDINI ȘI VALORI FAȚĂ DE SĂNĂTATEA ORALĂ LA ADULȚI
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Roxana ILICI4, Mihaela Adina DUMITRACHE5 

1 Conferențiar, Disciplina de Sănătate Orală și Stomatologie Comunitară, Facultatea de 
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2 Studentă, Facultatea de Stomatologie, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol 
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3 Asistent universitar, Disciplina de Sănătate Orală și Stomatologie Comunitară, 
Facultatea de Stomatologie, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, 
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4 Șef de lucrări, Disciplina Tehnologia Protezelor și Materiale Dentare, Facultatea de 
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Rezumat
Sănătatea orală este un continuum influențat de valorile și atitudinile oamenilor 

și comunității. Scopul studiului este evaluarea importanței acordată practicilor de 
autoîngrijire și controalelor periodice la medicul stomatolog. Material și metodă. un grup 
de 241 de subiecți adulți (cu vârste cuprinse între 18 și 68 ani) au completat un chestionar 
anonim cu 17 întrebări, realizat și aplicat în format electronic. Rezultate. 86,7% dintre 
respondenți sunt total de acord cu faptul că zâmbetul joacă un rol important în armonia 
facială. 15,4% din persoanele participante recunosc importanța păstrării igienei orale, dar 
acordă o importanță mică utilizării zilnice a aței dentare, iar 11,2% declară un total dezacord 
pentru prioritizarea utilizării zilnice a acesteia. 63,1% sunt în total dezacord cu acțiunea de 
a nu apela imediat la un consult de specialitate în cazul unei dureri dentare, și de a aștepta 
ca durerea să treacă de la sine. Doar 50,2% sunt în dezacord cu vizitele la stomatolog doar 
în cazul urgențelor. Atitudinea și comportamentul subiecților incluși în studiu variază în 
funcție de gen, domeniu de activitate, mediu de proveniență și nivel de educație. Astfel, 
persoanele de sex feminin, cele din mediul urban, persoanele din domeniul medical și cele 
cu nivel crescut de educație prezintă o atitudine și un comportament mai bune față de 
sănătatea orală. Concluziile studiului sunt reprezentate de necesitatea programelor de 
promovare a sănătății orale și de educație pentru sănătate în cabinetele de stomatologie cu 
scopul de a crește gradul de conștientizare și de adoptare a comportamentelor sanogene 
în rândul pacienților.
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Abstract
Oral health is a continuum influenced by the values and attitudes of people and the 

community. The aim of the study is to evaluate the importance given to self‑care practices 
and dental check‑ups. Material and method. a group of 241 adult subjects (aged between 
18 and 68 years) completed an anonymous questionnaire with 17 questions, created and 
applied in electronic format. Results. 86.7% of respondents totally agree that smile plays 
an important role in facial harmony. 15.4% of the participants recognize the importance 
of maintaining adequate oral hygiene, but give little importance to the daily use of dental 
floss, and 11.2% declare a total disagreement for prioritizing its daily use. 63.1% totally 
disagree with the action of not immediately calling for a dental visit in case of a toothache, 
and waiting for the pain to pass by itself. Only 50.2% disagree with visits to the dentist only 
in case of emergencies. The attitude and behavior of the subjects included in the study 
vary depending on gender, activity field, environment and level of education. Thus, women, 
those from the urban areas, people from the medical field and those with a higher level 
of education show a better attitude and behavior towards oral health. The conclusions 
are represented by the need for health promotion and community programs, and also for 
education in dental offices in order to increase awareness regarding prevention and oral 
healthy behaviors among patients.
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Scop. evaluarea experienței carioase la un lot de copii cu vârsta de 12 ani examinați 
și tratați în perioada 2006‑2020 în cadrul Clinicii de Pedodonție a Facultății de Medicină 
Dentară, UMF „Carol Davila” București.

Material și metodă. s‑a realizat un studiu retrospectiv observațional descriptiv pe fișele 
de observație a 180 de copii (91 băieți) cu selectarea și evaluarea datelor referitoare la. 
vârstă, sex, statusul odontal al dinților permanenți existenți pe arcadă. indemni de carie, cu 
leziuni carioase simple sau complicate, tratați corect sau incorect. S‑au calculat. indicele 
de prevalență a cariei (Ip), indicii de experiență carioasă (DMF‑T/S), indicele semnificativ 
de carie (SiC), indicii de implicare pulpară (PUFA) atât pe întregul lot, cât și pe grupe de 
sex. Analiza statistică s‑a realizat cu programul SPSS 20.0, cu testele t‑student și ANOVA, 
pentru un nivel de semnificație statistică ales p=0,05.

Rezultate. Ip=95,56%(Ipbăieți=93,40%, Ipfete=97,75%; p>0,05); DMF‑T=5,25±3,76(DMF‑
Tbăieți=4,90±4,06;DMF‑Sfete=5,60±3,4; p>0,05); DMF‑S=7,32±6,43(DMF‑Sbăieți=6,72±6,42; 
DMF‑Sfete=7,936,41; p>0,05); SiC=9,42(SiCbăieți=9,419; SiCfete=9,433); PUFA=0,54± 0,85 
(PUFAbăieți=0,64±0,91; PUFAfete=0,43±0,78; p>0,05). Din cei 5032 de dinți permanenți 
prezenți pe arcadă, 4019 (79,87%) au fost indemni de carie, 789 (15,67%) au prezentat carii 
simple, 98 (1,94%) carii complicate, 115 (2,29%) au fost obturați corect și 11 (0,22%) au fost 
tratați incorect. 8 dinți au fost extrași anterior prezentării în clinică.

Concluzii. 1. Experiența carioasă la lotul studiat a fost mare, în medie fiecare pacient 
prezentând 5 dinți cariați pe aproximativ 1suprafață și jumătate fiecare. 2. Este necesară 
implementarea în masă a campaniilor școlare de sănătate orală pentru a combate eficient 
caria la copiii de 12 ani.

Cuvinte cheie. carie, 12 ani
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THE CARIOUS EXPERIENCE IN A GROUP OF 12‑YEAR‑OLD CHILDREN
ȘL. Dr. Ioana‑Andreea STANCIU 1, Assoc. Prof. Dr. Mihaela TĂNASE 1,  
Assist. Dr. Daciana ZMĂRĂNDACHE 1, Dr. Elisa Maria NECULĂEȘ 2,  
Lecturer Dr. Aneta MUNTEANU 1

1 Paediatric Denstistry Department, Faculty of Dentistry, UMF „Carol Davila” Bucharest
2 Private practice, Bucharest 

Aim. evaluation of the carious experience in a group of 12‑years‑old children examined 
and treated between 2006‑2020 in the UMF „Carol Davila” Pedodontics Clinic in Bucharest.

Material and method. a descriptive observational retrospective study was performed 
on the observation sheets of 180 children (91 boys) with the selection and evaluation 
of data related to. age, sex, odontal status of the erupted permanent teeth. caries‑free, 
with uncomplicated or complicated caries, treated correctly or incorrectly. The caries 
prevalence index (Ip), caries experience indices (DMF‑T/S), significant caries index 
(SiC), pulpal involvement indices (PUFA) were calculated in total and by sex. Statistical 
processing was performed using SPSS 20.0, with the t‑student and ANOVA tests, for a 
level of statistical significance chosen p=0.05.

Results. Ip=95.56%(Ipboys=93.40%, Ipgirls=97.75%; p>0.05); DMF‑T=5.25±3.76 
(DMF‑Tboys=4.90±4.06; DMF‑Sgirls=5.60±3.4; p>0.05); DMF‑S=7.326.43(DMF‑Sboys= 
6.72±6.42; DMF‑Sgirls=7.93±6.41; p>0.05); SiC=9.42(SiCboys=9.419; SiCgirls=9.433); 
PUFA=0.54± 0.85 (PUFAboys=0.64±0.91; PUFAgirls=0.43±0.78; p>0.05). Of the 5032 
permanent teeth erupted, 4019 (79.87%) were caries‑free, 789 (15.67%) presented 
uncomplicated caries, 98 (1.94%) complicated caries, 115 (2.29 %) were correctly obturated 
and 11 (0.22%) were incorrectly treated. 8 teeth were extracted prior to presentation to 
the clinic.

Conclusions. 1. The carious experience in the studied group was high, each patient 
presented on average 5 carious teeth on approximately 1 and a half surface each. 2. Mass 
implementation of school oral health campaigns is necessary to effectively combat caries 
in 12‑year‑old children.

Key words. caries, 12 years
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SÂNGERAREA LA SONDARE ESTE UN PARAMETRU ESENȚIAL ÎN 
DIAGNOSTICUL BOLII PERI‑IMPLANTARE?

Dr. Ștefan‑Dimitrie ALBU1, Conf. Dr. Stana PĂUNICA1,  
ȘL. Dr. Marina Cristina GIURGIU1, Dr. Ștefana POPA1,  
Dr. Ximena Anca NICOLAE1, Prof. Dr. Anca‑Silvia DUMITRIU1

1 Disciplina de Parodontologie, Facultatea de Stomatologie, Universitatea de Medicină și 
Farmacie „Carol Davila”, Str. Dionisie Lupu, nr. 37, 020021 București, România

Sângerarea la sondare (SLS), element de diagnostic indispensabil în evaluarea 
progresiei bolii parodontale, are un rol mult mai complex, în cazul bolii peri‑implantare, 
situație în care, SLS poate avea o dublă origine, traumatică sau patologică, ce complică și 
mai mult diagnosticul.

Obiectivele acestei prezentări se concretizează în detalierea următoarelor aspecte.

1) utilitatea SLS ca instrument de diagnostic în boala peri‑implantară; 
2) SLS ca element de diagnostic în boala parodontală versus SLS ca element de 

diagnostic în boala peri‑implantară;
3) cele mai relevante dovezi cu privire la aplicabilitatea clinică a SLS în practica 

medicală curentă.

În concluzie, tetrada diagnostică reprezentată de SLS, alături de alți parametrii 
importanți, precum semnele vizuale locale de inflamație, adâncimea de sondare și pierderea 
osoasă progresivă, reprezintă un element esențial de diagnostic în boală peri‑implantară.
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IS BLEEDING ON PROBING AN ESSENTIAL PARAMETER IN THE 
DIAGNOSIS OF PERI‑IMPLANT DISEASE?

Dr. Ștefan‑Dimitrie ALBU1, Assoc. Prof. Dr. Stana PĂUNICA1,  
Lecturer Dr. Marina Cristina GIURGIU1, Dr. Ștefana POPA1,  
Dr. Ximena Anca NICOLAE1, Prof. Dr. Anca‑Silvia DUMITRIU1

1 Department of Periodontology, Faculty of Dentistry, „Carol Davila” University of Medicine 
and Pharmacy, 37 Dionisie Lupu Street, 020021 Bucharest, Romania

Bleeding on probing (BOP), an indispensable diagnostic element in the assessment 
of the progression of periodontal disease has a much more complex role in the case 
of peri‑implant disease, a situation in which, BOP can have a dual origin, traumatic or 
pathological, which complicates and more the diagnosis.

The objectives of this presentation are to detail the following aspects.

1) The usefulness of BOP as a diagnostic tool in peri‑implant disease; 
2) BOP as a diagnostic element in periodontal disease versus BOP as a diagnostic 

element in peri‑implant disease;
3) The most relevant evidence regarding the clinical applicability of BOP in current 

medical practice.

In conclusion, the diagnostic tetrad represented by BOP, along with other important 
parameters, such as local visual signs of inflammation, probing depth, and progressive 
bone loss, represents an essential diagnostic element in peri‑implant disease.
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INFLUENȚA INTENSITĂȚII PRESIUNILOR OCLUZALE ASUPRA 
REZULTATELOR TERAPIEI PARODONTALE REGENERATIVE‑ PREZENTARE 
DE CAZ

Dr. Ximena Anca NICOLAE1, Conf. Dr. Stana PĂUNICĂ1,  
ȘL. Dr. Marina Cristina GIURGIU1, Prof. Dr. Anca Silvia DUMITRIU1 

1 Disciplina Parodontologie, Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, București

Obiective. Compararea eficienței clinice a terapiei parodontale regenerative în 
asociere cu derivați ai matricei smalțului în cazul molarilor de 6 ani inferiori la care au fost 
înregistrate digital presiuni ocluzale de intensități diferite.

Metode. A fost selectat un pacient cu diagnostic inițial de parodontită marginală 
cronică profundă generalizată, la care în urma terapiei parodontale nechirurgicale s‑a 
obținut remiterea pungilor parodontale cu excepția situsurilor de la nivelul molarilor de 6 
ani mandibulari. Protocolul terapeutic a inclus analiză ocluzală digitală, cu înregistrarea 
intensității presiunilor ocluzale, terapie chirurgicală parodontală regenerativă folosind 
tehnica MIST și aplicații locale de derivați ai matricei smalțului. Modificările parodontale 
au fost înregistrate în fișele de parodontometrie la începutul tratamentului initial, 6 
săptămâni de la finalizarea protocolului terapiei nechirurgicale, 6 luni post‑terapie 
chirurgicală, iar radiografiile de control post‑terapie chirurgicală au fost efectuate la  
3 și 6 luni.

Rezultate. Rezultatele clinice și paraclinice la 3 luni de la finalizarea tratamentului 
chirurgical au fost în favoarea molarului la care intensitatea presiunilor ocluzale 
determinate digital au fost mai mici, însă la 6 luni rezultatele au fost similare în ceea ce 
privește adâncimea la sondarea parodontală, retracția gingivală, sângerarea la sondarea 
parodontală, aspectul radiologic al osului alveolar. 

Concluzii. Deși rezultatele obținute au fost similare, înregistrările din timpul 
dispensarizării au arătat că în cazul contactelor ocluzale nefuncționale poate exista o 
întârziere a regenerării defectelor verticale.

Cuvinte cheie. boală parodontală, traumă ocluzală, terapie parodontală regenerativă.
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THE INFLUENCE OF THE INTENSITY OF OCCLUSAL CONTACTS ON THE 
RESULTS OF PERIODONTAL REGENERATIVE THERAPY‑ CASE REPORT

Dr. Ximena Anca NICOLAE1, Assoc. Prof. Dr. Stana PĂUNICĂ1,  
Lecturer Dr. Marina Cristina GIURGIU1, Prof. Dr. Anca Silvia DUMITRIU1 

1 Periodontology Department, University of Medicine and Pharmacy Carol Davila, 
Bucharest

Objectives. Comparison of the clinical effectiveness of regenerative periodontal therapy 
using enamel matrix derivative in the case of lower first molars taking into consideration 
different results of digital occlusal measurements.

Methods. A diagnosed periodontal patient was selected. After the first phase 
periodontal therapy, there were residual periodontal pockets on the lower first molars. 
The treatment protocol included digital occlusal analysis, including measurements for the 
intensity of contacts regarding the lower first molars, periodontal regenerative surgery 
using a MIST approach, and enamel matrix derivative. The periodontal changes were 
measured using periodontal charts at the beginning and six weeks after the non‑surgical 
periodontal therapy and again at 6 months after the regenerative periodontal therapy, also 
post‑surgical radiographs were performed at 3 and 6 months. 

Results. The results at 3 months after the completion of the surgical therapy were in 
favor of the molar with lower intensity occlusal contacts, but at 6 months the results were 
similar regarding the periodontal pocket depth, gingival recession, bleeding on probing, 
radiographic image of the alveolar bone.

Conclusions. Although the final results were similar, during the 3 months follow‑up we 
noticed that the non‑functional occlusal contacts may delay the regeneration of intrabony 
defects.

Keywords. periodontal disease, occlusal trauma, periodontal regenerative therapy. 
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ORTHODONTIC TOOTH MOVEMENT AND GINGIVAL RECESSION
Prof. Dr. Christos KATSAROS
Professor and Chair at the Department of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics, 
University of Bern, Switzerland

Understanding the association between orthodontic tooth movement and the 
development of gingival recession is important given the large number of adolescents and 
adults undergoing orthodontic treatment every year.

Active orthodontic tooth movement can induce gingival recession when teeth are 
moved outside the alveolar envelope. However, the available scientific evidence does not 
give a definitive answer to the question whether orthodontic treatment is a major risk factor 
for the development of gingival recession in the long‑term. The same is true regarding the 
role of individual patient‑related or treatment‑related contributing factors.

When treating gingival recession in orthodontic patients, special care has to be given 
in the analysis of the specific topographic characteristics of the individual case as this will 
dictate the need for orthodontic preparation prior to surgical intervention.

This presentation will: (a) discuss the role of active orthodontic treatment and fixed 
retention in the development of gingival recession, (b) illustrate the clinical situations that 
need orthodontic preparation prior to surgical coverage of gingival recession.

ORTODONȚIE / ORTHODONTICS
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MANAGEMENT OF PERI‑IMPLANTITIS: A PRAGMATIC APPROACH
Prof. Dr. Andreas STAVROPOULOS
Department of Periodontology, Malmö University, Sweden

Aims.
To present a rationale for how to manage peri‑implantitis in the daily practice

Objectives.
To understand the rationale of the varied surgical approaches for the management of 

peri‑implantitis

Learning outcomes.
By the end of this lecture the participant will be able to:
Recognise the appropriate approach (resective, regenerative, or combination) for each 

specific case.

Short abstract.
Peri‑implantitis is a major burden in everyday praxis, with a large and increasing number 

of patients suffering from it. Management of peri‑implantitis is often complex, while there 
is no consensus on the most effective treatment. Current approaches for the management 
of peri‑implantitis consist first of anti‑infective, non‑surgical, measures, followed in most 
cases by surgical – resective, regenerative, or combinations thereof – interventions. The 
lecture presents a decision making guide for the surgical management of peri‑implantitis, 
complemented with several clinical videos and patient cases.

IMPLANTOLOGIE/IMPLANTOLOGY
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RECESSION COVERAGE IN THE CONTEXT OF INTERDISCIPLINARY 
APPROACH POST‑ORTHODONTIC PATIENTS

Prof. Dr. Anton SCULEAN
Professor and chairman of the Department of Periodontology and Head of the Dental 
Research Center (DRC) of the School of Dental Medicine, University of Bern, Switzerland

Abstract:
Predictable coverage of single and multiple gingival recessions is a very challenging 

clinical endeavour, especially in cases with an inadequate (too labially or lingually) position 
of the teeth. In these particular clinical scenarios, a close collaboration between the 
orthodontist and periodontist is needed to achieve predictable outcomes. 

The presentation will highlight the rationale of a close collaboration between the 
orthodontist and periodontist to optimize the outcomes and, based on clinical cases and 
surgical videos to illustrate the various steps of the treatments along with the obtained 
results. 

ORTODONȚIE / ORTHODONTICS
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IMPLANTS IN ELDERLY PATIENTS
Prof. Dr. Martin SCHIMMEL
Chairman of the Department of Reconstructive Dentistry and Gerodontology at the 
School of Dental Medicine of the University of Bern, Switzerland

Abstract:
The use of osseointegrated implants for the stabilization of mandibular complete 

dentures is one of the great achievements in modern dentistry. It is well documented in the 
literature that the stabilization of lower dentures with two implants reduces peri‑implant 
bone atrophy, increases chewing efficiency, reduces masseter muscle atrophy, and 
improves the patient’s oral health related quality of life significantly.

Implant therapy for elderly patients is a daily routine today, and it will become even 
more important in the future, as the statistics of the oral surgery clinic of the dental clinics 
of the University of Bern ‑ ZMK Bern show. It is important to apply age‑ and oro‑facial 
function‑appropriate strategies, to continuously question them and – if necessary – to 
adapt them. The peculiarities of this age group must be taken into account, especially 
the medical risks. In implant surgery, it is important to keep the stress on the patient low, 
especially by avoiding extensive augmentations. Whenever possible, standard implantation 
should be attempted like flapless surgery. Great progress has been made through the 
increasing use of short or diameter‑reduced implants.

Factors such as resilience, physical and mental status, medical history, expectations 
and social environment are extremely diverse in elderly patients and vary greatly from case 
to case. Prosthetic planning therefore becomes more and more individual with increasing 
age, since the diversity between individuals increases. The dentures for a „young old patient” 
can be designed in the same way as for young patients ‑ however, especially when the need 
for care begins, the treatment planning often has to deviate from academic‑theoretical 
teaching opinions in order to find an individually satisfactory solution. Implant‑supported 
dentures in the elderly often require highly interdisciplinary planning in order to take into 
account the biological, psychological and social circumstances of our elderly patients. In an 
approach that considers the general functional capacity and possible decline of the elderly 
edentulous patient, the use of two‑piece small diameter implants and various attachments 
are discussed.

The design of dentures that are easy to clean and, if necessary, backing‑off should be a 
matter of course. Factors such as activities of daily living should also be considered when 
selecting patients for gero‑implant therapy. There are no validated parameters to predict 
functional success, binding predictors for successful gero‑implant therapy will be one of 
the tasks in implantology in the coming years.

IMPLANTOLOGIE/IMPLANTOLOGY
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LASER POWERED ORTHODONTICS
Dr. Youssef SEDKY
Assistant Professor of Orthodontics, Head of Dental Laser Center and Head of Academic 
Advising Center, Faculty of Dentistry, Misr International University, Cairo, Egypt

Abstract:
Dental lasers have been introduced in dentistry several decades ago. However, its 

integration in the daily practice is a recent modality. In orthodontics, lasers have proved 
to be successful tool in different treatment interventions. In the current presentation 
different challenges have been approached using this technology, accelerating the rate 
of orthodontic tooth movement using photobiomodulation, surgical exposure of impacted 
canines, recycling of orthodontic brackets and debonding of brackets. Throughout the 
presentation with evidence base it will be demonstrated how to optimize the treatment 
results using this epic technology, simplifying diverse challenges in our daily practice.

ORTODONȚIE / ORTHODONTICS
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DEZVOLTAREA ZONEI DE TRANZIȚIE IMPLANTARE
Prof. Assoc. Dr. Bogdan BALDEA
Profesor Asociat al Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”, 
Republica Moldova

Evoluția conceptelor în implantologia dentară oferă oportunitatea de a înțelege mult 
mai bine modul în care putem oferi estetică și predictibilitate restaurărilor supraimplantare. 
Oportunitatea constă în modul în care reușim să beneficiem de avansul tehnologic 
combinat cu o înțelegere mai profundă a modului de integrare adaptat modelului biologic 
al fiecărui pacient. Dezvoltarea și menținerea arhitecturii 3D a țesuturilor peri‑implantare 
depinde de o multitudine de factori. Tehnica chirurgicală, manoperele protetice, precum 
și procedurile tehnice de laborator au ca scop dezvoltarea zonei de tranziție implantare, 
a profilului subcritic și critic optim cu rezultate estetice și care să ofere sănătate pe 
termen lung restaurării protetice. Momentul plasării restaurării protetice este crucial 
pentru obținerea stabilității țesuturilor peri‑implantare pe termen mediu și lung. Scopul 
conferinței este acela de a defini strategia optimă de obținere a unui contur corespunzător 
a țesuturilor moi peri‑implantare, cu focus special pe zona estetică. Conceptul se bazează 
pe o înțelegere aprofundată a biologiei situsului implantar, pe alegerea corectă a tehnicii 
și materialelor, raportată la particularitățile clinice specifice fiecărui caz. Cuvinte cheie: 
implantologie dentară, țesuturi moi, stâlpi protetici implantari

DEVELOPMENT OF THE IMPLANT TRANSITION ZONE
Prof. Assoc. Dr. Bogdan BALDEA
Prof. Assoc. at ”Nicolae Testemițanu”University of Medicine and Pharmacy,  
Republic of Moldova

Dental implants have evolved dramatically over the last decade, and nowadays we have 
the chance to better combine technology achievements with a deeper knowledge on how 
to integrate it into the biology model of each patient.

Maintaining the right 3D architecture around implants depends on many factors, 
from the surgery technique to the prosthetics and technical dental laboratory procedures 
in order to develop the right submergence profile and restoration in the aesthetic zone. 
Timing of the final abutment placement is crucial for having tissue stability over time.

The aim of the conference is to bring into the light the strategy for obtaining the right 
soft tissue contour around implants in aesthetically challenging cases. The concept is 
based on profound understanding of the biology of each patient and on the right choice of 
the material and technique to restore each individual clinical situation.

Keywords: implant dentistry, soft tissue, hybrid abutments

IMPLANTOLOGIE/IMPLANTOLOGY
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TENDINȚE ACTUALE ÎN IMAGISTICA ORTODONTICĂ
Prof. Dr. Mariana PĂCURAR
UMFST  G .E Palade Tg Mureș
 
În ultimele decenii, ortodonția digitală a cunoscut o ascensiune permanentă, fiind tot 

mai frecvent  utilizată în practică . Softurile digitale de analiză ale teleradiografiei de profil  
și cele de analiză ale fotografiei, cu evaluarea unor repere caracteristice pentru  estetica  
facială, alături de programele de previzionare a creșterii  (VTO ) reprezintă astăzi repere ale 
activității clinice.

Autorii și‑au propus să prezinte  avantajele analizei fotografiilor de față și profil prin 
tehnica digitală cu ajutorul softului  Digital Smile, comparativ cu tehnica manuală,clasică.

Material și metodă 
Studiul s‑a realizat pe un număr de 50 fotografii aparținând unui lot de 50 de pacienți: 

30 de sex feminin și 20 de sex masculin, cu vârsta cuprinsă între 17‑19 ani , cu anomalii clasa I 
Angle. Fotografiile au fost analizate atât clasic, prin trasarea unor puncte antropometrice, 
cât si cu ajutorul calculatorului prin transferul informațiilor din proiectarea 2D în proiectarea 
3D, (softul DSD CONNECT). Au fost măsurate următoarele unghiuri: nazo‑frontal (G‑N‑Nd), 
nazo‑labial (Cm‑Sn‑Ls) și ‑ mento‑labial (Li‑Sm‑Pg )

Rezultate
Măsurătorile realizate prin cele 2 metode sunt sensibil egale, dar analiza digitală oferă 

și o previzualizare a rezultatelor finale. Programul permite utilizatorului să reseteze selecția 
curentă și să reia munca pe aceeași imagine. De  asemenea, se poate salva o zonă de 
interes ca și referință, iar imaginile stocate pe calculator pot fi exportate spre alte servicii: 
chirurgie, protetică, etc

Concluzii
Programul, printr‑o interfața interactivă, simplă și eficientă, este ușor de folosit chiar și 

de către medicii cu o experiență redusă privind sistemele informatice. 
În plus scurtează durata de analiză a fotografiei și oferă pacientului o imagine virtuală, 

ideală pe care o poate obține la finalul tratamentului orthodontic.

ORTODONȚIE / ORTHODONTICS
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CURRENT TRENDS IN ORTHODONTIC IMAGING
Prof. Dr. Mariana PĂCURAR 
UMFST G. E Palade Tg. Mureș

In recent decades, digital orthodontics has seen a permanent rise, being more and 
more frequently used in practice. The digital analysis software of profile teleradiography 
and the analysis of photography, with the evaluation of some characteristic landmarks for 
facial aesthetics, together with the growth forecasting programs (VTO) represent today 
landmarks of the clinical activity. The authors aimed to present the advantages of the 
analysis of face and profile photos through digital technology with the help of Digital Smile 
software, compared to the manual, classic technique.

Material and methods 
The study was conducted on a number of 50 photos belonging to a group of 50 patients: 

30 females and 20 males, aged 17‑19 years, with IAngle class abnormalities. The photos 
were analyzed both classically, by drawing some anthropometric points, and with the help 
of the computer by transferring information from 2D design to 3D design. (DSD CONNECT 
software). The following angles were measured: naso‑frontal angle (G‑N‑Nd), naso‑labial 
(Cm‑Sn‑Ls) and ‑ chin‑labial angle (Li‑Sm‑Pg)

Results
The measurements made by the 2 methods are substantially equal, but the digital 

analysis provides a preview of the final results. The program allows the user to reset the 
current selection and resume work on the same image. You can also save an area of interest 
and reference, and the images stored on your computer can be exported to other services: 
surgery, prosthetics etc. 

Conclusions
The program, through an interactive, simple and efficient interface, is easy to use even 

by doctors with little experience in computer systems. In addition, it shortens the duration 
of the photo analysis and gives the patient a virtual, ideal image that he can obtain at the 
end of the orthodontic treatment.

.
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MANAGEMENTUL FORMELOR AVANSATE ÎN BOALA PARODONTALĂ
Conf. Dr. Stana PĂUNICĂ
Disciplina de Parodontologie, Facultatea de Stomatologie, UMF „Carol Davila”, București

Scopul acestei prezentări este de a descrie tabloul clinic în formele avansate de boală 
parodontală, de a surprinde caracteristici comune ale acestora dar mai ales de a trata și a 
urmări evoluția acestor entități clinice astfel încât dinții să fie păstrați un timp îndelungat 
pe arcadele dentare în condiții optime.

În acest studiu au fost introduși pacienți diagnosticați în Clinica de Parodontologie 
a Facultății de Medicină Dentară UMF „Carol Davila”, București cu forme avansate de 
boală parodontală, forme ce nu răspund întotdeauna predictibil la terapia parodontală 
convențională din primele etape. Din pacienții parodontopați, un procent sub 8% se 
prezintă cu astfel de forme.

Pacienții au beneficiat de tratament parodontal complex în colaborare directă cu 
medicii de alte specialități în situațiile ce impunea aceasta.

În urma tratamentului parodontal instituit s‑au redus semnificativ semnele de inflamație 
de la nivelul parodonțiului marginal. S‑au efectuat extracții și tratamente odontale, 
tratamente chirurgicale parodontale precum și tratamente de echilibrare ocluzală.

Deși au fost intens prezentate metodele legate de îmbunătățire a igienei precum și 
importanța prezentării periodice în cadrul dispensarizării nu s‑a putut obține un feedback 
pozitiv la toți pacienții. Pacienții care și‑au îmbunătățit igiena și s‑au prezentat la toate 
ședințele de tratament au obținut ameliorări semnificative la nivelul parodonțiului marginal.

Evoluția, în toate cazurile, s‑a dovedit a fi favorabilă în urma tratamentului antimicrobian, 
local și general, instituirea unei igiene orale corecte de către pacienți, precum și a 
chiuretajelor subgingivale.
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MANAGEMENT OF ADVANCED FORMS OF PERIODONTAL DISEASE
Assoc. Prof. Dr. Stana PĂUNICĂ
Department of Periodontology, „Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, 
Bucharest

This presentation aims to describe the severe clinical forms of periodontal disease, 
capture their common characteristics and above all, treat and follow the evolution of these 
clinical entities so that the teeth are kept for a long time on the dental arches in optimal 
conditions.

We included patients diagnosed in the Periodontology Clinic of the UMF „Carol Davila”, 
București Faculty of Dentistry with advanced forms of periodontal disease. This pathology 
doesn’t always respond predictably to conventional periodontal therapy in the early stages. 
Out of the patients with periodontitis, there was less than 8% with such forms.

The patients benefited from complex periodontal treatment in direct collaboration 
with doctors from other specialities in the situations that required it.

Following the instituted periodontal treatment, the signs of inflammation at the level 
of the marginal periodontium were significantly reduced. There were performed dental 
extractions and treatments, periodontal surgical therapies as well as occlusal balancing 
treatments.

We could not ontain a positive feedback from all patients. However, the methods 
related to improving hygiene were intensively presented, as well as the importance of 
periodic presentation within the dispensary. Patients who improved their hygiene and 
attended all treatment sessions significantly improved their marginal periodontium.

The evolution proved favourable in all cases after antimicrobial treatment, local and 
general, as well as subgingival curettages, were performed.
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PLANIFICAREA DIGITALĂ A TRATAMENTULUI ORTODONTIC UTILIZÂND 
ALIGNERELE PRODUSE IN‑OFFICE: POSIBILITĂȚI ȘI LIMITĂRI

Conf. Dr. Dana Cristina BRATU1, Asist. Dr. George POPA2, Dr. Ovidiu‑Tiberiu DAVID3, 
Dr. Silvia Izabella POP4

1 Disciplina de Ortodonție și Ortopedie Dento-Facială, Centru de Cercetare în Ortodonție, 
Facultatea de Medicină Dentară, UMF „Victor Babeș”, Timișoara

2 Disciplina de Medicină Dentară Preventivă, Comunitară și Sănătate Orală, Facultatea de 
Medicină Dentară, UMF „Victor Babeș”, Timișoara

3 Centrul multidisciplinar de cercetare, evaluare, diagnostic și terapii în medicina orală, 
Facultatea de Medicină Dentară, UMF „Victor Babeș”, Timișoara

4 Disciplina de Ortodonție, Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină, 
Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade”, Târgu Mureș

Noile tehnologii digitale au transformat stomatologia modernă, în special prin tranziția 
planificării tratamentului de la tehnicile 2D la cele 3D, folosind analiza imagistică avansată 
asistată de calculator. Utilizarea scanării intraorale 3D i‑a adus pe ortodonți mai aproape 
de era digitală. Dezvoltarea tehnologiei de proiectare asistată de calculator și de realizarea 
rapidă a prototipurilor a permis o abordare de tip industrial atât în ceea ce privește 
planificarea tratamentului ortodontic, cât și în ceea ce privește fabricarea aliniatoarelor 
polimerice. Unul dintre obiectivele prezentării noastre este de a evidenția unele aspecte 
legate de programele gratuite de planificare dentară care pot fi utilizate în cabinet pentru a 
analiza modelele 3D și pentru a crea aparate ortodontice, cum ar fi alingnerele transparente. 
Printre avantajele acestor tipuri de software se numără capacitatea de a suprapune fișiere 
CBCT DICOM și fișiere STL, permițând astfel practicienilor și tehnicienilor dentari să 
proiecteze și să fabrice mai precis alignerele transparente sau ghiduri chirurgicale. Pentru 
malocluziile ușoare până la moderate, alignerele transparente au devenit o alternativă 
populară pentru aparatele fixe. Aceste dispozitive sunt capabile să efectueze mișcări 
dentare mai mult sau mai puțin complexe, fără a fi nevoie ca pacienții să fie prezenți fizic 
în cabinetul stomatologic. Un alt scop al prezentării noastre este acela de a vă evidenția 
eficiența și limitele alignerelor transparente printre opțiunile terapeutice. Literatura de 
specialitate a raportat multe cazuri de recidivă sau cazuri care au necesitat corecții la 
jumătatea tratamentului sau trecerea la aparate fixe înainte de încheierea acestuia.
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DIGITAL TREATMENT PLANNING IN ORTHODONTICS USING IN‑OFFICE 
CLEAR ALIGNERS: POSSIBILITIES AND LIMITS

Assoc. Prof. Dana Cristina BRATU1, Assist. Dr. George POPA2,  
Dr. Ovidiu‑Tiberiu DAVID3, Dr. Silvia Izabella POP4

1 Department of Orthodontics and Dento-Facial Orthopedics, Orthodontic Research 
Center, Faculty of Dentistry, „Victor Babeș” University of Medicine and Pharmacy, 
Timișoara, Romania

2 Department of Preventive, Community Dentistry and Oral Health, Faculty of Dentistry, 
„Victor Babeș” University of Medicine and Pharmacy, Timișoara, Romania 

3 Multidisciplinary center for research evaluation, diagnosis and therapies in oral medicine, 
Faculty of Dentistry, „Victor Babeș” University of Medicine and Pharmacy, Timișoara, 
Romania

4 Department of Orthodontics, Faculty of Dentistry, „George Emil Palade” University of 
Medicine, Pharmacy, Science, and Technology of Târgu Mureș, Romania

New digital technologies have transformed modern dentistry, especially with the 
transition of treatment planning from 2D to 3D techniques using advanced computer‑aided 
imaging analysis. The use of 3D intraoral scanning brought orthodontists closer to the digital 
era. The development of computer‑aided design and rapid prototyping technology has 
enabled an industrial approach to both orthodontic treatment planning and manufacturing 
of polymeric aligners. One of the objectives of our presentation is to highlight some aspects 
related to dental planning freeware that can be used in‑office to analyze 3D models and 
to create orthodontic devices such as clear aligners. Among the various advantages of 
these types of software is the ability to superimpose CBCT DICOM files and STL files, 
thus allowing practitioners and dental technicians to better design and manufacture 
clear aligners or surgical guides. For mild to moderate malocclusions, clear aligners have 
become a popular alternative to fixed appliances. These devices are able to perform more 
or less complex tooth movements, without the need for patients to be physically present 
at the dental office. Another purpose of our presentation is to present the effectiveness 
and the limitations of clear aligners in the therapeutic arsenal. The literature has reported 
many relapse cases or cases that required midcourse correction, or the conversion to fixed 
appliances before the end of treatment.
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DEBLOCAREA POTENTIALULUI ALTERNATIVELOR DE GREFA GINGIVALA
Dr. Irina F. DRĂGAN 
Conferențiar la Facultatea de Stomatologie, Tufts University, USA
Lector în cadrul Facultății de Stomatologie a Universității Harvard, USA
Diplomat și examinator în cadrul Bordului American de Parodontologie

Progresele majore în domeniul regenerării țesuturilor gingivale permit medicilor să 
îmbunătățească semnificativ tratamentele oferite pacienților. Diferite clasificări (Miller, 
Cairo) ale deficiențelor mucogingivale au fost concepute și validate pentru a ghida cele 
mai bune practici în diagnosticare parodontală. O înțelegere aprofundată a așteptărilor 
pacienților poate sprijini procesul de luare a deciziilor și selecția adecvată a planului de 
tratament. Prin integrarea unei abordări centrate pe pacient, un clinician poate crește 
acceptarea planului de tratament și poate stimula colaborările interdisciplinare și 
interprofesionale. În timpul acestei prezentări, participanții vor putea compara alternativele 
de țesut gingival cu țesuturile gingivale din palat și vor putea înțelege cele mai bune practici 
de utilizare a alternativelor de țesuturi gingivale în practica clinică.

UNLOCKING THE POTENTIAL OF SOFT TISSUE ALTERNATIVES
Dr. Irina F. DRĂGAN
Adjunct Associate Professor, Tufts University School of Dental Medicine
Lecturer Postgraduate Periodontology, Harvard School of Dental Medicine
Diplomate and Examiner, American Board of Periodontology

There have been major advancements in the field of soft tissue regeneration that allow 
clinicians to improve patient care. Various classifications of mucogingival deformities 
(Miller, Cairo) have been designed and validated to guide best practices in diagnosis. A 
thorough understanding of patients’ expectations can support the decision‑making process 
in using the appropriate treatment plan option. By integrating a person‑centered approach, 
a clinician can increase case acceptance and foster interdisciplinary and interprofessional 
collaborations. During this presentation, the audience will be able to compare the use of 
soft tissue alternatives with autogenous gingival tissue and understand best practices to 
integrate soft tissue alternatives into clinical practice. 
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IMPORTANȚA TELERADIOGRAFIEI DE PROFIL ÎN ANOMALIILE  
DE CLASA A‑III‑A SCHELETICĂ 

Prof. Dr. Viorica ȚĂRMURE
Disciplina ORTODONȚIE și ORTOPEDIE DENTO-FACIALĂ
Facultatea de Stomatologie, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu”, 
Cluj-Napoca, România

Context: Nevoia de identificare timpurie și tratarea malocluziilor scheletice de clasa 
a‑III‑a este acceptată în întreaga lume. 

Scop: Evaluarea managementului pacienților cu malocluzii de clasa a III‑a scheletică la 
pacienți tratați în Clinica de Ortodonție din Cluj‑Napoca, România, între 2018‑2021. 

Subiecți și metode: 25 de pacienți (14 femei și 11 bărbați) cu anomalie de clasa a III‑a 
scheletică, cu vârste cuprinse între 6 și 23 de ani au fost incluși în studiu. Teleradiografia de 
profil a fost utilizată pentru a stabili tiparul scheletic, înainte și după tratament. Rapoartele 
scheletice verticale și orizontale au fost evaluate prin intermediul unghiurilor FMA, FMIA, 
IMPA, SNA, SNB, ANB, Z (după Tweed) NSL‑ML, NSL‑NL, NL‑ML (după Hasund/Segner). Au 
fost evaluate înălțimea facială anterioară și posterioară, Wits appraisal (Ao‑Bo), OB, OJ și 
poziția incisivilor maxilari și mandibulari. A fost utilizată aplicația PCA (Principal Component 
Analysis) prin metoda Varimax a programului „Statistica 7.0” pentru a determina corelația 
dintre diferite variabile. 

Rezultate: Au fost prezente anomalii asociate (laterodeviere mandibulară 20%, 
asimetrii 20%, DDM 40%, incluzie de canin 4%, ocluzie deschisă 4%, transpoziții 4%). 19 
pacienți (76%) au fost tratați nonextracțional și 6 pacienți (24%) au avut nevoie de extracții 
(PM sau M1). 6 pacienți (24%) au fost tratați chirurgical‑ortodontic. Aplicarea metodei 
PAC, a determinat că ANB, Wits appraisal, IMPA, FMIA, HFA, ANB, SNA, OJ variază în sens 
contrar cu tipul profilului (după Sassouni), precum și unghiul Z. SNB, SNA, și vârsta variază 
în sens contrar cu unghiul NSL‑ML. FMA, NL‑ML, unghiul goniac variază în sens contrar cu 
unghiul SNB. Alegerea tipului de tratament este cu atât mai dificilă, cu cât crește gradul de 
implicare scheletică și ocluzală a malocluziei. Opțiunea pentru tratamentul ortodontic sau 
chirurgical‑ortodontic este dificilă, în funcție de extinderea diformității scheletice, gradul 
compensărilor dentare și ale părților moi, precum și de dorința pacientului. 

Concluzii: O analiză pas cu pas influențează individualizarea tratamentului malocluziei 
de clasa a III‑a scheletică, care prezice opțiunea pentru un tratament ortodontic singular 
sau a unuia combinat chirurgical‑ortodontic. 
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THE IMPORTANCE OF PROFILE TELERADIOGRAPHY  
IN CLASS III ANOMALIES

Prof. Dr. Viorica ȚĂRMURE
Department of Orthodontics, “Iuliu Hațieganu” University of Medicine and Pharmacy 
Cluj-Napoca

Background: The need for early identification and treatment of the skeletal Class III 
malocclusion is worldwide accepted.

Aim: To assess the management of skeletal class III malocclusion in patients of the 
Orthodontic Department, Cluj‑Napoca, Romania, from 2018‑2021. 

Subjects and Methods: 25 patients (14 females and 11 males) with class III skeletal 
malocclusion, aged 6 to 23 were studied. Lateral cephalometry was used to establish 
skeletal pattern before and after treatment. Skeletal vertical and horizontal relationships 
were evaluated by the angles: FMA, FMIA, IMPA, SNA, SNB, ANB, Z (Tweed) and NSL‑ML, 
NSL‑NL, NL‑ML (Hasund/Segner). Anterior and posterior lower facial height, Wits appraisal, 
overbite, overjet, maxillary and mandible incisor position were evaluated. „Statistica 7.0” 
program, applying the Principal Component Analysis (PCA) and the Varimax method, were 
used to determine the correlation between different variables. 

Results: Associated anomalies (mandible shift 20%, asymmetries 20%, crowding 40%, 
canine impaction 4%, open bite 4%, tooth transposition 4%) were present. 19 patients (76%) 
were treated without extractions; 6 patients (24%) had tooth removal (bicuspids or first 
molars). 6 patients (24%) underwent orthognathic surgery. The PCA method suggested 
that ANB, Wits appraisal, IMPA, FMIA, HFA, ANB, SNA and OJ vary to the contrary with 
the profile type (Sassouni) and the Z angle. SNB, SNA and age vary to the contrary with 
the NSL‑ML angle. FMA, NL‑ML and mandible angle vary to the contrary with the SNB 
angle. Treatment election is more difficult with the increased degree of skeletal and 
dental contribution to the malocclusion. The option for surgical or non‑surgical approach 
is challenging, depending on the extent of the skeletal deformity and the degree of dental 
and soft tissue compensations and the patient’s concern.

Conclusions: A stepwise analysis influences the individual treatment of skeletal class III 
malocclusion, which predicts the option for an orthodontic treatment or orthognathic 
surgery. 
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SĂNĂTATEA PARODONTALĂ INTEGRATĂ LA NIVEL SISTEMIC
Prof. Dr. Anca Silvia DUMITRIU
UMF „Carol Davila”, București, Facultatea de Stomatologie, Disciplina Parodontologie

Rezumat:
Afecțiunile parodontale sunt patologii ce afectează toate grupele populaționale, 

indiferent de parametrii demografici legați de areal geografic, vârsta, gen sau nivel 
socio‑economic și educațional. Cu toate acestea tratamentul profilactic și de menținere au 
un rol major atât în prevenție cât și în stabilizarea funcțiilor afectate.

Multe afecțiuni sistemice sunt predispozante pentru patologie parodontală iar aceasta 
influențează modul de răspuns sistemic la atacul microbian și nu numai, fiind o afecțiune 
de tip inflamator ce antrenează un răspuns imun local și general, atât umoral cât și celular.

O serie de afecțiuni sunt vizate în acest context: cardiovasculare, metabolice‑diabet, 
endocrine, renale, hepatice, neurologice și nu numai. 

Această expunere își propune a aduce în atenția medicului stomatolog ce realizează 
evaluare, diagnostic și tratament inițial parodontal sau de menținere, a lua în considerare 
aspectele legate de patologia sistemică la pacientul parodontopat și modul de relație între 
aceste patologii. 

Medicul specialist parodontolog este cel mai în măsură a stabili diagnosticul parodontal 
în context sistemic și a efectua cel mai eficient și adecvat tratament complex parodontal: 
antimicrobian, chirurgical parodontal, de reechilibrare ocluzală, de bioreactivare și 
menținere, în aceste situații în colaborare cu medicul specialist ce tratează și monitorizează 
afecțiunea generală.

Sanogeneza parodontală, debridarea gingivo‑parodontală adecvate pacientului cu 
afecțiuni sistemice, obligatoriu în colaborare cu medicul specialist al afecțiunii sistemice, 
reprezintă o cerință a cunoașterii din partea medicului stomatolog ‑ parte integrantă a 
sănătății sistemice

Cuvinte cheie: parodontita, afecțiune sistemică, tratament
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SYSTEMIC INTEGRATED PERIODONTAL HEALTH
Prof. Dr. Anca Silvia DUMITRIU
UMF „Carol Davila”, Bucharest, Faculty of Dentistry, Department of Periodontology 

Abstract:
Periodontal diseases are pathologies that affect all population groups, regardless of 

demographic parameters related to geographical area, age, gender or socio‑economic and 
educational level. However, prophylactic and maintenance treatment has a major role in 
both prevention and stabilization of previously affected functions .

Many systemic diseases are predisposing to periodontal pathology and it influences 
the systemic response to microbial attack and not only, being an inflammatory disease that 
causes a local and general immune response, both umoral and cellular.

A number of diseases are targeted in this context: cardiovascular, metabolic‑diabetes, 
endocrine, renal, hepatic, neurological and more.

This presentation aims to bring to the attention of the dentist who performs the 
evaluation, diagnosis and initial treatment of periodontal or maintenance, to consider 
the aspects related to systemic pathology in the periodontal patient and the relationship 
between these pathologies. 

The periodontist is best able to establish the periodontal diagnosis in a systemic 
context and perform the most effective and appropriate complex periodontal treatment: 
antimicrobial, periodontal surgery, occlusal rebalancing, bioreactivation and maintenance, 
in these situations in collaboration with the specialist which treats and monitors the 
general condition.

Periodontal sanogenesis, gingivo‑periodontal debridement appropriate to the patient 
with systemic diseases, mandatory in collaboration with the specialist of systemic disease, 
is a requirement of knowledge from the dentist ‑ an integral part of systemic health

Keywords: periodontitis, systemic disease, treatment
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EXPLORĂRI IMAGISTICE ÎN ORTODONȚIE ȘI ORTOPEDIE 
DENTO‑FACIALĂ – ABORDĂRI ACTUALE ȘI DE PERSPECTIVĂ ÎN 
INVESTIGAREA REGIUNII CRANIO‑FACIALE

Conf. Dr. Maria‑Angelica BENCZE1, Asist. Dr. Anca‑Oana DRAGOMIRESCU1,  
Conf. Dr. Elina TEODORESCU1

1 Disciplina de Ortodonție și Ortopedie Dento-Facială, Facultatea de Stomatologie, 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București

Rezumat: 
Investigațiile imagistice ale complexului cranio‑facial reprezintă o componentă 

importantă a dosarului ortodontic al pacientului, complementară examenului clinic; prin 
intermediul lor sunt colectate informații necesare diagnosticului pozitiv și diferențial al unei 
anomalii dento‑maxilare. În funcție de specificul cazului, o serie de examene complementare 
pot fi recomandate pentru investigarea morfologiei aparatului dento‑maxilar, pentru 
previzionarea creșterii individuale, pentru evaluarea articulației temporo‑mandibulare și a 
căilor aeriene superioare. Se creează astfel premisele stabilirii diagnosticului complet al 
pacientului, element indispensabil elaborării unui plan de tratament corect și individualizat.

În ultimele decenii, progresul general al tehnologiei pune la dispoziția clinicienilor o 
paletă largă de investigații imagistice, includerea fiecăreia dintre ele în protocolul diagnostic 
al unui caz fiind decisă prin compararea beneficiului anticipat cu eventuale riscuri și costuri 
suplimentare pentru pacient, asociate procedurii respective. Pentru obținerea maximului 
de informații printr‑o nouă procedură imagistică este necesară o perioadă de familiarizare 
a practicianului cu modul de interpretare a rezultatului.

Prezentarea noastră își propune să aducă în atenția clinicienilor o trecere în revistă a 
investigațiilor imagistice utilizate în Ortodonția și Ortopedia Dento‑Facială, pornind de la 
metodele clasice, până la investigații specifice de ultimă generație. 
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DIAGNOSTIC IMAGING IN ORTHODONTICS – PRESENT AND FUTURE 
TRENDS IN PORTRAYING THE CRANIOFACIAL REGION

Assoc. Prof. Dr. Maria‑Angelica BENCZE1, Assist. Dr. Anca‑Oana DRAGOMIRESCU1,  
Assist. Prof. Dr. Elina TEODORESCU1

1 Department of Orthodontics and Dentofacial Orthopaedics, Faculty of Dentistry, „Carol 
Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest

Abstract: 
Diagnostic images of the craniofacial region represent an important component of the 

orthodontic patient record, complemental to the clinical exam; they collect the necessary 
information for positive and differential diagnosis of dento‑maxillary anomalies. A series of 
complementary exams can be recommended, related to a specific case; these exams allow 
the investigation of craniofacial morphology, individual growth prediction, evaluation of 
the temporomandibular joint and analysis of the airway. This creates the premises for 
establishing the complete diagnosis of the patient, an indispensable element for the 
elaboration of a correct and individualized treatment plan.

In recent decades, the general advancement of technology has provided clinicians with 
a wide range of imaging investigations, the inclusion of each in the diagnostic protocol 
of a case being decided by comparing the anticipated benefit with any additional risks 
and costs for the patient associated with the procedure. In order to obtain the maximum 
information through a new imaging procedure, a period of familiarization of the practitioner 
with the interpretation of the result is necessary.

Our presentation aims to bring to the attention of clinicians an overview of the imaging 
investigations used in Orthodontics and Dento‑Facial Orthopedics, starting from classical 
methods, to specific state‑of‑the‑art investigations.
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INTRUZIA ÎN DENTIȚIA TEMPORARĂ ‑ O PROBLEMĂ?
Conf. Dr. Mihaela TĂNASE
Disciplină Pedodonție, Facultatea de Stomatologie, UMF „CAROL DAVILA” București

REZUMAT: Traumatismele dento‑parodontale, atât în dentiția temporară cât și în 
dentiția permanentă, ocupă al doilea loc în patologia pedodontică, după cea carioasă. 
Pacienții din grupa de vârstă 1‑3 ani sunt cei mai afectați de această patologie iar datele 
recente ale literaturii de specialitate susțin că aproximativ o treime (1/3) dintre copiii cu 
vârsta de 5 ani experimentează un tip de traumatism al dinților temporari (luxațiile sunt 
cele mai frecvente). Patologia traumatică a dinților temporari poate determina, deseori, 
complicații de gravitate diferită, atât imediate cât și la distanță în timp, inclusiv asupra 
dinților permanenți succesori.

În concluzie, traumatismele dento‑parodontale ale dinților temporari reprezintă o 
urgență în stomatologia pediatrică și trebuie diagnosticate și tratate precoce și corect.

INTRUSION IN THE TEMPORARY DENTITION ‑ A PROBLEM?
Assoc. Prof. Dr. Mihaela TĂNASE
Paedodontics Discipline, Faculty Of Dentistry, „CAROL DAVILA” University Of Medicine 
And Pharmacy Bucharest

Abstract: Dento‑periodontal trauma, both in the temporary and the permanent 
dentition, ranks second in paedodontic pathology, after the carious one. Patients in the 
age group 1‑3 years old are the most affected by this pathology and recent data in the 
literature claim that about one third (1/3) of children aged 5 years experiment some type 
of trauma in temporary teeth (luxations are the most common). Traumatic pathology of 
temporary teeth can often cause complications of varying severity, both immediate and 
long‑term, including on the successor permanent teeth.

In conclusion, dento‑periodontal trauma of temporary teeth is an emergency in 
paediatric dentistry and must be diagnosed and treated early and correctly.
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VIZIUNE, PERFORMANȚĂ ȘI PERSPECTIVE ÎN ECHILIBRAREA ESTETICĂ 
STOMATOLOGICĂ

Conf. Dr. Ștefan MILICESCU jr1, Conf. Dr. Elina TEODORESCU2

1 Disciplina de Estetică în Medicina Dentară
2 Disciplina de Ortodonție și Ortopedie Dento-Facială, Facultatea de Stomatologie, 
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București

Modificarea coordonatelor vieții moderne (procesare alimentară, sedentarism, 
manifestare profesională unidirecțională, reducerea relaționării directe interumane, 
scăderea importantă a timpului personal și activităților sportive asociate, creșterea 
succesivă a poluării comunităților urbane și suburbane) suscită la o abordare adecvată, 
sincronă cu patologia în devenire și necesitățile pacientului actual, în limitele ofertării 
unor soluții medicale complexe, care țin de cont totodată de ritmul cotidian, prevederea 
unor soluții ulterioare ce iau în considerare dinamica biologică în general și a individului în 
special.

Viziunea estetică stomatologică presupune o apreciere globală pe de o parte a 
parametrilor generali individuali de proporționalitate facială, dento‑alveolară și maxilară în 
contextul evolutiv individual al pacientului, pe de altă parte descifrarea intimă a patologiei 
fiecărui element component al geometriei faciale și modalitatea adecvată, uneori optimă, 
în care ele pot fi ameliorate distinct și compensate ca relație finală de interconexiune și 
funcționalitate.

Performanța, în acest cadru de desfășurare a designului terapeutic, ține de diagnosticul 
complex corect, static și funcțional, care implică cunoașterea aprofundată a semiologiei 
aferente aparatului dento‑maxilar, arsenalului de tratament oferit de fiecare specialitate în 
parte, succesiunea adecvată a intervențiilor preconizate de fiecare specialitate în parte, în 
care într‑un fel stomatologul estetician se constituie în dirijorul sau moderatorul strategiei 
inițiate și abordate.

Perspectivele unei astfel de abordări complexe țin, poate paradoxal și mai mult decât 
orice, de două obiective mai mult decât clasice ale medicinii în general și stomatologiei în 
special, primum non nocere și desigur că cea mai stabilă, individuală și naturală frumusețe 
sau estetică sunt consecința sănătății.
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VISION, PERFORMANCE AND PERSPECTIVES IN DENTAL AESTHETICS 
Assoc. Prof. Dr. Ștefan MILICESCU jr1, Assoc. Prof. Dr. Elina TEODORESCU2

1 Esthetic Dentistry Department, Faculty of Dentistry, UMF „Carol Davila”, Bucharest
2 Department of Orthodontics and Dentofacial Orthopaedics, Faculty of Dentistry, UMF 
„Carol Davila”, Bucharest, University of Medicine and Pharmacy, Bucharest

The changing parameters of modern life (processed food, sedentary lifestyle, intense 
work life, diminished personal and recreational time, reduced interhuman interaction, 
and increased pollution) require an approach that is synchronous with the developing 
pathology and needs of the modern patient. This approach must also operate within the 
limits of complex medical solution offerings, which take into account daily routines and 
the prediction of future solutions which take into consideration both general biological 
dynamics and particularly, the individual dynamics of each patient.

The dental esthetic vision requires a global appreciation of three factors: the individual 
general parameters of facial, dentoalveolar and maxillary proportionality in the particular 
evolutionary context of the patient; the understanding of the pathology of every individual 
element of the facial geometry and finally, the optimal way of dealing with that pathology 
while taking into consideration the interconnectivity and functionality of each component 
part.

Performance, in the context of this therapeutic design, depends on a correct, static, 
and functional complex diagnostic. Such a diagnosis relies on extensive knowledge 
of the dental‑maxillary semiology, on the treatment options and proper succession of 
interventions offered by every specialty, and on the esthetician’s role as the coordinator of 
the therapeutic strategy.

The perspectives of this complex approach rely, perhaps paradoxically, on two classical 
objectives of medicine more generally and stomatology in particular: primum non nocere 
and of course, the fact that the most stable, individual, and natural beauty and aesthetic is 
the product of good health.
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PERSPECTIVE PRIVIND EDUCAȚIA PENTRU SĂNĂTATE ORALĂ ÎN 
COMUNITĂȚILE DE COPII

Conf. Dr. Ruxandra SFEATCU
Disciplina de Sănătate orală și Stomatologie Comunitară, Facultatea de Stomatologie, 
Universitatea de Medicină și Farmacie,,Carol Davila”, București

Educația pentru sănătate orală este parte integrantă a promovării sănătății care 
contribuie la îmbunătățirea nivelului de cunoștințe medicale și la favorizarea adoptării 
comportamentelor sanogene în rândul comunităților. În acest sens se impune dezvoltarea 
responsabilității individului față de propria sănătate prin adaptarea strategiilor potrivite. În 
educația pentru sănătate orală, familia și cadrele didactice au un rol important, dar medicii 
stomatologi îndeplinesc rolul decisiv. 

 Am ales această temă bazându‑mă pe ideea importanței promovării sănătății orale în 
rândul copiilor cu vârste școlare ca fiind o categorie țintă care își formează comportamente 
ce se păstrează și în viața de adult. Modificările comportamentale sunt dificile, dar dacă 
sunt corect argumentate, dacă abordarea este una potrivită, atunci va rezulta o schimbare 
susținută, urmată de o implementare pe termen lung și de transmiterea valorilor ca fiind 
naturale. Dreptul la sănătate este unul din drepturile fundamentale ale omului și reprezintă 
un argument în implementarea educației pentru sănătate în școli, ca o cale de promovare 
a cunoștințelor medicale corecte, de formare a atitudinilor și deprinderilor indispensabile 
pentru adoptarea unui stil de viață sănătos.

PEDODONȚIE / PAEDIATRIC DENTISTRY



CONGRESUL COLEGIULUI MEDICILOR STOMATOLOGI DIN BUCUREȘTI56

CONFERINȚE / CONFERENCES

PERSPECTIVES ON ORAL HEALTH EDUCATION IN CHILDREN’S 
COMMUNITIES

Assoc. Prof. Ruxandra SFEATCU
Oral Health and Community Dentistry Discipline, Faculty of Dentistry, „Carol Davila” 
University of Medicine and Pharmacy, Bucharest

Oral health education is an integral part of health promotion that contributes to 
improving the level of medical knowledge and promoting the adoption of healthy behaviors 
among communities. In this regard, the development of the individual’s responsibility 
towards his own health is required by adapting the right strategies. In oral health education, 
families and teachers are important, but dentists play a decisive role.

I chose this topic based on the idea of the importance of promoting oral health among 
school‑aged children as a target group that forms healthy behaviors preserved in adult 
life. Behavioral changes are difficult, but properly argued and adequately addressed, then 
sustained change will result, followed by long‑term implementation and transmission of 
values as second nature. The right to health is one of the fundamental human rights and 
represents an argument in the implementation of health education in schools, as a way of 
promoting correct medical knowledge, training the attitudes and skills indispensable for 
adopting a healthy lifestyle.
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VIZIUNE HOLISTICĂ, PERFORMANȚĂ ȘI PERSPECTIVE ÎN 
STOMATOLOGIA PEDIATRICĂ

Assoc. Prof. Dr. Elina TEODORESCU1, Assoc. Prof. Dr. Angelica BENCZE1,  
Assoc. Prof. Dr. Ștefan MILICESCU jr2

1 Disciplina de Ortodonție și Ortopedie Dento-Facială, Facultatea de Stomatologie, UMF 
„Carol Davila”, București

2 Disciplina de Estetică în Medicină Dentară

Stomatologia pediatrică are rolul fundamental în formarea unei igiene personale și 
educații medicale adecvate succesive și timpurii. Medicul stomatolog de familie este primul 
care informează, sesizează si creează opinie adecvată asupra problematicii complexe care 
poate exista și evolua defavorabil. Pe de altă parte, tot în puterea sa stă capacitatea de a 
forma o echipă cu membrii egali între medic, pacient și părinte. Acceptarea tratamentului 
trebuie prezentată, așa cum de altfel real este, ca pe o recompensă și un fapt normal de 
viată, asumat, indiferent de vârstă, nu ca pe o limitare suplimentară sau chiar atitudine 
coercitivă.

În acest context se înscriu elementele de popularizare, educație familială, școlară și 
media, pentru care informațiile sunt teoretic furnizate obiectiv si profesionist de specialiști 
antrenați în a transmite mesaje impactante și corecte, concise și ușor inteligibile de către 
pacientul copil.

Educația stomatologică și cunoașterea generală a stomatologului sunt necesare pentru 
a corela patologia cu vârsta, capacitatea de înțelegere și asumarea rolului fundamental 
pe care acesta îl deține în a transmite, obișnui și motiva pacientul si aparținătorii cu 
necesitatea unei abordări interdisciplinare.

Atenția pacientului‑copil trebuie orientată către drumul de parcurgere si implicațiile 
finale dinamice ale demersului terapeutic, în termeni simpli, cu detalii inteligibile. 
Cooptarea lui se reface pe măsura parcurgerii tratamentului, în limbaj adecvat si gradual 
adaptat vârstei și complianței sale. Colaborarea autentică nu este un dat, ci un drept care 
se câștigă constant ca și medic, o încredere care trebuie întreținută prin cunoaștere, 
siguranță, performanta, etică, empatie dar și implicare detașată.

Copilul este micul adult și viitorul adult, care desigur va dezvolta patologie stomatologică. 
Designul tratamentului trebuie să țină cont de posibilitățile și limitările biologice, cu 
antrenarea permanentă a atenției pacientului în direcția dorită. Ofertarea terapeutică tine 
cont de patologie, șanse de reușită, eficiență, posibilități ale pacientului. Recunoașterea și 
retragerea demnă a medicului atunci când nu poate implementa minimul din obiectivele de 
tratament în care crede, pe care le consideră adecvate si care fac parte dintre variantele 
prezentate, înțelese și acceptate, sunt necesare pentru a oferi ulterior șansa pacienților 
noștri de a nu ocoli sistematic serviciile de sănătate care le pot îmbunătăţi calitatea vieții 
de adult, cu atât mai mult cu cât patologia stomatologică este precursoarea sau originea 
atâtor afecțiuni de ordin general.
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HOLISTIC VISION, PERFORMANCE AND PERSPECTIVES IN PEDIATRIC 
DENTISTRY

Conf. Dr. Elina TEODORESCU1, Conf. Dr. Angelica BENCZE1,  
Conf. Dr. Ștefan MILICESCU jr2

1 Department of Orthodontics and Dentofacial Orthopaedics, Faculty of Dentistry, UMF 
„Carol Davila”, Bucharest

2 Esthetic Dentistry Department, Faculty of Dentistry, UMF „Carol Davila”, Bucharest

Pediatric dentistry has a fundamental role in the formation of personal hygiene and 
appropriate and early medical education. The family dentist is the first to inform, notify and 
create an adequate opinion on any complex issues that may exist. On the other hand, it is 
also in their power to create a team of equal members formed between doctor, patient, 
and parent. Acceptance of treatment must be presented as it genuinely is; a reward and a 
normal fact of life that is assumed, regardless of age, not as an additional limitation or even 
a coercive attitude.

In this context, we find the elements of popularization, family education, school and 
media, for which the information is theoretically provided objectively and professionally by 
specialists trained in transmitting impactful, concise, and correct messages that can be 
easily understood by the child patient.

Dental education and general knowledge of the dentist are necessary to correlate 
pathology with age, to be able to understand and assume the fundamental role it plays in 
transmitting, accustoming, and motivating the patient and their relatives with the need for 
a gradually introduced interdisciplinary approach.

The child patient’s attention must be oriented toward the path and the dynamic final 
implications of the therapeutic approach, using simple terms, with intelligible details. 
Their co‑opting must be ensured as the treatment progresses, through communication 
that is appropriate and gradually adapted to their age and level of compliance. Authentic 
collaboration is not a given, but a right that is constantly earned as a doctor, a trust that 
must be maintained through knowledge, safety, performance, ethics, empathy, and 
detached involvement.

The child is the young adult and the future adult, who will develop dental pathology. 
The design of the treatment must take into account the biological possibilities and 
limitations and must permanently direct the patient’s attention in the desired direction. 
The therapeutic offering takes into account the pathology, chances of success, efficiency 
and possibilities of the patient. Acceptance and dignified withdrawal of the doctor when 
they cannot implement the minimum of treatment goals they believe in are necessary to 
ensure patients do not systematically avoid health services that can improve their quality 
of adult life, especially since dental pathology is the precursor or origin of complication of 
many general conditions.
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PREVENȚIA ÎN STOMATOLOGIA PEDIATRICĂ ‑ UN PRIETEN CU VALENȚE 
MULTIPLE 

Dr. Arina VINEREANU
Practică privată, București

Rezumat. 
Caria dentară reprezintă încă patologia cea mai răspândită pe glob, cu 520 milioane de 

copii care suferă de carii în dentiția temporară si aproximativ 2 miliarde de oameni care au 
carii netratate în dentiția permanentă. Prevenția în pedodonție se referă, în primul rând, la 
evitarea acestui tip de îmbolnăvire ce reprezintă o „povară globală”, iar pentru aceasta ne 
stau la îndemână mijloace diverse, de la igiena alimentației până la utilizarea fluorului sub 
diferite forme de administrare. În copilărie apar și primele obiceiuri vicioase, iar primele 
semne ale anomaliilor dento‑maxilare își fac și ele simțită prezența, uneori chiar de la vârste 
foarte mici; la fel și anomaliile dentare de structură, formă sau număr, legate sau nu de alte 
patologii de ordin general.

Când medicul stomatolog are ocazia să observe de timpuriu unele elemente de predicție 
sau diagnostic atât pentru carie cât și pentru anomalii dentare sau dento‑maxilare și să 
facă o evaluare realistă a riscurilor, el poate interveni la timp și cu șanse foarte bune de a 
evita sau măcar de a limita gravitatea patologiei respective.

Este de aceea important ca stomatologul pediatru să fie familiarizat cu toate aspectele 
prevenției la pacientul‑copil pentru a‑i putea oferi acestuia o abordare personalizată, iar 
părinții să fie conștienți de necesitatea vizitelor timpurii la stomatolog chiar în lipsa oricăror 
probleme aparente. Se va reuși astfel o prevenție eficientă ce va viza și ancestrala „teamă 
de dentist”. 
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PREVENTION IN PAEDIATRIC DENTISTRY ‑ A FRIEND IN MULTIPLE WAYS
Dr. Arina VINEREANU
Private practice, Bucharest

Abstract
Dental caries is still the most widespread pathology worldwide, with 520 million 

children suffering from caries in primary teeth and approximately 2 billion people with 
untreated caries in the permanent dentition. Prevention in pedodontics firstly addresses 
this type of disease, seen as a „global burden”. Caries prevention has various means, from 
healthy diet to the use of fluoride in different forms of administration. Childhood is the time 
when the first vicious habits occur, along with the first signs of dento‑maxillary anomalies, 
sometimes from a very young age; dental abnormalities of structure, shape or number, 
related or not to other general pathologies may also become visible.

Early detection of predictive or diagnostic elements for both caries and dental or 
dento‑maxillary abnormalities enables the pediatric dentist to make a realistic risk 
assessment, providing the opportunity for timely interception, with very good chances of 
avoiding or at least limiting the severity of the respective condition.

It is therefore important for the pediatric dentist to be familiar with all aspects of 
prevention in the child patient in order to be able to offer personalized approaches, while 
parents need to be aware of the need for early dental visits even in the absence of any 
obvious problems. An effective prevention will thus be achieved, that will also avoid the 
ancestral „fear of the dentist”.
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MATERIALE ESTETICE ȘI ADEZIVE PENTRU RECONSTITUIRI 
CORONO‑RADICULARE DIRECTE

ȘL. Dr. Roxana ILICI1, Asist. Dr. Mirela Veronica BUCUR1,  
Asist. Dr. Dragoș Corneliu SMĂRĂNDESCU1, Conf. Dr. Bogdan Mihai GĂLBINAȘU1

1 Disciplina Morfologia dinților, arcadelor dentare și Materiale Dentare, Facultatea de 
Stomatologie, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, București

Obiective: Clasificarea și descrierea principalelor materiale estetice și adezive utilizate 
pentru reconstituiri corono‑radiculare directe în practica de zi cu zi, precum și a etapelor 
de lucru a 2 protocoale clinice folosite în restaurarea minim‑invazivă a dinților trataţi 
endodontic.

Material și metodă: Se vor prezenta cazuri clinice de reconstituire directă 
corono‑radiculară a dinților tratați endodontic, cu mai puțin de 3 pereți restanți de 
structură dentară, pentru care s‑au selectat sisteme adezive și materiale rășinice estetice 
și ranforsate cu fibre de sticlă. S‑au aplicat 2 protocoale clinice diferite de reconstituire 
corono‑radiculară, fiecare cu beneficiile și limitările sale, în funcție de criteriile clinice, 
tipul și succesiunea materialelor folosite: pivoți din rășini compozite ranforsate cu fibre de 
sticlă, cimenturi autoadezive dual‑polimerizabile, cimenturi rășinice dual‑polimerizabile 
ranforsate cu fibre de sticlă și sisteme adezive amelo‑dentinare corespunzătoare. 

Rezultate: Rășinile compozite ranforsate cu fibră de sticlă prin ambele tehnici de 
reconstituire au facilitat restaurarea estetică și adezivă a dinților tratați endodontic cu mai 
puțin de 3 pereți restanți de structură dentară, într‑o singură ședință. 

Concluzii: Sistemele de reconstituire corono‑radiculară pe bază de rășini compozite 
ranforsate cu fibră de sticlă oferă o alternativă estetică, eficientă, predictibilă și mai ales, o 
abordare conservativă de reconstituire a dinților tratați endodontic.
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ESTHETIC AND ADHESIVE DENTAL MATERIALS FOR POSTS AND CORES
Lecturer. Dr. Roxana ILICI1, Assist. Dr. Mirela Veronica BUCUR1,  
Assist. Dr. Dragoș Corneliu SMĂRĂNDESCU1,  
Assoc. Prof. Dr. Univ. Bogdan Mihai GĂLBINAȘU1

1 Dental Morphology and Dental Materials Department, Faculty of Dentistry, „Carol 
Davila” University, Bucharest

Objectives: To classify and describe the main esthetic and adhesive materials for posts 
and cores as well as the steps of two clinical protocols used for the minimally‑invasive 
restoration of different endodontically treated teeth.

Materials and methods: For clinical cases of endodontically treated teeth with less than 
3 remaining walls were selected adhesives and esthetic glass fiber‑reinforced composites . 
For the post and core composite restorations were followed 2 clinical protocols according 
to the clinical criteria, type and sequence of materials, using fiber‑reinforced composite 
posts, self‑adhesive dual‑cure resin cements, fiber‑reinforced dual‑cure resin cements and 
appropriate bonding systems.

Results: Glass fiber‑reinforced composites were used very easily in both clinical 
protocols to restore 3 residual walls endodontically treated teeth in only one session. 

Conclusions: Fiber‑reinforced composite’s systems for posts and cores, through 
different techniques adapted to clinical cases provide esthetics, efficiency, predictability 
and mostly, a conservative approach for the treatment of endodontically treated teeth.
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SINGLE CONE / BIOCERAMIC OBTURATION : WHY, WHEN AND HOW ?
Prof. Dr. Frederic BUKIET
Head of Department of Endodontics at Aix-Marseille University

Abstract:
This presentation aims to discuss the clinical use of hydraulic calcium silicate‑based 

sealers for obturation of the root canal space. Given the fact that these sealers grow 
in popularity over time, it seems essential to clarify why, when and how to use them. 
Hydraulic sealers have been extensively investigated in in vitro / ex vivo studies highlighting 
their excellent biological and physicochemical properties. The specificities of calcium 
silicate‑based sealers raise new questions connecting the research and their clinical use 
which has been reported to be strongly variable between practitioners. At the end of this 
presentation, the participants should be aware of the advantages/limitations of calcium 
silicate‑based sealers, their most relevant indications and how their use may impact the 
endodontic clinical procedure.

ENDODONȚIE / ENDODONTICS
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LASERUL DIODĂ ÎN PRACTICĂ CHIRURGICALĂ STOMATOLOGICĂ
Conf. Dr. Adrian CAMEN
Disciplina de Chirurgie Orală și Maxilo-Facială, Facultatea de Medicină Dentară, 
UMF Craiova

Laserul cu diodă cu lungimi de undă cuprinse între 810 și 980 nm în mod continuu sau 
pulsat utilizat ca instrument posibil pentru chirurgia țesuturilor moi în cavitatea orala.

Laserul diodă este unul dintre sistemele laser în care fotonii cu lungimi de undă diferita 
sunt produși de curent electric. Aplicarea laserului diodă în chirurgia orala a țesuturilor moi 
a fost evaluată din punct de vedere al siguranței, indicațiilor de utilizare pentru leziunile 
orale de exemplu frenectomie, epulis fisuratum și fibrom. 

Avantajele utilizării laser sunt evidente in cadrul intervenției chirurgicale și 
post‑chirurgical prin edeme și cicatrici minime.

DIODE LASER IN SURGICAL DENTAL PRACTICE
Assoc. Prof. Dr. Adrian CAMEN 
Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry, UMF Craiova

The diode laser with wavelengths between 810 and 980 nm in continuously or pulsed 
mode used as a possible instrument for the surgery of soft tissues in the oral cavity.

The diode laser is one of the laser systems in which photons of different wavelengths 
are generated by an electric current. Application of the diode laser in oral soft tissue surgery 
has been evaluated in terms of safety, indications of use for oral lesions e.g. frenectomy, 
epulis fissuratum and fibroid. 

The advantages of the laser are remarkable in the surgical intervention and post‑surgical 
intervention through minimal swelling and scarring.
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PROTAPER ULTIMATE SUITE: THE COMPLETE SOLUTION THAT 
REDEFINES THE STANDARDS OF THE ENDODONTIC TREATMENT.

Prof. Dr. Simone Grandini1, Dr. Crystal MARRUGANTI2

1 Head of Department and Chair of Endodontics, Paediatric and Perio-Restorative 
Dentistry in Siena University

2 Medical Biotechnologies PhD University of Siena (Italy)

Abstract.
The ProTaper Ultimate Suite offers a new concept of endodontic treatment that is based 

on three pillars: shaping, with the latest generation ProTaper files, advanced irrigation 
and an obturaton system that consists of dedicated gutta‑percha points and the new AH 
Plus Bioceramic Sealer. This is a solution designed to offer simplicity, predictability, and 
efficiency during the whole endodontic procedure and it offers the clinician the possibility 
to optimize chair time with the confidence that each step of the procedure will be a success.
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GREEN DENTISTRY – REALITATE SAU FICȚIUNE?
Prof. Dr. Andreea Cristiana DIDILESCU
Disciplina de Embriologie, Decan al Facultății de Stomatologie, UMF „Carol Davila“, 
București

Există la ora actuală o preocupare majoră la nivel global pentru ca activitățile din toate 
domeniile, inclusiv cele din cabinetele stomatologice, să se desfășoare sub auspiciile 
sustenabilității. Cu toate acestea, conștientizarea în rândul personalului medical este 
scăzută în privința impactului serviciilor de tratament stomatologic asupra mediului 
înconjurător.

Pentru a înțelege și a avea medici stomatologi educați în utilizarea mijloacelor 
de protecție a mediului înconjurător, este necesar a începe cu educarea studenților 
stomatologi. Lucrarea își propune a prezenta elementele importante necesare pentru a 
practica stomatologia sustenabilă, felul în care pacienții pot fi instruiți și încurajați în acest 
sens, dar și metodele prin care putem îmbunătăți cunoștințele studenților încă din primii 
ani de facultate.

Lucrarea face parte dintr‑un proiect educațional intitulat „Pentru sustenabilitate in 
medicina dentară”, finanțat de Ministerul Educației din fondul pentru situații speciale.

GREEN DENTISTRY ‑ FACT OR FICTION?
Prof. Dr. Andreea Cristiana DIDILESCU
Department of Embryology, Dean of the Faculty of Dentistry, „Carol Davila” University of 
Medicine and Pharmacy, Bucharest

There is now a major global concern that activities in all areas, including dental 
practices, should be conducted under the auspices of sustainability. However, awareness 
among health professionals is low regarding the impact of dental treatment services on 
the environment.

To understand and have dentists educated in the use of environmental protection 
means, it is necessary to start with educating dental students. This work aims to present 
the important facts needed to practice sustainable dentistry, how patients can be educated 
and encouraged to do so, and the ways in which we can improve students’ knowledge from 
the early years of their studies.
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CAVITATEA DE ACCES‑ETAPA IMPORTANTĂ IN TRATAMENTUL 
ENDODONTIC?

Conf. Dr. Oana Diaconu1, Dr. Cezar Diaconu1, Dr. Carina Banică1,  
Asist. Dr. Lelia Gheorghiță1, Dr. Anca Gheorghe1, Prof. Dr. Mihaela Țuculină1

1 Disciplina de Endodonție, Facultatea de Stomatologie, Universitatea de Medicină și 
Farmacie Craiova

Fiecare etapă a tratamentului endodontic ar trebui să fie executată la cel mai înalt 
standard posibil. Cavitatea de acces este, fără îndoială, una din  cele mai importante 
etape tehnice, deoarece reperarea și instrumentarea ulterioară a canalelor radiculare 
pot fi compromise dacă aceasta nu este bine executată. Un acces inadecvat poate duce 
la canale omise, slab dezinfectate, dificil de instrumentat și obturat, sau, dimpotrivă la 
o scădere considerabilă a rezistentei dintelui,toate acestea ducând, în cele din urmă, la 
eșecul tratamentului endodontic. 

Lucrarea de față îsi propune să facă o trecere în revistă a tipurilor și modalităților 
de realizare ale cavității de acces endodontic, ca parte importantă în efectuarea unui 
tratament endodontic predictibil, precum și sa sublinieze necesitatea respectării unor 
principii de abordare în funcție de situația clinică, abilitatea practicianului, tehnologia pe 
care o are la dispoziție în momentul executării manoperelor terapeutice și, nu în ultimul 
rând, să țină cont de studiile clinice care vin să susțină una sau alta din modalitățile de 
realizare ale cavității de acces.

ENDODONȚIE / ENDODONTICS
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ACCESS CAVITY‑ DOES IT REALLY MATTER?
Assoc. Prof. Oana Diaconu1, Dr. Cezar Diaconu1, Dr. Carina Banică1,  
Assist. Dr. Lelia Gheorghiță1, Dr. Anca Gheorghe1, Prof. Dr. Mihaela Țuculină1

1 Endodontic Departement of Faculty of Dentistry, University of Medicine and Pharmacy 
Craiova

Each stage of endodontic treatment should be carried out to the highest possible 
standard. The access cavity represents one of the most important technical stages, as 
subsequent root canal identification and instrumentation may be compromised if it is not 
well executed. Inadequate access can lead to missed canals, poorly disinfected canals, 
difficult to shape and obturate, or on the contrary, to a considerable decrease in tooth 
strength, all of which ultimately lead to endodontic treatment failure. 

This presentation aims to review the types and methods of endodontic access cavity 
as an important part of predictable endodontic treatment, and to emphasise the need to 
follow certain principles of approach depending on the clinical situation, the skill of the 
practitioner, the technology available to the practitioner when performing therapeutic 
manoeuvres and, last but not least, to take into account the clinical studies that support 
one or other of the methods of access cavity.
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„GÂNDIREA MEDICALĂ ÎN ODONTOTERAPIA RESTAURATOARE ACTUALĂ: 
ABORDAREA TERAPEUTICĂ TRADIȚIONALĂ VS. ABORDAREA DIGITALĂ”

Prof. Dr. Constantin VÂRLAN1, Prof. Dr. Dana BODNAR2

1 Disciplina de Odontoterapie și Odontoterapie, Facultatea de Medicină și Farmacie, 
Departamentul Medicină Dentară, Universitatea „Dunărea de Jos” Galați

2 Disciplina de Odontoterapie Restauratoare – Departamentul III, Facultatea de 
Stomatologie, UMF „Carol Davila” București

Rezumat
Prezentarea conține noțiuni generale și aspecte specifice actuale pentru abordarea 

terapeutică a problemelor estetice de cauză dentară prin modalități de restaurare care 
utilizează tehnici adezive amelo‑dentinare (directe, semidirecte, indirecte), având în vedere 
modificările din punct de vedere conceptual și / sau tehnologic, apărute în ultimul timp, cu 
privire la realizarea adeziunii la diferite tipuri de substraturi, în condițiile utilizării din ce în 
ce mai răspândite a modalităților digitale de lucru în tratamentul restaurator.

Aspectele principale discutate privesc:

•	 conceptul de adeziune și aplicarea lui în stomatologie;
•	 sistemele adezive amelo‑dentinare actuale și indicațiile lor de utilizare clinică;
•	 orientări privind materialele și indicațiile clinice de abordare terapeutică prin 

tehnici semidirecte / indirecte vs. tehnici adezive directe, cu posibilitățile și limitele 
acestora, în tratamentele restauratoare dentare prin modalități bazate pe adeziune 
amelo‑dentinară;

•	 abordarea actuală a adeziunii la diversele tipuri de substraturi constituite de aliajele 
metalice și materialele ceramice folosite în medicina dentară;

•	 aspecte ale situațiilor clinice și ale modalităților de rezolvare ale acestora, care 
beneficiază de abordarea digitală în tratamentul restaurator.

Sunt subliniate elementele definitorii pentru realizarea corectă și eficientă a adeziunii la 
aceste materiale, precum și criteriile care conduc la alegerea corectă a soluției terapeutice 
indicate. 

Pornind de la datele enunțate, sunt prezentate indicații de utilizare a unor materiale și 
tehnici adezive în restaurările estetice dentare, demonstrate și ilustrate printr‑o serie de 
situații clinice rezolvate cu ajutorul acestora, urmărind în fiecare caz fazele critice, care pot 
conduce la diferența dintre succesul și eșecul rezultatelor tratamentului.

STOMATOLOGIE GENERALĂ / GENERAL DENTISTRY
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„MEDICAL THINKING IN CONTEMPORARY OPERATIVE DENTISTRY: 
TRADITIONAL THERAPEUTICAL APPROACH VS. DIGITAL DENTISTRY 
APPROACH” 

Prof. Dr. Constantin VÂRLAN1 , Prof. Dr. Dana BODNAR2

1 Department of Operative Dentistry, Faculty of Medicine and Pharmacy, Department of 
Dentistry, „Dunărea de Jos” University, Galați 

2 Department of Operative Dentistry, Faculty of Dentistry, UMF „Carol Davila”, Bucharest

Abstract
This presentation contains general notions and specific issues for the contemporary 

treatment approach in solving dental esthetic problems by restorative direct, semidirect 
and / or indirect techniques, using materials based upon enamel and dentin bonding. 
Most recent conceptual and technological changes, updating and upgrading adhesion to 
different types of substrates, are taken into consideration, as long as digital technologies 
are more and more involved in restorative dental treatment

The main topics in discussion are:

•	 the adhesion concept in dentistry;
•	 contemporary enamel and dentin bonding systems, with their clinical indications;
•	 direct vs. semidirect / indirect esthetic adhesive restorative approach, with their 

possibilities and limits;
•	 basic knowledge and news about bonding to different restorative materials (alloys and 

ceramics) used in dental medicine;
•	 clinical aspects and their problem solving which can benefit by the use of digital 

approach in restorative treatment. 

Most important recent aspects concerning effective and reliable adhesion to these 
substrates and the choice criteria for the best treatment options are emphasized.

Based upon the above mentioned topics, the presentation shows some clinical cases to 
demonstrate and illustrate the possibilities and the limits of adhesive treatment approach 
in different situations, pointing out the critical steps which can make the difference 
between success and failure of esthetic restorative dental treatment.

STOMATOLOGIE GENERALĂ / GENERAL DENTISTRY
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THE THREE DIMENSIONAL OBTURATION OF THE ROOT CANAL SYSTEM
Prof. Dr. Fabio GORNI
Head of the Micro Endodontic Surgery Course- Dental School -University Vita Salute San 
Raffaele – Milan

Root canal shaping and cleaning are two essential steps of the root canal treatment to 
achieve a positive outcomes , but if we want to close the gap between what is possibile 
and what we need, the role of the tridimensional obturation becomes fundamental for 
the final success . The obturation system we will choose in our daily practice should be 
suitable in all anatomic conditions, that’s why warm gutta‑percha compaction is one of 
the most important step of the therapy, especially when the anatomy is non compatible 
with the single cone technique . Are bioceramic cements the solution ? are the techniques 
compatible ? In the lecture we will describe how is possible to reach a perfect control of 
the apical limit of the filling, maintaining a great hydraulic pressure and a 3D sealing. Warm 
gutta‑percha, tip & tricks, cone fit, vertical condensation are the key words of endodontic 
success.

ENDODONȚIE / ENDODONTICS
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CONFORMAREA  CORONARĂ   PROXIMALĂ  ÎN  TRATAMENTELE  
ADERENTE  DIRECTE

ȘL. Dr. Elena‑Cristina Marcov
Disciplina Odontoterapie Restauratoare, UMF „Carol Davila”, București

Restaurarea corectă a leziunilor coronare cu pierdere de structură proximală reprezintă 
un adevărat mijloc de verificare a noțiunilor teoretice și a abilităților practice ale unui medic 
în utilizarea tehnicilor aderente directe de tratament. Conformarea tridimensională optimă 
a ariei de contact depinde de mai mulți factori. Presepararea, alegerea sistemului de 
conformare potrivit, alegerea penelor corespunzătoare, utilizarea instrumentelor de mână 
speciale și cunoașterea noțiunilor de morfologie dentară joacă roluri esențiale. 

Sistemele de conformare (matrice și elementele de susținere ale acestora) și penele 
dentare, clasice și moderne, sunt numeroase, designul și materialele de confecționare 
fiind foarte variate. În fiecare cabinet de medicină dentară în care se efectuează manopere 
de tratament restaurator direct, există, cel puțin o variantă din fiecare categorie pentru 
a se acoperi cât mai bine necesitățile clinice. Fiecare medic are, probabil, preferințe sau 
este obișnuit cu anumite tipuri de accesorii de restaurare coronară. Totuși, cunoașterea 
produselor noi și a modului în care acestea pot fi utilizate alături de cele deja intrate în uz 
reprezintă o sursă de idei noi care pot eficientiza protocoalele de restaurare directă ale 
fiecărui practician.

Această prezentare cuprinde o selecție de cazuri clinice personale în care am încercat 
să evidențiez corespondența dintre caracteristicile cazului clinic și instrumentele și 
tehnicile alese pentru tratament. Se știe că rezolvarea situațiilor clinice nu beneficiază de 
algoritmi de restaurare ci necesită o permanentă adaptare la necesitățile diferitelor etape. 

Astfel, imaginația, informațiile teoretice și dotarea ar trebui să se îmbine armonios 
inspirând practicianul să aleagă soluțiile de cele mai potrivite.  

STOMATOLOGIE GENERALĂ / GENERAL DENTISTRY
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THE PROXIMAL CORONAL CONFORMATION IN THE DIRECT ADHERENT 
TREATMENT

Lecturer Dr. Elena‑Cristina Marcov
Department of Operative Dentistry, UMF „Carol Davila”, Bucharest

The proper restoration of the proximal coronal lesions with loss of hard tissue represents 
a true mean of checking the level of theoretical knowledges and practical skills of a 
practitioner in the direct adherent techniques treatment. The correct three‑dimensional 
configuration of the contact area depends on several factors. Pre‑wedging, choosing the 
right proximal conformation system and wedges, using the special hand‑instruments and 
mastering the notions of dental morphology play essential roles.

The classic and modern proximal conformation systems (matrices and their supporting 
elements) and wedges are numerous, their design and materials being variable. Every 
dental office which provides treatment solutions of operative dentistry has, at least, one 
type of each category in order to cover the whole field of clinical expectations. Every doctor 
has preferences or is used to certain items. Still, getting to know the newcome products 
and trying them along with the old ones may lead to new, unexpected and useful changes 
in the working protocol of every doctor.  

This presentation has a selection of personal clinical cases in which I tried to lay the 
stress on the correspondence among the features of the clinical case, the instruments and 
the chosen techniques. Solving different clinical cases doesn’t imply restoring algorithms 
but is in need for constant adaptation to the needs of every step of the way. So, imagination, 
theoretical knowledges and medical equipment should merge harmoniously inspiring the 
practitioner to choose the best solutions.
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„THE CLINICAL CHALLENGE IN ORTHOGRADE ENDODONTIC 
TREATMENT”

Dr. José Conde PAIS
Co-director of the Endodontics Specialty program (Pontevedra/Ourense Professional 
Dental Association)

Description
„Endodontic Retreatment is a highly demanding process, and is daily required in clinical 

practices. In this lecture I will show how to resolve the difficulties of the treatment in a 
predictable way.“

ENDODONȚIE / ENDODONTICS
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INTERDISCIPLINARITATEA ÎN STOMATOLOGIE
Conf. Dr. Cristina BARTOK‑NICOLAE
Facultatea de Stomatologie, Universitatea „Ovidius” din Constanța, România

Cu toate că la noi în țară a existat, până nu demult, o concepție că medicul stomatolog 
lucrează individual, interdisciplinaritatea între diferitele specialități ale stomatologiei 
este extrem de importantă, întrucât un singur specialist nu se poate ocupa de toate 
aspectele unei patologii complexe. Astfel, putem afirma că, abordarea interdisciplinară în 
stomatologie este un concept din stomatologia modernă. 

În cadrul echipei interdisciplinare se creează o rețea prin care se împărtășesc abilități și 
expertize de specialitate, bazate pe comunicare deschisă și încredere. 

Stomatologia interdisciplinară se concentrează pe interacțiunea, nu numai între medicii 
stomatologi de diferite specialități, ci și între echipa interdisciplinară și pacient. Pacientul 
trebuie să fie întotdeauna inclus în proces ca membru al echipei și ar trebui să fie ținut la 
curent, în mod regulat cu privire la evoluția afecțiunii și a planului de tratament.

Patologie complexă are o frecvență considerabilă iar decizia terapeutică trebuie 
adaptată particularităților pacienților, din prisma unui abord diagnostic și terapeutic 
interdisciplinar. De asemenea, echipa multidisciplinară are un rol important în educația 
pacientului, în vederea obținerii unor rezultate optime și în ameliorarea calității vieții 
pacienților. Educația pacientului constă în informarea corectă privind: afecțiunea de 
care suferă, tratamentul și posibilele complicații în lipsa acestuia; alimentația și igiena 
corespunzătoare; profilaxie și suport psihologic, după caz.

Interdisciplinaritatea în stomatologie reprezintă cheia succesului în diagnosticul, 
tratamentul și educația pacientului.
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THE INTERDISCIPLINARY APPROACH IN DENTISTRY
Assoc. Prof. Dr. Cristina BARTOK‑NICOLAE
Faculty of Dentistry, „Ovidius” University of Constanța, Romania

Although in our country there was, until recently, a concept that the dentist works 
individually, interdisciplinarity between the different specialties of dentistry is extremely 
important since a single specialist cannot deal with all aspects of a complex pathology. 
Thus, we can say that the interdisciplinary approach in dentistry is a concept in modern 
dentistry.

Within the interdisciplinary team, a network is created through which specialist skills 
and expertise are shared, based on open communication and trust.

Interdisciplinary dentistry focuses on the interaction, not only between dentists of 
different specialties, but also between the interdisciplinary team and the patient. The 
patient should always be included in the process as a member of the team and should be 
kept informed, regularly, about the progress of the condition and the treatment plan.

Complex pathology has a considerable frequency, and the therapeutic decision must be 
adapted to the particularities of the patients, from the perspective of an interdisciplinary 
diagnostic and therapeutic approach. Also, the multidisciplinary team has an important role 
in patient education, to obtain optimal results and improve the quality of life of patients. 
The education of the patient consists in the correct information regarding: the condition he 
suffers from, the treatment and the possible complications in its absence; proper nutrition 
and hygiene; prophylaxis and psychological support, as appropriate.

Interdisciplinarity in dentistry is the key to success in diagnosis, treatment, and patient 
education.
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CURRENT CBCT GUIDELINES AND INDICATIONS: HOW TO KNOW WHEN 
AND WHY TO TAKE A SCAN

Dr. Konstantinos KALOGEROPOULOS
Private practice limited to Endodontics in Athens, Greece

A sound diagnosis consists of a medical and dental history review, a thorough clinical 
examination and diagnostic imaging. Although conventional two‑dimensional radiographs 
continue to be the most popular method of imaging today, their diagnostic potential is 
limited. Cone beam computed tomography (CBCT) can overcome challenges in image 
interpretation by enabling the clinician to visualize the dentition and the relationship of 
anatomic structures in three dimensions. Scientific societies have tried to formulate 
guidelines and to propose indications for use regarding this relatively new yet already 
widespread diagnostic modality. This presentation will review the utilization of CBCT 
in endodontic diagnosis and management of periapical pathology, diagnosis of pain, 
cracked teeth and vertical root fractures, nonsurgical and surgical cases, inflammatory 
resorptive defects and traumatic injuries under the prism of current treatment guidelines. 
Characteristic clinical cases will be shown to further enhance the increased diagnostic 
information provided by the CBCT. At the end of the lecture the participants will be able 
to decide when and why to ask for a CBCT in order to establish a more accurate diagnosis 
during the decision making for the management of complex endodontic problems.

ENDODONȚIE / ENDODONTICS
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SMOOTH MANAGEMENT OF COMPLEX ROOT CANAL THERAPY: THE 
IMPORTANCE OF ULTRASONICS

Dr. Marc HABIB
Endodontic Department, Saint Joseph University - Beirut. LSE Treasurer

The root canal treatment difficulty is related to the endodontic complexities encountered 
in anatomical variations. That is usually noticed in rare and difficult root canal configuration. 
Sometimes to this anatomical aspect will be added pathological or iatrogenic obstacles 
that will make the root canal therapy even more challenging to achieve. Obstacles could 
be calcifications like pulp stones, inexistent pulp chamber space, missed anatomy or 
secondary treatment of previously treated teeth with metallic or carbon fiber obstruction. 
For these special cases the clinician should be armed with specific tools like ultrasonic 
tips, magnification and experience to be able to face the demanding case at hand. In this 
presentation, we will highlight anatomical variations with specific added obstacles. Cases 
of screw posts, broken instruments, silver points, fiber post removal will be managed as 
well as missed canals retreatments. The aim here is to underline the importance of visibility 
while dealing with such treatments that can’t be achieved without the help of ultrasonics 
and microscopy.

.

ENDODONȚIE / ENDODONTICS
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HOW TO GAIN AND SECURE THE APICAL ANATOMY IN COMPLEX CASES
Dr. Marc KALOUSTIAN
President elect of the Lebanese Society of Endodotology, Private practice in Beirut 
limited to Endodontics.

Abstract
In clinical endodontics, it is essential to clean and prepare smoothly the entire root 

canal system, specially the apical part, portal of exit to the surrounding tissues. In most 
cases with easy anatomy, this procedure can be done without major difficulties. 

However, the apical region often reserves complexities like progressive or abrupt 
curvatures, and lateral canals; and iatrogenic errors can occur very easily during the 
preparation such as dentinal or pulpal tissue blockage, resulting in canal transportation, 
ledges or even perforations, creating a stressful and frustrating situation to the clinician. 

Therefore, a proper predictable and reproducible technique should be applied in simple 
and complex cases. 

In this presentation, different clinical tips and tricks will be discussed to safely access 
the apical part, avoid errors in cases of primary treatment and correct errors in cases of 
retreatment.

ENDODONȚIE / ENDODONTICS
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ENDODONTOLOGY AT A GLANCE
Prof. Dr. Federico FOSCHI
Professor and Honorary Consultant in Endodontics
GDC Registered Specialist in Endodontics, Periodontics, Prosthodontics and 
Restorative Dentistry

Within the specialty of Endodontics many subspecialty and niche clinical approaches 
have developed: it is relevant now more than ever to retain a broad perspective of the main 
factors leading to a successful outcome of root canal treatment. The aim and objectives of 
the lecture are to describe the proven strategies in the best patient interest: beyond the 
recurrent hypes developing in our specialty, what does really matter? Are minimal invasive 
approaches prolonging the teeth survival? Are pulpotomy and revascularization a valid 
surrogate of endodontic treatment? 
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UTILIZAREA IMPLANTURILOR ULTRA‑SCURTE ÎN ATROFIILE OSOASE
Andrei MĂCRIȘ1, Sergiu DRAFTA2, Tudor‑Claudiu SPÎNU3

1 Șef de lucrări, Disciplina de Protetică Dentară și Ocluzologie FMD, UMF „Carol Davila” din 
București

2 Conferențiar, Disciplina de Protetică Dentară și Ocluzologie FMD, UMF „Carol Davila” din 
București

3 Șef de lucrări, Disciplina de Protetică Dentară și Ocluzologie FMD, UMF „Carol Davila” 
din București

Rezumat
Accidentele și complicațiile care apar intra‑ sau post‑intervențional în cazul inserării 

implanturilor dentare implică frecvent, în zonele laterale maxilare și mandibulare, 
structurile anatomice de vecinătate: sinusul maxilar și mănunchiul vasculo‑nervos 
alveolar inferior. În cazul sinusului maxilar, cele mai simple probleme sunt reprezentate de 
îngroșarea mucoasei sinusale, fără afectarea osteointegrarii implanturilor, ajungându‑se 
până la sângerări masive intrasinusale, sau introducerea implanturilor la nivelul cavității 
sinusale. La nivel mandibular pot fi menționate atât perforarea tablei osoase linguale și 
împingerea implantului în spațiul planșeului bucal, cât și compresia sau lezarea nervului 
alveolar inferior. Implanturile ultrascurte pot reprezenta astăzi o alternativă pentru zonele 
distale maxilare și mandibulare cu resorbție verticală, putându‑se astfel evita complicațiile 
menționate sau, în cazul sinusurilor maxilare – intervențiile suplimentare de elevare a 
mucoasei sinusale și adiție osoasă.

Cuvinte cheie: implant ultrascurt, atrofie osoasă, sinus maxilar, nerv alveolar inferior

IMPLANTOLOGIE/IMPLANTOLOGY
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THE USE OF ULTRASHORT IMPLANTS IN CASE OF BONE ATROPHY
Andrei MĂCRIȘ1, Sergiu DRAFTA2, Tudor‑Claudiu SPÎNU1

1 Lecturer, Department of Fixed Prostodontics and Occlusion, Dental Faculty, UMF „Carol 
Davila” from Bucharest

2 Associate professor, Department of Fixed Prostodontics and Occlusion, Dental Faculty, 
UMF „Carol Davila” from Bucharest

Abstract
Accidents and complications that may occur, during or after implant insertion in the 

lateral areas of the maxilla or mandible, frequently involve the neighboring anatomical 
structures: the maxillary sinus and the inferior alveolar vasculo‑nervous bundle. Regarding 
the maxillary sinus, the consequences can vary from Schneiderian membrane thickening 
without affecting the osseointegration up to massive intrasinusal hemorrhage or the 
migration of the implant in the sinus cavity. In the mandible, the perforation of the lingual 
cortical bone with implant penetration in the floor of the mouth or the compression or 
injury of the inferior alveolar nerve can be mentioned.

Today, ultrashort implants can be an alternative for the distal areas of the maxilla and 
mandible with vertical atrophy, thus avoiding the aforementioned complications or, in the 
case of the maxillary sinus, additional interventions to elevate the sinus mucosa and bone 
augmentation.

Keywords: ultrashort implant, bone atrophy, maxillary sinus, inferior alveolar nerve
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MODERN BIOMATERIALS IN ENDODONTOLOGY…. A CLINICAL 
PERSPECTIVE

lecturer Dr. SHAWKY
Cairo University, Egypt

Abstract:
The introduction of new formulations of hydraulic cements eliminated the technique 

sensitivity associated with their manipulation, allowing them to be applied successfully in 
various clinical situations in a predictable way.

The premixed forms of bioactive Bioceramics showed, not only predictable and 
successful outcomes, but also short chairside time of the treatment performed which 
enabled the clinician to use these materials easily in difficult situations such as, apical 
plugs, perforation repairs, filling of challenging root canal systems, external resorption 
repair and retrofills.

The aim of this lecture is to classify Bioceramics based on clinical indications/use and 
demonstrate each and every clinical situation in which the material can be used as well as 
the material performance based on recalls showing how the tissues react in the presence 
of these materials.

Learning objectives:
Attendees will be able to get familiar with:

•	 Reaching the optimum consistency of bioceramics based on two components and 
manipulation of premixed bioceramics

•	 the range of application of advanced, stain‑free bioceramics in vital pulp therapy
•	 applications of bioceramics as a repair material for iatrogenic perforating defects with 

special reference to the SANDWICH TECHNIQUE for repair of strip and lateral root 
perforations

•	 the range of use of bioceramics as a repair material for resorptive lesions
•	 how to place an apical plug sharply and predictably
•	 the use of bioceramic sealers with warm Gutta percha techniques
•	 the use of premixed bioceramics in surgical Endodontics
•	 the use of Bioceramic materials in regenerative Endodontics

ENDODONȚIE / ENDODONTICS
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THE COMPLEXITY OF THE TREATMENT OF OLIGODONTIA – MORE THAN 
MEETS THE EYE.

Prof. Dr. Nardy CASAP
Hadassah and Hebrew University Medical Center,Jerusalem,Israel

Hypodontia, is the most prevalent craniofacial malformation in humans. The treatment 
usually begins during childhood, further progresses during adolescence, and ordinarily 
continues to require treatment throughout the patients’ lives. 

The treatment comprises not only surgical and prosthodontic challenges, but also 
psychological, nutritional and developmental ones. Hence, it mandates a multidisciplinary 
approach, with a team of professionals from different dental and medical specialties. 

Many dilemmas should be discussed when treating patients with hypodontia and 
anodontia. When should the treatment begin? When and how should teeth be extracted? 
When should dental implants be installed? How should the surgical course be planned? 

The surgical armamentarium for the treatment of hypodontia and anodontia should 
include a wide spectrum of surgical tools, amongst which are auto‑transplantation, 
orthognathic surgery, dental implants, variety of bone augmentation techniques, patient 
specific implants and navigation surgery. 

In this lecture we will be focusing on the surgical ladder in the treatment of hypodontia 
and anodontia. The treatment workflow will be presented, and a surgical algorithm will be 
offered. 

In addition, a novel surgical‑biological concept – the „Bone Growing” concept – will be 
presented and demonstrated in the treatment of hypodontia and anodontia. 

Bone Growing is the concept of recreation of human alveolar tissue, using biological 
processes. Instead of trying to mimic the anatomic characters of a deficient alveolar bone, 
the time has come for a new course of action

CHIRURGIE ORALĂ ȘI MAXILO‑FACIALĂ / ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY



CONGRESUL COLEGIULUI MEDICILOR STOMATOLOGI DIN BUCUREȘTI 85

CONFERINȚE / CONFERENCES

TEHNOLOGIA CAD‑CAM ÎN FABRICAREA DISPOZITIVELOR 
CORONO‑RADICULARE

Cristina BODNAR 1, Andreea SMARANDACHE 2, George ION2

1 Conferențiar, Disciplina de Protetică Dentară și Ocluzologie FMD,  
UMF „Carol Davila” București

2 Asistent universitar, Disciplina de Protetică Dentară și Ocluzologie FMD,  
UMF „Carol Davila” București

Rezumat
În această prezentare autorii descriu o tehnică nouă pentru fabricarea dispozitivelor 

coronoradiculare, prin utilizarea tehnologiei CAD‑CAM. Această metodă inovatoare oferă o 
modalitate mai rapidă și mai ușoară de obținere a dispozitivelor corono‑radiculare, deoarece 
nu mai este necesar să urmăm toți pașii impuși în tehnica convențională sau dacă utilizăm 
tehnologi a digitală nu mai este nevoie de scanarea pivotului sau de proiectarea modulului în 
CAD a dispozitivului. Autorii propun utilizarea unui singur pivot FRC în etapa de amprentare 
și cimentare a bontului de zirconia. Această tehnică nouă ne oferă posibilitatea să diminuăm 
riscul potențial de eșec terapeutic și totodată o pțiune estetică pentru refacerea bontului 
protetic în cazul realizării de coroane ceramice. 

Cuvinte cheie: dispozitiv corono‑radicular, zirconia, rășini compozite armate cu fibre, 
tehnologie CAD CAM
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FABRICATING POST AND CORE WITH CAD/CAM TECHNOLOGY
Cristina BODNAR 1, Andreea SMARANDACHE 2, George ION2

1 Associate professor, Department of Fixed Prosthodontics and Occlusion FMD,  
UMF „Carol Davila” Bucharest

2 Assistant, Department of Fixed Prosthodontics and Occlusion FMD,  
UMF „Carol Davila” Bucharest

Abstract
In this presentation the authors describe a new technic to fabricate post and core 

devices, by the aid of CAD‑CAM technology. This new method provides an easier and faster 
way to obtain the device, because it is no longer necessary to follow all the steps described 
in the conventional technic or to use a „ scan post „ and the post and core module in the 
CAD. The authors propose the use of a single fiber‑reinforced composite resin (FRC) post in 
both impression‑making and cementation in the zirconia core. This new technic offers the 
advantage to reduce potential irreversible failure and provides an esthetic option for the 
foundation restoration of ceramic crowns. 

Key words: post and core, zirconia, fiber‑reinforced composite resin CAD‑CAM 
technology
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POSIBILITĂȚI DE PLANIFICARE ȘI SIMULARE DIGITALĂ A 
REABILITĂRILOR PROTETICE

ȘL. Dr. Luminița OANCEA1, Asist. Dr. Sergiu RĂDULESCU1

1 Catedra de Protetică Fixă și Ocluzologie, Facultatea de Stomatologie, Universitatea de 
Medicină și Farmacie „Carol Davila” București

Rezumat: Planificarea este esențială în tratamentul restaurator în vederea obținerii 
unor lucrări protetice adaptate funcțional. Tehnologia digitală a făcut progrese importante 
furnizându‑ne instrumente de previzualizare, ghidare și adaptare cu impact important în 
predictibilitatea fluxului de lucru și a tratamentelor individualizate.

Cuvinte cheie: plan de tratament, planificare digitală

POSSIBILITIES OF PLANNING AND DIGITAL SIMULATION OF 
PROSTHETIC REHABILITATION

Lecturer Dr. Luminița OANCEA1, Assist. Dr. Sergiu RĂDULESCU1

1 Department of Fixed Prostodontics and Occlusion, Faculty of Dentistry,  
UMF „Carol Davila” Bucharest 

Abstract: Planning is essential in restorative treatment in order to obtain functionally 
adapted prosthetic restorations. Digital technology has made important progress by 
providing us with tools for previewing, guiding and adapting the restoration design with 
an important impact on the predictability of the workflow and individualized treatments. 

Key words: treatment plan, digital planning
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CORELAȚII ANATOMO‑CLINICE ÎN EVIDAREA CERVICALĂ
Prof. Emerit Dr. Alexandru BUCUR1, Conf. Dr. Octavian DINCĂ1,  
Conf. Dr. Cristian VLĂDAN1, ȘL. Dr. Tiberiu NIȚĂ1

1 Clinica de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială a UMF „Carol Davila” București, Spitalul Clinic de 
Chirurgie Oro-Maxilo-Facială „Prof. Dr. Dan Theodorescu”

Introdus în Clinica de Chirurgie Oro‑Maxilo‑Facială a UMF „Carol Davila” de Prof.Univ. 
Emerit Dr. Alexandru Bucur, conceptul de evidare cervicală și corelațiile anatomo‑clinice 
realizate în vederea efectuării acestui procedeu terapeutic s‑au dezvoltat de‑a lungul unei 
experiențe de peste 25 de ani. Astfel, evidarea cervicală a fost sistematizată în raport cu 
nivelele limfoganglionare cervicale , stabilind totodată corelații complexe între tipul de 
evidare și stadializarea tumorii maligne (formele T și N), statusul limfonodulilor cervicali 
fiind elementul esențial în stabilirea conduitei terapeutice. În baza experienței noastre 
remarcăm caracterul de versatilitate pe care îl prezintă evidarea cervicală, opțiunea 
de conversie a evidărilor cervicale radical modificate în evidare cervicală radicală fiind 
decisă intraoperator, în funcție de aspectul macroscopic dar și de rezultatul examenului 
histopatologic extemporaneu. De asemenea, un element deosebit de important în cadrul 
algoritmului terpautic îl reprezintă stabilirea momentului efectuării evidării cervicale în 
raport cu intervenția asupra tumorii primare, demers care ține cont de un set de criterii 
anatomo‑clinice, stabilite pe baza experienței autorilor și susținute de rezultatele studiilor 
din literatura de specialitate.

Toate aceste aspecte fac ca evidarea cervicală – cea de‑a treia secvență a etapei 
chirurgicale a tratamentului multimodal (primele două fiind reprezentate de extirparea cu 
margini libere a tumorii primare, respectiv plastia reconstructivă a defectului excizional) – 
să reprezinte cheia succesului în terapia complexă a al tumorilor maligne oro‑maxilo‑faciale.

CHIRURGIE ORALĂ ȘI MAXILO‑FACIALĂ / ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY
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ANATOMO‑CLINICAL CORRELATIONS IN NECK DISSECTION
Prof. Emeritus Dr. Alexandru Bucur1, Assoc. Prof. Dr. Octavian Dincă1, Assoc. Prof. 
Dr. Cristian Vlădan1, Lecturer Dr. Tiberiu Niță1

1 Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry, UMF „Carol Davila”, 
Clinical Hospital of Oral and Maxillofacial Surgery„Prof.Dr.Dan Theodorescu”, Bucharest

Introduced in the Clinic of Oro‑Maxillo‑Facial Surgery of UMF „Carol Davila” by Prof. Univ. 
Emeritus Dr. Alexandru Bucur, the concept of neck dissection and the anatomo‑clinical 
correlations made in order to perform this therapeutic procedure have been developed 
over an experience of more than 25 years. Thus, neck dissection has been systematized 
in relation to cervical lymph node levels, meanwhile establishing complex correlations 
between the type of dissection and the staging of the malignant tumour (T and N forms), 
the status of cervical lymph nodes being the essential element in establishing the 
therapeutic conduct. Based on our experience we note the versatility of neck dissection, 
the option of converting modified radical neck dissection to radical neck dissection being 
decided intraoperative, depending on the macroscopic appearance and the outcome of 
the extemporaneous histopathological examination. Also, a particularly important element 
in the therapeutic algorithm is the timing of neck dissection in relation to intervention on 
the primary tumour, which considers into account a set of anatomo‑clinical criteria, based 
on the authors’ experience and supported by the results of studies in the literature.

All these aspects make the neck dissection ‑ the third stage of the surgical phase of 
multimodal treatment (the first two being free‑edge excision of the primary tumour and 
reconstructive placement of the excisional defect) ‑ the key to success in the complex 
therapy of oro‑maxillofacial malignancies.

CHIRURGIE ORALĂ ȘI MAXILO‑FACIALĂ / ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY
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ACCIDENTE MECANICE ALE SURUBURILOR DE FIXARE ALE 
RESTAURARILOR PROTETICE PE IMPLANTURI

Conf. Dr. Sergiu DRAFTA1, Prof. Dr. Alexandru PETRE1

1 Catedra de Protetică Fixă și Ocluzologie, Facultatea de Stomatologie, Universitatea de 
Medicină și Farmacie „Carol Davila” București

Accidentele mecanice ale suruburilor de fixare a restaurarilor protetice demontabile 
pe implanturi au cea mai mare prevalenta in complicatiile protetice din implantologie 
(dupa unele studii 45%la 10 ani) Acestea cuprind slabirea , uzura si , cel mai grav, fractura 
suruburilor de fixare. Intelegerea cauzelor , prevenirea acestor accidente dar si rezolvarea 
lor terapeutica devine astfel extrem de importanta.

MECHANICAL ACCIDENTS OF THE FIXATION SCREWS OF PROSTHETIC 
RESTORATIONS ON IMPLANTS

Assoc. Prof. Dr. Sergiu DRAFTA1, Prof. Dr. Alexandru PETRE1

1 Department of Fixed Prostodontics and Occlusion, Faculty of Dentistry, UMF „Carol 
Davila” Bucharest 

Mechanical accidents of the fixation screws of fixed prosthetic restorations on implants 
have the highest prevalence in prosthetic complications in implantology (according to 
some studies 45% at 10 years). These include the loosening, wear and, most seriously, the 
fracture of the fixation screws. Understanding the causes, prevention of these accidents 
and their therapeutic solution thus becomes extremely important.

PROTETICĂ/PROSTHESIS



CONGRESUL COLEGIULUI MEDICILOR STOMATOLOGI DIN BUCUREȘTI 91

CONFERINȚE / CONFERENCES

ABORDAREA COMPREHENSIVĂ A PACIENȚILOR CU DESPICĂTURI 
LABIO‑MAXILO‑PALATINE

Prof. Dr. Mihaela BĂCIUȚ1, ȘL. Dr. Gabriel ARMENCEA1, Dr. Ioan BARBUR1, 
Conf. Dr. Simion BRAN1, Conf. Dr. Cristian DINU1, Dr. Sergiu VACARAS1,  
Prof. Dr. Grigore BĂCIUȚ1

1 Disciplina de Chirurgie Maxilofacială și Implantologie, Universitatea de Medicină și 
Farmacie Iuliu Hațieganu, Cluj-Napoca, România

Tratamentul la cel mai înalt standard al pacientilor cu despicături labio‑maxilo‑palatine 
(DLMP) de la naștere și inclusiv la vârsta adultă, trebuie să fie permanent comprehensiv, 
multidisciplinar. 

Începând cu consilierea familiei în timpul sarcinii, de la depistarea intrauterină a 
malformației, grație diagnosticului precoce prin tehnologii imagistice avansate permite 
planificarea terapeutica și susținerea emoțională a părinților.

Pregătirea pentru tratament se desfășoară astfel în cele mai bune condiţii, și cuprinde 
de la naștere și sfatul alimentar, tehnici de hrănire, și aplicarea de rutină a dispozitivelor 
NAM (naso‑alveolar molding) de modelare și conformare a buzei, nasului și palatului.

Intervențiile chirurgicale au loc în primele luni de viață, prima fiind reprezentată de 
plastia buzei urmată la scurt timp de plastia palatului și a procesului alveolar. Urmează 
tratamente ortodontice individualizate în funcţie de creștere, apoi operația estetică și 
funcțională a nasului, transplantul de os (osteoplastia), tratamentul chirurgical, ortognatic 
și ortodontic, al deformităților (chirurgia deformității bimaxilare și alte intervenții estetice 
la vârsta adultă), evaluarea auzului și a dezvoltării vorbirii și limbajului, terapie logopedică 
atât în copilărie, cât și la vârsta adultă.

Chirurgia ortognatică bimaxilară și alte intervenții chirurgicale pentru îmbunătăţirea 
aspectului estetic facial se indică după atingerea maturității creșterii scheletale, de 
asemenea îmbunătăţirea respirației dacă este necesar.

Copiii cu asociere de sindroame malformative și craniosinostoze sunt operați precoce, 
permiţând astfel dezvoltarea favorabilă.

Doar prin tratament multidisciplinar complex se poate realiza un rezultat la „standard 
de aur” pentru aceste afecțiuni, care rezolvate incorect sau fără respectarea protocolului/
etapelor, necesită intervenții chirurgicale succesive suplimentare pentru repararea 
complicațiilor și corectura sechelelor.

CHIRURGIE ORALĂ ȘI MAXILO‑FACIALĂ / ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY



CONGRESUL COLEGIULUI MEDICILOR STOMATOLOGI DIN BUCUREȘTI92

CONFERINȚE / CONFERENCES

COMPREHENSIVE APPROACH OF CLP PATIENTS
Prof. Dr. Mihaela BĂCIUȚ1, Lecturer Dr. Gabriel ARMENCEA1, Assoc. Dr. Ioan 
BARBUR1, Assoc. Prof. Dr. Simion BRAN1, Conf. Dr. Dinu CRISTIAN1, Dr. Sergiu 
VACARAS1, Prof. Dr. Grigore BĂCIUȚ1

1 Clinic of Cranio-Maxillofacial Surgery and Implantology, Iuliu Hațieganu University of 
Medicine and Pharmacy Cluj-Napoca, Romania

The highest standard treatment for patients with cleft lip and palate (CLP) from birth 
to adulthood must be permanently comprehensive, multidisciplinary.

Starting with counseling the family during pregnancy, from the intrauterine detection 
of the malformation, owing to early diagnosis through advanced imaging technologies, 
therapeutic planning and emotional support of the parents is possible.

The preparation for the treatment takes place in the best conditions, and includes 
after birth dietary advice, feeding techniques, and the routine use of NAM (naso‑alveolar 
molding) devices for modeling and conforming the lip, nose and palate.

The surgical interventions take place in the first months of life, the first consisting in 
the plastic repair of the lip followed shortly by the surgery of the palate and the alveolar 
process. Individualized orthodontic treatments follow according to growth, then aesthetic 
and functional nose surgery, bone transplantation (osteoplasty), surgical, orthognathic and 
orthodontic treatment of deformities (bimaxillary deformity surgery and other aesthetic 
interventions at adult age), evaluation of hearing and speech and language development, 
speech therapy both during childhood and adulthood.

Bimaxillary orthognathic surgery and other surgical interventions to improve the facial 
aesthetic appearance are indicated after reaching the maturity of skeletal growth, also 
improving breathing if necessary.

Children with association of malformative syndromes and craniosynostosis are 
operated early, thus allowing favorable development.

Only through complex multidisciplinary treatment can a „gold standard” result be 
achieved for these conditions, which, if solved incorrectly or without following the protocol/
stages, require additional successive surgical interventions to repair the complications and 
correct the sequelae.

CHIRURGIE ORALĂ ȘI MAXILO‑FACIALĂ / ORAL AND MAXILLOFACIAL SURGERY
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METODE AVANSATE DE EVALUARE OPTO‑ELECTRONICĂ ALE 
INTERFEȚEI ADEZIVE CONVENȚIONALE ȘI VIITOARE

Prof. Dr. Cosmin SINESCU
Disciplina de Tehnologia Protezelor și Materiale Dentare, Facultatea de Medicină 
Dentară, UMF „Victor Babeș” Timișoara

Interfața adezivă în stomatologie ar putea duce la microinfiltrații din cauza materialelor 
adezive, dar și din cauza caracteristicilor biomecanice ale materialelor utilizate. Microscopia 
optică, tomografia cu coerență optică folosită în domeniul temporal și în domeniul spectral, 
tomografia micro‑computerizată și tomografia nano‑computerizată sunt utilizate pentru a 
evalua integritatea acestor interfețe. Sunt prezentate noi materiale adezive și compozite 
pentru a optimiza aceste interfețe. Au fost realizate grafice cromatice pentru fiecare 
probă realizată cu adezivul convențional, adezivul modificat folosind o tehnică internă de 
procesare a imaginilor, iar culoarea dintelui captată prin fotografierea cu telefonul mobil a 
fost adaptată la ghidurile de culori. Analiza coloristică a fotografiilor realizate cu telefonul 
mobil ar trebui să fie explorată în continuare pentru utilizarea sa ca instrument potențial 
accesibil pentru creșterea obiectivității și a acurateței în determinarea nuanțelor de 
culoare dentară

ADVANCED OPTOELECTRONICS EVALUATION METHODS IN 
CONVENTIONAL AND FUTURE ADHESIVE INTERFACE

Prof. Dr. Cosmin SINESCU
Victor Babeș” University of Medicine and Pharmacy Timișoara, Faculty of Dentistry, 
Prostheses Technology and Dental Materials Department

The adhesive interface in dentistry could lead to microleakage due to the adhesive 
materials but also to the biomechanical characteristics of the materials involved. Optical 
microscopy, optical coherence tomography working in Time Domain and Spectral Domain, 
micro‑computer tomography and nano‑computer tomography are employed to evaluate 
the integrity of these interfaces. New adhesive materials and composites are presented 
in order to optimize these interfaces. Color charts were produced for each samples made 
with conventional the modified adhesive using an in‑house image processing technique, 
and the tooth color captured by the mobile phone photography was matched to the shade 
guides. Software‑based color analysis of mobile phone photography should be further 
explored for its use as an affordable potential tool for increasing objectivity and accuracy 
in dental shade determination.

STOMATOLOGIE GENERALĂ / GENERAL DENTISTRY
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INFECȚIILE CERVICALE PROFUNDE‑ CONSIDERAȚII 
CLINICO‑TERAPEUTICE

Conf. Dr. Marius PRICOP
UMF „Victor Babeș” Timișoara

Un număr mare de pacienți dezvoltă infecții odontogene, care se pot extinde în 
țesuturile înconjurătoare. Atunci când infecțiile sunt asociate cu o colecție purulentă, 
necesită de urgență drenaj chirurgical și tratament antibiotic. Colecțiile purulente care 
implică spațiile fasciale cervicale se extind rapid cervical sau chiar toracic, compromit căile 
respiratorii și pot fi letale.

Fasciile cervicale superficiale și profunde înconjoară structurile anatomice cervicale. 
O funcție importantă a fasciilor cervicale este aceea de a preveni extinderea infecției. Cu 
toate acestea, în majoritatea cazurilor există o cale potențială de răspândire a infecției.

Drenajul urgent al abcesului și îndepărtarea cauzei infecției (extracția dentară) se fac 
cât mai rapid, numai astfel obținându‑se rezultate favorabile. Drenajul extern cervical 
este agresiv, necesită de obicei anestezie generală, ceea ce poate duce la o întârziere a 
evacuării puroiului. Inciziile în cavitatea orală, cu aplicarea unui drenaj chirurgical pot fi 
făcute fără întârziere de către medicul chirurg sub anestezie locală, ca etapă inițială în 
tratamentul infecției cervicale. Inciziile cervicale sunt multiple și extinse, la fiecare pacient 
având un caracter de unicitate, în funcție de condițiile loco‑regionale și spațiile afectate. 
Tratamentul antibiotic si medicamentos asociat, efectuat de obicei în secțiile ATI, este 
esențial pentru o bună evoluție a cazului.

Limitările tratamentelor infecțiilor cervicale profunde ar putea fi: tratamentul dureros 
sub anestezie locală, prezența trismusului, lipsa accesului chirurgical prin abord oral. 
Cazurile clinice trebuie operate de chirurgi cu experiență în intervențiile de chirurgie 
cervicală, întrucât structurile vasculo‑nervoase cervicale pot fi lezate, cu consecințe 
imprevizibile.

Riscul de complicații la pacienții cu infecții cervicale profunde crește în anumite 
condiții: multiple spații fasciale afectate, alcoolismul, imunosupresia, diabetul zaharat, 
alte comorbidități semnificative. Complicațiile au ca rezultat spitalizarea prelungită și pot 
cauza o morbiditate suplimentară care pune în pericol viața pacienților.
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DEEP CERVICAL INFECTIONS ‑ CLINICAL AND THERAPEUTIC 
CONSIDERATIONS

Assoc. Prof. Dr. Marius PRICOP
UMF „Victor Babeș” Timișoara

A large number of patients develop odontogenic infections, which can spread to 
surrounding tissues. When infections are associated with a purulent collection, they 
urgently require surgical drainage and antibiotic treatment. Purulent collections involving 
fascial spaces rapidly extend cervical or even thoracic, can compromise the airway and 
have lethal potential.

The superficial and deep cervical fascias surround the cervical anatomical structures. 
An important function of the cervical fascias is to prevent the spread of infection. However, 
in most cases there is a potential pathway for the spread of infection.

Urgent drainage of the abscess and removal of the cause of the infection (tooth 
extraction) should be done as soon as possible, as this is the only way to achieve a 
favourable outcome. External cervical drainage is aggressive, usually requiring general 
anaesthesia, which may result in delayed drainage of pus. Incisions into the oral cavity 
with the application of surgical drainage can be made without delay by the surgeon under 
local anaesthesia as an initial step in the treatment of cervical infection. Cervical incisions 
are multiple and extensive, with a unique character for each patient, depending on the 
loco‑regional conditions and spaces affected. Antibiotic and associated drug treatment, 
usually carried out in the intensive care units, is essential for a good outcome of the case.

Limitations of treatments of deep cervical infections could be: painful treatment 
under local anaesthesia, presence of trismus, lack of surgical access by oral approach. 
Clinical cases should be operated by surgeons experienced in cervical surgery, as cervical 
vascular‑nervous structures may be injured, with unpredictable consequences.

Risk of complications in patients with deep cervical infections is increased in certain 
conditions: multiple fascial spaces affected, alcoholism, immunosuppression, diabetes 
mellitus, other significant comorbidities. Complications result in prolonged hospitalisation 
and may cause additional life‑threatening morbidity.
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Rezumat
Medicina stomatologică se află în prezent la o răscruce între trecut‑prezent și viitor, 

privind abordările terapeutice, tehnicile și instrumentele aflate în continuă evoluție. 
Aceste schimbări reprezintă o provocare pentru medicii dentiști care au nevoie de cursuri 
de specializare pentru acumularea de cunoștințe teoretice și practice în utilizarea noilor 
tehnologii. In domeniul odontoterapie accentul se pune atât pe mijloacele moderne de 
diagnostic în stadii incipiente al leziunilor carioase, leziunilor periapicale, afecțiunilor 
parodontale cât și pe tehnicile și materialele moderne de tratament minim invaziv. In timp 
ce în implantologia clasică lipsește acuratețea și predictibilitatea, tehnici și instrumente 
digitale sunt implementate pe scară largă pentru a crește rata de succes (sistem expert 
de diagnostic și suport muco‑os, sisteme de navigație 3D, aplicații software pentru 
proiectarea viitoarei proteze cu suport implantar, CAD/ tehnologii CAM). In chirurgia orală 
tehnicile clasice sunt asociate frecvent cu tehnici laser (diodă, Er:YAG, Er,Cr:YSGG, Nd:YAG, 
CO2) care reduc gradul de invazivitate și perioada de vindecare. Medicina stomatologică 
modernă implică utilizarea acestor noi aplicații și tehnologii care îmbunătățesc eficiența 
terapiilor, reduc discomfortul și cresc siguranța și complianța pacienților. 

Cuvinte cheie: diagnostic, terapie, aplicații, tehnologii digitale, laser
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Abstract
Dental medicine is currently at a crossroads between past, present, and future, 

regarding therapeutic approaches, techniques and tools that are constantly evolving. 
These changes represent a challenge for dentists who need specialization courses for the 
accumulation of theoretical and practical knowledge in the use of new technologies. In the 
field of odontotherapy, the focus is both on modern means of diagnosis in the early stages 
of carious lesions, periapical lesions, periodontal diseases, as well as on minimally invasive 
treatment techniques and materials. While classical implantology lacks accuracy and 
predictability, digital techniques and tools are widely implemented to increase the success 
rate (expert system for diagnosis and mucosa‑bone support, 3D navigation systems, 
software applications for designing the future prosthesis with support implant, CAD/
CAM technologies). In oral surgery, classical techniques are frequently associated with 
laser techniques (diode, Er:YAG, Er,Cr:YSGG, Nd:YAG, CO2) which reduce the degree of 
invasiveness and the healing period. Modern dental medicine involves the use of these new 
applications and technologies that improve the efficiency of therapies, reduce discomfort, 
and increase of the patient safety and compliance.

Key words: diagnostic, terapy, software, digital technology, laser
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Necesitatea creează soluții.
Diversitatea tumorală în teritoriul cefalic în special în ceea ce privește dimensiunile și 

localizarea lor au împins necesitate abordului chirurgical, guvernat de siguranță oncologică 
și extirparea în totalitate, spre așa numitul <acces transfacial>.

Literatură de specialitate folosește o serie de termeni în încercarea de a fi mai specifică 
precum, dezasamblare cranio facială în tumori situate la baza craniului, balansarea 
maxilarului în tumori nazofaringiene, demantelarea maxilară în tumori maxilare voluminoase 
care depășesc linia mediană sau sunt situate posterior și pentru etajul inferior al feței 
accesul transmandibular pentru tumori la baza limbii sau extinse latero faringian.

Dacă luăm în considerare sistematizarea feței cu cele trei etaje inferior mijlociu și 
superior vedem că termenul exhaustiv de <acces transfacial> ar trebui să cuprindă toate 
cele trei etaje simultan, adică transmandibular, transmaxilar și transfrontal lucru care nu 
se întâmplă în realitate, cel mult putând fi combinații de două abordări consecutive, dintre 
cele trei. Adică transmaxilar combinat cu transmandibularar și transmaxilar combinat cu 
transfrontal.

De aici putem deduce poziția privilegiată a chirurgiei maxilo faciale care poate aborda 
specialități înrudite prin stăpânirea tehnicilor de osteotomie și osteosinteză.
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Necessity creates solutions.
The diversity of tumors in the cephalic territory, especially in terms of size and location, 

has pushed the necessity of the surgical approach, guided by oncological safety and total 
excision, towards the so‑called <transfacial access>.

The literature uses a number of terms in an attempt to be more specific such as 
craniofacial disassembly in skull base tumours, maxillary balancing in nasopharyngeal 
tumours, maxillary disassembly in large maxillary tumours that extend beyond the midline 
or are located posteriorly and for the lower face transmandibular access for tongue base or 
extended latero pharyngeal tumours.

If we consider the systematization of the face with the three lower middle and upper 
floors we see that the exhaustive term of <transfacial access> should include all three 
floors simultaneously, i.e. transmandibular, transmaxillary and transfrontal which does not 
happen in reality, at most there can be combinations of two consecutive approaches of 
the three. i.e. transmaxillary combined with transmandibular and transmaxillary combined 
with transfrontal.

From this we can conclude the privileged position of maxillofacial surgery that can 
address related specialties by mastering osteotomy and osteosynthesis techniques.
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Stomatologia este un domeniu medical cu dezvoltare rapidă a tehnologiilor medicale 
aplicate într‑un mediu de afaceri bazat pe servicii medicale acordate prin furnizori de 
servicii private în cea mai mare parte. Practica stomatologică este reglată de factori 
sociali, de factori economici și de cadrul legislativ. Dacă performanța este un deziderat 
pentru fiecare medic stomatolog, viziunea trebuie să fie una colectivă și corectă. Viitorul 
practicii stomatologice este condiționat de capacitatea corpului profesional de a înțelege 
realitățile momentului în cel mai obiectiv mod posibil. 

Între interesele individuale ale cabinetelor dentare și interesul colectiv apar diferențe 
care dacă nu sunt corect gestionate vor produce efecte imposibil de evitat. Autoritatea 
profesională are misiunea de a asigura premise cât mai bune pentru o evoluție favorabilă 
a practicii stomatologice. Asigurarea accesibilității sustenabile a pacienților la serviciile 
stomatologice, păstrarea autonomiei și a independenței profesionale pentru medicii 
stomatologi, organizarea furnizorilor de servicii de medicină dentară și un cadru legislativ 
prietenos cu stomatologia sunt componentele unei viziuni în practica stomatologică. 

În acest context, sunt situații care pot fi percepute greșit. În practica stomatologică 
există componente esențiale. Acestea trebuie gestionate corect, pe baza unei viziuni în 
vederea prefigurării unui viitor cât mai favorabil pentru practica stomatologică din România 
în următoarele decenii. 
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Dentistry is a medical field with rapid development of medical technologies applied 
in a business environment based on medical services provided through private service 
providers for the most part. Dental practice is regulated by social factors, economic factors 
and the legislative framework. If performance is desired by every dentist, the vision must 
be a collective and correct one. The future of dental practice is conditioned by the ability 
of the professional college to understand the realities of the moment in the most objective 
way possible. 

Differences arise between the individual interests of dental offices and the collective 
interest that, if not properly managed, will produce effects that are impossible to avoid. 
The professional authority’s mission is to ensure the best possible premises for a favorable 
evolution of dental practice. Ensuring the sustainable accessibility of patients to dental 
services, preserving autonomy and professional independence for dentists, organizing 
dental service providers and a dental‑friendly legislative framework are the components of 
a vision in dental practice. 

In this context, there are situations that can be misunderstood. In dental practice 
there are essential components. These components must be managed correctly, based 
on a vision, in order to foreshadow a future as favorable as possible for dental practice in 
Romania in the coming decades. 
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