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�Din partea Societății de Sto-
matologie Estetică din România
(SSER) vă urez bun venit la
DENTA – Expoziția Internațio-
nală de Produse şi Echipamente
pentru Medicină şi Tehnică Den-
tară.

Din 2013, ziarul TODAY –
cel mai cunoscut ziar la nivel
mondial distribuit gratis pe du-
rata expozițiilor, a devenit pu-
blicația oficială a Expoziției
DENTA.

Începând din anul 1999 TO-
DAY a devenit, pe întreg mapa-
mondul, cel mai important ghid
atât al vizitatorilor cât și al expo-
zanților. Experiența îndelungată
pe care o au atât SSER cât și
Dental Tribune International
(DTI) – cel mai important grup
media în domeniul medicinii
dentare, ne asigură că fiecare vi-
zitator va fi cu adevărat informat
în legătură cu cele mai bune
oferte de la târg.

Cea mai reprezentativă mani-
festare de profil din România,
DENTA reprezintă cadrul adec-
vat pentru prezentarea celor mai
recente tehnologii dezvoltate în
domeniu, pentru pătrunderea pe
noi piețe, dar și pentru achizitio-

narea de produse și echipamente
la prețuri speciale, oferite doar
în perioada expoziției. În cadrul
DENTA, companii din România
și din străinătate expun apara-
tură, echipamente, accesorii,
materiale, produse de igienă
orală și produse chimico-farma-
ceutice pentru medicina den-
tară.

Expozițiile oferă întotdeauna
oportunitatea de a intensifica
contactele cu clienții, oferă
oportunități noi de afaceri, întâl-
niri între fabricanți și utilizatori,
precum și posibilitatea lansării
noilor produse.

Pe durata următoarelor 3 zile,
veti avea foarte multe de desco-
perit în București, începând cu
numeroasele prezentări din ca-
drul expoziției și continuând cu
frumusețile orașului, mâncarea
delicioasă și captivanta viață de
noapte. 

SSER este implicată înce-
pând din 2004 în organizarea de
congrese, prezentări teoretice și
practice, cu peste 80 de eveni-
mente în fiecare an, devenind
astfel de departe cea mai impor-
tantă societate științifică de pro-
fil cu 6 filiale (București, Iași,
Cluj, Timișoara, Brașov și Ga-
lați) și peste 1.200 de membrii
activi. SSER este un jucător im-
portant în piața media în dome-
niul medicinii dentare, fiind  edi-
torul revistei Cosmetic Dentis-
try România, a ziarului Dental
Tribune, și de anul trecut și al
ziarului TODAY.

Prin urmare, bine ați venit la
DENTA, să aflați ultimile nou-
tăți în domeniu, să vă bucurați de
frumusețile Bucureștiului, și nu
uitați să treceți pe la standul
SSER să vă ridicați un exemplar
gratis al ziarului TODAY și să
primiți informații legate de Con-
gresul Internațional de Estetică

Ultraconservative esthetic treatment options

Although bonded ceramics seem to represent the ultimate biologic, functional, mechanical and 
esthetic restoration for compromised anterior teeth, the number of ultraconservative treatment 
strategies continues to grow. The practitioner is faced with many esthetic treatment modalities. 
The availability of various treatment alternatives often allows for selection of an approach that 
conserves the maximum amount of intact tissue and which complies with the biomimetic principle.  
The aim of this presentation is to determine which clinical situations do not require ceramic 
veneering and can be approached with ultraconservative techniques, combining bleaching and 
direct application of composite resins.

Dr. Pascal Magne is an Associate Professor of Esthetic Dentistry at the University of Southern California, 
School of Dentistry (USCSD). Dr. Magne authored the book Bonded Porcelain Restorations in the 
Anterior Dentition - A Biomimetic Approach which has been translated into eight languages and is 
considered one of the most outstanding books in the field of adhesive and esthetic dentistry.

Registration & Fees

First 100 subscribers - 250 euro
SSER Members - 300 euro
Participants - 350 euro

Payments:
» at POL section on www.sser.ro
» at SSER account no: RO47 BTRL 0430 1205 U881 50XX Transilvania Bank - Unirii Branch
» at SSER Headquarters: Dr. Leonte Street No. 8, District 5, Bucharest

Prof. Dr. Pascal Magne

Ultraconservative esthetic 
treatment options
14 october 2016
J.W. Marriott Grand Hotel Bucharest 

www.sser.ro

Contact & Info
Phone: 0040.21.317.58.64
Email: contact@sser.ro
Web: www.sser.ro 

�

Bine aţi venit la DENTA – Expoziţia Internaţională de Produse
şi Echipamente pentru Medicină şi Tehnică Dentară
Welcome at DENTA – International Exhibition of Dentistry
and Dental Technologies AD

Ziar oficial
Today este ziarul oficial al expoziţiei DENTA distri-
buit în perioada 19-21 noiembrie 2015, Bucureşti
– Centrul Expoziţional Romexpo.

»Pagina 2

Dental products in focus
DENTA – cea mai importantă expoziţie în domniul
medicinii dentare în Romănia vă invită să aflaţi
care sunt ultimile noutăţi în domeniu și ce oferte
au pregătit companiile.

»Pagina 4

What’s on in București 
Bucureștiul se deschide în faţa dumneavoastră și
vă așteaptă să-l descoperiţi pas cu pas. In TODAY
găsiţi informaţii despre oraș, mâncare și capti-
vanta viaţă de noapte. 

»Pagina 10
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Dentară, organizat în perioada
12-14 mai 2016, precum și des-
pre cursul “Ultraconservative
esthetic treatment options”, sus-
ținut de Prof. Dr. Pascal Magne
în 14 octombrie 2016 la Bucu-
rești. .�

Cu sinceritate, al Dvs.,

Dr. Florin  Lăzărescu
Președinte – Societatea 
Europeană de Cosmetică Den-
tară 
Director Corporații – Societa-
tea de Stomatologie Estetică din 
România

�On behalf of Society of Esthe-
tic Dentistry in Romania (SSER)
I would like to welcome you at
DENTA – International Exhibi-
tion of Dentistry and Dental
Technologies in Bucharest. 
Since 2013 TODAY – the best
known worldwide dental trade
show newspaper, became the of-
ficial publication and partner of
DENTA. TODAY is the definitive
business guide for visitors and
exhibitors at the largest dental
exhibitions all over the world. 

Longstanding experiences of
SSER and Dental Tribune Inter-
national, the leading publishing
group in dentistry worldwide,
ensure that each interested
DENTA visitor will be thor-
oughly informed about this
year’s best trade offers. 

DENTA – is the biggest exhi-
bition in the field in Romania
with an extended range of top-
ics: equipment, instruments, ac-
cessories, materials, oral hy-
giene and chemical-pharma-
ceutical products for dentistry.

Trade shows always give a
great opportunity for intensify-
ing contacts with customers,
new business openings, face to
face meetings between manu-
facturers and users, market
analysis or launching new prod-
ucts.  

During the next three days,
there is a lot to explore here in
Bucharest, from numerous prod-
uct presentations at the exhibi-
tion, to the beautiful old district,
tasty food and exciting night life
in the city.

SSER is involved since 2004
in organizing congresses, theo-
retical and practical lectures,

with more than 80 events each
year, being by far the most active
and professional scientific soci-
ety in Romania. It has 6
branches (Bucharest, Iasi, Cluj,
Timisoara, Brasov, Galati) and
over 1.000 active members.
Publisher of Cosmetic Dentistry
Romania, Dental Tribune and
from this year TODAY, SSER is
an important player in dental
media market in Romania.

Welcome at DENTA! Learn
what is new on the market, enjoy
Bucharest and don’t forget to
visit SSER booth to pick up you
free copy of TODAY and check
the details about the upcoming
International Congress of Es-
thetic Dentistry which will take
place from 12 to 14 May 2016, as
well as the course held by Prof.
Pascal Magne in October 2016
in Bucharest.�

Sincerely yours,

Dr Florin Lăzărescu
President – European 
Society of Cosmetic Dentistry
Corporate Director – Romanian
Society of Esthetic Dentistry

Editorial/Administrative office:

Societatea de Stomatologie Estetică din România (SSER)
Str. Dr. Leonte Nr. 8
cod postal: 050465
Sector 5, București
Tel.: 021.317.58.64
Fax: 021.317.58.65
Internet: www.sser.ro 

Director Corporații: Dr. Florin Lăzărescu 
Managing Editor: Magda Wojtkiewicz
Contact:Andreea Munteanu 

Această ediție de TODAY va apărea pe durata expoziției DENTA, în perioada 19–21 noiembrie 2015, București.  

Toate articolele și pozele publicate în ziar sunt protejate de legea dreptului de autor. Toate încercările de repro-
ducere, fără acordul prealabil al editorului, se va pedepsi penal. Editorul nu iși asumă responsabilitatea pentru
exactitatea informațiilor legate de companii și a reclamelor.  

Se aplică termini și condiții generale, locul de judecată este București.

About the Publisher

�

� Organizator  �Organizer
Romexpo  
Mărăști Blvd, nr. 65-67
Căsuța postală 32-3
011465, București
România
Telefon:  +40 21 207.70.00      
Fax: +40 21 207.70.70 
E-mail: romexpo@romexpo.ro

� Programul expoziţional
– Joi, 19 noiembrie 2015: 

între orele 10:00–18:00
– Vineri, 20 noiembrie 2015: 

între orele 10:00–18:00
– Sămbătă: 21 noiembrie 2015:

între orele 10:00–18:00

Prețul unui bilet de intrare pen-
tru vizitatori este de 10 lei.

� Exhibition hours
– Thursday, 19 November 2015:

10:00–18:00
– Friday, 20 November 2015:

10:00–18:00
– Saturday, 21 November 2015:

10:00–18:00

Admission fee: 15 RON 

� Acces vizitatori
Accesul vizitatorilor în Centrul
Expoziţional ROMEXPO se
realizează:
– Pietonal: prin intrările A şi B;
–Auto: prin intrările B şi D.

� Access  to the exhibition 
– By foot: entrance A and B;
– By car: entarance B and D.

� Parcare  � Parking
ROMEXPO dispune de spații de
parcare amenajate, prin care vă
asigură confortul și siguranța au-
tovehiculelor pe toată perioada
de desfășurare a expoziției.

ROMEXPO has designated park-
ing spaces, which will ensure com-
fort and safety vehicles throughout
the exhibition period.

� Tematică expoziţie

1. Cabinete de medicină
dentară

1.1 Echipamente
1.2 Instrumentar
1.3 Accesorii
1.4 Materiale
1.5 Produse chimico-farmaceu-

tice
2. Laboratoare de tehnică

dentară
2.1 Echipamente
2.2 Instalații
2.3 Materiale
2.4 Instrumentar
3. Servicii, informații, comu-

nicare și organizare
3.1 Service pentru echipamente
3.2 Sisteme de procesare date

clienți
3.3 Sisteme de organizare a ca-

binetelor și laboratoarelor
dentare

3.4 Media, publicitate, litera-
tură de specialitatate

3.5 Sisteme de curierat pentru
clienți

4. Produse de igienă orală

� Exhibition & trend index

1. Dental office
1.1 Equipment
1.2 Instruments
1.3 Accessories
1.4 Materials
1.5 Chemical-pharmaceutical

products
2. Dental laboratoary
2.1 Equipment
2.2 Instalatii
2.3 Materials
2.4 Instruments
3. Organisers, Associations &

Trade
3.1 Service equipment
3.2 Customer data processing

systems
3.3 Systems for organizing cabi-

nets and dental laboratories
3.4 Media, advertising, special-

ists literature
3.5 Delivery systems for clients 
4. Dental hygiene products

Informaţii utile
Useful information

PLANMECA te invită să
păşeşti în noua eră a stomatolo-
giei digitale cu noul soft SMILE 
DESIGN.

Softul Romexis Smile Design
de la Planmeca este  dedicat creă-
rii unui zâmbet minunat. În doar
câteva minute puteţi realiza şi
trasa măsurătorile pentru a defini

noul zâmbet al  pacientului, tot ce
va trebuie este o poză 2D cu zâm-
betul pacientului (care poate fi 
făcută cu orice aparat chiar şi cu
telefonul )  şi de instrumentele in-

teligente oferite de softul SMILE
DESIGN.

Pentru a gestiona cazurile pa-
cienţilor dumneavoastră SMILE

DESIGN vă permite crearea
fişelor personalizate de pacienţi.

Designul final poate fi exportat
direct către sistemul CAD/
CAM, către softul Ortho Studio,

poate fi trimis instant către un labo-
rator dentar utilizând serviciul Ro-
mexis Cloud sau poate fi printat.

Planmeca ROMEXIS SMILE
DESIGN poate fi folosit indivi-

dual fără a achiziţiona softul 
Romexis sau un echipament
adiţional şi este compatibil cu 
sistemele de operare  Mac OS şi
Windows 7/8. 

Încearcă-l acum gratuit 
pentru 30 zile prin DENTAL
PARTNER’S GRUP!

Apoi contactează-ne pentru a
primi codul promoţional cu care
poţi beneficia de reducere 200€ 
la achiziţionarea  PLANMECA
ROMEXIS SMILE DESIGN.

Descarcă GRATUIT Plan-
meca Romexis Smile Design 
pentru 30 zile aici: http://online.
planmeca.com/store/Smile
Design.action

Pentru informaţii suplimen-
tare ne puteţi contacta pe adresa

de e-mail: iolanda.balan@dpgrup.
ro  sau tel.: 0724 027 447.

www.planmeca.com

Planmeca Romexis Smile Design – Creează zâmbetul perfect  în doar câteva minute
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Zimmer Dental oferă gama
completă de materiale regenera-
tive, pentru regenerarea osoasă şi
refacerea tisulară.

Produse pentru regenerarea 
ţesuturilor dure

Familia de produse din oase de
origine bovină sau oase sintetice
(având la bază Hidroxiapatita sau
Beta-tricalciu-fosfat) au fost fo-

losite cu succes în cazuri precum
sinus-lift, augmentări de creastă,
conservarea crestei alveolare,
defecte ale alveolei și defectele
parodontale.

Produse pentru regenerarea 
ţesuturilor moi

Familia Zimmer de produse
recomandate pentru regenerarea
ţesuturilor moi include mem-

brana Zimmer® Socket Repair
pentru refacerea peretilor alveo-
lei post-extracţionale,  mem-
brane CopiOs® din pericard bo-
vin, membrane resorbabile din
colagen: BioMend® si BioMend
Extend, și produse absorbabile
din colagen dedicate plăgilor
(CollaTape, CollaPlug, Colla-
Cote).  Folosind materiale pe
bază de colagen, aceste produse

oferă un suport pentru refacerea
ţesutului gazdă. 

Toate aceste produse au fost
folosite în procedurile de regene-
rare osoasă, precum și  în aug-
mentarea ţesuturilor moi si de
tratare a plăgilor.

Obţinerea materialelor rege-
nerative are la bază procesul 
Tutoplast. Acesta se foloseşte cu
succes de peste 40 de ani si con-

stă în: delipidizarea produsului,
tratamentul osmotic al acestuia,
tratamentul oxidativ, deshidra-
tare şi iradiere cu raze gamma în
doze mici. Se păstrează astfel mi-
neralele, matricea de colagen si
integritatea ţesutului, în timp ce
germenii patogeni, antigenele şi
viruşii sunt îndepărtaţi în sigu-
ranţă.
www.sitea.ro

© 2015 A-dec Inc.  
All rights reserved. 

 
Noul A-dec 300

A-dec Inc AdecDental AdecDentalEquip

HTP Medical SRL
Olanesti Street No 2
Block 43/32, Sector 6
Bucharest, 060401 Romania
Phone: 40.21.220.4234

SC MedicaM3 Comexim SRL
Iuliu Hatieganu Street No 4
Cluj-Napoca, 400005 Romania
Phone: 40.264.591034
Fax: 40.264.593606
E-mail: marketing@medicam3.ro

AD

Rezultatele unui studiu cli-
nic extins indică o scădere cu
20% a incidenței cariilor într-
un interval de 2 ani1 în cazul fo-
losirii noii tehnologii, în com-
parație cu al utilizării unei paste
de dinți ce conține doar fluor –
studiul a cuprins 5000 de copii
din Thailanda. Rezultatul este
comparabil cu reducerea pe
care o aduc pastele de dinți cu

fluor com-
parativ cu
cele fără
fluor. 

M o d u l
de acțiune –
tehnologia
are ca rezul-
tat produce-
rea de baze
(amoniac) în
placa bacte-
riană, ce ajută
la neutraliza-
rea acizilor re-
zultați din me-
t a b o l i z a r e a
carbohidrați-
lor, aducând
pH-ul de la su-
prafața smalțu-
lui la un nivel
normal. Calciul
insolubil, in-
gredient al teh-
nologiei, acțio-
nează în combi-
nație cu fluorul,
contribuind la

reversia leziuni-
lor de demineralizare. Combi-
nația dintre Agentul de Neutra-
lizare a Acizilor din Zahara-
ruri™ și fluor duce la o remine-
ralizare de 4 ori mai mare a
leziunilor incipiente  de carie,
comparativ cu o pastă de dinți
ce conține aceeași cantitate de
fluor.2 Studiile asupra a 14000
de subiecți,  timp de 8 ani, sus-
țin tehnologia ce promite a fi ur-
mătoarea descoperire revolu-
ționară în prevenirea cariei
dentare.

www.colgate.ro

1 Kralvaphan et al., Caries Res.,
2013; 47:  582-90. 

2 Cantore R, Petrou I, Lavender S,
et al. J Clin Dent2013;24 (Spec
Issue A);A32-A44

Tehnologia revoluţionară
din pasta de dinţi 
Colgate Maximum Cavity
Protection cu Agent de
Neutralizare a Acizilor
din Zaharuri™

MATERIARE REGENERATIVE ZIMMER DENTAL – o gamă completă pentru gestionarea cu succes a oricărui caz
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�Reprocesarea instrumentarului
implică proceduri complexe de
igienă și protocoale care trebu-
iesc în permanență îmbunătățite,
optimizate și actualizate, în con-
formitate cu cele mai recente evo-
luții ale științei și tehnologiei.

Fiecare etapă din procesul de
igienizare este foarte important,
mai ales partea de curățare. 

Sterilizarea, ultima etapă, dar
nu cea de pe urmă, e definită ast-
fel: „Proces validat utilizat pentru
a îndepărta toate microorganis-
mele de pe un produs”.

Fiind în permanantă interac-
țiune cu practicienii stomatologi
și asistentele lor, am observant o
creștere îngrijorătoare în ceea ce
privește sterilizarea, ceea ce m-a
determinat să îmbunătățesc sec-
torul de igienă în această profe-
sie.

Un număr tot mai mare de în-
trebări au apărut:
– Este tehnica mea de sterilizare

învechită și nepotrivită?
– Ciclul de reprocesare este încă

valid pentru toate instrumen-
tele?

– Dacă nu, care sunt consecin-
țele?

– Sterilizatoarele oferă de obicei
mai multe cicluri, de ce?

– Am nevoie de atât de multe ci-
cluri?

– Devin destul de confuz referitor
la care ciclu e mai sigur

– Trebuie să mă bazez pe echipa
mea; este bine pregatită și cât de
frecvent primește traininguri?

– Care sunt cele mai frecvente
greșeli pe care le fac angajații,
astfel încât instrumentele repro-
cesate să nu fie totuși sterile?

– Cele mai multe pungi ale mele
sunt ude după încheierea ciclu-
lui de sterilzare; este steril con-
ținutul lor?

Toate aceste întrebări sunt cru-
ciale și ar trebui să fie clar lămu-
rite, pentru a garanta siguranța
practicianului, a personalului, a
pacienților și a familiilor aces-
tora.

Scopul acestui articol este de a
conștientiza riscul utilizării pro-
cesului inadecvat de sterilizare

ceea ce duce la creșterea riscului
de infecție.

Îngrijirea medicală asociată
infecțiilor – cunoscute de aseme-
nea ca infecții nosocomiale, se re-
feră la infecțiile care apar în tim-
pul tratamentului unui pacient.
Organizația Mondială a Sănătății
a raportat în intreaga lume 2 mi-
lioane de pacienți care se infec-
tează în acest fel în fiecare an, pre-
lungindu-și astfel șederea în spi-
tal și determinând costuri masive
ale sistemului de sănătate și rata
crescută de mortalitate, astfel în-
cât aproximativ 100.000 din ei
ajungând la deces.

Și mai îngrijorător este că în
ciuda implementării unor metode
de igienă îmbunătățite, a echipa-
mentului îmbunătățit în perma-
nență, a personalului mai dedicat
și mai bine instruit, nicio institu-
ție sau țară nu a reușit încă să re-
zolve problema.

Consider că e absolut necesar
ca atât sistemele de sănătate cât și
profesioniștii din domeniu să
acorde mai multă atenție pentru a
implementa orice măsură care ar
putea să contribuie la îmbunătăți-
rea acestei situații.

Care este modalitatea ideală
de sterilizare? 

Căldura este cea care ucide mi-
croorganismele. Căldura umedă,
sub formă de abur este metoda cea
mai eficientă, economică oferind
cel mai bun mediu pentru sterili-
zare. De asemenea,  este cea mai
sigură metodă, cu condiția ca ci-
clul de sterilizare să fie corect
gândit și procesarea instrumenta-
rului să se facă corespunzător. 

Bineințeles că procesul de ste-
rilizare al unei truse de implant
ambalată solicită o putere de ste-
rilizare mult mai mare decât un
instrument manual sau o sondă.
Sterilizatoarele cu abur oferă, de
obicei, mai multe cicluri contras-
tante de performanța și eficiență. 

„Puterea” aburului în 
beneficiul vostru

Aburul are capacitatea de a în-
magazina energie și astfel distri-
buie o mult mai mare „forță” de
ucidere. Comparativ cu Steriliza-

toarele cu aer uscat, care sunt în
continuare utilizate pe scară
largă, aburul eliberează de 300 de
ori mai multă energie, reducând
astfel foarte mult timpul dedicat
platoului de sterilizare (3 secunde
față de 60 de secunde) și totodată
timpul unui ciclu, chiar dacă tot
procesul se desfășoară la o tempe-
ratură mai scăzută  (134°C vs
180°C). Pe lângă scurtarea tim-
pului, cel mai apreciat beneficiu
pentru utilizatori este că toate in-
strumentele (inclusiv piesele de
mână) pot fi procesate în mod re-
petet, fără a le fi afectate caracte-
risticile. 

Există vreo referinţa validată
pentru sterilizatoare?

EN 13060 este norma euro-
peană de referința pentru sterili-
zatoarele mici cu abur care sunt
utilizate pe scară largă în unitățile
de asistență medicală, în cabine-
tele de stomatologie și din ce în ce
mai mult la cei care fac tatuaje,
pierceuri și chirurgii veterinari.
Această normă, publicată în iunie
2004, a crescut nivelul de perfor-
manță al sterilizatoarelor până la
nivelul celor din spitale, care îm-
bunătățesc prevenția și previn ris-
cul infecțiilor încrucișate. 

În mod evident se definește
modul în care sterilizatoarele ar
trebuie să fie construite din punct
de vedere tehnic. Cu toate aces-
tea, ceea ce e și mai important
pentru utilizator este descrierea și
clasificarea ciclurilor de sterili-
zare B, S și N. S-a constatat că ma-
joritatea producătorilor de sterili-
zatoare, chiar și cei din afara Eu-
ropei, fac referințe la EN 13060.

În ce fel ciclul de sterilizare
ar putea să fie nepotrivit?

Fiecare instrument, de la fie-
care firma producătoare este fa-
bricat diferit. Fiecare are propriul
design și propria tehnologie de fa-
bricare. Complexitatea fiecăruia
corespunde unei rezistențe speci-
fice la pătrunderea aburului. 

Standardul din Australia/
Noua Zeeilanda precizează în
mod explicit: „ Alegerea sterili-
zatorului și a ciclului de sterili-
zare poate fi inadecvat pentru
anumite elemente sau tipuri de în-
cărcătură”AS/NZ 4815:2006.

Așa cum s-a menționat ante-
rior, aburul este mediul ideal de
sterilizare, fiind demonstrat că
vine în contact atât cu toate supra-
fețele externe cât și cu cele interne

ale instrumentelor.  Ce ar putea
impiedica aburul să ajungă în
toate cavitățile interne? Pur și
simplu, aerul. Prin urmare, faza
inițială a ciclului, de îndepărtare a
aerului din sterilizator, este cru-
cială. Nivelul de aer rezidual din
interiorul sterilizatorului trebuie
să fie aproape 0% ca să asigure pă-
trunderea corespunzătoare a abu-
rului inclusiv pe elementele cele
mai dificile, ca piesele de mână de
mică sau mare viteză sau produ-
sele poroase. Aerul ramas în inte-
riorul unui lumen împiedică abu-
rul să ajungă în acel loc și să steri-
lizeze zona respectivă.  

Dificultatea de sterilizare e cu
atât mai mare când instrumenta-
rul e ambalat în pungi. De aceea
foarte multe ghiduri de sterilizare
avertizează că „Selectarea gre-
șită a ciclurilor de sterilizare
poate duce în final la instrumente
nesterile”.

Pentru a verifica acest punct de
vedere, s-a efectuat următorul
test:

O pipetă de sticlă deschisă la
ambele capete a fost umplută cu
un lichid și apoi a fost supusă ci-
clurilor B și S  pentru a compara și
ilustra îndepărtarea aerului din
interior, respectiv a capacității de
pătrundere a aburului. 

Imaginea cu ciclul N demons-
trează că aburul nu a putut pă-
trunde în interiorul tubului.
Aceasta parte a suprafeței interne
nu va putea fi sterilizată.

Clasificare cuprinzătoare a
încărcăturii

Tabelul de mai jos descrie 
clasificarea încărcăturii (din ste-
rilizator) conform normelor
EN13060. Sunt de fapt 6 „familii”
de încărcături considerate a fi
procesate neambalate și păstrate

sterile până în momentul utiliză-
rii, sau ambalate o dată sau de
două ori sau împachetate (pot fi
depozitate și transportate). În to-
tal sunt 18 tipuri diferite de încăr-
cătură corelate cu 18 provocări
diferite. Prin urmare norma des-
crie metodele de testare cores-
punzătoare care permit producă-
torului să demonstreze ciclurile
care sunt capabile să proceseze ti-
purile de încărcătură pentru care
au fost gândite. 

Testele sunt gândite pentru a fi
rulate și documentate în ceea ce
numim „test tip”, înainte de lansa-
rea pe piață a oricărui sterilizator
nou sau nou tip de ciclu de sterili-
zare. 

Descrierea ciclurilor B, S, N 
Ciclul N 

Produse solide (primele în ta-
bel) ce pot fi neambalate. Nu se
pot transporta, nu se pot depozita,
trebuie utilizate imediat.

Ciclul S
Creat pentru procesarea unor

instrumente Specifice, specifi-
cate de producător pentru ciclu-
rile din tabel. Este esențial ca ci-
clurile să se folosească doar pen-
tru tipul de încărcătură pentru
care a fost gândit creat.

Ciclul B
Oferă un grad ridicat de sterili-

zare (Big = Mare). Acesta proce-
sează toate cele 18 tipuri de încăr-
cături specificate de Standard și
prezentate în tabelul de mai sus.

Cum poate utilizatorul 
să știe că ciclul de sterilizare
e potrivit cu încărcătură?

Producătorul trebuie să ofere
un tabel detaliat care să indice
toate ciclurile disponibile ale apa-

Sterilizarea în stomatologia modernă, făcută corect!

�Neprocesat (a). Procesat cu ciclul B (b).  Procesat cu ciclul N (c)

�Descrierea celor 8 tipuri de incarcaturi.

�Diverse instrumente cu lumen.
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ratului  (B-S-N) și
pentru ce tip de încăr-
cătură sunt indicate.
Este apoi responsa-
bilitatea utilizatoru-
lui (și a medicului)
să se asigure că ci-
clul este potrivit
pentru sterilizarea
inst rumentelor.

Selectarea unui ciclu
greșit poate duce la
nesterilizarea unor
piese și crește astfel
riscul infecțiilor în-

crucișate. 
Optarea pentru un ciclu tip B

este cu siguranță cea mai bună
alegere. Doctorul poate să stea li-
niștit că nicio eroare  nu se va în-
tâmpla în timpul ciclului de steri-
lizare. Nu e nevoie de pregătire
specifică a personalului în ceea ce
privește tipul de încărcătură  sau
tipurile de cicluri de sterilizare.

De câte cicluri avem nevoie?
Sterilizatoarele oferă de obicei

până la 10 cicluri de sterilizare sau
mai mult, ceea ce la prima vedere
ar putea părea un avantaj. Cu toate
acestea, numai unul sau două pot
să fie cu ciclu B la 134°C și/sau la
121°C. Mai e și un al treilea tip
numit „134-PRION“ (sau „Ex-
tended”) care oferă un timp de
platou mai lung, de 18 minute, în
acord cu recomandările OMS
pentru inactivarea proteinei prion
(care determină „Boala vacii ne-
bune”). 

Toate celelate sunt de tip S sau
N și lasă la aprecierea, expertiza și
responsabilitatea operatorului
alegerea ciclului potrivit. Altele
numite „rapide” sau „flash” sunt
uimitor de rapide, ceea ce e de
apreciat, DAR… crește încă
odată riscul pentru ca sunt create
pentru o cantitate limitată de în-
cărcătură. Din punct de vedere le-
gal, cele tip B nu mai au nevoie de
verificarea compatibilității între
încărcătură și tipul de ciclu de ste-
rilizare. E categoric mai sigur!

Cât de rapid e un sterilizator?
Pentru a obține o comparație

concretă între mărci și tehnologii,
mă voi referi în cele ce urmează
doar la ciclurile de tip B. Steriliza-
toarele bine concepute, dotate cu
cicluri B au o durată maximă a ci-
clului de aproximativ 45 de mi-
nute, incluzând și procesul de us-
care. Unele cucluri B rapide con-
cepute pentru o încărcătură mai
ușoară au cicluri cu durata de 20-
30 de minute, cu uscare. Se reco-
mandă testarea oricărui steriliza-
tor înainte de a-l cumpăra, pentru
a verifica caracteristicile pre-
tinse. Trebuie luat în considerare
faptul că durata totală de timp  va-
riază în funcție de greutatea și nu-
mărul de instrumente procesate.

De ce este uscarea atât de
importantă?

După terminarea ciclului și
deschiderea ușilor, pungile
umede nu pot fi considerate ste-
rile, nici nu pot fi păstrate pentru
depozitare și utilizare. Multe ghi-
duri de utilizare fac referire la
acest aspect important. Pungile
umede sunt permeabile și permit
microorganismelor să pătrundă

în interior și să se multiplice.
Umiditatea din interiorul pungi-
lor va reduce semnificativ durata
de viață a instrumentelor. Evident
faza de uscare este o etapă cru-
cială a oricărui ciclu. 

Cât de mult ar trebui să 
cheltuiesc? 

Ca o concluzie, aș putea spune
ca un protocol de igienizare efi-
cient – ce include proceduri bine
puse la punct, personal calificat

bine instruit și echipamente la
standard ridicat – are un cost sem-
nificativ. În orice caz decizia nu
trebuie luată în funcție de preț. Ar

trebui acordată prioritate siguran-
ței personalului și a pacienților. O
singură eroare poate determina
consecințe dramatice, cheltuieli

mult mai mari și tragerea la răs-
pundere a practicianului în cazul
apariție infecțiilor încrucișate.�
www.wh.com

wh.com

ECO- B

OK

SISTEM AUTOMAT DE UMPLERE
Funcţiile automate de umplere și golire 
ale rezervoarelor de apă și închiderea 
automată a ușii îmbunătăţesc ergonomia 
și salvează timp.

CICLU RAPID TIP  B
Programul de sterilizare ECO B este 
un ciclu tip B RAPID cu uscare, pentru 
încărcături mici  de toate tipurile, inclusiv 
pentru instrumentar cavitar ambalat.

MENIU SIMPLU
Toate opţiunile de sterilizare 
sunt foarte usor de accesat de 
la panoul de control. 
Meniu prietenos.

ÎNREGISTRARE AUTOMATĂ A CICLURILOR
Autoclavele LINA au fost proiectate să se 
adapteze cerinţelor dumneavoastra clinice.
LINA permite salvarea rapoartelor ciclurilor 
de sterilizare pe stick USB.

Ofertă valabilă până la 31.12.2015. Preţurile nu conţin TVA. Transport, instalare, școlarizare incluse in pret.

Noul autoclav LINA 
Ciclu ECO-B, sistem automat de umplere cu apă și port 
USB pentru înregistrarea automata a ciclurilor.

GRATIS 1 
INSTRUMENT 
SYNEA VISION 
LA ALEGERE CUMPĂRÂND 

UN AUTOCLAV LINA
Valoare nominală maximă 1.269€*

*Valoarea nu este 
transformabilă în cash

Synea Vision    
> Cap cu inel 5 LED
> Iluminare fară umbre
> Răcire optimă cu 5 spray-uri
> Capete de 4 mărimi
> Suprafaţă rezistentă la zgârieturi
> Rulmenţi ceramici
> Termodezinfectabilă
> Sterilizabilă in autoclav 3.950€ 4.400€

17 litri // 5.400€ 22 litri // 5.900€
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�Anatomia canalului radi-
cular, cu toată complexita-
tea sa inerentă, încă repre-
zintă o provocare foarte im-
portantă a terapiei moderne
a canalului radicular. Chiar
și cu numeroasele pro-

grese ale
tehnologiei, nu suntem încă capa-
bili să curățăm complet și să mo-
delăm sistemul de canale radicu-
lare. Este adevărat că acele rota-
tive NiTi reprezintă un instru-
ment de tratament foarte util, dar
încă învățăm și descoperim cum
să le folosim în mod eficient pen-
tru a obține cel mai bun rezultat
clinic posibil în ceea ce privește
biologia și anatomia existente.

Anatomia pare, de multe ori,
solicitantă deoarece reprezintă
mai multe zone capcană și pericu-
loase în timpul procesului de mo-
delare și curățare. Acest lucru este
valabil pentru întreaga lungime a

canalului, dar în special pentru re-
giunea apicală. Acele din oțel in-
oxidabil sunt încă primele ace
care sunt utilizate, cele de dimen-
siuni mici, de obicei nu mai mari
de #15, pentru a evita eșecurile
cauzate de deplasarea apicală.
Acele rotative pot modela mai
bine și mai rapid decât acele ma-
nuale din oțel inoxidabil, dar în
funcție de designul lor și aliajul
folosit acestea pot duce la defor-
marea sau îndreptarea canalului.
Din acest motiv, este esențial să se
înțeleagă designul atât al instru-
mentului, cât și al aliajului.

Conform mai multor studii, in-
strumentele de bază cu secțiune
transversală triunghiulară modi-
fică adesea forma existentă a ca-

nalului prin îndreptarea lor în trei-
mea mijlocie. Într-un canal me-
zial, acest tip de instrument va
duce de multe ori la perforare 
datorită tendinței instrumentului
de a se sprijini pe porțiunea in-
ternă a peretelui canalului. A fost
demonstrat faptul că, folosind
acest instrument într-o mișcare
de reciprocitate, cu unghiuri
fixe de rotație, debris-ul este
împins înainte și în afara sis-
temului de canale radicu-
lare prin compactarea de-

bris-ului în interior by
packing the debris in-

ternally. 
Canalul, în

sine, este
ceea ce ar

trebui să
vă conducă

în jos; el de-
termină mo-

dul în care tre-
buie negociat și modelat. Ce

vreau să spun este că un canal nu
are curbura regulată, nici recu-
rentă. Fiecare canal are o anato-
mie și curbură unică; de aceea, el
determină atât viteza de rotație,
cât și unghiul de angajare între ac
și dentină. Fiecare canal ghidează
acele în interiorul lui în condiții
de siguranță și păstrează forma
inițială a sistemului de canale ra-
diculare.

Cea mai recentă inovație de la
Axis Sybron – Endo, TF Adapta-
tive (Fig. 1), permite o flexibili-
tate completă a unghiului de rota-
ție și, prin urmare, viteza și pute-
rea necesară pentru a prepara ca-
nalul. Forțele principale care duc
la separarea canalului sunt obo-
seala torsională și ciclică. Atunci
când acestea sunt combinate,

există o tensiune substanțială pe
ac în timpul procedurii de mode-
lare. Deoarece anatomia fiecărui
canal este diferită, uneori întâm-
pinăm dificultăți în utilizarea ace-
lor în rotație continuă. În aceste
situații, Adaptive Motion poate fi
de mare ajutor în modelarea cana-
lelor în condiții de siguranță, res-
pectând anatomia originală. În
cazul unei curburi mai dificile,
unghiurile de rotație sunt mai
mici și se schimbă în funcție de
tensiunea aplicată pe instrument.
Din punct de vedere clinic este
foarte dificil să se simtă aceste
schimbări, dar le putem deter-
mina prin sunetul pe care îl face
acul care progresează mai lent sau
la un unghi mai mic. Aceasta asi-

gură automat forța echilibrată ne-
cesară instrumentulului pentru a
se adapta la canal, pentru a asi-
gura forma optimă pentru curăța-
rea sistemului de canalele radicu-
lare. Acest lucru este cel mai bine
descris ca rotație întreruptă, dar
continuă cu mișcare de reciproci-
tate variabilă, în funcție de rezis-
tență.

Cazul 1 
„Speriat“ este cuvântul potri-

vit pentru a descrie sentimentele
mele de atunci când am văzut
prima dată această radiografie
(Fig. 2). Pacienta și eu eram
foarte preocupați de tratamentul
acestui molar mandibular. A fost
nevoie de 18 luni pentru ca ea să
revină la cabinet. Din fericire, în
canalele ei a fost aplicat un ames-
tec dublu de antibiotic și o canti-
tate mică de steroizi pentru a men-
ține o anumită stabilitate în
această perioadă lungă de timp.
Deoarece eficacitatea pastei tem-
porare s-a diminuat, pacienta a
solicitat o programare la cabinet.

După ce pacientul s-a așezat în
scaun, ceilalți stomatologi din cli-
nica mea păreau mai încântați de
acest caz decât eram eu, deoarece
tot veneau în cabinetul meu. După
câteva secunde de utilizare a En-
doVac am verificat permeabilita-
tea canalelor cu ajutorul unui ac
precurbat K-file #10. Rădăcinile
distale mi-au captat atenția deoa-
rece pe radiografia preoperatorie
se observa o anatomie foarte ciu-
dată. La o cercetare foarte atentă a
canalului am fost în măsură să sta-
bilesc faptul că exista un singur
orificiu ce ducea la acest sistem
foarte complex de canale radicu-
lare cu multiple canale.

Începând în siguranță cu piesa
manuală M4 Safety Handpiece
(SybronEndo) și un ac K-file #10,
am stabilit permeabilitatea și am
creat o cale mai puțin tensionată
pentru acele NiTi. Am folosit o
secvență de soluții de irigare a
preveni blocarea cu rumeguș den-
tar a accesului către restul siste-
mului de canale radiculare. Mo-
delarea canalului a reprezentat o
provocare, iar apoi a sosit mo-
mentul pe care toată lumea îl aș-
tepta.

Am ales Motion Adaptive pe
Elements Motor (Axis Sybron
Endo) și aveam în minte regula de
aur a conicității mai mici din spa-
tele curburii. Având în vedere că a
fost un caz foarte neobișnuit, am

ales să-l abordez într-un mod dife-
rit. Am folosit mai întâi acul
#25.80 Twisted File (Sybro-
nEndo) pentru doar câțiva mili-
metri de la orificiul canalului pen-
tru a facilita accesul altor ace și
pentru a avea o lungime de lucru
stabilă. Am folosit apoi un ac K-
file #10 pentru a stabili lungimea
de lucru. Am realizat modelarea și
curățarea mai întâi cu un instru-
ment de TF Adaptive S2 (#20,04),
introducându-l cât mai profund de
câteva ori în modul Adaptive Mo-
tion. A fost interesant să se poată
simți și auzi diverse sunete și mo-
dificarea vitezei de fiecare dată
când acul a intrat într-un canal sau
după introducerea repetată în ace-
lași canal. După acesta, a fost folo-
sit un ac #25.04 TF Adaptive și cu
el a fost atinsă lungimea de lucru
în toate canalele doar în cateva se-
cunde de instrumentare.

În opinia mea, extinderea api-
cală a ultimilor 3mm este esen-
țială pentru succesul în endodon-
ție. Prin urmare, am decis să în-
chei cu un ac K3 (SybronEndo) cu
conicitate 0,2, deoarece conicita-
tea nu este la fel de importantă ca
și dimensiunea în ceea ce privește
lărgirea apicală. 

Secvența de soluții de irigare
folosite a fost eficace în preveni-
rea blocării sistemului de canale
radiculare de către stratul de ru-
meguș dentar, utilizând iriganții
cu EndoVac (SybronEndo). Pre-
siunea apicală negativă a făcut
posibilă aplicarea soluțiilor de iri-
gare într-un mod foarte sigur, efi-
cient și eficace. EndoVac este o
modalitate excelentă de a usca un
canal prin eliminarea majorității
lichidelor din sistemul de canale
radiculare, împiedicând astfel

blocarea materialului obturație
compactat, utilizând o tehnică de
condensare la cald modificată
pentru a sigila sistemul de canale.

Radiografia postoperatorie
(Fig. 3) a arătat faptul că acest
complex a fost curățat și modelat
adecvat și a verificat necesitatea
protocolului de irigare, selectarea
acelor, precum și metoda de rota-
ție, ceea ce a împiedicat compacta-
rea debris-ului în istm. Canalul din
mijloc al rădăcinii distale nu a fost
atins de niciun instrument. Deși ra-
diografia nu poate dezvălui în tota-
litate complexitatea, anatomia și
curburile acestui molar, pacienta a
plecat de la cabinet mai mult decât
fericită deoarece ea a putut să păs-
treze molarul natural. 

Cazul 2 
De obicei, molarii secundari

maxilari sunt înșelători și au,
uneori, o cavitate de acces ciu-
dată. În plus, doar rareori pacien-
tul poate să deschidă gura destul
de larg pentru ca medicul dentist
să poată lucra corect și conforta-
bil.

Pe radiografia preoperatorie
(Fig. 4) se vedea clar un canal dis-
tal bine modelat, precum și unele
probleme periapicale. Găsirea
celui de-al doilea canal mezial a
fost foarte dificilă din cauza an-
gulației treimii coronare și reali-
zarea accesului în linie dreaptă
necesita îndepărtarea unei părți
mari din structura dintelui, făcând
astfel acest molar vulnerabil la
fracturi. 

A fost selectat TF Adaptive
mic și, după verificarea permea-
bilității și utilizarea M4 Safety
Handpiece timp de 10–15 de se-
cunde pe canal, primul ac (verde)
a atins lungimea de lucru.

Am stabilit că acul rotativ a
pregătit canalul suficient pentru
a menține o lungime stabilă de
lucru. Acesta a fost urmat de al
doilea ac (galben) până la lungi-
mea de lucru, iar acul final (de
culoare roșie) a atins și el lungi-
mea de lucru doar după câteva 
încercări în modul Motion Adap-
tive. 

Modelarea canalului distal nu
a fost o problemă și am putut simți
faptul că acele au fost schimbate
și adaptate la situația clinică spe-
cifică, de fiecare dată ele fiind în
contact cu dentina. Radiografia
postoperatorie (Fig. 5) prezintă
forma canalului distal și poate fi
analizat accesul către canalele
meziale.�

This article is a reprint from roots
international magazine of endo-
dontology No. 3/2013

Adaptare la anatomie, ghidată de către canal
By Dr. Philippe Sleiman, Liban

Dr Philippe Sleiman

Advance American Dental Center
Abu Dhabi/Dubai, UAE
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�Fig. 1
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LIGA STUDENTILOR LA MEDICINA
DENTARA BUCURESTI C6/
LIPAKO 2013 S.L. C6/39
LOGIC NET SRL C5/36A

M
MANDRAGORA OS COM SRL C4/72
MEDFARM TRADING SRL C5/48
MEDICA M3 COMEXIM SRL C4/3
MEDICA Z3 SRL C5/17
MEDICAL PARTNER SRL C5/30
MEDIDENT ITALIA C6/76
MEDITECH INDUSTRY C6/59
MEDITECH INSTRUMENTS C6/81
META ERGONOMICA DI 
MERLO MARIO C4/02
MIS IMPLANTS 
DISTRIBUTION SRL C4/76
MOZO - GRAU C4/64-65

N
NEW YORK DENTAL SRL C5/39
NUTECHNOLOGIES SRL C6/83

O
OLIN TRANS SRL C6/09
ORADENTMED SRL C5/33
ORTHO STAR LTD C6/30
ORTOFORUM SRL C5/44
OXA DENT FORTE SRL C4/63
OXA DENT FORTE SRL C4/19
OXA DENT FORTE SRL C5/31

P
PATIFARM SRL C4/7

PATIFARM SRL C5/24a
PCS PROFESSIONAL CLEANING 
SERVICES SRL C6/82
PI DENTAL FOGASZATI GYARTO 
KFT C6/55
PLANMECA OY C4/5-6
PLURIFARM DENT SRL C4/75
PROFESSIONAL GRUP PLUS SRL C4/77

R
RED INTERNATIONAL SRL C5/26

RIMDENTAL DISTRIBUTION 
RADULESCU GEORGIANA C6/51
RONTIS ROMANIA PHARMA SRL C5/49

S
SAAB DENTAL SISTEM SRL C4/67-68
SAFRA IMPLANT SRL C5/24
SANEX SA C5/25
SCHUTZ DENTAL GMBH C5/29
SIMOS LABOR INVEST SRL C6/47
SISTEME DENTARE DIGITALE C5/20
SITEA ROMANIA SRL C4/01
SKY-DENT EQUIPMENT SRL C6/67
SMART DENTAL 
SERVICES SRL C4/69
SPAZZOLIFICIO PIAVE C6/48
SPOTLIGHT SRL C6/45
STEMPLANT DENT SRL C6/72
STODENT TRADE SRL C6/52
STOMACOM IMPORT EXPORT C5/78
STOMADENT SK C5/24B
STYLE TECH DIGITAL SRL C5/20

T
TAG GRUP SRL C5/23
TAG GRUP SRL C6/02
TEHNO ELECTRO MEDICAL 
COMPANY SRL C5/12
TERRAMOLD 
SOLUTIONS SRL C6/36-37
THIENEL DENTAL e.K C5/50-51
TITAN SURGICAL CO C6/75
TITANIUM COMPONENT C6/64
TRATE AG C5/34

U
UNIDENT PLUS SRL C6/03

V
VETRO DESIGN SRL C5/15
VITAL DENT SRL C5/35

W
WHITE DENT PLUS SRL C5/28

Y
YTS DENTAL SRL C4/14

Z
ZIRKON DENTAL DIGITAL SRL C5/13
ZIRKONZAHN GmbH C6/77
ZIVECO DENTAL 
TECHNOLOGIES SRL C6/35
ZIVECO DENTAL 
TECHNOLOGIES SRL C6/78

AD
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� Ateneul Român
Adresa: Str. Benjamin Franklin 1

Opera arhitectului francez Al-
bert Galleron, care a proiectat, de
asemenea, Banca Națională a Ro-
mâniei, Ateneul a fost finalizat în
1888, finanțat aproape în între-
gime cu bani donați de publicul

larg. Una dintre campaniile de
strângere de fonduri publice
proeminentă în România, „Dați
un leu pentru Ateneu” a salvat
proiectul după ce patronii inițiali
au fugit cu fondurile. În interiorul

sălii de concerte sunt fresce vo-
luptoase care acoperă tavanul și
pereții. Renumită în lume pentru
acustica deosebită,  sala de con-
certe este cea mai renumită din
București, dar este și sala unde

concertează Filarmonica George
Enescu.

�  The Romanian Athenaeum
Address: Str. Benjamin Franklin 1

The work of French architect
Albert Galleron, who also de-
signed the National Bank of Ro-
mania, the Athenaeum was com-
pleted in 1888, financed almost
entirely with money donated by the
general public. One of the preemi-
nent public fundraising cam-
paigns ever in Romania, the “Give
a penny for the Athenaeum” cam-
paign saved the project after the
original patrons ran out of funds.
Inside the concert hall, voluptuous
frescoes cover the ceiling and
walls. Renowned worldwide for its
outstanding acoustics, it is
Bucharest’s most prestigious con-
cert hall and home of the Roman-
ian George Enescu Philharmonic.

� Centrul Vechi si 
Zona Lipscani 

Farmecul unic al orașului
poate fi cel mai bine observat în
zona cunoscută sub numele de
Lipscani, care constă dintr-un
amestec de străzi între Calea Vic-
toriei, B-dul. Brătianu, Bd. Re-
gina Elisabeta și râul Dâmbovița.
O zonă rezidentială care odată era
plină de farmec, centrul vechi al
orașului este acum renovat deve-
nind un cartier de lux.

Astăzi, această zonă este casa
mai multor galerii de artă, maga-
zine de antichități și cafenele. 
Intr-o zi frumoasă, vă puteți
plimba pe străzile înguste pietruite
și vă puteți imagina negustorii
afară din magazinele lor, încura-
jând oamenii să le cumpere marfa
și negociind prețurile cu ei. Nu 
uitați să opriți la  Hanul cu Tei, care
este o curte dreptunghiulară între
Strada Lipscani și Strada Blanari. 

�  Old Center 
and Lipscani District 

Perhaps the city’s unique
charm can be best observed in the
area known as Lipscani, which
consists of a jumble of streets be-
tween Calea Victoriei, Blvd. Bra-
tianu, Blvd. Regina Elisabeta and
the Dambovita River. A once-
glamorous residential area, the
old city centre is now slowly being
refashioned into an upscale
neighborhood.

Today, the area is home to
many art galleries, antique shops
and coffeehouses. On a beautiful
day, you can stroll down the nar-
row cobblestone streets and
imagine the shopkeepers outside
near their stores, encouraging
people to buy their merchandise
and negotiating prices with them.
Don’t forget to stop by Hanul cu
Tei, which is a rectangular court-
yard between Strada Lipscani
and Strada Blanari.

�Palatul Parlamentului 
Adresa: Calea 13 Septembrie 1,
Intrarea A3

Construit de liderul Partidului
Comunist, Nicolae Ceaușescu,
Palatul Parlamentului (cunoscut

Sightseeing

Sfaturi pentru vizitatori în București
Tips for visitors to Bucharest

AD
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anterior ca Palatul Poporului),
este cea mai mare clădire admi-
nistrativă din lume, după Penta-
gon. A fost nevoie de 20.000 de
muncitori și 700 de arhitecți pen-
tru a fi construit. Palatul are 12
etaje, 1.100 de camere, un hol
328-ft lung și patru niveluri sub-
terane, inclusiv un enorm buncăr
nuclear.

Când construcția a început în
1984, dictatorul intenționa  să fie
transformat în reședința sa. As-
tăzi, adăpostește Parlamentul
României și servește ca un centru
de conferințe internaționale.
Construit și mobilat cu materiale
exclusiv românești, clădirea re-
flectă munca celor mai buni arti-
zani  din țară. Un tur poartă vizita-
torii printr-o mică parte a camere-
lor strălucitoare , săli imense și să-
lile folosite de Senat (atunci când
nu este în sesiune).Interiorul este
un display de lux de candelabre de
cristal, mozaicuri, lambriuri de
stejar, marmură, frunze de aur, vi-
tralii și podele acoperite cu co-
voare bogate.

Fapte interesante:
– Acesta este a doua clădire de bi-

rouri din lume ca suprafată
(după Pentagon), și a treia  ca
volum (după Cape Canaveral
din SUA și Marea Piramidă din
Egipt);

– Candelabru de cristal din Sala
Drepturilor Omului cântărește
2,5 tone;

– Unele dintre candelabre au
7.000 de becuri.

Deschis: Luni – Duminică:
10:00-16:00

�Parliament Palace
Address: Calea 13 Septembrie 1,
Intrarea A3

Built by Communist Party
leader, Nicolae Ceausescu, the
colossal Parliament Palace (for-
merly known as the People's
Palace) is the second largest ad-
ministrative building in the world
after the Pentagon. It took 20,000
workers and 700 architects to
build. The palace boasts 12 sto-
ries, 1,100 rooms, a 328-ft-long
lobby and four underground 
levels, including an enormous nu-
clear bunker.

When construction started in
1984, the dictator intended it to
be the headquarters of his go -
vernment. Today, it houses Ro-
mania's Parliament and serves
as an international conference
centre. Built and furnished ex-
clusively with Romanian materi-
als, the building reflects the work

of the country's best artisans. 
A guided tour takes visitors
through a small section of daz-
zling rooms, huge halls and
quarters used by the Senate
(when not in session). The inte-
rior is a luxurious display of
crystal chandeliers, mosaics,
oak paneling, marble, gold leaf,
stained-glass windows and
floors covered in rich carpets. 

Interesting facts:
– It is the world's second-largest

office building in surface (after
the Pentagon) and the third
largest in volume (after Cape
Canaveral in the U.S. and the
Great Pyramid in Egypt);

– The crystal chandelier in the
Human Rights Hall (Sala Drep-
turilor Omului) weighs 2.5
tons;

– Some of the chandeliers have as
many as 7,000 light bulbs. 

Please note that Parliament
Palace is the govermental building
and remember to take your ID with
you if you plan to go inside. 

Open: 
Mon. - Sun. 10:00am - 4:00pm

Romanian Cuisine

� Restaurant Carul cu bere
Adresa: Str. Stavropoleos 3-5 

Deschis în 1879, acest faimos
restaurant  a devenit unul dintre
locurile de întâlnire cele mai po-
pulare pentru literați din Bucu-
rești, care se adună pentru a dis-
cuta chestiuni de zi cu zi. Stilul ar-
hitectural neo-gotic se reflectă
atât în fațadele și decorațiunile in-
terioare: coloane, arcade, cande-
labre, o scară de lemn, cât și în
mobilier și picturile murale de pe
pereți și tavan.

� The Beer Cart Restaurant
Address: Str. Stavropoleos 3-5 

Opened in 1879, this famous
restaurant and beer house soon
became one of the most popular
meeting places for Bucharest's
literati who would gather to dis-
cuss matters of their time. Its neo-
gothic architectural style is re-
flected both in the façades and the
interior decorations: columns,
arches, chandeliers, a wooden
staircase, furniture and murals
on the walls and ceiling. 

� Hanul lui Manuc
Adresa: Str. Franceză nr. 62-64 

Construit între 1804 și 1808 de
bogatul negustor armean Emanuel
Marzaian (numit de turci, Bey lui
Manuc), hanul a fost martor în
1812 la discuțiile preliminare ale
Tratatului de pace care a pus capăt
războiului ruso-turc (1806-1812).
Un loc de  relaxare si întâlnire pre-
ferat  de oamenii de afaceri din  zi-
lele noastre, Hanul lui Manuc și-a
păstrat stilul său vechi și atmos-
fera. Acum este transformat în ho-
tel cu  restaurant, o cramă și un ma-
gazin de produse de patiserie.

� Manuc’s Inn
Address: Str. Franceza 62-64

Built between 1804 and 1808
by the wealthy Armenian trader
Emanuel Marzaian (called by the
Turks, Manuc Bey), the inn was
witness in 1812 to the preliminary
talks of the Peace Treaty that put
an end to the Russian-Turkish
War (1806-1812). A favorite
meeting and resting place for
tradesmen in those times,
Manuc's Inn has preserved to this
day its old style and flavor. It now
serves as a hotel with a restau-
rant, a wine cellar and a pastry
shop.

� Restaurant Lacrimi 
și Sfinţi

Adresa: 
Sepcari 16, Centrul Vechi

Lacrimi şi Sfinţi este un restau-
rant românesc atipic cu o bucătă-
rie modernă/contemporană. Re-
țete vechi de 100 de ani sunt rein-
terpretate și reașezate, arome
pierdute, arome inventate, toate
la un loc. 

� Tears and Saints 
Restaurant 

Address: 
Sepcari Street 16, Old City

Tears and Saints is an atypical
Romanian restaurant with a mo -
dern kitchen/contemporary. 100
year old recipes are reinterpreted
and relocated, lost flavors, aro-
mas invented all together.

International Cuisine

� Trattoria Il Calcio 
Adresa: Șoșeaua Nordului 7-9
Sectorul 1, București

Talentul și pasiunea cu care ne
prezentăm în fața clienților noștri
precum și iscusința cu care prepa-

răm specialitățile bucătăriei ita-
liene fac din Trattoria Il calcio un
renume pe piața restaurantelor
din București.

Rezervare: 
0724.706.665

� Trattoria Il Calcio
Address: Soseaua Nordului 7-9 
District 1, Bucharest 

The talent and passion to-
wards our clients as well as the
skills in preparing specialities of
italien cuisine makes from Tratto-
ria Il Calcio one of the best res-
taurants in Bucharest. 

Rezervations: 
0724.706.665

� LOFT 
Restaurant & Lounge

Adresa: Metropolis Center 
Bucharest, Aripa de Vest, 
Corp A, Parter

LOFT e în egală măsură res-
taurant și lounge.

Conceptul fusion capătă în
acest loc nuanțe din cele mai sur-
prinzătoare și se regăsesște în
aproape toate aspectele: bucătă-
rie, arhitectură, bar, muzică, eve-
nimente și petreceri. Toate sunt
coerente cu un concept original
care generează o energie cu totul
specială.

� LOFT 
Restaurant & Lounge

Address: Metropolis Center 
Bucharest, West Wing, 
Ground Floor

LOFT is equal parts restau-
rant and lounge.

It’s fusion, in a colorful and
surprising way, that can be seen
in almost every aspect present:
from the kitchen, to its bar,
through the architecture, the mu-
sic, the events and the parties. All
of these are coherent, with this
original concept that generates
its own special energy. 

� Casa di David
Adresa: Parc Herastrau, 
Sos. Nordului Nr. 7-9

Casa di David este un exem-
plu foarte bun de bucătărie fu-
sion internațională. Dincolo de
mâncarea excelentă au, de ase-
menea, o mare selecție de vinuri
și băuturi.

� Casa di David
Address: Parc Herastrau, 
Sos. Nordului Nr. 7-9

Casa di David is a great exam-
ple of international fusion
kitchen. Beyond excellent food
they have also a great selection of
wines and liquiers.

� 18 Lounge 
Adresa: 3-5 Piaţa Presei Libere,
Bucureşti,City Gate Tower Sud,
etajul 18

Situat pe acoperișul City Gate
Tower Sud (în apropiere Pullman
Hotel), locul tău este deschis în
fiecare zi începând la ora 10:30.

Masa de prânz de afaceri: de la
12:00 la 17:00, în timpul săptă-
mânii. 

� 18 Lounge
3-5 Presei Libere Square, 
Bucharest,City Gate South 
Tower, 18th floor

Located on the rooftop of the
City Gate South Tower (nearby
Pullman Hotel), your venue is
opened everyday starting 10:30.

Business lunch: from 12:00 to
17:00, during weekdays.

� AFI Palace Cotroceni
Adresa: Bulevardul Vasile 
Milea 4, București

� AFI Palace Cotroceni
Adresa: Bulevardul Vasile 
Milea 4, București

� Plaza Romania Mall 
BD. Timişoara, Nr.26Z, Sector 6,
Bucureşti

� Plaza Romania Mall 
Timisoara Av. No. 26Z, District 6,
Bucharest

� Promenada Mall 
Calea Floreasca 246B, 
București

� Promenada Mall
Calea Floreasca 246B, 
Bucharest

� Băneasa Shopping City 
Șoseaua București – Ploiești, 
Nr. 42D, Sector 1, București

� Baneasa Shopping City 
Highway Bucharest - Ploiesti, 
no. 42D, District 1, Bucharest
(On the way to the Otopeni 
Interantional Airport)

Restaurante

Shopping

� Ateneul Român. �Romanian Athenaeum. �Bucureşti. �Bucharest. �Centrul Vechi şi Zona Lipscani. �Old Centre and Lipscani District.
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