
ediþia în
limba românã

2
anul X
nr. 33

aprilie 2010

“Zilele Tehnicii Dentare”
6 - 8 mai 2010

Sinaia

Asociaþia Naþionalã a
Tehnicienilor Dentari

România

REVISTA ASOCIAÞIEI NAÞIONALE A TEHNICIENILOR DENTARI DIN ROMÂNIA

edi?ia a X-a



ASOCIA?IA NA?IONALÃ A TEHNICIENILOR DENTARI
ORDINUL TEHNICIENILOR DENTARI DIN ROMÂNIA

ASOCIA?IA NA?IONALÃ A TEHNICIENILOR DENTARI
ORDINUL TEHNICIENILOR DENTARI DIN ROMÂNIA

PROFESIONAL

Vineri 7 mai 2010
Sâmbãtã 8 mai 2010

a treia

editiei a doua
Campionii - echipa jud. Maramures
Vicecampionii - echipa jud. Cluj
Locul 3 - echipa jud. Mures

tel.:0740 15 99 77

Tema concursului: wax up estetic 
6 frontali superiori ?i 6 frontali inferiori

(modelare în cearã)

CERIN?E:
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în cadrul ZTD editia a X-a inaugurãm un nou concurs pentru to?i tehnicienii dentari 
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editorial DDL

Asocia?ia Na?ionala a Tehnicienilor Dentari organizeaza a X-a edi?ie a evenimentului ”Zilele Tehnicii 

Dentare”devenind astfel pe parcursul timpului cea mai mare ?i importanta manifestare a tehnicienilor 

dentari dentari din România. Acest eveniment devenit tradi?ie, este organizat de tehnicieni dentari 

pentru tehnicienii dentari.

Începând cu prima edi?ie ?i ajungând la a X-a, un grup de tehnicieni dentari sunt însarcina?i sa 

organizeze ZTD, nefiind deloc simplu crede?i-ma, va spun din experien?a.

În cadrul acestui eveniment avem, desigur, ?i sus?inerea firmelor de aparatura ?i materiale dentare, 

carora ?i pe aceasta cale doresc sa le mul?umesc.

Despre importan?a acestui eveniment a? putea spune multe dar a? dori sa men?ionez doar câteva 

lucruri care au o importan?a fundamentala pentru fiecare tehnician dentar din aceasta ?ara.

În primul rând este o ocazie de întâlnire de comunicare, care înseamna o posibilitate de a realiza o 

în?elegere între noi tehnicienii dentari.

Este o ocazie de a te informa, de a vedea ce este nou în meseria noastra.

Este deasemenea, o oportunitate de a putea discuta, vedea, ?i a ne consulta despre organizarea 

laboratoarelor de tehnica dentara. Putem vorbi deschis despre orice fel de alte probleme care într-un 

fel sau altul ne pot afecta activitatea în profesie, în rela?ia medic-tehnician dentar, în stabilirea 

pre?urilor, în calitatea lucrarilor, în tehnologie, etc.

Eu personal, de când m-am implicat în organizarea ZTD, în calitate de organizator, de pre?edinte 

interimar, de pre?edinte ANTD, am facut în a?a fel încât sa ave?i posibilitatea de a fi informa?i corect, în 

spiritul adevarului ?i fara interese personale sau de grup.

Doresc sa subliniez ca acest eveniment ZTD este singurul eveniment din România organizat de catre 

tehnicieni dentari pentru tehnicienii dentari ?i trebuie sa facem astfel încât sa ramâna a?a.

ANTD a fost ini?iatoarea Legii Tehnicianului Dentar din România. Avem în sfâr?it o organiza?ie care într-

adevar ne poate reprezenta ?i legal profesia, Ordinul Tehnicienilor Dentari din România. Trebuie sa 

avem grija de aceste lucruri care ne apar?in.

Va a?tept la ZTD Sinaia 2010. 

 Pre?edinte ANTD Szalina Luis Alberto

Zilele Tehnicii Dentare (ZTD)
edi?ia a X-a
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ORELE SALA 1

11.00-12.00 DESCHIDEREA OFICIALA

JOI 6 MAI 2010

PROGRAM ZTD 2010 - CENTRUL INTERNA?IONAL
DE CONFERIN?E CASINO SINAIA

12.00-12.50

13.00-13.50

Arcul facial ?i alte sisteme de trasfer,
analizã ?i comunica?ie - prezintã
ZTM Karl Hedwig, Germania 

Managemetul modelelor cu ajutorul
sistemelor Amann Girrbach - prezintã
tehn. den. Drago? Popescu,
firma Laboshop Cluj-Napoca

14.00-14.50 PAUZA

15.00-15.50
Sistemele Dentitanium prezintã
dl. Claudius Lazãr - firma Probiss
Timi?oara

16.00-16.50 Firma Ager Dent, Bucure?ti

17.00-17.50
Eye Sight - compozit fotopolimerizabil
pentru coroane ?i pun?i dentare - tehnici
de lucru - Firma Mutsumi, Roman, Neam?

ORELE SALA 2

12.00-12.50

Ceka Preciline - gama diversificatã de
ata?amente, sisteme speciale (capse,
culise, bare). Avantaje, utilizare, indica?ii
prezintã tehn.dent. Banc Radu
Firma New York Dental, Cluj-Napoca

13.00-13.50

Managemetul modelelor cu ajutorul
sistemelor Amann Girrbach - tehn.
dent. Dragos Popescu - Firma Laboshop,
Cluj-Napoca

14.00-14.50 PAUZA

15.00-15.50

Solu?ii corecte pentru realizarea
supraprotezãrii pe implanturi. Sistem
Impla 3D, sisteme de ancorare
(attachment-uri). Schutz-Dental
Germania. Referen?i: tehnicieni dentari
David Omo Ayere - Germania ?i Costi
Frusina, Bucure?ti. Firma DentanaCAS

16.00-17.50
Solu?ii complete de la VITA - prezintã
tehn.dent. Adrian Apreotesei
firma Dentotal Protect, Bucure?ti

ORELE SALA 3

13.00-13.50

Eficien?a în muncã - economie de timp
la calitate maximã - Ob?inerea bazei
acrilice direct pe modelul de lucru la
diverse tipuri de lucrãri protetice
SHERA - prezinta tehn.dent.
Tãtaru Claudiu, firma ALLIGATOR
Cluj-Napoca

15.00-16.50

Ceara fotopolimerizabilã Li-wa.
Revolu?ionarea protezei scheletate prin
eliminarea duplicãrii - prezintã dl.Horst
Vahlkamp - Wp Dental, Firma Alligator,
Bucure?ti

14.00-14.50 PAUZA

18.30 Campionat de Fotbal în salã - edi?ia 3

21.00 Disco - Club ”Old Nick”

ORELE ORELESALA 1 SALA 1

10.00-10.50
10.00-10.50

Prezentarea sistemului de frezare în
zirconiu Ceramill Amann Girrbach
prezintã tehn. den. Drago? Popescu
Firma Laboshop Cluj-Napoca

Prezentarea sistemului CAD/CAM
Ceramill Inhouse Digital Amann Girrbach
prezintã tehn. den. Drago? Popescu
Filma Laboshop Cluj-Napoca

VINERI 7 MAI 2010 SÂMBÃTÃ 8 MAI 2010

11.00-11.50

11.00-12.50O nouã dimensiune esteticã Vetex Quint
din?i artificiali în 5 straturi. NOU - acrilat
în nuan?e VITA Vertex TCA pentru lucrãri
provizorii ?i definitive - prezintã dl.Rik
Jacobs Vertex Olanda - firma New York
Dental, Cluj-Napoca

Sistemul de proteze Eclipse Degudent
Austria - prezintã MTD Nemeth Jozsef
reprezentant Degudent Austria
Firma Tehnodent Poka, Timi?oara

14.00-14.50 PAUZA

15.00-17.50

Morfologia un instrument masticator
eficient. Modelarea func?ionalã a
suprafe?ei ocluzale - ZTM Jochen Peters
Germania

18.00-19.00

Pre?edintele ANTD si pre?edintele OTDR
rãspund întrebãrilor tehnicienilor
dentari (întrebãrile vor fi depuse într-o
urnã specialã la secretariat)

ORELE

ORELE

SALA 2

SALA 2

10.00-10.50

10.00-11.50

Tehnologia executãrii protezelor
termoplastice Flexite - prezintã tehn. dent.
principal Szalina Luis Alberto
Firma Nastimed Cluj-Napoca

Prezentare Rhein 83 
Când ?i de ce folosim sistemele de
ancorare Rhein 83?
prezintã demonstrator autorizat
Rhein 83 - Zoltan Elekes
Alligator Bucuresti

12.00-12.50

13.00-14.50

12.00-12.50

Tehnici moderne de protezare pe din?i
naturali ?i implanturi utilizând sisteme de
ancorare fabricate de firmele: Aichi Steel
Corporation, Attachments Int., Ceka
Preci-Line, Schutz Dental, Zankl Dental,
Zest Anchors. Referenti ing. Costi Frusina
Dentana CAS Bucuresti

Heraceram ?i Zirkonia. Mesajul SLS:
Imbinarea dintre ?tiin?a purã ?i naturã,
aplicatã în ceramica dentarã.
Morfologia internã a SLS ?i importan?a sa
în ceramica modernã. Prezintã David Reay
Heraeus Kulzer, Alligator Bucuresti

Arcul facial ?i alte sisteme de trasfer,
analizã ?i comunica?ie - prezintã
ZTM Karl Hedwig, Germania

15.00-15.50 PAUZA

ORELE

ORELE

SALA 3

SALA 3

10.00-11.50

10.00-11.50

Noutã?i în tehnica metalo-ceramicã
Sistemul ceramic UNICA
prezinta tehn.dent. Nicoleta Cre?u ?i
teh.dent. Voicu Eduard Constantin
firma Fantastic Glass, Bucure?ti

"Ceramica Love, creatã din dragoste
pentru tehnica dentarã" va fi sus?inutã
de cãtre Maestrul tehnician
Darryl Millwood
Firma Doriot Arad

14.00-14.50

Demonstra?ie practicã - proteza
scheletatã, ata?amente din gama Ceka
Preciline - sisteme speciale, mod de
utilizare, avantaje, prezinta tehn.dent.
Banc Radu firma New York Dental,
Cluj-Napoca

12.00-13.50

12.00-16.00

PAUZA

Workshop Jochan Peters - workshop
cu locuri limitate (20 pers.) ?i cu platã.
Pentru detalii vã rugãm sã suna?i dupã data
de 15 aprilie pânã pe 30 aprilie la
tel.0744505961 Oana Banc (rezervarea
locurilor se face cu plata în avans )

14.00-15.00 Finalele campionatului de fotbal în salã

20.00 Bal mascat - Restaurant Hotel Palace

19.00 Campionat de fotbal în salã

20.30

Cina festivã la Restaurant Hotel Palace
decernarea premiilor concursului
profesional 

11.00-11.50

Lucrãri protetice pe sistemele de
implante Denti Germania - prezintã
tehn. dent. principal Szalina Luis Alberto
firma K-Dent Cluj-Napoca
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O nouã abordare a rela?iilor ocluzale

MTD. Jochen Peters

Punerea în practica a cunoþtiinþelor cele mai înalte cerinþe funcþionale þi 

teoretice despre relaþiile ocluzale la estetice, doar astfel putem sa vorbim 

restaurar i le  dentare  cu ef ic ienta  despre profesionalism þi rentabilitate. Doi 

masticatorie optima este de multe ori o factori, care nu se exclud, chiar dimpotriva!

sarcina difici la.  Dar exact aici  se Un maestru al acestei discipline este MTD. 

evidenþiaza diferenþele dintre coroanele Jochen Peters, care a initiat foarte mulþi 

sau punþile realizate „doar” estetic si c o l e g i  d e  s p e c i a l i t a t e  þ i  m e d i c i  

restaurarile dentare ireprosabile din punct stomatologi în tematica „Ocluziei” prin 

de vedere functional. Tematica ‘Ocluzia þi intermediul referatelor þi a cursurilor 

funcþia’ este presarata de cunoþtinþe practice. 

teoretice vaste despre relaþiile ocluzale 

dintre articulaþia temporo-mandibulara þi 

restaurarea dentara. Iar transpunerea 

cunoþtiinþelor teoretice în practica este de 

foarte multe ori o provocare atât pentru 

tehnicianul dentar cât þi pentru medicul 

stomatolog. 

Indiferent daca este vorba despre Adaptarea prin slefuire a  suprafeþei 

restaurari frontale sau laterale, pericolul de ocluzale este un proces de lucru zilnic în 

a influenþa în mod negativ procesele cele mai multe cabinete stomatologice. Nu 

f u c þ i o n a l e  d a t o r i t a  m o d e l a r i i  este suficient sa realizam o restaurare 

necorespunzatoare a punctelor de contact protetica „doar” atragatoare. 

este mare.Nu, restaurarea trebuie sa îndeplineasca 

O nouã abordare a rela?iilor ocluzale
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MTD. Jochen Peters
• 1969- 1973 studii de tehnica dentara
• 1983 examen de maistru tehnica dentara la Düsseldorf
• 1985 ceperea activitaþii de prezentare a cursurilor þi seminariilor pe plan naþional þi 
internaþional
• Începd cu 1987 conferenþiar la mai multe þcoli de maistri þi universitaþi din Germania pe tema 
”Funcþie þi ocluzie”
• 1989 întemeierea unui laborator dentar þi educaþional propriu în Neuss

dezvoltarea unui concept ocluzal propriu
• În 1998 implicat  teme precum nformarea pacienþilor / Tehnica dentara þi informarea 
comunitaþii”
• 2001 autentificarea þtiinþifica a conceptului ocluzal dupa Jochen Peters
• 2002 activitate de prezentare a cursurilor þi seminariilor pe tema “Comunicarea dintre cabinet, 
pacient þi laborator”
• Începâd cu 2005 conferentiar universitar la Universitatea Donau Krems din Bonn  a masteratul medicilor stomatologi.
Autorul multor publicaþii internaþionale, la fel þi editorul carþilor, videourilor þi CD-ROM-urilor pe temele “Tehnica 
raþionala de modelaj în ceara” (acum si in limba romana) þi “Ceramica ocluzala”. Detinator a 3 recorduri Guinness.
Adresa de contact: www.dentale-schulungen.de



O nouã abordare a rela?iilor ocluzale

Ca urmare, pacientul va suferei de neuromuscular, care dezvãluie informaþii 

consecinþe catastrofale cum ar fi: dureri ale impor tante,  atât  pentru medicul  

articulatiei mandibulare, de cap þi spate, stomatolog cât þi pentru tehnicianul 

des întâlnite fiind chiar þi dislocarile de dentar, despre ocluzia existentã, despre 

bazin. De cele mai multe ori cauza este suprafeþele ocluzale þi despre procesele de 

multitudinea punctelor de contact, sau miþcare.

dimpotriva, nonocluzia. Prezenþa în exces  Aceaste miºcari mandibulare, învãþate pe 

a punctelor de contact are ca rezultat asa parcursul timpului de cãtre sistemul 

numitul „Blocaj ocluzal”, acesta reducand nervos central, trebuie recunoscutã ºi 

posibilitaþile de miþcare ale mandibulei. analizatã. Rezultatul este un reper foarte 

Mandibula avand un instinct ridicat de important pentru reabilitarea ulterioarã a 

eliberare,lucreaza zi þi noapte, iar miscarile ocluziei! 

funcþionale se transforma în parafuncþii, cu Dacã sistemul neuromuscular este în 

toate consecinþele lor negative. armonie fara prezenta contactelor 

tripodice , pentru pacient ar fi fatal dacã 

am realiza o restaurarea protetica cu astfel 

de puncte de contact. 

In acest caz nici þlefuirea ulterioarã de 

cãtre medicul stomatolog nu ar putea 

diminua riscul aparitiei parafunctiilor.

Regula de bazã este: Cât mai multe puncte 

Un ajutor poate fi examinarea rapoartelor de contact, cu atât mai multe greseli 

ocluzale naturale în dentiþiile eugnate þi posibile !

disgnate. Acesta este o posibilitate Analizele de funcþionaliate fãcute de cãtre 

efectivã pentru a reconstitui relieful MTD Jochen Peters pe baza a 450 de 

ocluzal cu o eficienta masticatorie ridicata. perechi de modele fãrã restaurãri/ fãrã 

Contactul tripodic, des citat þi utilizat, este obturaþii întãresc aceastã regulã

interesant în cazul lucrãrilor de examen, 

pentru cã poate fi verificat foarte usor, dar 

aceastã metodã fiind prea teoreticã 

pentru integrarea ca factor de stabilizare si 

sprijin în sistemul masticator uman.

Reperele sunt pacientul þi sistemul 
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O nouã abordare a rela?iilor ocluzale

Chiar þi in cazul diferitelor clase Angle, Ca reper ajutator este valabil: Contactele 

rezultatul este concludent. proximale ale dinþilor laterali superiori þi 

Primul premolar inferior are max. 1-2 inferiori sunt poziþionate pe jumatatea 

puncte de contact, al II-lea premolar 2-3 bucala.  Excepþie prezinta dintele 6 þi 7 de 

contacte, primul molar 3-4 contacte þi al II-

lea molar 1-2 puncte de contact. 

Acest rezultat pune la îndoiala multe 

sisteme ocluzale existente. Numarul 

punctelor de contact, în diferitele clase 

ocluzale sunt aproape egale, doar poziþia 

lor difera in functie de clasa Angle.

Pro hemiarcada observam max. 14 puncte 
pe maxilar, al caror puncte proximale de de contact! De cele mai multe ori sunt doar 
contact fiind situate spre palatinal.9-12 sau chiar þi mai puþine.
De remarcat este cazul clasei 1 Angle, ( 

relatie un dinte la doi antagonisti ), care in Astfel apare o alta regula, pentru 
combinatie cu gidaj canin si frontal înþelegerea suprafeþelor ocluzale þi 
faciliteaza miscarile de lateralitate al restaurarea funcþionala a acestora: 
mandibulei.Modelele fantoma nu sunt adecvate ca si 
Altfel este situatia în cazul unei dentiþii repere de urmat !
distale (raport cap la cap). În cazul Mai important decat un numar ideal de 
miþcarilor de lateralitate, cuspizii dintilor puncte de contact este pozitia lor !
lateralilor inferiori au o traiectorie 

obturata. Prin consecinta in clasa 2 Angle Un punct de contact poziþionat greþit va fi 
observam abrazii premature þi frontalii þlefuit, þi astfel nu îþi mai poate îndeplini 
rotiti, frontali care  neavand puncte de funcþia într-o restaurare;  iar aici ne este de 
sprijin se orienteaza spre antagonisti.ajutor daca privim pe modele naturale, 

analizand poziþia corecta a contactelor 

proximale! Ele definesc forma dintelui þi 

sunt un reper la modelarea morfologica, 

definind astfel poziþia þi orientarea 

cuspizilor þi a pantelor cuspidiene, precum 

þi ordinea punctelor ocluzale de contact.

8



O nouã abordare a rela?iilor ocluzale

Prin munca lui zilnicã, axatã pe aceastã 1 laterotruzie (albastru) + 3 protruzie 

temã, atât în laborator cât ?i în cabinet ?i cu (negru) = 4 lateroprotruzie (galben)

ajutorul experien?ei însu?ite de-a lungul Aceastã simplificare importantã este 

anilor, MTD Jochen Peters a dezvoltat un condiþionatã de cãtre o enumerare clarã, þi 

concept, care se raporteazã la o analizã include miþcãri  complexe precum 

diferenþ iatã  a  f iz iologiei  miþcãr i i  sideshift-ul progresiv, numit aici ps 7.

mandibulare. Pe baza acestor rezultate, Afirmaþia conform cãreia, analizând forma 

Jochen Peters a dezvoltat aþa numitul dinþilor putem sã deducem funcþia 

“Compas ocluzal modificat” þi a extins acestora þi invers, este prea simplã! Doar 

codul internaþional de culori adaugând printr-o  analiza diferenþiatã a rapoartelor 

acestuia cifre. Prin aceastã derivare logicã, fiziologice naturale, ob?inem rapoartele þi 

miþcãrile mandibulare combinate sunt cunoþtiinþele necesare, care stau la baza 

mult mai u?or de în?eles, de exemplu: realizãrii unei ocluzii corecte ?i a unei 

restaurãri protetice eficiente.
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Pe întrega perioada a evenimentului ne- f i rme,  în cal i tate  de sponsor i  a i  

am aflat într-o stare de bine, de fapt de evenimentului Z.T.D. 2009: MEDIMEX, 

normalitate. Pentru mul?i tehnicieni Medica M3 (Cluj-Napoca), New York 

dentari evenimentul Z.T.D. a devenit deja o Dental (Cluj-Napoca), Bucovina, Dentana 

tradi?ie, o obi?nuin?ã ca în luna mai sã-?i Cas (Bucure?ti), Alias Protech Dent 

facã bagajele ?i sã plece la drum cu (Bucure?ti), Hytec CUT (Bucure?ti), Dental 
bucurie, la sãrbãtoarea anualã a profesiei Kiss (Deva), Kyw Dental (Timi?oara), 
noastre. Unitatea, ca ?i într-o familie, este Berta (Arad), AGER Dent (Bucure?ti), 
beneficã ?i î?i induce o stare de bine ?i Probiss  ( Timi?oara),  Bredent Tim  
optimism. De aceastã datã localitatea (Timi?oara), Doriot Dent (Timi?oara), 
Sinaia ne-a oferit o gãzduire minunatã în I n f ro d e nt  M a ra m u re s ,  Al l i g ato r  
cadrul  Centrului  Interna?ional  de 

(Bucure?ti), Medident Exim (Bra?ov). 
Conferin?e Casino Sinaia. Pe toatã durata 

Tehnodent Poka (Timi?oara), Mold Dent 
evenimentului am avut un program 

(Cluj-Napoca), Nastimed (Cluj-Napoca), 
organizat de cursuri ?i demonstra?ii în 3 

Labo Shop (Cluj-Napoca), Dentika 
sãli, mese rotunde, seara de disco, 

( T â r g u - M u r e ? ) ,  Fa n t a s t i c  G l a s s  
campionatul de fotbal, cina festivã work-

(Bucure?ti), Donis (Bra?ov), Terra Dent 
shop-uri, concursul de ceramicã, vizitarea 

(Bucure?ti), DentiSystem (Arad), K-Dent 
Castelului Pele?, bowling, biliard, seara de 

(Cluj-Napoca), City Arts (Bucure?ti), 
karaoke.

Alpha-Bio (Bucure?ti), Ivoclar (Bucure?ti), 
La eveniment au participat urmãtoarele 

ZILELE TEHNICII DENTARE - edi?ia a IX-a
Sinaia 30 aprilie – 2 mai 2009

Centrul Interna?ional de Conferin?e Casino Sinaia

ZILELE TEHNICII DENTARE - SINAIA 2009

Asa cum ne-am obi?nuit deja de 9 ani încoace, evenimentul Z.T.D. ne-a 
creat din nou posibilitatea de a ne sim?i foarte bine între colegii de 
breaslã, pe întreg parcursul celor 3 zile pe care le-am petrecut 
împreunã. Tehnicienii dentari au învã?at cã pot îmbina fericit plãcutul 
cu utilul, venind  înso?i?i ca într-o minivacan?ã de so?i, so?ii ?i copii.
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Cel mai simplu si rapid sistem de ceramicã.

Perfectiunea într-un singur strat. 

În România în exclusivitate prin Fantastic Glass SRL
Str. Tepeº Vodã Nr.12, Bucureºti
Tel./Fax: 021 322 7589
Mobil: 0722 402 705; 0720 439 058
offce@tehnicianulmeu.ro / www.tehnicianulmeu.ro

Compozit fotopolimerizabil

Intro set

Body 5g 

Starter set

Regular set

Stain kit

Red-plus kit

pentru restaurãri indirecte



Mutsumi (Roman), StoDent, 3MESPE 

(Bucure?ti), revista Dental Target, Tag 

Bucure?ti, Keramens (Cluj-Napoca).

fost pu?ini: T.D. Luis Popescu, Dr. Drago? 

Smãrãndean, T.D. Marius Hermeneanu, T.D. 

Andi Drãgu?, T.D. Elekes Zoltan, T.D. Ovidiu 

Ciobanu, T.D. Florin Stoboran, T.D. Nicoleta 
Mul?umim pe aceastã cale firmelor pentru 

Cre?u, T.D. Silvia Frusina, T.D. Costi Frusina, 
cursurile ?i demonstra?iile organizate în 

T.D. Szalina Luis-Alberto, T.D. Adrian 
c a d r u l  e ve n i m e n t u l u i  p re c u m  ? i  

Gherman, Dr. Paul Fischer ?i Dr. Antoaneta 
tehnicienilor dentari demonstratori din 

Fischer.
s t r ã i n ã t a t e :  J o c h e n  Pe t e r s ,  MT D  

(Germania), Richard Abulius (Fran?a), 

Andreas Kopietz (Germania), Ilisie Dezso 

(Austria), Karl Hedwig (Germania), Bjorn 

Maier (Germania), Balog Noemi (Ungaria), 

Onno Block (Olanda), Ali Kepenek 

( G e r m a n i a ) ,  D a v i d  O n n o - A y e r e  

În cadrul concursului de ceramic? comisia 

de jurizare a avut o sarcin? dificil?, 

concuren?ii dovendind o mãiestrie 

(Germania), Christian Schlager (Germania), 

Britta Meister Petuker (Germania), M. Choi 

(Coreea). Totodatã dorim sã le mul?umim 

medicilor denti?ti ?i tehncienilor dentari 

demonstratori români, care nici ei nu au 

ZILELE TEHNICII DENTARE - SINAIA 2009
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extraordinarã, reu?ind sã-i uimeascã pe a avut loc la doar o sãptãmânã de la 

to?i tehnicienii dentari strãini care au fãcut Adunarea Generalã a OTDR. ANTD a 

parte din comisie. înaintat conducerii OTDR un protocol de 

Câ?tigãtorii concursului de ceramicã sunt: colaborare ?i ?i-a manifestat totala 

deschidere pentru o colaborare eficientã ?i 

transparentã în interesul tehncienilor 

dentari ?i implicit al celor douã organiza?ii 

care reprezintã profesia de tehnician 

dentar.

Mul?umim de asemenea Consiliului Local 

Sinaia, conducerii Casinoului, d-lui Radu 

Savopol, d-nei consilier Ana Maria Tarsu, d-Locul I – T.D. Benczedi Maria (Tg.-Mure?)

lui Mircea Ghinea ?i întreg personalului Locul II – T.D. Aghini?ei Adrian (Bucure?ti)

care a avut o contribu?ie însemnatã la buna Locul III – T.D. - Cherciu Liviu (Bucure?ti)

desfã?urare  a evenimentului. Felicitãri câ?tigãtorilor ?i mult succes în 

Mul?umim ?i d-lui Moza ?i conducerii profesie!

hotelurilor Palace ?i  Caraiman.Ne reamintim cu plãcere de seara disco cu 

Încã o datã, mul?umim sponsorilor muzica anilor '80 organizatã la Club Old 

principali ai evenimentului Z.T.D. Sinaia Nick, unde participan?ii au creat atmosfera 

2009: Medimex Bucure?ti, Medica M3 Cluj-purtând costuma?ii specifice perioadei.

Napoca, New York Dental Cluj-Napoca ?i În zilele de joi ?i vineri conducerea ANTD a 

Bucovina România.organizat mese rotunde ANTD-OTDR. Prin 

Participan?ii la eveniment au primit intermediul d-nei pre?edinte Alina 

diplome de participare care vor fi Moldovan, delega?ia OTDR ?i-a manifestat 

recunoscute de cãtre OTDR în cadrul disponibilitatea unei întâlniri în cadrul 

programului de pregãtire continuã.acestui eveniment doar cu membrii 

Consiliului Director ANTD. În cadrul acestei 

întâlniri s-au dezbãtut în principal 

posibilitã?ile de colaborare a celor douã 

organiza?ii. ANTD a invitat OTDR în calitate 

de invitat oficial pentru a putea dezbate 

problemele cu care se confruntã  

tehnicienii dentari din România. A fost un 

bun prilej pentru o întalnire cu to?i 

tehncienii dentari mai ales cã evenimentul 

ZILELE TEHNICII DENTARE - SINAIA 2009
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Autor: MTD. Karl-Heinz Körholz
Karl-Heinz Körholz
Anul na?terii 1955.
Din 1981 tehnician dentar ºi ºef de secþie în diferite laboratoare.
Din 1992 instructor individual ºi privat în toate domeniile proteticii totale.
Simpozioane ºi cursuri în toatã Europa, activ în cadrul a mai multor ºcoli de maiºtri, instituþii de promovare profesionalã ºi 
academii din Germania.
- Autorul multor articole în presa de specialitate naþionalã ºi internaþionalã.
- Activitate de mulþi ani în industrie, cooperare în dezvoltarea sistemelor de confecþionare a protezelor.
- Descoperiri individuale:�h

• Sistemul de turnare de proteze CIRKULAR ºi linia PremEco cu toate materialele aferente
• �hProthetic-Color-System (PCS) pentru caracterizarea coloristicã a protezelor�h
• CERA-Color-Set pentru caracterizarea coloristicã a modelajului în cearã�h
• Fondatorul metodei de machetare TiF, un procedeu practic ºi examinabil pentru însuºirea machetãrii 

protezelor�h
• Autorul manualului TiF

Chiar ºi cazurile grele, cu situaþii iniþiale nefavorabile pot fi tratate corespunzator, func?ional ?i estetic. Karl-Heinz Körholz 
prezintã în acest articol o astfel de situaþie „incomodã”, pe care o rezolvã, spre mulþumirea tuturor, cu ajutorul dinþilor 
frontali ºi laterali Veracia. El demonstreazã, cã printr-o activitate profesionalã ºi materialã, pacientului i se poate reda o 
parte din calitatea de viaþã. 

Cuvinte cheie:
Proteticã totalã
Ocluzie
Machetare
Veracia
Raport dinte la 
un antagonist

Fig. 1-4  Situaþia iniþialã: Dupã ce ani
întregi au incercat sã-i salveze, au fost

extraºi ºi ultimii dinþi, iar baza protezei
a fost extinsã.



tehnicã este: Ce am voie ºi ce pot sã 

schimb la aceastã protezã, astfel încât 

corectarea funcþionalã necesarã sã nu 

depãºeascã pragul de acceptare a 

pacientului. Sã nici nu vorbim despre 

esteticã ºi cosmeticã.

Motivele pacientei nu mi-s cunoscute, 

Introducere doar afirmaþiile ei: „Pãi, cu cea de jos nu se 

Foarte multe proteze se rebazeazã ºi se mai poate, deja, deloc. ” E de mirare?

extind de-a lungul anilor, pânã îºi pierd în 

totalitate funcþionalitatea sau estetica (Fig. 

1-4). Întrebarea este, oare care sunt 

motivele, care conving un astfel de pacient 

sã-ºi confecþioneze o nouã protezã 

dentarã? Oare îºi spune: „Nu se mai poate! 

Am suportat destul pânã acum!”, sau: „Am 

economisit astfel, cel puþin o pereche de 

proteze noi. Soþul meu, vecinii mei mi-au 

recomandat sã... Deºi stomatologul meu 

mi-a spus: Nu se mai poate aºa multã 

vreme, trebuie sã vã gândiþi la proteze noi. 

Bine, asta mi-a zis ºi acum ºase ani, ºi totuºi, 

inca mai rezista.”

Oare aºa s-a gândit ºi pacienta noastrã?

 

Situaþia iniþialã

Situaþia „centricã” a pacinetei prezintã 

foarte clar, cã de mai mult de ºase ani nu se 

poate vorbi despre o constelaþie sãnãtoasã 

în acest caz (Fig. 5). Puteþi sã vã faceþi mai 

departe, singuri o imagine – în cele mai 

multe cazuri, ca ºi în cazul nostru, e 

aproape prea târziu. Întrebarea medicalã ºi 
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Fig. 5

Pacienta în

situaþia iniþialã,

în poziþia de contact

habitualã,

dupã ce a fost rugatã: 

„Vã rog sã muºcaþi.”

Fig. 6-8  Modelele funcþionale finalizate



izola foarte bine pentru acrilate. În acelaºi Începutul

timp, cu tehnica Prem-Eco-Line, folositã de Din fericire, am avut ocazia sã colaborez la 

mine, obþinem baze de proteze care se acest caz cu medicul stomatolog Dr. De 

potrivesc foarte bine.Jong din Bochum, care, împreunã cu 

Cum sã ne gândim la fazele ulterioare, laboratorul sãu propriu, a realizat fazele de 

dacã nici modelul nu este perfect?pregãtire cu multã competenþã ºi grijã. 

Cazul documentat aici, începe cu modelele 

funcþionale confecþionate. Sigur, în 

prealabil s-a stabilit o anamnezã ºi s-a 

efec tuat  o  pregãt i re  „ lege ar t is”.  

Prezentarea tuturor fazelor precedente ar 

fi fost exagerat. Vã rog sã scuzaþi evitarea 

acestora!

Modelele funcþionale

Modelele funcþionale sunt, în principiu, 

unicate (Fig. 6-8). Ele pot fi turnate doar Vacuumul la amestecare, marginea 

odata  º i  neces i tã  multã  gr i jã  la  funcþionalã, splitcastul ºi depozitarea sunt 

confecþionare. Chiar dacã metodele sunt doar câteva dintre punctele, care sunt 

diferite, rezultatul este întotdeauna unic. decisive pentru succes.

În mod normal, se utilizeaza un gips de Montarea modelelor, sau cel putin cel 

clasa a 4-a Unibase 300, gri, de la firma superior se face cu ajutorul unui arc facial; 

Dentona, pentru cã datoritã culorii ideale, planul de ocluzie, pe care îl vom numi în 

se pot detecta toate rugozitãþile ºi continuare plan de machetare sau plan de 

denivelãrile (Fig. 9). control, trebuie sã poatã fi reprodus in 

Pe de altã parte, gipsul acesta se poate orice moment in articulator(Fig. 10 ºi 11).
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Fig. 9  Forma maxilarã asimetricã ºi
poziþia foºtilor dinþi restanþi, sunt încã
vizibile datoritã plãgilor de extracþie.

Fig. 10 ºi 11  Modelele în articulator, cu planul de ocluzie reprodus pe partea maxilarã
cu ajutorul unui elastic ºi cu o bandã adezivã pentru textile.







marginea ºi pe suprafaþa dorsalã a Analiza modelului

modelelor. Din aceste zone, va rezulta Analiza modelelor a fost descrisã deja, 

suprafaþa totalã de machetare, aici foarte amãnunþit cu alte ocazii. De aceea, 

marcatã cu verde (Fig. 14 ºi 15).aici prezentãm doar rezultatul obþinut: În 

Marcajele marginale, cu poziþia celui mai imaginile 12 ºi 13 putem vedea analiza 

mare element masticator ºi cu linia de stop, modelelor cu zonele de machetare statice. 

îi oferã tehnicianului un indiciu important În zona frontalã madibularã, chiar ºi pe 

despre poziþionarea ºi ordinea dinþilor marginile modelului s-a evidenþiat zona 

laterali (Fig. 16 ºi 17).unde trebuie aºezaþi dinþii frontali într-o 

Curbura zonei în ascensiune a mandibulei, situaþie idealã. Excepþii existã doar în cazuri 

ne oferã încã un indiciu despre poziþia individuale ºi pot fi puse in practica direct 

dinþilor laterali pe planul sagital.pe pacient. Zonele de machetare bune din 

punct de vedere static, trebuie marcate pe 

24

Protetica totalã cu Veracia în rutina de zi de zi
„Total” frumos, Partea I.

Fig. 12 ºi 13  Reprezentarea zonei de machetare statice cu ajutorul analizei de modele.

Fig. 14 ºi 15  Zonele verzi indicã zona de machetare totalã, care poate fi folositã pe toatã lãþimea ei.





O nouã abordare a rela?iilor ocluzale

transferaþi mai apoi, cu multã precizie la Montarea  frontalilor

machetare! Definirea dinþilor frontali, Alegerea ºi pregãtirea: Dinþii frontali au 

alegerea formei, mãrimii ºi aºezarea fost aleºi în cabinet împreunã cu medicului 

acestora cu ajutorul modelelor maxilare stomatolog ºi pacient (Fig. 18).

din gips sau cu ajutorul modelelor de ªablonul de ocluzie obþinut în prealabil, ºi 

situaþie livrate, este mult mai grea decât datele transferate pe model, trebuie 

determinarea valorilor direct pe pacient. preluate cu mare precizie, indiferent cã 

Acelaºi lucru este valabil ºi în cazul definirii este vorba de cheie de silicon, folie de 

liniei mediane estetice.transfer sau cu mãsurãtori de transfer. 

Cerinta pentru fiecare participant la 

procesul de confecþionare este doar: Vã 

A doua partea a acestui articol va continua rog ºã aºezaþi frontalii direct la pacient, sau 

cu montarea dinþilor laterali.obþineþi repere exacte pe care sã le 
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Adresa de contact:

Karl-Heinz Körholz

Trigodent 

ªcolarizãri protetice

Hervester Straße 38

46286 Dorsten-Wulfen

Fig. 16 ºi 17
Marcajele laterale indicã aria

celui mai mare element
masticator ºi zona maximã de

machetare spre dorsal.



In 2010 evenimentul ZTD împline?te 10 ani ?i, ca tehnicienii dentari cunosc cel mai bine 

totu?i, de mult nu mai este un “copil”. problemele specifice meseriei ?i avem acum 

Organizat exclusiv de tehnicieni dentari posibilitatea de a sus?ine interesele noastre în 

pentru tehnicienii dentari, acest eveniment a fa?a celorlalte autoritã?i ale statului.

devenit tradi?ie. ANTD încã de la infiin?area ei, Deci, pe scurt, Ordinul reprezintã ?i apãrã, la 

p e  c â n d  e r a  s i n g u r a  o r g a n i z a ?i e  nivel na?ional ?i interna?ional, interesele 

reprezentativã a breslei, a avut ca scop profesiei de tehnician dentar, interesele 

organizarea unui asemenea eveniment, profesionale ale membrilor sãi, ac?ioneazã 

editarea unei reviste ?i nu în ultimul rând prin organele sale pentru asigurarea 

implementarea Legii Tehnicianului Dentar. prestigiului ?i autoritã?ii profesiei de 

Toate aceste scopuri ?i le-a atins. tehnician dentar, realizeazã controlul ?i 

Acum, în prag de ZTD 2010, eveniment supravegherea exercitãrii profesiei de 

organizat de aceastã datã în colaborare cu tehnician dentar, precum ?i aplicarea legilor ?i 

OTDR, redac?ia revistei “das dental labor” regulamentelor care organizeazã  ? i  

România a adresat câteva întrebãri domnului reglementeazã exerci?iul profesiei.

Dombai Attila, pre?edintele OTDR, întrebãri Ordinul Tehnicienilor Dentari din România 

frecvent întâlnite printre tehnicienii dentari. este totodatã ?i autoritatea competentã de 

atestare a unui titlu oficial de calificare român, ddl: Stimate domnule Pre?edinte Dombai 

în vederea accesului ?i exercitãrii profesiei de Attila, vã mul?umim ca a?i sacrificat câteva 

tehnician dentar într-un stat membru al minute din programul dvs. încãrcat pentru a 

Uniunii Europene, competen?ã stabilitã de rãspunde unor întrebãri ce ii intereseazã pe 

Legea 200, privind recunoa?terea diplomelor colegii no?tri tehnicieni dentari.Mul?i tehnicieni 

?i calificãrilor profesionale pentru profesiile dentari nici dupã doi ani de la înfiin?area OTDR 

reglementate din România.nu în?eleg rolul acestei organiza?ii. Explica?i, vã 

Mai nou organiza?ia noastrã  a fost rog, pe scurt  câteva cuvinte despre organiza?ie 

nominalizatã alãturi de alte autoritã?i ?i atribu?iile ei.

competente, ?i aici amintim Ministerul DA: Odatã cu apari?ia Legii 96, pentru prima 

Sãnãtã?i i ,  Departamentul de Afaceri datã în România, profesia de technician 

Europene al Guvernului, s.a, sa faca parte dentar este recunoscutã ca fiind o profesie 

dintr-un grup de lucru pentru implementarea independentã, liberalã. În baza legii, OTDR, 

Directivei 123/2006, priviind prestatorii de este autoritate competentã de reglementare 

servicii ai pie?ei interne, tehnica dentarã a acestei profesii. În acela?i timp, consider cã 

având ?i un segment de punere pe pia?ã a este foarte important ca în conducerea OTDR, 

dispozitivelor unicat la comandã, adicã a ,la toate nivelele sunt tehnicieni dentari. Cred 
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lucrãrilor protetice dentare. care decurg din practicarea fãrã drept legal a 

unei profesii reglementate printr-o lege ddl: Anul 2010 a debutat cu o noutate pentru 

specialã ,  mai precis,  pe propria lor tehnicienii dentari membri OTDR, ?i anume 

rãspundere, practicã o profesie fãrã sã fie a c u m u l a r e a  d e  c r e d i t e  d e  e d u c a ?i e  

autoriza?i. Acest aspect se sanc?ioneazã prin profesionalã continuã. Spune?i-ne câteva 

legea penalã. cuvinte despre Programul Na?ional de Educa?ie 

Odatã cu publicarea Registrului Unic al Profesionalã Continuã.

Tehnicienilor Dentari, oricine poate verifica DA: Programul Na?ional de Educa?ie 

dacã un tehnician dentar practicã legal Profesionalã Continuã, a debutat anul acesta, 

aceasta profesie. pregãtirea profesionalã continuã fiind o 

ddl: Anul acesta pe lângã activitã?ile curente obliga?ie impusã de lege. A? vrea sã precizez 

ale organiza?iei, care ?tim bine cã nu sunt cã obligativitatea pregãtirii profesionale  

pu?ine, sunte?i parteneri activi în organizarea existã pentru toate profesiile liberale, scopul 

ZTD 2010. Ce pute?i spune în acest sens ei fiind men?inerea ?i ridicarea standardului 

colegilor no?tri?profesional. Acest program este aprobat de 

Consiliul Na?ional, ?i în 2010 este un program DA: În primul rând doresc sã-i invit pe to?i la 

“pilot”, care va suferi modificãri in func?ie de acest eveniment care este la a 10-a edi?ie ?i 

necesitã?ile tehnicienilor dentari ?i cerin?ele care, având în vedere implicarea comunã a 

legale impuse. Este un exemplu foarte celor douã organiza?ii, ANTD ?i OTDR, va avea 

elocvent referitor la prima întrebare, fiind un nivel ridicat, care, sperãm noi sã vinã în 

elaborat de Comisia Profesionalã, care este întâmpinarea a?teptãrilor colegilor no?tri. În 

formatã în exclusivitate de tehnicieni dentari. acela?i timp organizarea evenimentului în 

parteneriat cu ANTD va fi confirmarea ddl: Ce se întamplã cu tehnicienii dentari care 

faptului cã cele douã organiza?ii au un scop nu acumuleazã cele 30, respectiv 40 de credite 

comun, sus?inerea profesiei de tehnician în 2010?

dentar ?i ridicarea standardului profesional .DA: Acumularea creditelor este necesarã 

ddl: În speran?a cã aceste rãspunsuri aduc pentru ob?inerea avizului în anul 2011 pe 

informa?ii de folos tehnicienilor dentari, vã Certificatul de membru, în baza cãruia, în 

mul?umim pentru amabilitatea de a fi rãspuns momentul de fa?ã, se exercitã profesia.

întrebãrilor formulate de redac?ia revistei “das ddl: O altã întrebare des întâlnitã se referã la 

dental labor” România ?i vã dorim mult succes colegii no?tri tehnicieni dentari care din diverse 

în activitatea dumneavoastrã.motive nu se înscriu în OTDR? Care este ?i va fi 

situa?ia acestora?

DA: Consider cã se expun unui risc pe care 
Interviu realizat de redac?ia revistei “das dental nu-l con?tientizeazã sau ignorã consecin?ele 
labor” România

ANTD-OTDR
Împreunã la ZTD
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Importanþa legãturilor mecanice

 Din când în când ne întâlnim cu faþete din Formarea fisurii dintre metal ºi material 

material compozit sãrite. Lipirea sau compozit

refacerea faþetelor, în cazul cãrora Nici sistemele de legãturã dintre acrilate ºi 

problema este o greºealã de realizare, este metal nu pot înlocui pe termen lung o 

o reparaþie enervantã ºi fãcutã de prisos. legãturã mecanicã dintre scheletul de 

Nu prezintã un plus de prestigiu pentru metal ºi faþetele din material compozit. 

meseria noastrã. (Fig. 1). Gãsim chiar ºi în Acest fapt este dovedit de experianþa 

publicaþiile de specialitate imagini, pe care anilor precedenþi.

se poate observa: Faþeta realizatã din Ca ºi cauze ale formãrii fisurii dintre 

material compozit nu va avea o stabilitate scheletul de metal ºi faþetele din compozit, 

de lungã duratã pe scheletul de metal. în urma factorilor termici asupra ambelor 

mater iale  din cavitatea bucalã a 

pacientului, se pot menþiona:�h

- Presiunile care apar din cauza diferiþilor 

coeficienþi de expansiune termicã

- Contracþiile din urma polimerizãrii

- Stocãrile de apã

Acest proces de îmbãtrânire poate fi 

observat în primul rând pe marginile 

cervicale ale faþetelor din material 

compozit. Aici apare suplimentar ºi o 

presiune mecanicã crescutã în urma 

scoaterii ºi inserãrii pãrþilor secundare. 

Deaceea trebuie sã granulãm în zonele 

marginale ale coroanei cu mare grijã.

Nu uitaþi retenþiile!
Autor: MTD. Wolfgang Lang, Schwäbisch Gmünd

Importanþa legãturilor mecanice

Chiar este necesarã aplicarea perlelor de retenþie, una câte 

una? Multele reparaþii în forma faþetelor de acrilat sãrite 

oferã rãspunsul corect: Da, este necesarã! Wolfgang Lang 

ne explicã, cã în ciuda silanizãrii ºi legãturilor adezive 

dintre acrilat ºi metal, nu avem voie sã renunþam la aceastã 

muncã neplãcutã.
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Fig. 1 Faþetã din material compozit sãritã de

pe telescopul exterior datoritã microretenþiilor

slabe.



metal, prin sablarea cu oxid de aluminiu cu Aplicarea perlelor de retenþie

particule de 110 ìm, îmbunãtãþeºte În zonele marginale ale coroanei trebuie 

legãtura mecanicã cu primerul de metal folosite perle din plastic de diametru de 0,4 

(Fig.3).– 0,5 mm. În celãlalte zone vestibulare ale 

Pe suprafaþa astfel pregãtitã se poate scheletului se pot folosi perle de un 

depune stratul de opac al materialului diametru de 0,6 – 0,8 mm (Fig. 2). Trebuie sã 

compozit. Trebuie sã avem grijã, sã avem grijã, ca la aplicarea perlelor pe faþa 

depunem doar straturi subþiri, care trebuie vestibularã, acestea sã nu se scufunde în 

polimerizate dupã fiecare depunere în adezivul pentru retenþii. Perlelele de 

parte (Fig.4).plastic scufundate pe jumãtate în adeziv 

Trebuie realizatã o polimerizare sigurã a nu mai prezintã retentivitate. Perlele 

materialului de bazã în „umbra” retenþiilor. trebuie plasate una câte una, cu mare grijã 

Polimerizarea sigurã a maselor de bazã se pe suprafaþa care trebuie faþetatã, þinând 

poate verifica sub microscop prin tastare cont de rapoartele de spaþiu de pe 

cu ajutorul unui instrument.suprafaþa respectivã. Microretenþiile 

presãrate la întâmplare pe suprafaþa Retenþiile tip casetã

faþetatã, de parcã am presãra sare pe un ou ªi retenþiile bazale ale ºeilor rebazabile din 

de gãinã, care ºi înoatã în adeziv, cresc 

diametrul metalului, dar n-au nici o valoare 

ca ºi retenþii mecanice. 

Dupã turnare, perlele se pot reduce pânã 

la jumãtate, pentru a realiza o grosime 

necesarã faþetãrii cu compozite. 

Pregãtirea pentru faþetare

protezele parþiale se evidenþiazã din când 

în când prin formãri de fisuri marginale. În 

principiu avem aceleaºi probleme ca ºi în 

cazul faþetelor din compozit: 

- Presiunile termice, care apar deja  timpul 

lustruirii

- Coeficienþi diferiþi de dilatare�h
Condiþionarea suprafeþei scheletului de 

Importanþa legãturilor mecanice
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Fig.2 Macheta de cearã cu perlele din plastic

Fig.3 Pregãtirea

suprafeþelor

vestibulare

pentru faþetare







Legãtura  adezivã ºi mecanicã

Legãtura adezivã dintre douã materiale 

este expusã în cavitatea bucalã a 

pacientului la mai mulþi factori solicitanþi. 

Legãtura mecanicã poate fi influenþatã 

pozitiv de cãtre tehnicianul dentar printr-o 

lucrare priceput realizatã. În acest caz, 

realizarea legãturilor dintre compozit ºi 

metal, respectiv acrilat ºi metal a 

restaurãrilor dentare, trebuie sã ne ocupe 

majoritatea timpului alocat lucrãrii.

De reþinut:

Urmãrim sã obþine o legãturã durabilã 

pentru faþetãrile din compozit cu scheletul 

metalic, la fel ºi un sprijin mecanic, metalo-

acrilic, pe pãrþile bazale. Pierderile 

volumetrice ºi formarea fisurilor duc la o - Contracþii din urma polimerizãrii ºi�h
îmbãtrânire prematurã a legãturii metalo-- Stocãrile de apã
acrilice. În acest caz, tehnicianul dentar sunt majorele cauze ale formãrii fisurilor. 
trebuie sã sprijine sistemele de legãturã cu La joncþiunea bazalã, dintre baza de metal 
retenþii adecvate.ºi ºaua de acrilat, putem sã creãm o 
Autorul : MTD. Wolfgang Lang,stabilitate puternicã ºi durabilã printr-o 
nãscut în anul 1957 la Schwäbisch Gmünd, a retenþie de tip casetã din marginea bazei 
studiat tehnica dentarã între anii 1973-1977 de metal. Astfel împiedicând o margine 
în Labor Geiger din Schwäbisch Gmünd. Au subþire de acrilat, care se poate separa de 
urmat doi ani de practicã în Labor Schenk metal.
din Waldstetten. În anul 1980 a absolvit În punctele acestea slabe, la marginea 
examenul de maistru în Stuttgart. Din anul faþetelor, la joncþiunea bazei metalice cu 
1981 este tehnicianul de cabinet al ºaua din acrilat – porþiuni care sunt 
profesorului Gutowski din Schw äbisch solicitate foarte puternic mecanic, la 
Gmünd.scoaterea lucrãrii din cavitate – începe 
Adresa de contact: Wolfgang Lang, 73527 procesul de îmbãtrânire a faþetelor din 
Schwäbisch Gmünd, Buchstraße 85compozit respectiv formarea fisurilor în 
Tel: (0 71 71) 6 93 87acrilatul bazal.

Importanþa legãturilor mecanice
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Fig.4 Material de bazã

de compozit depusã

într-un strat subþire

Fig.5 Linia bazalã a
componentei
metalo-acrilice



Un mock-up pentru o esteticã mai bunã

Deºi corecturile cosmetice nu sunt deja într-o fazã incipientã, chiar inaintea 

necesare din perspectiva sãnãtãþii  slefuirii bonturilor,  posibilitatea de a alege 

þesãturilor tari ºi moi din cavitatea bucalã, din opþiuni, de a efectua modificãri, ºi 

pentru un grup de pacienþi reprezintã o astfel de a se apropia de aspectul definitiv 

uºurarea majorã a vieþii de zi cu zi, a imaginii dento-faciale. În acelaºi timp, se 

deoarece dinþii definesc considerabil verificã efectele faþetelor asupra foneticii, 

aspectul fizic. Acest lucru este important mai ales pronunþia sunetelor F, S ºi ª.

mai ales pentru acei pacienti, care pe plan Fazele de realizare sunt descrise cu 

profesional depind de contactul cu alte ajutorul urmãtorului caz:

persoane. Aceºtia se simt mult mai bine, 

dacã în conºtientul lor ºtiu cã au un aspect Dorinþa unei schimbãri

fizic plãcut, prin care câºtigã ºi un plus de În urma unei schimbãri profesionale, care a 

carismã. adus cu ea un contact mult mai des cu 

clienþii, pacienta a venit cu o dorinþã de a-ºi 

îmbunãtãþi situaþia esteticã a dinþilor Schiþa din material acrilic

frontali (Fig. 1). Rezultatul anamnezei În momentul de faþã, pacientul are doar 

indica dorinta de a corecta pozitia dintilor idee vaga despre rezultatul dorit. Pentru a 

frontali, fapt vizibil si pe modelul de studiu concretiza ideea pacientului, mock-up-ul 

realizat in laborator (Fig. 2 ºi 3). Dinþii este un mijloc de comunicare eficient în 

naturali ai pacientei,  nu necesitau nici o cazul faþetãrilor dinþilor frontali. Avantajele 

alta interventie stomatologica (Fig. 4). unei astfel de „schiþe din material acrilic” 

Deoarece pacienta nu a putut sã se decidã sunt evidente prin: previzualizarea formei, 

pentru nici un  tratament ortodontic, s-a lungimii ºi aspectului definitiv a faþetei. 

hotarat de comun acord, din considerente Schiþa le oferã medicului ºi pacientului, 

Un mijloc de comunicare perfect
Autor: MTD Annette v. Hajmasy, Köln

Un mock-up pentru o esteticã mai bunã

Corecturile dentare, mai ales cele din zona frontalã, nu sunt realizate de cele mai 

multe ori din considerente medicale. Datoritã dorinþei din ce în ce mai puternice 

pentru aspectul fizic ºi a efectelor acestuia asupra mediului înconjurãtor, pacienþii 

îºi vãd dinþii dintr-o alta perspectiva. Însã doar cu dorinþa de a schimba ceva, 

pacienþii nu au o idee concretã. Aceste idei se contureazã doar pe parcursul unei 

consultaþii. Pentru a familiariza pacientul cu aspectul lui fizic de dupã schimbare, s-

a meritat realizarea unui mock-up.
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estetice a situatiei dintilor frontali, o 5). Prin folosirea unui val de silicon s-a 

corectura prin faþetare. realizat un mock-up detaºabil (Fig. 6). 

Acoperirea fiecãrui dinte frontal superior, Acesta a fost probat pe dinþii pacinetei (Fig. 

de la dintele 13 la 23, cu o faþetã foarte 7 ºi 8).

subþire, cu alungirea incisivilor centrali ºi la 

corectarea poziþiei ºi a înclinãrii fiecãrui 

dinte, în vederea obþinerii unui rezultat 

final armonios.

Mock-up

Pentru a prezenta posibilul rezultat, în 

laborator s-a realizat un supra modelaj în 

cearã (wax-up) pe modelul de studiu (Fig. 

Un mock-up pentru o esteticã mai bunã
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Fig.1 Pacienta vine în cabinet
cu o situaþie a dintilor frontali
din punctul ei de vedere,
nesatisfãcãtoare.

Fig. 2 – 3 Chiar dacã la consultarea modelelor se pot observa multe
probleme, cel mai important aspect pentru pacientã este
îmbunãtãþirea estetica a grupului
frontal.

Fig. 5 Pentru ca pacineta sa-ºi poatã face o idee despre
rezultatul restaurãrii, pe modelul încã nepreparat se
efectueazã un aºa numit mock-up.

Fig. 6  Mock-up-ul se realizeazã cu ajutorul modelajului în cearã
pe modelul de studiu, care, se transpune cu ajutorul unei chei de
silicon într-o lucrare detaºabilã din acrilat. Aceasta împlineºte
mai multe funcþii – de la controlul esteticii pânã la verificarea 
foneticii.

Fig. 7 Pacienta poate sã aprecieze schimbarea înainte de
prepararea dinþilor.

Fig. 8 Se poate observa cã
dintii 21 ºi 22 trebuie alungiþi
considerabil.







În urma acesteia s-a concretizat dorinþa dinþilor. La fel ºi bonturile din masa 

pacientului pentru dinþi de o nuanta mai refractara, au fost realizate prin metoda 

deschisã ºi pentru incisivii centrali mai clasicã. Modelele au fost poziþionate în 

dominanþi (Fig. 9 ºi 10). articulator cu ajutorul unui arc facial, iar 

modelarea dintilor frontali a fost realizata 

prin transpunere, cu ajutorul cheii de 

silicon (Fig.12 ºi 13). Prin metode 

convenþionale, s-au realizat bonturile din 

masa refractara, s-a stratificat ceramica, iar 

dupã o uºoarã reducere, ceramica s-a 

introdus în cuptor (Fig. 14). La a doua 

ardere, s-au folosit mase de efect ºi s-a 

completat pana la forma definitivã (Fig. 

15).

Uºoarele corecturi ale mock-up-ului au 

fost realizate întâi în cearã (Fig. 11). Pentru 

a testa efectele faþetelor asupra foneticii, 
La arderea de glazurã, s-a insistat la faþetele acrilice au fost fixate temporar ºi s-
utilizarea maselor de glazurã, mai ales în a verificat mai ales pronunþia sunetelor F, S 
zonele marginale, pentru a realiza ºi ª, însã nu s-au observat probleme. Forma 
suprafeþe marginale lucioase, omogene ºi doritã a fost realizatã cu ajutorul pacientei, 
cu o zona de trecere foarte subþire. Dupã dupa care s-a realizat cheia de silicon. 
arderea finalã, masa refractara s-a Informaþiile conþinute de acestã cheie de 
îndepãrtat prin sablare, la o presiune silicon, au fost folosite de cãtre medic 
maximã de doar 1,5 bari, pentru a proteja pentru a determina forma de ºlefuire a 
faþetele. Însã dupã proba lucrarii pe bonturilor.
modelul original fara bont mobil, s-a 

Realizarea faþetelor
observat necesitatea de prelungire a 

Modelele cu bont mobil au fost realizate 
faþetelor. Corectura s-a realizat cu ajutorul 

prin metoda clasicã pe baza amprentei 
maselor de reparat (StarLight Ceram, 

realizate de medic, dupã prepararea 
Dentsply), care au fost arse la temperaturi 

Un mock-up pentru o esteticã mai bunã
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Fig. 9  Primul aspect al noii
forme – înâi „doar” o
propunere.

Fig. 12 ºi 13  Aspectul dintilor  frontali se trasferã cu ajutorul
cheii de silicon.

Fig. 10 ºi 11 Cu ajutorul pacientei, restaurarea este înbunãtãþitã
pânã la un aspect final multumitor, cu respectarea condiþiilor
funcþionale.

Fig. 14 Este indicata doar o
reducere minimala a stratificarii
inainte de ardere. Astfel
contracþia, a cãrui control
necesitã o manualitate ridicatã,
mai ales în cazul bonturilor din
masa refractara, poate fi
determinata mai uºor.

Fig. 15 În final urmeazã
stratificarea 





scãzute de doar 150 °C (Fig. 16). Astfel s-a contracþia, a cãrui control necesitã o 

obþinut un rezultat armonios din punct de manualitate ridicatã mai ales în cazul 

vedere color ist ic  (Fig.  17) .  Dupã  bonturilor din masa refractara, poate fi 

cimentarea faþetelor, pacienta a fost foarte dirijata mai precis. Astfel, stratificarea 

mulþumitã de rezultat (Fig. 18 – 21). incizalã se poate realiza mult mai bine.

Discuþii

Cazul de faþã prezintã încercarea de a 

realiza faþete cu o formã definitivã, cu 

ajutorul mock-up-ului – pas cu pas in 

colaborare cu pacienta. Dorinþa ei, pentru 

incisivi centrali mai dominanþi ºi pentru 

culoare mai deschisã ºi observarea 

efectelor acestora asupra feþei pacietei, au 

necesitat mult timp. Fãrã folosirea unui 

mock-up ar fi existat posibilitãþi minore de 

a mulþumi pacienta cu faþetele ceramice 

realizate dintr-o singurã încercare. În cazul 
La  transferul   prezentat, se pot discuta, in prealabil, 
faþetelor de pe posibilitãþile de corecturã chiar înainte de 
bonturile din prepararea dinþilor. În acest caz prima 
masa refractara modelare ºi primul aspect al formei ºi 
p e  b o n t u r i l e  lungimii dinþilor sunt prezentate doar ca ºi 
originale putem propuneri. Pacientul poate sã le priveascã 
î n t â m p i n a  o  ºi sã le aprecieze în liniºte – pentru aceastã 
s u r p r i z ã :  fazã trebuie sã-ºi lase destul timp. Nu sunt 
p u n c t u l  d e  deajuns doar 15 minute! Mock-up-ul s-a 
c o n t a c t  e s t e  dovedit de-a lungul tratamentului ca fiind 
prea lejer, faþeta un mijloc de comunicare perfect intre 
este un pic cam scurtã. În acest caz trebuie tehnician dentar, pacient ºi medicul 
sã efectuãm încã o ardere de corecturã.stomatolog.

Mai târziu, la realizarea în laborator, 

ceramica stratificatã este redusã doar 

puþin, dupã care se arde. În conseciinþã, 

Un mock-up pentru o esteticã mai bunã

Fig. 16. Pe modelul fãrã
bont mobil, s-a observat
puncte de contact lejere

si lungimea încã
neadecvatã a faþetelor.

Avantajul sortimentului
de ceramicã StarLight

Ceram (Dentsply), folosit
în cazul de faþã, este cã

existã mase de corectare
deja preparate, care se

pot arde la o temperaturã
mai scãzutã cu cca. 150 °C.

Fig. 17 Chiar ºi dupã o
astfel de corecturã, se
obþine o tranziþie
armonicã de formã
ºi culoare.

Fig. 18 – 20
Faþetele dupã
cca. 2 luni de la
cimentarea în cavitatea
bucalã.

Fig. 21 Rezultatul coincide
prin formã, lungime ºi
efect cu dorintele pacientei.
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 Însã, o faþetã stratificatã pe bonturi din Sistemul utilizat în cazul acesta (StarLight 

masa refractarã nu poate fi arsã la aceeaºi Ceram, Dentsply, Hanau), are avantajul cã 

temperaturã ridicatã, pentru cã s-ar existã mase de corecturã deja preparate. 

deforma. O soluþie poate fi amestecarea Aceste mase se pot arde la temperaturi cu 

maselor ceramice cu glazurã, astfel scade 150 °C mai scazute. Astfel se menþine buna 

temperatura de ardere; o alternativã ar fi ºi potrivire, realizatã în prima faza ºi se obþine 

utilizarea maselor ceramice cu temperaturi o tranziþie armonioasã, „invizibilã” între 

de ardere mai scãzute. În acest caz, însã, ceramica stratificatã în prima fazã ºi masele 

trebuie sã recurgem la alte mase ceramice de corectura (Mase de Reparare StarLight 

decat cele folosite la realizarea faþetelor. Ceram).

Niciuna dintre cele doua metode nu duce Desigur cã în realizarea esteticului dorit, 

la un rezultat coloristic satisfacator, existã cititori care doresc sã dezbatã 

deoarece ceramica stratificatã ulterior, se dimensiunea maritã a incisivilor centrali. 

va evidenþiazã printr-o diferenþã de Criteriul decisiv în acest caz, însã, este 

culoare. pãrerea subiectivã a pacientei.

Un mock-up pentru o esteticã mai bunã



Concluzii Autoarea: Maistru tehnician dentar 

Rezultatul esenþial al experienþelor din Annette v. Hajmasy.

acest caz ºi din alte cazuri similare, este cã Nascuta in 1962, dupã bacalaureatul din 

mock-up-ul prezintã un ajutor valoros. Prin Bad Säckingen, anul 1981, a absolvit 

utilizarea lui, tehnicianul dentar ar trebui pregãtirea ca tehnician dentar la Köln. Pânã 

sã preia conducerea în planificarea în anul 1997 a lucrat în aproape toate 

tratamentelor cosmetice, similare, cazului disciplinele tehnicii dentare în diferite 

prezentat. Rezultatul – mulþumirea laboratoare din Köln ºi Berlin. În anul 1998 ºi-

pacientului – este sigur deja din prima a depus examenul de maistru la Berlin. Au 

clipa. Trebuie sã ne aºteptãm la mai multe urmat doi ani în cabinetul lui Dr. Detlef 

modificãri ale mock-up-ului mai ales în Hildebrand, implantologie ºi tratament 

cazul pacienþilor, care se decid destul de stomatologic estetic, la Berlin, un an de 

greu ºi care au nevoie de mai mult timp. practicã în strãinãtate, la Cape Town, Africa 

Din punct de vedere tehnico-practic de Sud, cu training ºi coaching în domeniul 

trebuie sã menþionãm: în principiu toate ceramicii ºi restaurãrilor telescopate.

masele ceramice, care se ard la temperaturi Din 2002 s-a autorizat, iar în noiembrie 2007 

ridicate, pot fi utilizate în cazul bonturilor a deschis propriul laborator in Köln. În aria ei 

din masa refractara. Sistemul utilizat în de performanþã se numãrã restaurãrile 

acest caz (StarLight Ceram, Dentsply, integral ceramice, la fel ºi tehnicile de presare 

Hanau), are avantajul cã masele de in ceramica ºi compozit. În centrul activitãþii 

corectura sunt componente incluse în sale se aflã analiza feþei ºi foneticii în raport 

sistemul livrat. Astfel corecturile ulterioare, cu restaurãrile dentare.

care apar datoritã contacþiei maselor Adresa de contact:

ceramice, pot fi realizate fãrã diferenþe Annette v. Hajmasy

coloristice ºi la o temperaturã de arderea Am Wassermann 29

scãzutã. Astfel tehnicianul poate fi sigur cã 50829 Köln

va obþine rezultatul estetic dorit pe care si 

l-a propus.

Un mock-up pentru o esteticã mai bunã
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Rezultatul coincide prin formã, lungime ºi efect cu dorintele pacientei.







ANTD
AFILIAT FEPPD

ASOCIAÞIA NAÞIONALÃ A TEHNICIENILOR DENTARI
ORDINUL TEHNICIENILOR DENTARI din ROMÂNIA

ZILELE TEHNICII DENTAREZILELE TEHNICII DENTARE
SINAIA, 6 - 8 mai 2010

DECEBAL MOISA
SZALINA LUIS ALBERTO

CLAUDIU MOLDOVAN

MAGYARY ELOD

MIRCEA RAILEANU

RADU BUTNARU

GABRIEL POPA

DAN CIUCURITA

MARIAN CICA

CLAUDIU TATARU

ANDI DRAGUS

Asociaþia Naþionalã a Tehnicienilor Dentari ºi Ordinul Tehnicienilor Dentari din România
vã invitã sã participaþi la cel mai important eveniment profesional al tehnicienilor 

dentari din România, eveniment devenit tradiþie:

Evenimentul este inclus în programul de Educaþie Profesionalã Continuã al
Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, conform legii 96/2007 R1.

Taxa de particpare la eveniment este de 250 ron ?i fiecare participant va primi o diplomã de participare.
Participan?ii la eveniment vor primi 20 credite aprobate de Comisia Profesionalã de Educa?ie Continuã a OTDR.

Taxa de participare se poate plãti pânã la data de 25.04.2010 ?i în contul . 
CONT OTDR: RO98BRDE080SV77486420800 Sucursala Brasov

“Zilele Tehnicii Dentare “ – ediþia a X-a– organizat în perioada 6 - 8 mai 2010 la 
SINAIA – Centrul Internaþional de Conferinþe CASINO.

Hotel Caraiman 2*
- camera dublã 139 lei/zi/cu mic dejun�h
��- camera single 100 lei/zi/mic dejun�h
��Pentru prima noapte de cazare se adaugã taxele locale
conform legislaþiei în vigoare, astfel:
- taxa staþiune 4% din tariful de cazare
- taxa salvamont 2 lei/pers

CAZARE PE DURATA EVENIMENTULUI ZTD SINAIA 

Hotel Palace 4 *
- camera dublã - 215 lei/zi/cu mic dejun �h
��- camera single 155 lei/zi/cu mic dejun�h
��Pentru prima noapte de cazare se adaugã taxele locale
conform legislaþiei în vigoare, astfel:
-  taxa staþiune 4% din tariful de cazare
-  taxa salvamont 2 lei/pers 

Hotel Palace 3 *�h
- camera dublã 158 lei/zi/cu mic dejun�h
��- camera single 116 lei/zi/mic dejun�h
��Pentru prima noapte de cazare se adaugã taxele locale
conform legislaþiei în vigoare, astfel:
- taxa staþiune 4% din tariful de cazare
- taxa salvamont 2 lei/pers

Pentru Hotel International si New Montana - agentia IDM TOUR & EVENTS SRL, Tel: 021 3173138; fax 021 3173139; E-mail: manager@idmtour.ro:

Pentru cina festivã la restaurant hotel Palace în data de 07.05.2010 (taxa 100 ron) pânã la 25.04.2010 si pt. bal mascat la restaurant hotel Palace

în data de 08.05.2010 (taxa 100 ron) pânã la 25.04.2010, vã rugam sunaþi la: Alina Damian telefon: 0733440434 ºi 0241663002 (între orele 9-17),

e-mail: otdrct@gmail.com.

Vã rugãm sã aveþi în vedere ca atât la cina festivã cât ºi la balul mascat locurile sunt limitate ºi la rezervarea camerelor va rugam sa faceþi rezervãri ºi la distracþie.

Pentru informaþii, detalii sau precizãri ne puteþi contacta la: e-mail : antd_ro@yahoo.com, 
Szalina Luis Alberto preºedinte ANTD: 0740 15 99 77 / luis_alberto_dent@yahoo.com

Banc Oana: 0744 505 961 / oana_banc@yahoo.com, Tãtaru Claudiu: tel. 0747 948 881, Moldovan Claudiu: 0743 161 218
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