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Ziar ofi cial 
today este ziarul offi cial al expoziției DENTA 
distribuit în perioda 20—22 octombrie 2016, 
București — Centrul Expozițional Romexpo.

Dental products in focus
DENTA — cea mai importantă expoziție în 
domniul medicinii dentare în Romănia vă 
invită să afl ați care sunt ultimile noutăți în 
domeniu și ce oferte au pregatit companiile.

What’s on in Bucharest 
Bucureștiul se deschide în fața dumneavoas-
tră și vă așteaptă sa-l descoperiți pas cu pas. 
In today gasiți informații despre oraș, mân-
care și captivanta viață de noapte. 
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  Ziarul today, cel 
mai cunoscut ziar la 
nivel mondial distri-
buit gratis pe durata 
expozițiilor, devine 
începând din 2013, 
ziarul oficial al 
DENTA. Este conce-
put pentru a vă oferi 
dvs, vizitatorul, in-
formații cât mai 
complete și utile 
despre expozanți, 
producători, impor-
tatori și distribuitori 
de echipamente și 
accesorii de medi-
cină dentară, dar și 
pentru a vă prezenta 
cele mai noi oferte în domeniu.

DENTA este cea mai repre-
zentativă manifestare de profi l din 
 România și reprezintă cadrul cel 
mai adecvat pentru prezentarea celor 
mai recente tehnologii dezvoltate în 
domeniu, pentru pătrunderea pe noi 
piețe, dar și pentru achiziționarea de 
produse și echipamente la prețuri 
speciale, oferite doar în perioada 
expoziției. 

Expozițiile oferă întotdeauna 
oportunitatea de a intensifi ca con-
tactele cu clienții, oferă oportunități 
noi de afaceri, întâlniri între fab-
ricanți și utilizatori, precum și 

 posibilitatea lansării 
de noi produse.
Pe parcursul urmă-
toarelor 3 zile veti 
avea foarte multe 
de descoperit în 
București, începând 
cu numeroasele pre-
zentări din cadrul 
expoziției și conti-
nuănd cu frumuse-
țile orașului, mân-
carea delicioasă și 
captivanta viață de 
noapte. 

Din partea So-
cietății de Stomato-
logie Estetică din 

România vă urez bun venit la 
DENTA – Expoziția Internațională 
de Produse și Echipamente pentru 
Medicină și Tehnică Dentară și vă 
invit să vizitați standul SSER și să 
afl ați informații despre Congresul 
Internațional de Estetică Dentară, 
organizat în perioada 18–20 Mai 
2017 la J.W. Marriott Grand Hotel 
București.

Cu sinceritate, al Dvs.,

Dr. Florin Lazarescu
Președinte – Societatea Euro-

peană de Cosmetică Dentară 
Director Corporații – Societatea de 

Stomatologie Estetică din România 

 today newspaper, the best known 
worldwide dental trade show 
newspaper, becomes in 2013, the 
offi cial newspaper at  DENTA. It is 
designed to offer you, as a visitor, 

complete and usseful informations 
about exhibitors, producers and 
dental equipment, distribuitors, and 
also to present hottest offers in 
dental fi eld.

DENTA is the most important 
Romanian trade fair in the industry 
of dentistry, and represents the 

Dr. Florin Lazarescu
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Dürr Dental îndeplinește cele mai exigente standarde: Sisteme de produse cu 
servicii precise și compatibile fac activitatea dumneavoastră mai eficientă, munca de 
zi cu zi pentru dumneavoastră și pentru echipă mai ușoară și în același timp mai 
sigură. Cu Dürr Dental sunteţi perfect în orice tratament.  
Mai multe pe www.duerrdental.com

COMPRESOARE   |  POMPE  ASPIRAŢIE   |   IMAGISTICĂ   |   ÎNGRIJIRE DENTARĂ   |   SISTEM IGIENĂ 

Cel mai bun pentru activitatea dumneavoastră. 
Sistemul Dürr Dental.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm contactaţi: Dürr Dental, Alina Popa, Mobil +40 745 285 285, E-mail: popa.a@duerrglobal.com

Bine ați venit la DENTA Welcome at DENTA
Expoziția internatională de produse și echipamente pentru medicină și tehnică dentară Dentistry and dental technologies international exhibition

» Pagina 2 » Pagina 2

© Iulian Dragomir/Shutterstock.com



DENTA 201602

Editorial/Administrative offi ce:

Societatea de Stomatologie Estetică din România (SSER)

Str. Dr. Louis Pasteur 1A

cod postal: 050533

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 20—22 octombrie 2016, București. 

Toate articolele și pozele publicate în ziar sunt prote-
jate de legea dreptului de autor. Toate încercările de 
reproducere, 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

AD

Informații utile Useful information
Organizator Organizer
Romexpo 
Mărăști Blvd, nr. 65—67, Căsușa postală 32–3, 011465, București, România
Telefon: +40 21 207 70 00, Fax: +40 21 207 70 70, E-mail: denta@romexpo.ro

Programul expozițional
Joi, 20 octombrie 2016: între orele 10:00—18:00
Vineri, 21 octombrie 2016: între orele 10:00—18:00
Sămbătă, 22 octombrie 2016: între orele 10:00—18:00
Prețul unui bilet de intrare pentru vizitatori este de 10 lei.

Exhibition hours
Thursday, 20 October 2016: 10:00—18:00, Friday, 21 October 2016: 10:00—18:00
Saturday, 22 October 2016: 10:00—18:00, Admission fee: 10 RON 

Acces vizitatori
Accesul vizitatorilor in Centrul Expozitional ROMEXPO se realizeaza:
Pietonal: prin intrarile A si B; Auto: prin intrarile B si D.

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

Parcare
ROMEXPO dispune de spații de parcare amenajate, prin care vă asigură confor-
tul și siguranța autovehiculelor pe toată perioada de desfășurare a expoziției.

Parking
ROMEXPO has designated parking spaces, which will ensure comfort and safety 
vehicles throughout the exhibition period.

Tematica expozitie
1. Cabinete de medicină dentară
1.1 Echipamente
1.2 Instrumentar
1.3 Accesorii
1.4 Materiale
1.5 Produse chimico-farmaceutice

2. Laboratoare de tehnică dentară
2.1 Echipamente, 2.2 Instalații, 2.3 Materiale, 2.4 Instrumentar

3. Servicii, informații, comunicare și organizare
3.1 Service pentru echipamente
3.2 Sisteme de procesare date clienți
3.3 Sisteme de organizare a cabinetelor și laboratoarelor dentare
3.4 Media, publicitate, literatură de specialitatate
3.5 Sisteme de curierat pentru clienți

4. Produse de igienă orală

Exhibition & trend index
1. Dental offi ce
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 Installation, 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 cabinets and dental laboratories
3.4 Media, advertising, specialists literature
3.5 Delivery systems for clients 

4. Dental hygiene products

appropriate platform for presenting 
the most recent technologies devel-
oped in the fi eld, for entering on new 
markets and also for purchasing 
products and equipment at special 
prices, offered only during the exhi-
bition. 

Trade fares always give a great 
opportunity for intensifying contacts 
with costumers, new business open-
ing, face to face meetings between 

manufacturers and users, market 
analyses and launching of new prod-
ucts.

During the next three days, there 
is a lot to explore in Bucharest, from 
numerous products presentation, to 
beautiful city and it s delicious food 
and captivating night life.

On behalf of Society of Esthetic 
Dentistry in Romania I’m welcoming 
you to DENTA – Dentistry and dental 
technologies international exhibition 

and don’t  forget to visit SSER booth 
to fi nd out details about the upcoming 
International Congress of Esthetic 
Dentistry which will take place from 
18–20 May 2017 within J.W. Marriott 
Grand Hotel Bucharest.

Sincerely yours,

Dr Florin Lazarescu
President – European Society of 

Cosmetic Dentistry
Corporate Director – Romanian 

Society of Esthetic Dentistry 
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news

 În ultimii ani a existat o creștere 
continuă a interesului medical pen-
tru corectarea dinților care nu sunt 
perfect aliniați pentru a rezolva 
problema diastemelor și înghesuirii 
dentare și pentru a preveni unele 
probleme, cum ar fi  durerile de la ni-
velul maxilarului. Au fost efectuate 
două studii de către cercetătorii spa-
nioli și austrieci care au adus dovezi 
în sprijinul teoriei că ocluzia dentară 
este asociată cu controlul posturii și 
echilibrului.

Studiile, efectuate în colaborare 
de către Departamentul de Biologie 
Celulară, Fiziologie și Imunologie 
al Universității din Barcelona și 
 Departamentul de Știință a Sportu-
lui al Universității din Innsbruck, 
au găsit o relație între malocluzie 
și controlul postural. Ambele studii 
furnizează date concludente care 
arată că are loc îmbunătățitrea con-
trolului postural atât în echilibru 
 static, cât și dinamic-atunci când 
sunt corectate diferite malocluzii 
prin poziționarea maxilarului într-o 
poziție neutră.

Primul studiu a luat în consi-
derare tipul de ocluzie dentară și 
existența unui tratament ortodontic 
anterior. Rezultatele au arătat faptul 
că modifi carile de aliniere a dinților 
au fost legate de un control defi citar 
al echilibrului static.

Al doilea studiu a evaluat tipul 
de ocluzie dentară, controlul posturii 
și oboseala fi zică, în scopul anali-
zării existenței unei posibile relații 
între acești factori. Acesta a de-
monstrat faptul că echilibrul s-a îm-
bunătățit atunci când au fost corec-
tate malocluziile și că, acestea din 
urmă, au avut un impact mai mare 
asupra controlului postural atunci 
când subiecții erau obosiți decât în 
cazul în care ei erau odihniți.

“Atunci când subiecții erau obo-
siți, echilibrul lor era mai alterat atât 
în condiții, stabile cât și instabile. În 
condiții statice, factorul care a avut 
cel mai mare impact asupra dezechi-
librului a fost oboseala. În schimb, 
s-a observat o relație semnifi cativă 
între epuizare și ocluzia dentară în 
condiții de maximă instabilitate”, 
a declarat autorul principal Dr. 
Sonia Julià-Sánchez, un cercetător 
al Departamentulului de Biologie 
Celulară, Fiziologie și Imunologie al 
Facultății de Biologie, Universitatea 
Barcelona.

“Atunci când există o maloclu-
zie, acesta este clasifi cată conform 
criteriilor stabilite în mod științifi c. 
Ceea ce este relevant în studiu este 
faptul că malocluziile au fost asoci-
ate și cu alte modifi cări motorii și 
fi ziologice”, a explicat Julià-Sánchez. 
Această relație nu este evidentă în 

condiții statice de zi cu zi, cu toate că 
pot exista stări asociate cu patologii 
cum ar fi  obezitatea, care agravea-
ză instabilitatea corpului, reducând 
astfel controlul postural și crescând 
riscul de cădere.

La sportivi, această relație poate 
juca un rol crucial în performanța 
lor, precum și în prevenirea rănirilor, 
de exemplu entorse, luxații și frac-
turi cauzate de instabilitatea neaș-
teptată pe măsură ce crește oboseala 
și scade capacitatea de control mo-
tric. “Prin urmare, ar fi  util atât pen-
tru populația generală, cât și pentru 
sportivi să aibă în vedere corectarea 

ocluziilor dentare pentru a îmbună-
tăți controlul postural și, astfel, să 
prevină posibilele căderi și instabi-
litatea cauzată de lipsa de răspuns a 
sistemului motor”, a adăugat Julià- 
Sánchez.

“Controlul postural este rezulta-
tul unui sistem complex care include 
diferite elemente senzoriale și moto-
rii rezultate din informațiile vizuale, 
somatosenzoriale și vestibulare”, a 
explicat expertul.

În ultimii ani a crescut interesul 
științifi c pentru relația dintre sis-
temul stomatognat setul de organe 

și țesuturi care ne permit să mân-
căm, să vorbim, mestecăm, înghițim 
și să zâmbim și controlul postural. 
Legătura poate avea o explicație ne-
urofi ziologică. 

Există o infl uență reciprocă în-
tre nervul trigemen și nucleul vesti-
bular, care sunt responsabili atât 
pentru funcția masticatorie, cât și 
pentru controlul echilibrului, pre-
cum și între mușchii masticatori și 
cei ai gâtului. Această infl uență ar 
explica de ce malocluziile dentare 
afectează negativ controlul postural. 
Însă, până în prezent, nu există ni-
ciun studiu concludent.

“Problema principală provine 
din faptul că majoritatea acestor 
studii au evaluat echilibrul static în 
condiții de stabilitate totală, ceea ce 
în practică are puțină aplicabilitate 
în controlul postural în mișcare”, a 
subliniat Julià-Sánchez.

Primul studiu, intitulat “Ocluzia 
dentară infl uențează echilibrul orto-
static pe o platformă instabilă”, 
a fost publicat în revista Motor 
Control numărul din octombrie 2015. 
Al doilea studiu, intitulat “Infl uența 
ocluziei dentare asupra echilibrului 
corporal pe platformă instabilă crește 
după efort fi zic de mare intensitate”, 
a fost publicat în Neuroscience 
 Letters, volumul 617. 

Malocluzia asociată cu controlul defi citar al posturii și echilibrului

  Impactul sănătății orale asupra stării generale de sănătate este un subiect de importanță  actuală. 
Cele mai recente cercetări au găsit o legătură între malocluzie și problemele de  postură și echilibru.
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 Facultatea de Medicină Dentară 
“Carol Davila” din București pre-
gătește o nouă serie de activitați 
de educație pentru sănătatea orală 
în anul scolar 2016–2017, în ca-
drul proiectului “Youth Community- 
based Oral Health Learning Model- 
Com4You”, coordonat de Disciplina 
de Sănătate Orală și Stomatologie 
Comunitară din cadrul Universității, 
împreuna cu Asociația Tineri pentru 
Educație și Societate.

Youth Community-based Oral 
Health Learning Model Com4You 
este un proiect fi nanțat de Comisia 
Europeană prin programul Erasmus+, 
ce are ca obiectiv angajarea tinerilor 
și a factorilor de decizie din comu-
nitate în creșterea interesului față 
de educația pentru sănătate orală 
prin utilizarea propriei comunități ca 
o sursă de învățare și acțiune. 

Sesiunile de sănătate orală ur-
măresc importanța vizitei la medicul 
dentist și prevenirea consumului de 
alcool și tutun în reducerea factorilor 
de risc a sănătății orale. Acestea se 
vor desfășura în școlile partenere din 
cadrul proiectului respectiv: Școala 
Generală numărul 19 și Colegiul 
Național Gheorghe Lazăr din Bucu-
rești, dar și în alte două unități de 
 învățământ ce doresc să participe în 
testarea întregului program de edu-
cație pentru sănătatea orală. 

Pe parcursul anului școlar 2015–
2016 am atins următoarele rezultate, 
în urma celei de a doua sesiuni de 
educație pentru sănătatea orală: 

•  80,3 % dintre elevii participanți se 
periază de minim 2 ori pe zi după 
cele 2 sesiuni (față de 71,4 % la 

 începutul studiui);

•  43,9 % dintre elevii participanți  
folosesc o metodă adecvată de 
 periaj (față de 14,3 % înainte de 
 sesiuni);

•  ața dentară este utilizată mai 
des (3,08 ± 3,57 pe săptămână, față 
de 2,9 ± 5,48 ori înainte de sesi-
uni).

În concluzie, pe parcursul anu-
lui școlar 2015–2016 au fost obți-
nute îmbunătățiri ale nivelului de 
cunoștințe și de comportament, mai 
ales legat de dietă: a crescut pro-
centul copiilor care consumă fructe 
proaspete de câteva ori pe zi (27,7 % 
după sesiune, față de 11,1 % înainte 
de sesiune); totodată, a scazut la 
6 % numarul adolescenților care mai 
consumă alimente sau băuturi după 
periajul de seară, față de 14,3 % la 
începutul studiului.

Com4You urmărește crearea, în 
școala românească, a unui model de 
educație în sănătatea orală adaptat 
celui suedez. Acest model urmărește 
introducerea orelor obligatorii de 
educație pentru sănătate orală în 
școli și grădinițe, precum și impli-
carea întregii comunități în promo-
varea sănătății orale. 

www.com4you.ro
www. facebook.com/

com4youerasmus

Noi ore de sănătate orală în anul scolar 2016—2017

DENTA 2016 03
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n Tokuyama-Dental, companie 
Japoneză,multinaționalăcare,timp
depeste40deani,aacordatprioritate 
departamentului de cercetare-dez-
voltare (R&DDepartment),creând
cusuccesproduse inovatoareșide
înaltă tehnologiepentrua satisface
ceimaipretențioșiprofesioniști.

Estecem–cimentrașinicestetic
(Self-Adhesive) cu priză duală, 
fără monomeri acizi (responsabili

demodificăriledeculoare),pentru
esteticăde lungădurată, recoman-
datînoricesituațieclinică.

Universal Primer – simplifică
fazele de preparare ale diferitelor
materiale existente în structurile
protetice (metale, rășini, zirconiu,
ceramică).

Estelink–agentuldeadeziune,
care conține și noul monomerul 

3D-SR (brevetTokuyama) – fie-
care moleculă de adeziv are trei 
legăturicu ioniideCaeliberațide
dentină,ceeaceînsemnăoadeziune
mult crescută și practic absența 
sensibilitățiipost-operatorie.

Indicații
1.Cimentări coroane, punți, inlay,
onlay, (ceramică, zirconiu, alu-
mină),metale,aliaje(prețioaseși
neprețioase),materialerășinice–

incluzând cele cu umplutură
anorganică(compozite);

2.Reparareacoroanelorintegral-
ceramiceșimetalo-ceramice;

3.Cimentare veeners și punți,
pivoților metalici, din fibră 
de sticlă și/sau din fibră de 
quartz.

Caracteristicile Estecem și
modulul de flexiune al Toku-
Post,garanteazărezultate func-
ționaleșiprevizibilealedintelui
tratatendodontic.

TokuPost
1.Pivoțidinfibrădequartz;
2.formaanatomică:designopti-
mizat;

3.rezistență excelentă și flexi-
bilitate: modulul de flexiune
similar cu dentină, capabil 
să garanteze durabilitatea
restaurării;

4.radioopacitateideală;
5.transluciditateridicată,trans-
misia luminii până în zona
apicală;

6.frezacalibratășipindeveri-
ficare.7

www.sitea.ro
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ADA CERP is a service of the American Dental Association to assist dental professionals in identifying quality providersof continuing dental education.
ADA CERP does not approve or endorse individual courses or instructors, nor does it imply acceptance of credit hours by boards of dentistry.

Join the largest
educational network

in dentistry!

www.DTStudyClub.com

– education everywhere 
and anytime

– live and interactive webinars

– more than 1,000 archived courses

– a focused discussion forum

– free membership

– no travel costs

– no time away from the practice

– interaction with colleagues and 
experts across the globe

– a growing database of 
scientific articles and case reports

– ADA CERP-recognized 
credit administration

register for

FREE

Dental Tribune Study Club

SISTEM UNIVERSAL PENTRU REZULTATE FUNCȚIONALE ȘI PREVIZIBILE

n MIS România are deosebita
plăcere de a vă prezenta în
aceastăprimăvară,ultimilenou-
tăţiînmateriedematerialepentru
adiţieosoasă:

•  4MATRIX™–Cimentcompozit
de Sulfat de Calciu Bifazic 
şi Hidroxiapatită, ambalat îm-
preunăcuserfiziologicîntr-ose-
ringăsterilăde1cccefacilitează
manevrareaşiplasareaacestuia.

•OSSIX®PLUS–membranăde
colagen resorbabilă, obţinută
prin proceduri de producţie
standardizate şi controlate, cu
tehnologieGlymatrix™,ratade
resorbţie4–6luni.

Colagenulesteextrasdinten-
doane porcine derivate, supuse
inspecţieiveterinareşipurificării
pentru prevenirea reacţiilor de
hipersensibilitate.Membranaeste 
prezentataintr-unblister,însoţită
deunşablonşisterilizatăcuoxid
deetilenă(EtO).7

www.mis-implants.com

MIS — NOUTĂȚI ÎN 
 MATERIE DE MATERIALE
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n Densply Sirona a adăugat la 
 familia sa de produse și tehnologii 
cuptorul CEREC SpeedFire și blo-
curile din oxid de zirconiu, CEREC 
Zirconia. Astfel, sistemul CEREC 
introduce acum un proces complet 
nou în practica dentară.

Combinând noul cuptor CEREC 
SpeedFire și materialul CEREC 
Zirconia, medicii stomatologi pot 
oferi acum coroane și punți mici, 

 total anatoforme, fabricate din  
oxid de zirconiu, într-o singură vi-
zită.

Dacă până acum, pașii compli-
cați necesari obținerii restaurărilor 
din oxid de zirconiu limitau fabri-
carea acestora doar în laboratorul 
dentar, acum cu noul SpeedFire  
și CEREC Zirconia se pot realiza 
restaurări din oxid de zirconiu, ra-
pid și simplu, și în cabinetul dentar.

Blocurile CEREC Zirconia, 
disponibile în 10 nuanțe (cheia 
VITA), sunt realizate din oxid  
de zirconiu translucid, precolorat. 
Materialul este strunjit inițial la o 
dimensiune mărită care apoi, după 
sinterizarea în cuptorul CEREC 
SpeedFire ajunge la dimensiunea 
stabilită.

Frezarea la o dimensiune mărită 
asigură un nivel crescut de precizie, 

conducând la o adaptare perfectă a 
restaurării. Procesul de sinterizare 
durează între 10 și 15 minute pentru 
coroane și mai puțin de 30 de mi-
nute pentru punți. Pentru asigurarea 
unei estetici ridicate, și procesul de 
glazurare se face tot în cuptorul 
SpeedFire. 

Procedura de lucru este ușor de 
învățat, software-ul CEREC 4.4.1 
ghidează medicul prin întreg proce-

sul, gestionând inclusiv trimiterea 
automată a parametrilor de sinteri-
zare și glazurare către cuptor. 

Pentru a afla mai multe des- 
pre CEREC SpeedFire și CEREC 
 Zirconia, opriți-vă la Sirona 
Showroom, Vulturilor 98A, Bucu-
rești. 7

www.simply-faster-zirconia.com
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RESTAURĂRILE DIN ZIRCONIU, ACUM ȘI ÎN CABINET

n Dacă în Artă, Omul caută  
să  redea prin diferite mijloace 
 natura însăşi, noi, stomatologii 
suntem în căutarea materialelor 
de restaurare ideale, care să  
imite îndeaproape smalţul şi 
 dentina precum şi legatura lor 
mira culoasă (joncţiunea amelo- 
dentinară). Compozitul ideal este 
acela care lucrează cel mai bine 
în mâinile noastre, cunoscând şi 
înţelegând optic ţesuturile natu-
rale pe care le restaurăm. Iată că 
avem la dispoziţie un material 
evoluat atât optic cât şi func-
ţional, cu care putem obţine în 
cabinet şi laborator restaurări na-
turale, urmărind estetica, funcţia 
şi sacrificiul minim de substanţă 
dentară sănătoasă. 

Enamel Plus HRi/MICERIUM 
oferă o selecţie naturală de smal-
ţuri şi dentine, foarte apropiate 
optic şi funcţional de cele natu-
rale. Trusele sunt uşor de per-
sonalizat nevoilor operatorului, 
pornind de la kitul esenţial cu  
4 dentine şi 2 smalţuri şi ajun-
gând până la setul complet de  
11 seringi, alături de încălzitorul 
Enaheat. Recomandăm preîncăl-
zirea materialului la 39 °C în 
restaurări directe şi la 55 °C pen-
tru lipiri de incrustaţii, faţete şi 
coroane integrale din ceramică 
sau compozit. 

Dentinele universale Micerium 
sunt similare cromaticii dinţilor 
naturali, au o luminozitate cres-
cută şi sunt calibrate fluorescen-
ţei şi translucidităţii dentinei na-
turale. 

Smalţurile universale Micerium 
nu au culoare ci doar lumi-
nozitate, corespunzător celor  
3  vârste: tineri, adulţi, vârstnici/
dinţi uzaţi. Umplutura anorga-
nică aparte conferă un indice  
de refracţie identic smalţului na-
tural, lucru nemaiîntâlnit până 
acum. 

Mentenanţa a la long a 
 restaurărilor presupune finisa- 
rea corectă urmată de lustruire 
 printr-un protocol prestabilit, fo-
losind cele 3 paste de lustru, 
gume, perii din păr de capră şi 
 filţuri. 7

www.micerium.com

ENAMEL PLUS HRI/ 
MICERIUM
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n OliREVO este un compozit 
nanohibrid fotopolimerizant, pen-
tru obturarea tuturor tipurilor de 
carii. 

Compoziţia inovatoare a matri-
ţei permite limitarea valorii con-
tracţiei de polimerizare şi favori-
zează o rezistenţă sporită la frecare.  
Materialul este caracterizat printr-o 
consistenţă optimă şi excelente 
proprietăţi mecanice.  

OliREVO se bazează pe răşini 
uretanice UDMA şi materiale anor-
ganice de umplere cu o mărime  
a particulelor de < 1,0 μm. 
Conţinutul de material de 
umplere în masa totală a 
produsului este de  82 %.

OliREVO îndeplineşte 
cerinţele standardului 
DIN EN ISO  4049.

Grație rezistenței 
excepționale la presi-
une OliREVO tolerează 
sarcini mari, atât pe  
suprafețele ocluzale cât 
și incizale. Afară de 
aceasta, OliREVO are 
o solubilitate neobiș-
nuit de scăzută în apă, 
de șapte ori mai mică decât stan-
dardul ISO! Acest lucru dar și 
uzura scăzută a OliREVO produc 
restaurări estetice pe termen lung. 

Specialiștii germani care au 
creat OliREVO au avut mare grijă 
pentru a face un compozit ușor de 
folosit, care va impresiona cu sigu-
ranță toți utilizatorii. Consistența 
unică asemănătoare cu ceara, este 
sinonimă cu o manipulare lină și 
ușoară a OliREVO. Caracteristicile 
de bază non-aderente permit turna-

rea eficientă și modelarea chiar și 
în suprafețele dificile de restaurat.

O platformă independentă 
 germană de testare (Barometrul 
Testpase), cu  utilizatorii și testeri 
medici și tehnicieni dentari, a căror 
pregătire profesională a fost con -
firmată deja, au evaluat OliREVO 
la un nivel ridicat: 

•  64 % dintre respondenți au 
 evaluat consistența OliREVO ca 
fiind IDEALĂ!

•  73 % dintre respondenți ar folosi 
OliREVO în practica lor de zi  

cu zi.

OLIDENT, este 
o companie cu creș-
tere pe piață foarte 

rapidă, și care oferă 
medicilor stomatologi 

produse de medicină den-
tară de calitate înaltă. 

Începând cu anul acesta, 
OliREVO împreuna cu alte 

produse ale firmei OLIDENT 
din Polonia sunt în portofoliul de 

produse ale firmei DENTEX.

Pe parcursul celor 15 ani pe 
piață, Olident a parcurs un drum 
lung de la o companie mică, cu o 
acoperire regională, până în ziua de 
astăzi, când operează în Polonia și 
în 20 de țări.

Cu toate acestea, cea mai bună 
recomandare sunt miile de clienții 
care confirmă principiul: un produs 
de înaltă calitate nu trebuie să fie și 
scump. 7

www.dentex.ro 
www.olident.com

OLIREVO — REVOLUTIA ÎN COMPOZITE!

n Era noastră este mar-
cată de progrese extrem 
de rapide. Pentru a păstra 
cadența, trebuie să fim 
oricând pregătiți să ne 
adaptăm schimbărilor 
tehnologice la intervale 
de timp foarte scurte.  În 
stomatologie, schimbă-
rile tehnologice fac parte 
din activitatea zilnică a 
medicilor dentiști. 

Dentsply Sirona oferă 
soluții care ajută ca fie-
care procedură să devină 
cât mai eficientă, sigură 
și rapidă. În acest sens, a 
fost creat unitul dentar 
INTEGO Ambidextru.  

INTEGO Ambidex-
tru este conceput pentru 
a  fi utilizat de medicii 
dentiști dreptaci sau 
stângaci care vor rezul-
tate ergonomice fără a 
compromite în vreun fel 
tratamentul. Indiferent 
de metoda de lucru, vei 
beneficia de poziționare 
confortabilă, vizibilitate 
optimă și sistem integrat. 

In plus, acest unit 
dentar vă oferă posibilitatea de a 
schimba poziția de lucru simplu, 
ușor și rapid. Mecanismul unic de 
rotație face posibilă conversia uni-
tului dentar din partea dreapta în 
partea stângă în doar 15 secunde, 
făcându-l foarte flexibil, în special 
în practica de grup. 

Atingeți rezultate perfecte 
chiar și la sfârșitul unei lungi zile  
de lucru. Pentru organizarea pro-
ductivă a activității de zi cu zi, este 
necesar ca echipamentul utilizat să 
satisfacă atât nevoile pacientului 
cât și pe cele ale întregii echipe.  
De aceea, Intego Ambidextru este o 
capodoperă a flexibilității, fiind cel 

mai rapid unit de conversie de pe 
piață. Fără a avea nevoie de spațiu 
suplimentar, unitul poate fi confi-
gurat așa încât să răspundă cerințe-
lor prezente și viitoare.    

Mai multe informații pe:

www.dentsplysirona.com

INTEGO AMBIDEXTRU — O CAPODOPERĂ A FLEXIBILITĂȚII PENTRU PRACTICA DUMNEAVOASTĂ 

n Produse inteligente și recoman-
dări pentru TOATE procedurile 
dumneavoastră intra-orale GC  
Repair kit, reparații simplificate în 
cabinet...

Un set complet ce conține toate 
produsele și recomandările nece-
sare pentru a acoperi toate repara-
țiile dumneavoastră intra-orale, de 
rutină, într-un mod simplu și inte-
ligent. 

Indicații
•  Restaurări indirecte meta-

lice (prețioase și nepreți-
oase) 

•  Restaurări Indirecte din 
ceramică pe bază de sti-
clă, zirconiu, alumină sau 
ceramică  hibridă (e.x. 
CERASMART) 

•  Restaurări din compozit 
(directe sau indirecte)  

Ce primiți? 
Trei componente adec-

vate tuturor reparațiilor:

Ceramic Primer II
Primer specializat

Urmând abordarea 
zero compromisuri, reco-
mandăm utilizarea unui si-
lanizator separat (Ceramic 

Primer II) împreună cu adezivul 
nostru G-Premio BOND, pentru  
o adeziune durabilă la ceramica  
pe bază de sticlă și ceramica hi-
bridă.

GRADIA PLUS Opaque
Acest opac foto-polimerizabil 

maschează eficient zonele întune-
cate, asigurând astfel o estetică ridi-
cată în cazul restaurărilor metalo- 
ceramice.

G-Premio BOND 
Un adeziv universal ce oferă 

 adeziune optimă la toate substraturile  
datorită celor 3 monomeri diferiți. 

Zero pierderi datorită sistemu-
lui igienic de ambalare în unidoze, 
util în special atunci când sunt rea-
lizate un număr limitat de restaurări 
în fiecare an! 7

www.gceurope.com

REPAIR KIT DE LA GC

AD
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n OliNano SEAL este un lac  
de protecţie monocomponent pe 
bază de silicon, care reduce efec-
tele acţiunii acizilor şi este desti-
nat colorării şi lăcuirii dinţilor; 
conţine compuşi nanometrici; 
apatit de fluor şi fluorură de cal-
ciu.  Nanoparticulele de apatit de 
fluor sunt caracterizate printr-o 
capacitate confirmată de remi-
neralizare a ţesutului dentar, în 
timp ce fluorura de calciu îngre-
unează depunerea pe dinte a bac-
teriilor şi perturbă metabolismul 
acestora. 

OliNano SEAL aderă la smalţ 
fără a fi nevoie de o gravare  
prealabilă, formând pe suprafaţa 
acestuia un strat protector. Utili-
zarea sa este facilă şi nu necesită 
mult timp. Stratul protector poate 
fi refăcut şi/sau împrospătat ori 
de câte ori este nevoie. OliNano 
SEAL poate fi îndepărtat uşor 
lustruind suprafaţa cu o apăsare 
uşoare, folosind instrumentele 
convenţionale. 

Indicații de folosire
•  dinţilor supuşi procesului de al-

bire – nu produce recolorări !
•  dinţilor după curăţarea lor com-

pletă în cazul unui tratament 
complex – în completarea aces-
tuia 

•  dinţilor la pacienţi cu handicap 
şi/sau mai în vârstă precum şi la 
copiii cu probleme de igienă

•  dinţilor cu decalaje pe margini, 
la completările protetice  

OliSeal F este un etanşant fo-
topolimerizabil ce conţine fluor, 
special pentru fisuri şi caneluri.

OliSeal F, în cadrul  procesu-
lui de fotopolimerizare, schimbă 
culoarea din galben în trans-
parent. Acest fapt facilitează 
controlul preciziei aplicării pre-
cum şi al cantităţii de material 
utilizat.

Gravarea prealabilă a smalţu-
lui cu acid fosforic 37 %  (OliEtch) 
măreşte aderenţa OliSeal F în  
caneluri, fisuri şi la suprafaţa  
dinţilor. 

Indicații
Etanşant pentru fisuri şi cane-

luri. 7

www.dentex.ro 
www.olident.com
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Modul Osstell ISQ W&H   
Ecran color sensibil la atingere   
Pompă cu un nou design 
Pedală fără fir   
Micromotor LED+   

NOU

O  SOLUȚIE 
PENTRU 
CHIRURGIA 
MODERNĂ

OLINANO SEAL SI OLISEAL F — PREVENŢIE PENTRU MARI SI MICI
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 W&H comercializează dispoziti-
vul chirurgical Implantmed din anul 
2001: un dispozitiv de înaltă calitate, 
care oferă specialiștilor implantologi 
o mai mare siguranță, o utilizare 
 simplă, un grad ridicat de precizie și 
opțiuni fl exibile de aplicare. Noua 
generație a Implantmed, introdusă pe 
piață în septembrie 2016, oferă utili-
zatorilor atât funcțiile Implantmed 
deja testate, cât și un sistem unic de 
evaluare a stabilității implantului, 
caracteristici personalizate care pot 
fi  montate ulterior dacă este necesar, 
o interfață high-tech și intuitivă și un 
motor mai puternic. Noul dispozitiv 
chirurgical W&H susține practicienii 
atât prin performanța precisă a pro-
cedurilor de chirurgie orală, cât și 
prin gestionarea efi cientă a timpului.

Siguranță îmbunătățită
Capacitatea de a evalua stabilitatea 
implantului și documentarea 
 detaliată a inserției implantului

Stabilirea celui mai bun mo-
ment pentru încărcarea implantului 

devine din ce în ce mai complexă 
atunci când se ține cont de toți 
 parametrii cheie și de factorii de risc 
ai pacientului. Modulul opțional 
W&H Osstell ISQ pentru noul 
 Implantmed face posibilă evalua-
rea succesului tratamentului cu o 
mai mare siguranță și fi abilitate. 
Funcția automată integrată de tăiere 
a fi letelor și controlul cuplului de 

torsiune ajută dentistul la inserția 
implanturilor, modulul Osstell ISQ 
(Implant Stability Quotient) făcând 
acum mai ușoară alegerea momen-
tulului optim de încărcare a implan-
tului. 

Valoarea stabilității măsurată de 
către dispozitiv ajută la îmbună-
tățirea ratei de succes și este o formă 
de asigurare a calității. Acest sistem 
non-invaziv de măsurare nu numai 
că poate fi  folosit pentru a determina 
stabilitatea primară a implanturilor, 
dar poate și observa osteointegrarea 
folosind măsurători secundare și 
poate fi  utilizat pentru a stabili 

 momentul optim pentru încărcarea 
implantului. 

Valoarea ISQ (scala ISQ 1–100) 
este afi șată pe ecran după măsură-
toare și este ușor de  interpretat da-
torită numeroaselor studii clinice. 
Modulul W&H Osstell ISQ este un 
element opțional ce poate fi  ușor 
montat ulterior la noul Implantmed.

În cazul în care funcția de docu-
mentare este activată, toate valorile 
de inserție a implantului, cum ar 
fi  parametrii defi niți de dispozitiv, 
curba de inserare a implantului, mă-
surarea Osstell ISQ și datele de 
bază, cum ar fi  ID-ul documentării 
și poziția dintelui, pot fi  salvate pe 
un stick USB.

Simplitatea funcționării
Noua interfață cu utilizatorul 
și pompa reproiectată

Noua interfață cu utilizatorul 
a Implantmed ajută echipa dentară 

5  Fig. 1: Noul Implantmed se caracterizează printr-o mai mare siguranță, ușurință de utilizare, 
înaltă precizie și fl exibilitate în utilizare.

5  Fig. 2:  Ecran tactil color de înaltă tehnologie; navigarea logică face ca utilizarea dispozitivului 
să fi e mai ușoară.

5  Fig. 3:Montarea ulterioară  simplă și rapidă – când și unde doriți – modul W&H Osstell ISQ.

Europe Clinical MastersTM Program
in Esthetic and Restorative Dentistry

Three sessions with live patient treatment, hands-on practice, plus 
online training under the Masters’ supervision.

Learn from the Masters of Esthetic and Restorative Dentistry:

12 days of intensive live training with the Masters in Geneva (CH), Athens (GR), Milan (IT)

12 days of live training with the Masters
in Geneva (CH) , Athens (GR), Milan (IT) + self study

Curriculum fee: €9,900
(Based on your schedule, you can register for this program one session at a time.)

 Registration information:

contact us at tel.: +49-341-484-74134
email: request@tribunecme.com

Details on www.TribuneCME.com

Online access to our 
library of  Lectures & Clinical Videos

Tribune Group GmbH is an ADA CERP provider. ADA CERP is a service of 
the American Dental Association to assist dental professionals in identifying 
quality providers of continuing dental education. ADA CERP does not 
approve or endorse individual courses or instructors, nor does it imply 
acceptance of credit hours by boards of dentistry.

Tribune Group GmbH is designated as an Approved PACE Program Provider by the Academy 
of General Dentistry. The formal continuing dental education programs of this program 
provider are accepted by AGD for Fellowship, Mastership and membership maintenance 
credit. Approval does not imply acceptance by a state or province board of dentistry or AGD 
endorsement. The current term of approval extends from 7/1/2014 to 6/30/2016. 
Provider ID# 355051.

Collaborate 
on your cases
and access hours of 
premium video training 
and live webinars

University  
of the Pacific
this course is created 
in collaboration with 
University of the Pacific

100C.E.
CREDITS

Certificates will be 
awarded upon completion
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Noul Implantmed produs de W&H: Respectă nevoile dumneavoastră

“Noul dispozitiv chirurgical W&H susține 
practicienii prin performanța precisă 
a procedurilor de chirurgie orală.”
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să simplifice etapele de tratament, 
acestea fiind mai simple, durează 
mai puțin și sunt mai eficiente.  
Ecranul tactil color de înaltă tehno-
logie, având suprafața de sticlă, face 
ușoară utilizarea dispozitivului. In-
formațiile importante pentru o anu-
mită etapă a procedurii este vizibilă 
pe ecranul mare. Sistemul de navi-
gare logic și intuitiv și secvențele  
de program personalizate permit 
specialistului implantolog să se con-
centreze asupra lucrurilor esențiale. 
Implantmed poate fi personalizat 
pentru până la șase utilizatori, fă-
cându-l ideal pentru o mai bună efi-
ciență în cazul utilizării în grup.

De asemenea, noua pompă cu 
răcire reproiectată face ca dispoziti-
vul chirurgical să fie ușor de operat 
și timpii de pregătire să fie mai ra-
pizi. Cu noul design, tubul de irigare 
poate fi introdus foarte ușor, rapid 
și, mai ales, în condiții de siguranță, 
chiar și în condiții sterile.

Precis și puternic
Motorul puternic și piesa  
de mână chirurgicală, dreaptă  
și contra-unghi cu LED+

Chiar și procedurile dificile pot 
fi efectuate cu mai puțin efort și o 
precizie mai mare datorită unui cu-
plu motor de 6,2 Ncm și vitezei de 
200 până la 40 000 rpm. Noul dispo-
zitiv are cel mai mic motor chirurgi-
cal existent pe piață. 

Combinația dintre motorul er-
gonomic și perfect echilibrat și 
piesa de mână contra-unghi W&H 
permite utilizatorului să lucreze 
 perioade lungi de timp fără a obosi. 
În plus, cele cinci noi piese chirurgi-
cale de mână drepte și contra-unghi 
cu LED + luminează complet site-ul 
chirurgical, indiferent de viteza mo-
torului. Datorită oțelului inoxidabil 
de înaltă calitate, cu strat rezistent  
la zgârieturi, piesele chirurgicale de 
mînă drepte și contra-unghi au o 
viață deosebit de lungă și sunt foarte 
robuste.

Grad ridicat  
de flexibilitate
Pedala de control wireless,  
plus alte caracteristici ale  
produsului produse ce pot fi  
personalizate și montate ulterior

Flexibilitatea este o caracteris-
tică importantă a noului Implant-
med. În plus față de caracteristicile 
opționale care pot fi selectate la 
cumpărare și modulul W&H Osstell 
ISQ, care poate fi, de asemenea, 
montat ulterior, noua pedală de 
 control wireless oferă flexibilitate  
și confort mai mare. Implantmed 
poate fi ușor și steril de utilizat  
cu ajutorul pedalei de control, ca o 
alternativă la ecranul tactil. 

Noua pedală de picior fără fir 
poate fi utilizată cu mai multe dispo-
zitive W&H, cum ar fi dispozitivul 
piezochirurgical Piezomed și poate 
fi montată cu ușurință ulterior la 
aceste dispozitive. Controlul de 
 picior fără fir poate fi amplasat ori-
unde în zona de lucru pentru sigu-
ranță și confort mai mare în mediul 
chirurgical. 7
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REZOLVAREA CORECTĂ A FIECĂRUI CAZ    

REVOluţia

* Cercetările unei platforme germane independente de testare, Barometer 
Testphase. Beneficiarii şi subiecţii testelor sunt exclusiv medici şi tehnicieni 
a căror pregătire profesională a fost confirmată. Independenţa organismului 
garantează neimplicarea producătorilor în metodica testărilor şi buna alegere a 
medicilor care testează un anumit produs. 

de compozit

OLIREVOluţiaAbsolută a compozitului
OLIREVOluţiaOLIREVOluţiaOLIREVOluţiaOLIREVOluţiaAbsolută a compozitului
OLIREVOluţia

Absolută a compozituluiOLIREVOluţiaAbsolută a compozituluiOLIREVOluţiaOLIREVOluţiaOLIREVOluţiaAbsolută a compozituluiOLIREVOluţia

partenerul nostru în România 

În Germania am apreciat foarte 
mult compozitul!*

OliREVO 
primul compozit nanohibrid de pe piaţă, ce poate fi 
format cu uşurinţă şi cu plăcere. consistenţa sa, aşa numita 
WaX-like” permite realizarea unor obturaţii deosebit de 
estetice. iar proprietăţile mecanice garantează un efect 
pe termen lung şi calitatea acestora. 

•	 Tehnologia NANO
•	 Consistenţă WAX-like
•	 Estetică de durată
•	 Satisfacţia clientului, 

garantată

* Cercetările unei platforme germane independente de testare, Barometer 

Gradul de lustruire

Uşurinţă în modelare

4% SuFicieNt

4% SuFicieNtĂ

64% BuN

55% BuNĂ

32% FoaRte BuN

41% FoaRte BuNĂ

Vă aşteptăm să ne vizitaţi la târgul DENTA, 
pavilionul C1, standul nr. 17

5  Fig. 4: Tubul de irigare poate fi atașat rapid și în condiții de siguranță.
5  Fig. 5: Piesele chirurgicale de mână, dreaptă și contra-unghi cu LED+, asigură acum o iluminare 

completă a site-ului chirurgical, indiferent de turația motorului.
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DENTA 201612

 Mobilitatea dentară reprezintă o 
constatare clinică ce indică o serie 
de difi cultăți în ceea ce privește po-
sibilitățile de tratament al pacienți-
lor afectați. Indiferent de cauza mo-
bilității, boala parodontală, trauma 
ocluzală sau combinațiile acestora, 
reabilitarea protetică a unor astfel de 
pacienți reprezintă o adevărată pro-
vocare. Așa cum arată acest raport 
de caz, protezele convenționale cu o 
singură unitate, cum ar fi  coroanele 
integral ceramice, pot rezolva pro-
blemele estetice. Rezultatul estetic 
poate fi  satisfăcător la început dar, 
pe termen mediu, țesutul moale va 
continua să se retragă. În același 
timp, problema principală nu va fi  
rezolvată. Mobilitatea va apărea în 
ciuda protezelor, în special în cazu-
rile cu boală parodontală netratată, 
ducând la pierderea funcționalității 
și la necesitatea unui nou plan de 
tratament.

Tratamentele parodontale au 
prioritate înaintea oricăror alte tra-
tamente. În funcție de pierderea 
de atașament, mobilitatea dentară 
poate persista, necesitând o soluție 
pentru stabilitatea pe termen lung. 
În acest raport de caz, examenul 
clinic a relevat o mobilitate dentară 
de gradul II la nivelul dinților 
#12–23, ca urmare a unei pierderi 
de atașament, care a persistat chiar 
și după un tratament parodontal 
conservativ de succes. Așa cum am 
menționat, protezele fi xe nu repre-
zintă o alternativă, iar fi xarea dinți-
lor cu ajutorul unei punți ar accelera 
pierderea suplimentară a atașamen-
tului, deși ar reduce sarcina oclu-
zivă. Proteza detașabilă nu repre-
zenta o soluție pentru acest pacient. 
Singurul tratament acceptabil era 
implantul.

Proteza temporară mobilă nu 
reprezenta o opțiune pentru noi și, 
de aceea, ne-am decis să înlocuim 

fi ecare dinte extras cu un implant cu 
încărcare imediată.

În astfel de cazuri chirurgii se 
confruntă cu pierderea dinților, pro-
liferarea epitelială, resorbția osoasă 
și pierderea ligamentului parodon-
tal. În acest caz, putem vedea în mod 
clar în analiza pre-tratament că re-
sorbția osoasă majoră s-a produs 
atât pe orizontală, cât și pe verticală. 
Defectele osoase au afectat mai 
mult decât un perete, dar resorbția 
osoasă în jurul rădăcinii nu a fost 
infi ltrată cu țesuturi moi.

Constatări clinice 
și radioglogice

Examinarea clinică a relevat 
defecte parodontale severe, cu un 
indice de screening grad IV, o adân-
cime a pungilor de până la 4 mm și 
mobilitate dentară. Funcționalitatea 
era foarte limitată, iar aspectul este-

tic nesatisfăcător. Rezultatele radio-
logice au confi rmat faptul că toți cei 
patru incisivi maxilari și caninul 
stâng trebuiau extrași (Fig. 1 și 2). 
Pacientul prezenta o gingie dante-
lată (scalloped) cu un biotip cu gro-
sime medie, dinți rectangulari și un 
zâmbet strălucitor.

Planul de tratament
Nu era acceptabilă soluția unei 

proteze mobile și nici a unei proteze 
temporare sau defi nitive. Deși, în 
astfel de cazuri, accentul major al 
tratamentului se pune pe reabilitare, 
estetica nu trebuie subestimată. 
Odată ce funcționalitatea ar fi  obți-
nută, atenția pacientului se va în-
dreapta spre aspectul estetic. Paci-
entul urma să primească la nivelul 
dinților #12-23 implanturi imediate 
cu regenerare osoasă ghidată si-
multană. Implanturile urmau să fi e 
încărcate imediat cu o punte tem-
porară din rășină cu conținut mare 
de fi ller.

Intervenția chirurgicală
Folosind un wax-up pe model, a 

fost creată o formă optimă pentru a 
sprijini și manipula țesuturile moi în 
timpul fazei de vindecare. În același 
timp, o punte temporară acoperea 
plaga, pentru cazul în care închide-
rea primară nu ar fi  fost posibilă 
(Fig. 3—6).1–4

În etapa următoare au fost 
extrași dinții #12–23. Conturul 
lamboului a păstrat papila dintelui 
adiacent printr-o incizie la baza pa-
pilei. Din cauza defectelor osoase 
interproximale, creșterea papilei în 
această regiune ar fi  dus la recesiune 
severă în această regiune. Defectele 
osoase verticale au fost puse în 
evidență după ridicarea lamboului 
cu grosime totală. A fost realizată 
o incizie de eliberare numai me-
diodistal la nivelul dintelui #12 și 
numai în gingia atașată pentru a 

preveni formarea de cicatrici de-a 
lungul tăieturilor verticale la nivelul 
mucoasei. Vestibulul inferior a făcut 
ca lamboul despicat sau periostal 
să reprezinte o alegere mai puțin 
logică. Mobilizarea țesuturilor moi 
de la nivelul buzelor prin alte mo-
dele de lambou, ar fi  dus la limitări 
funcționale, tensionarea suturii şi 
o realizarea unei a doua intervenții 
chirurgicale la nivelul gingiei pen-
tru a repoziționa țesutul moale coro-
nar. Marginile plăgii au fost tăiate 
din nou pentru a îndepărta excesul 
de epiteliu și defectele osoase rezul-
tate din dezvoltarea țesuturilor moi 
(Fig. 7—10).

Pierderea osoasă orizontală era 
moderată. Implanturile au fost pla-
sate ușor sub-crestal. Deși spațiul 
dintre implanturile și placa bucală 
se datora resorbției de aproximativ 
1–1,5 mm, iar grosimea plăcii 
bucale era mai mică de 1 mm, am 
decis inserarea unor implanturi de 

3,8 mm, lăsând un spațiu de 1,5 mm 
față de placa bucală.

Spațiul dintre implant și placa 
bucală a fost augmentat cu o com-
binație de materiale pentru alogrefă 
si xenogrefă. Osul autolog obținut 
cu ajutorul unor fragmente osoase 
a fost plasat direct pe suprafața im-
plantului și acoperit cu un amestec 
de materiale pentru alogrefă si xe-
nogrefă. A fost folosită o membrană 
pericardică drept barieră (Fig. 11).

Anatomia maxilarului și vesti-
bulului inferior nu a permis închi-
derea primară. Pentru a proteja 
 augmentarea și membrana față de 
resorbția proteolitică, am aplicat 
două straturi de țesut de colagen 
deasupra membranei. Prin inter-
mediul stratului de colagen și prin 
protecția punții provizorii, era de aș-
teptat ca granularea liberă a alveolei 

de extracție să se producă în două 
săptămâni (Fig. 11 și 12).

Pacientul a fost rechemat săptă-
mânal pentru instrucțiunile de pro-
fi laxie și igienă. La trei săptămâni 
după operație au fost îndepărtate 
 suturile. Țesutul nu era infl amat, iar 
vindecarea și închiderea rănilor erau 
ideale (Fig. 13).

Re-tratamentul și protezele
La trei luni după operație, a fost 

realizată o amprentă, fără a înde-
părta bonturile, folosind șuruburi 
speciale pentru amprentare. Bontu-
rile nu au fost îndepărtate (excep-
tând fotografi ile) până când nu au 
fost confecționate bonturile din dio-
xid de zirconiu. După vindecare s-a 
constatat o calitate optimă a țesu-
turilor moi și o cantitate adecvată 
de gingie atașată. Deasupra gâtului 
 implanturilor am măsurat o înălțime 
a țesutului moale de 2–2,5 mm, 
care era sufi cient pentru profi lul 

de emergență. Cu ajutorul unor pro-
teze convexe sau concave, țesutul 
moale poate fi  manipulat în direcția 
dorită pentru motive estetice (Fig. 15 
& 16).13–16

Rezultatul aplicării coroanelor 
fi nale a fost foarte bun. Papilele și 
pseudo-papilele au umplut spațiul 
interproximal. Contactul interproxi-
mal a trebuit să fi e mai profund și 
mai larg decât în mod normal pentru 
a compensa pierderea osoasă verti-
cală anterioară, în special în regiu-
nile #11 și 12. Cu toate acestea, nu 
s-a putut observa apariția triunghiu-
rilor negre, pacienta era mulțumită 
și era de așteptat că, aplicând o 
igienă corectă, rezultatul estetic să 
fi e optimizat în următoarele câteva 
luni. Prin urmare, nu a fost nevoie 
de utilizarea ceramicii gingivale.

Discuții
Într-o situație compromisă pa-

rodontal este important să se decidă 
dacă un tratament parodontal cura-
tiv oferă rezultate satisfacătoare pe 
termen lung. Așa cum s-a întâmplat 
în acest caz, o extracţie într-un mo-
ment crucial ne-a ajutat să păstrăm 
ceea ce avem, să îl utilizăm la ma-
xim pentru o intervenție chirurgi-
cală pentru inserarea implantului 
și nu a existat riscul continuării 
pierderii osoase sau recesiunii. 
Orice altă procedură ar fi  condus la 
o abordare chirurgicală în două 
etape și, probabil, la necesitatea 
unei proteze mobile.

Biotipul gros, în special linia 
buzelor joasă, a fost foarte favora-
bil. Cantitatea de țesut moale a fost 
evidentă. A fost prevenită apariția 
tensiunii la nivelul închiderii lam-
boului prin protocolul chirurgical și 
prin dezvoltarea țesutului de granu-
lație la nivelul plăgii. Cantitatea de 
os a asigurat stabilitatea primară a 
implantului. Implantarea imediată 
a oferit stabilitate pentru augmentare 
și a redus cantitatea necesară de ma-
terial. Poziționarea implantului ne-a 
permis să creăm un profi l de emer-
gență optim, ceea ce a făcut să nu 
fi e necesare procedurile complicate 
pentru țesuturile moi.17–19

Prin poziționarea implanturilor 
și granulația liberă a plăgii de ex-
tracție am îmbunătățit țesutul moale, 
un avantaj major pentru re-trata-
ment și proteză.20–22

Implanturile inserate prezintă 
microșanțuri la nivelul gâtului cu 
adâncime de 1 mm. Acest design 
realizat cu ajutorul laserului imită 
biologia și oferă o adeziune celulară 
îmbunătățită la această suprafață. 
Astfel de modele moderne, combi-
nate cu avantajele de platform swit-
ching, duc la obținerea unor produse 
de înaltă tehnologie. Metodele mo-
derne de conservare a osului crestal 
vizează protecția osului crestal. 
În cazul în care implanturile sunt 
inserate subcrestal sau crestal, se 
realizează un inel de țesut moale pe 

Aspectul estetic necompromis în cazul mai multor implanturi unice inserate 
în zona anterioară a maxilarului

Autori: Dr. Nikolaos Papagiannoulis & Dr. Marius Steigmann, Germania

  Fig. 1a: Situația inițială, înainte de extracție. – Fig. 1b: Alveolele de extracție, imediat după extracție. – Fig. 2: Calitatea țesutului moale și anatomia, după extracție. – Fig. 3: Ridicarea 
lamboului și inserarea implantului, prezentând morfologia osoasă după extracție. – Fig. 4: Poziționarea implantului, vedere frontală. – Fig. 5: Regenerarea osoasă ghidată: umplerea spațiului 
până la placa bucală și spațiul interproximal. – Fig. 6: Închiderea lamboului, vedere coronară. – Fig. 7: Închiderea lamboului, vedere frontală. – Fig. 8a: Punte provizorie.
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platformă pentru a proteja osul de 
dedesubt. Atunci când implanturile 
sunt inserate supra-crestal, designul 
gâtului implantulului securizează 
osul crestal de dedesubt printr-un 
atașament de fi bre de țesut moale, 
astfel că implanturile pot fi  inserate 
mai aproape unul de altul, astfel de 
cazuri putând fi  tratate cu succes 
prin implanturi unice, iar atașamen-
tul la suprafață și dintre implanturi 
fi xează osul crestal, construind o 
barieră naturală.23,24

În cazurile în care nu este posi-
bilă închiderea primară sau nu 
se dorește mobilizarea țesuturilor 
moi adiacente prin alte modele de 
lambou, protezele temporare sunt 
esențiale. Manipularea țesuturilor 
moi începe din primul moment și 

este crucială pentru rezultatul este-
tic.25–27 Datorită implanturilor folo-
site și încărcării imediate, țesutul 
moale nu trebuie manipulat. Siste-
mul de implant ne-a permis să reali-
zăm amprentele fără a fi  nevoie să 
îndepărtăm bonturile. Îndepărtarea 
și inserarea continuă a componente-
lor implantului pot introduce bacte-
rii sub țesutul moale. Fiecare probă 
putea fi  realizată pe bonturile iniți-
ale. În acest protocol am eliminat 
doar bonturile temporare, imediat 
ce coroanele unice fi xe au fost fa-
bricate.

Situația clinică, la punctul de în-
cărcare a  implanturilor cu coroane 
ce au prezentat o calitate și cantitate 
optimă a țesuturilor moi. Nu au fost 
necesare bonturi individualizate.

Aspectul estetic obținut a fost 
mai mult decât satisfăcător, în spe-
cial în ceea ce privește țesuturile 
moi.13–15 

Combinația dintre aceste bio-
materiale face parte din protocolul 
nostru standard de augmentare și 
este bine documentat. Rezultatele 
regenerării osoase ghidate sunt pre-
dictibile și pot fi  planifi cate, chiar și 
în cazul unor defecte majore. Struc-
tura biomaterialelor combinate este 
foarte importantă. Particulele  dure 
(Rocky) și ascuțite  (edgy) ajută la 
stabilizarea internă în zona de aug-
mentare. De multe ori, stabilizarea 
externă cu ace sau șuruburi nu este 
necesară. Porozitatea particulelor 
este defi nită de biologia lor. Acesta 
este motivul pentru care noi nu pre-

ferăm biomaterialele aloplastice și 
profi tăm de avantajele alogrefelor 
și xenogrefelor, prin combinarea lor. 
Acestea sunt cerințele pentru bio-
materialele moderne, inclusiv, desi-
gur, osteoinductivitatea și osteo-
conductivitatea.28–30

Concluzii
Boala parodontală este un factor 

limitativ frecvent în implantologia 
orală, dar există situații în care boala 
parodontală nu prezintă nicio con-
traindicație pentru implantologie. 
Condițiile prealabile pentru proce-
duri similare sunt o bună înțelegere 
și cunoaștere a biologiei, chirurgiei 
și proteticii. Nu există algoritmi 
pentru astfel de proceduri, mai 
degrabă rezultatul tratamentului de-
pinde de diagnosticul, analiza adec-

vată și planifi carea pentru fi ecare 
pacient în parte și alegerea corectă a 
sistemului de implant și biomateria-
lelor. Așa cum demonstrează cazul 
prezentat, implantologia modernă 
oferă toate instrumentele necesare 
pentru un tratament prin implant de 
succes. 

  Fig. 8b: Punte temporară. – Fig. 9: Aspectul 
estetic cu punțile temporare. – Fig. 10: 
 Vindecarea țesutului moale la trei luni 
după operație. – Fig. 11: Cantitatea și calita-
tea țesuturilor moi înainte de încărcare. – 
Fig. 12: Vindecarea țesuturilor moi, inagine 
coronară. – Fig. 13: Bonturi din zirconiu, 
înainte de încărcare. – Fig. 14: Proteză 
unică fi xă. – Fig. 15: Controlul radiologic 
efectuat imediat după încărcare. – Fig. 16: 
Controlul radiologic efectuat la un an de la 
încărcare.
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 Acest principiu, alcătuit din trei 
părți, deși are origini în domeniul os-
teopatiei, poate avea o mare aplicabi-
litate în endodonția modernă, în cazul 
în care avem de a face cu un tratament 
de canal de rutină, precum și în cazu-
rile în care un pacient prezintă o stare 
compromisă de sănătate pentru care 
soluţia poate fi  un tratament de canal 
de rutină și orice altceva nu ar în-
semna decât un supratratament.

Inițial, trebuie să găsim pro-
blema, prin analizarea situației cli-
nice și identifi carea a ceea ce nu 

funcționează. Această sarcină este cu 
adevărat difi cilă. Stabilirea diagnos-
ticului corect se realizează pe baza: 
Relatării pacientului; trebuie să-l 
 ascultăm pentru a afl a mai multe in-
formații despre problema lui/ei, unde 
este localizată aceasta și ce o declan-
șează. Istoricului pacientului, ceea 
ce înseamnă starea generală de sănă-
tate, alte boli și/sau stări medicale, 
medicație sistemică etc. Utilizării 
adecvate a instrumentelor de dia-
gnostic, inclusiv testarea pulpei, răs-
punsul la rece și cald, testul mușcă-
turii, radiografi ile și scanările CBCT; 
în plus, cele mai recente programe ne 
pot ajuta la citirea și analizarea date-
lor pe care le avem, inclusiv în 3-D. 
Îmi amintesc cuvintele profesorului 
nostru de radiologie, care ne sfătuia 
să studiem cu adevărat radiografi ile 
și să fi m atenți la fi ecare mic detaliu, 
nu doar să ne uităm la ele. Legături-
lor logice dintre relatările pacientu-
lui și istoricul medical, rezultatelor 
clinice și datelor imagistice; asam-
blarea pieselor acestui puzzle poate 
fi , uneori, rapidă, alteori poate dura 
mai mult.

Odată ce diagnosticul a fost sta-
bilit, urmează alegerea modalității de 
tratament și selecția celor mai bune 
instrumente de tratament. În această 

etapă trebuie să ne concentrăm, în 
primul rând, asupra sănătății pacien-
tului, fi ind important să alegem tra-
tamentul cel mai efi cient, care să fi e 
minim invaziv, dar și practic și sufi ci-
ent. De restul se ocupă Mama Natură.

Prezentare de caz

Cazul 1
Primul caz pe care aș dori să îl 

prezint a fost al unui pacient transfe-
rat la noi. Stând în scaun, pacientul 
început să relateze următoarele: în ul-
timele șase luni, el a fost de două ori 

în Asia pentru o intervenție chirurgi-
cală la nivelul ganglionilor limfatici 
submandibulari stânga (Fig. 1) care, 
aparent, erau infl amați. De fi ecare 
dată, testele de patologie nu au indi-
cat prezența niciunui marker specifi c 
cancerului. Au fost realizate scanarea 
CT și evaluarea radiologică conven-
țională, dar fără niciun rezultat.

După ce ne-a povestit aceste 
lucruri, pacientul a relatat că a simțit 
din nou faptul că nodulul limfatic s-a 
infl amat și era îngrijorat din această 
cauză. Relatările sale au fost luate în 
serios de către noi. În plus, el a rapor-
tat durere la nivelul a doi premolari 
mandibulari și, la o altă clinică, au 
fost începute tratamente de canal pe 
care medicul stomatolog nu le-a putut 
fi naliza. Cu permisiunea pacientului, 
s-a realizat o nouă scanare CBCT și 
l-am rugat pe pacient să aștepte o oră 
pentru a o studia.

Judecând situația generală și, 
mergând până la detaliile locale, am 
realizat că cei doi premolari mandi-
bulari aveau, într-adevăr, nevoie de 
un re-tratament endodontic. Cu toate 
acestea, știind din experiența clinică 
faptul că premolarii pot avea diverse 
manifestări clinice, am continuat că-
utarea altor surse potențiale de pro-

bleme, dar fără a ignora premolarii ca 
posibili vinovați (Fig. 2).

Analizând secțiunile CBCT, în-
cercând diferite fi ltre și setări, uitân-
du-mă la molarul mandibular ce pre-
zenta o obturație de dimensiuni mari 
și studiind osul din jurul ei, am obser-
vat ceva neobișnuit. Exista un mic 
abces care migra spre unghiul intern 
al mandibulei (Fig. 2) și crea o zonă 
de eroziune osoasă (Fig. 3). Acest 
lucru putea fi  patologia care cauza 
suferința pacientului, suplimentar față 
de cei doi premolari mandibulari.

La acest moment, un medic oare-
care putea fi  mulțumit de constatările 
diagnostice și putea începe tratamen-
tul problemelor care afectau dentiția 
mandibulară. Dar, încă nemulțumit 
de concluziile generale, eu am apelat 
la analiza mandibulei, unde am con-
statat că al doilea molar prezenta o 
carie internă și resorbția cervicală in-
ternă, creând astfel o cale de infecție 
în sinusul maxilar (Fig. 4).

I-am explicat pacientului situația 
și i-am propus re-tratamentul celor 
doi premolari mandibulari, precum și 
un tratament de canal radicular pri-
mar la nivelul molarului mandibular 
și molarului maxilar. Pacientul a fost 
de acord, iar cele patru tratamente au 
fost efectuate într-o singură sesiune, 
folosind sistemul TF Adaptive (Kerr) 
pentru modelare și EndoVac (Kerr) 
pentru prepararea chimică în confor-
mitate cu secvența “A” a protocolului 
de irigare, urmat de o obturație 3-D 
a sistemului de canale radiculare, fo-
losind unitatea Elements Obturation 
Unit (Kerr; Fig. 5). Au fost prescrise 
antibiotice pentru a ajuta organismul 
pacientului să combată infecția sub-
mandibulară. Deși nu prescriu antibi-
otice foarte des, am făcut acest lucru 
în acest caz, deoarece, din analiza 
radiografi ilor, nu îmi era clar ce se 

întâmplă cu ganglionii limfatici și 
dacă aceștia erau încă funcționali. 
A fost observată o reacție postopera-
torie minoră (durere moderată, fără 
umfl ături) care a dispărut complet o 
săptămână mai târziu.

Cazul 2
Următorul caz clinic este oarecum 

similar și a implicat sinusurile ex-
tra-orale (Fig. 8). O pacientă de vârstă 
mijlocie a fost trimisă la cabinetul 
nostru prezentând o fi stula extra-orală 
în zona submandibulară posterioară. 
Conform relatărilor pacientei, ea nu 

prezenta durere sau edem și fi stula au 
apărut cu câteva săptămâni înainte ca 
ea să se prezinte la clinică.

La început, pacienta a crezut că 
era o problemă dermatologică, dar 
apoi și-a dat seama că la acel nivel 
exista o colecție de puroi, iar deschi-
derea devenea din ce în ce mai mare. 
După ce a consultat un medic der-
matolog, care a sugerat că problema 
este, cel mai probabil, de origine den-
tară, pacienta s-a prezentat la medi-
cul ei stomatolog la care fusese ante-
rior pentru inserarea unui implant. 
Dentistul a spus că infecția se afl ă la 
nivelul celui de-al treilea molar și 
nu este implicat și implantul și a re-
comandat extracția dintelui. Pacienta 
a dorit să-și păstreze dintele și, prin 
urmare, a solicitat o consultație endo-
dontică pentru această problemă.

O nouă scanare CBCT (i-CAT, 
Imaging Sciences International; Fig. 9) 
a confi rmat faptul că al treilea molar 
prezintă un traiect în sinusul intern, 
ceea ce adus la apariția unei fi stule. 
Toate acestea puteau fi  rezolvate 
printr-un tratament de canal la nive-
lul molarului, urmat de tratamentul 
cu coroană și de control, cu un pro-
gnostic bun pentru succesul pe ter-
men lung. Pacienta a fost fericită să 

audă toate acestea și a solicitat cât 
mai curând posibil acest tratament.

Canalul radicular a fost tratat 
(Fig. 10) folosind sistemul TF Adaptive 
pentru modelare și EndoVac pentru 
prepararea chimică, în conformitate 
cu secvența „A” a protocolului de 
irigare, urmat de o obturație 3-D 
a sistemului de canale radiculare fo-
losind unitatea Elements Obturation 
Unit (Kerr; Fig. 5). Au fost realizate 
înregistrări de control (Fig. 11 și 12), 
cu control radiologic pentru a veri-
fi ca vindecarea oaselor și fotografi i 
faciale externe pentru comparație. 
Pacienta a fost extrem de mulțumită 
de faptul că putea păstra molarul.

Concluzie
Aceste exemple clinice ilus-

trează importanța stabilirii diagnosti-
cului, ca piesă principală a puzzle- 
ului, importanța „găsirii” acestuia. În 
ziua de astăzi, abordarea de ultimă 
oră în endodonție necesită utilizarea 
unor echipamente sofi sticate și pro-
grame pentru a completa expertiza și 
experiența operatorului. Toate aces-
tea, în mod concertat, permit asam-
blarea pieselor puzzle-ului.

Relatarea subiectivă a pacientului 
ne poate ghida sau, uneori, ne poate 
induce în eroare. Trebuie  să ținem 
cont de faptul că cei mai mulți dintre 
pacienții noștri nu au noțiuni de ana-
tomie sau nu știu că durerea poate 
avea origini într-o zonă îndepărtată 
din cavitatea orală. Acesta este un caz 
în care istoricul obiectiv și analiza 
adecvată a rezultatelor de diagnostic 
și clinice sunt foarte importante.

Rezolvarea problemei necesită 
abordarea cea mai biologică pentru 
tratamentul de canal, punând în prac-
tică experiența clinică pentru a oferi 
cel mai bun tratament pentru pacienții 
noștri. Odată ce suntem siguri că am 
făcut tot ce am putut să eliminăm 
toate tipurile de condiții agresive și 
toate bolile, trebuie să lăsăm natura să 
aibă grijă de procesul de vindecare. 

Referințe 
1  “Find it, fi x it, and leave it alone” – o axiomă 

atribuită Dr. Andrew Taylor Still, fondatorul 
osteopatiei și înregistra tă de către studenții și 
adepții dânsului.

2  Publicată anterior de către Sleiman, P., 
“A sequence of irrigation”, Roots International, 
1 (2014), 14–7.

Prof. Philippe Sleiman
activează ca endodont la centrul 
clinic și de formare Vilafortuny din 
Dubai, Emiratele Arabe Unite, Ad-
vanced American Dental Center din 
Abu Dhabi din Emiratele Arabe Unite 
și Clinica American Dental din Dubai. 
El poate fi  contactat la profsleiman@
gmail.com. 

autor
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AB DENTAL INTL SRL 26A Pav. C4—C5 Hall C4—C5
AESTHETIC & MEDICAL DISTRIBUTION SRL 33 Pav. C2 Hall C2
AGC NEW DENT SRL 41 Pav. C4—C5 Hall C4—C5
ALGER BUSINESS SRL 32A Pav. C2 Hall C2
ALIAS PROTECH DENT SRL 74 Pav. C4—C5 Hall C4—C5
ALLIGATOR SRL 11 Pav. C1 Hall C1
ALLIGATOR SRL 31 Pav. C1 Hall C1
ARB CREATIV INSTRUMENTS 122 Pav. C2 Hall C2
ARTIS BIO TECH SRL 18 Pav. C1 Hall C1
ASIST ROM SRL 40 Pav. C5 Hall C5
BELLAMED GRUP SRL 123B Pav. C2 Hall C2
BENETT PUBLICIS SRL 43 Pav. C4—C5 Hall C4—C5
BIOMAX INTERNATIONAL SRL — VICENZA SUC. BUCURESTI 38 Pav. C4—C5 Hall C4—C5
BIOTEC IMPLANT SWISS SRL 61—62 Pav. C4—C5 Hall C4—C5
BREDENT TIM SRL 58 Pav. C4—C5 Hall C4—C5
CHRIS TEHNODENT SRL 60 Pav. C4 Hall C4
CIMSYSTEM SRL 48 Pav. C4—C5 Hall C4—C5
COLGATE PALMOLIVE ROMANIA 42 Pav. C4—C5 Hall C4—C5
COLGATE PALMOLIVE ROMANIA 109—110 Pav. C2 Hall C2
COLTENE 05 Pav. C1 Hall C1
DENT CAFE SRL 20 Pav. C4—C5 Hall C4—C5
DENTA EXIM SRL 27 Pav. C4—C5 Hall C4—C5
DENT-A-AMERICA 2000 SRL 07B Pav. C4—C5 Hall C4—C5
DENTAL FOCUS 55 Pav. C4—C5 Hall C4—C5
DENTAL KISS SRL 22 Pav. C4—C5 Hall C4—C5
DENTAL PARTNER’S GRUP SRL 63—64 Pav. C2 Hall C2
DENTAL VLADMED V&M SRL 70 Pav. C4—C5 Hall C4—C5
DENTAL 1 MED DISTRIBUTION SRL 03 Pav. C4—C5 Hall C4—C5
DENTEX TRADING SRL 17 Pav. C1 Hall C1
DENTEX TRADING SRL 5 Pav. C1 Hall C1
DENTEX TRADING SRL 4—5 Pav. C1 Hall C1
DENTEX TRADING SRL 22 Pav. C1 Hall C1
DENTI SYSTEM ARAD SRL 38 Pav. C2 Hall C2
DENTIX MILLENNIUM 22A Pav. C4—C5 Hall C4—C5
DENTOTAL PROTECT SRL 12 Pav. C1 Hall C1
DENTOTAL PROTECT SRL 9 Pav. C1 Hall C1
DENTOTAL PROTECT SRL 6—7 Pav. C1 Hall C1
DENTOTAL PROTECT SRL 8 Pav. C1 Hall C1
DENTOTAL PROTECT SRL 28—29 Pav. C1 Hall C1
DEROM DENTAL INTERNATIONAL SRL 4 Pav. C4 Hall C4
DEZIMED SRL 08 Pav. C4—C5 Hall C4—C5
DIADVOX SRL 38B Pav. C2 Hall C2
DIGITAL DENTISTRY INTERNATIONAL SRL 75 Pav. C4—C5 Hall C4—C5
DOCTOR TOOLS SRL 23 Pav. C5 Hall C5
DONNA DENTAL GROUP SRL 09 Pav. C4—C5 Hall C4—C5
DORIOT DENT SRL 27 Pav. C1 Hall C1
DROOT SOLUTIONS 117 Pav. C2 Hall C2
DURR DENTAL AG 53—55 Pav. C2 Hall C2
EDWARDS&CO SRL 76 Pav. C4—C5 Hall C4—C5
ENA TRAINING SRL 59 Pav. C4—C5 Hall C4—C5
EUROCOM INVEST SRL 54A Pav. C5 Hall C5
EXPERT TECH SOLUTIONS SRL 18 Pav. C4—C5 Hall C4—C5
FACCHINI MAURO ALESSANDRO 139 Pav. C2 Hall C2
FEMINA MEDICAL LIFE SRL 66 Pav. C4—C5 Hall C4—C5
FILTROM AQUA SRL 89—90 Pav. C2 Hall C2
FM MEDIDENT SRL 37 Pav. C2 Hall C2
GAITA RAZVAN LIVIU 53 Pav. C4—C5 Hall C4—C5
GASOM DS SRL 37 Pav. C4—C5 Hall C4—C5
HALMADENT SRL 11 Pav. C4 Hall C4
HE NAN BIO MEDICAL EQUIPMENT CO. LTD 120 Pav. C2 Hall C2
HELIOS MEDICAL & DENTAL SRL 24 Pav. C1 Hall C1
H&M INNOVATIVE SOLUTIONS 35 Pav. C2 Hall C2
HTP MEDICAL SRL 16 Pav. C1 Hall C1
HTP MEDICAL SRL 19 Pav. C1 Hall C1
IMPLANT DIVISION SRL 64—65 Pav. C4—C5 Hall C4—C5
IMPLANTIUM& MEDICAL COMPANY SRL 05—06 Pav. C4—C5 Hall C4—C5
INFOMED SRL 56 Pav. C4 Hall C4
INTERCOOP SRL 52 Pav. C5 Hall C5
INTRAMED SRL 57 Pav. C4—C5 Hall C4—C5
ITAL-DENT DISTRIBUTION SRL 20A Pav. C4—C5 Hall C4—C5
JK INDUSTRIES 121 Pav. C2 Hall C2
KASTEL DARO TIM SRL 34 Pav. C2 Hall C2
LAB VISION SRL 91—98 Pav. C2 Hall C2
LABORATOR ZIRKON IMPLANT SRL 10 Pav. C5 Hall C5
LAGUNA MEDICAL SRL 21 Pav. C4—C5 Hall C4—C5
LASER TRIODENTAL SRL 85 Pav. C2 Hall C2
LIAMED SRL 106 Pav. C2 Hall C2
LIPAKO 2013 S.L. 118 Pav. C2 Hall C2

LOGIC NET SRL 36 Pav. C2 Hall C2
MED-AL TRADING 138 Pav. C2 Hall C2
MEDFARM TRADING SRL 24 Pav. C5 Hall C5
MEDICA Z3 SRL 16—17 Pav. C5 Hall C5
MEDICAL PARTNER SRL 30 Pav. C5 Hall C5
MEDIDENT INTERNATIONAL S.R.L. 58,61 Pav. C2 Hall C2
MEDIDENT ITALIA 46 Pav. C5 Hall C5
MEDIDENT ITALIA 32B Pav. C2 Hall C2
MEGAGEN DENTAL IMPLANT 99—102 Pav. C2 Hall C2
MIS IMPLANTS DISTRIBUTION SRL 77 Pav. C4—C5 Hall C4—C5
MOLD DENT SRL 128 Pav. C2 Hall C2
MONIQE TOP DENT SRL 7A Pav. C4 Hall C4
NASTIMED SERV SRL 23 Pav. C1 Hall C1
NATURAL COM SRL 45 Pav. C5 Hall C5
NEOMED SRL 119 Pav. C2 Hall C2
NEW YORK DENTAL SRL 39 Pav. C4—C5 Hall C4—C5
NUTECHNOLOGIES SRL 103—105 Pav. C2  Hall C2
OLIDENT 17 Pav. C1  Hall C1
ORADENTMED SRL 84 Pav. C2 Hall C2
ORALIX SRL 111,114 Pav. C2 Hall C2
ORTHOTECH INNOVATION LTD 36 Pav. C2 Hall C2
ORTOFORUM SRL 44 Pav. C4—C5 Hall C4—C5
OXA DENT FORTE SRL 31,19,63 Pav. C4—C5 Hall C4—C5
PARTNERS A&R INTERNATIONAL 143 Pav. C2 Hall C2
PARTNERS A&R INTERNATIONAL 136 Pav. C2 Hall C2
PATIFARM SRL 75—77 Pav. C2 Hall C2
PLURIFARM DENT SRL 50 Pav. C2 Hall C2
PLURIFARM DENT SRL 26 Pav. C1 Hall C1
PROCTER & GAMBLE MARKETING ROMANIA SRL 67 Pav. C1 Hall C1
RED INTERNATIONAL SRL 02 Pav. C4—C5 Hall C4—C5
ROMEXPO SA  Pav. C3  Hall C3
ROMEXPO SA  Pav. C1-Etaj Hall C1-1st fl 
RONTIS ROMANIA PHARMA SRL 49 Pav. C4—C5 Hall C4—C5
SAAB DENTAL SISTEM SRL 67—68 Pav. C4—C5 Hall C4—C5
SANEX SA 25 Pav. C5 Hall C5
SIRONA DENTAL SYSTEMS GMBH 50 Pav. C2 Hall C2
SISTEME DENTARE DIGITALE 28 Pav. C4—C5 Hall C4—C5
SITEA ROMANIA SRL 72—73 Pav. C4—C5 Hall C4—C5
SITEA ROMANIA SRL 01A—01B Pav. C4—C5 Hall C4—C5
SMART DENTAL SERVICE S.R.L. 32 A Pav. C2 Hall C2
SMART DENTAL SERVICES SRL 69 Pav. C4—C5 Hall C4—C5
SOURCE INNOV 32 Pav. C2  Hall C2
SSER  25A Pav. C4—C5 Hall C4—C5
SPIDENT CO LTD 86 Pav. C2 Hall C2
SPOFADENTAL A.S.— REPREZENTANTA 13 Pav. C1 Hall C1
SPOTLIGHT SRL 54 Pav. C5 Hall C5
STEMPLANT DENT SRL 137 Pav. C2 Hall C2
STODENT TRADE SRL 121 Pav. C2 Hall C2
STOMACOM IMPORT EXPORT 79 Pav. C4—C5 Hall C4—C5
STOMADENT SK 24B Pav. C4—C5 Hall C4—C5
STYLE TECH DIGITAL SRL 24A Pav. C4—C5 Hall C4—C5
TAG GRUP SRL 12—13 Pav. C5 Hall C5
TAG GRUP SRL 87—88 Pav. C2 Hall C2
TARA CONFECTION SRL 123A Pav. C2 Hall C2
TEHNICAL DENT SRL 13 Pav. C1 Hall C1
TEHNICAL DENT SRL 15 Pav. C1  Hall C1
TEHNICAL DENT SRL 20—21 Pav. C1 Hall C1
TEHNO ELECTRO MEDICAL COMPANY SRL 1—3 Pav. C1  Hall C1
TEHNODENT POKA SRL 14 Pav. C1 Hall C1
TEHNODENT POKA SRL 25 Pav. C1 Hall C1
TERRA DENT SRL 10 Pav. C1 Hall C1
TERRA DENT SRL 30 Pav. C1 Hall C1
TERRAMOLD SOLUTIONS SRL 46—48 Pav. C2 Hall C2
THIENEL DENTAL e.K 50—51 Pav. C4—C5 Hall C4—C5
THORA DENT SRL 53 Pav. C4—C5 Hall C4—C5
TIANA DENT SRL 33 Pav. C5 Hall C5
TITAN SURGICAL CO 146 Pav. C2 Hall C2
TITANIUM COMPONENT 125 Pav. C2 Hall C2
UNIDENT PLUS SRL 115—116 Pav. C2 Hall C2
VETRO DESIGN SRL 15 Pav. C5 Hall C5
VITA ZAHNFABRIK H.RAUTER GMBH& CO.KG 12 Pav. C1 Hall C1
VITAL DENT SRL 35 Pav. C4—C5 Hall C4—C5
WHITE DENT PLUS SRL 49 Pav. C2 Hall C2
YTS DENTAL VIEW SRL 14 Pav. C5 Hall C5
ZIRKONZAHN GmbH 46A Pav. C5 Hall C5
ZIVECO GROUP SRL 124 Pav. C2 Hall C2

Expozant Stand int. Pavilion Hall Expozant Stand int. Pavilion Hall

Lista de expozanți nu este fi nala și poate suferi modifi cări la data expoziției.
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Sfaturi pentru vizitatori în București
Tips for visitors to Bucharest

OBIECTIVE TURISTICE
  Ateneul Român

Adresa: Str. Benjamin Franklin 1
Opera arhitectului francez Albert 

Galleron, care a proiectat, de aseme-
nea, Banca Națională a României, 
Ateneul a fost fi nalizat în 1888, fi -
nanțat aproape în întregime 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 voluptoase 
care acoperă tavanul și pereții. Re-
numită în lume pentru acustica deo-
sebită,  sala de concerte este cea mai 
renumită din București, dar este și 
sala unde concertează Filarmonica 
George Enescu.

  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 Victoriei, B-dul. 
Brătianu, Bd. Regina Elisabeta și 
râul Dâmbovița. O zonă rezidentială 
care odată era plină de farmec, 
centrul vechi al orașului este acum 
renovat devenind un cartier de lux. 
Astăzi, această zonă este casa mai 
multor galerii de artă, magazine de 
antichități și cafenele. Intr-o zi fru-
moasă, vă puteți plimba pe străzile 
înguste pietruite și vă puteți imagina 
negustorii  afară din magazinele lor, 
încurajând 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. 

  Palatul Parlamentului
Adresa: Calea 13 Septembrie 1, 
Intrarea A3
Construit de liderul Partidului 

Comunist, Nicolae Ceaușescu, 
Palatul Parlamentului (cunoscut an-
terior ca Palatul Poporului), este cea 
mai mare clădire administrativă din 
lume, după Pentagon. A fost nevoie 
de 20 000 de muncitori și 700 de 
arhitecți pentru a fi  construit. Palatul 
are 12 etaje, 1 100 de camere, un 
hol 328-ft lung și patru niveluri 

subterane, inclusiv un enorm buncăr 
nuclear. Când construcția a început 
în 1984, dictatorul intenționa  să fi e 
transformat în reședința sa. Astăzi, 
adăpostește Parlamentul României 
și servește ca un centru de con-
ferințe internaționale. Construit și 
mobilat cu materiale exclusiv ro-
mânești, clădirea refl ectă munca 
celor mai buni artizani din țară. Un 
tur poartă vizitatorii printr-o mică 
parte a camerelor strălucitoare, săli 
imense și sălile 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, vitralii și podele acoperite cu 
covoare bogate.

Fapte interesante:
•  Acesta este a doua clădire de biro-

uri 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

RESTAURANTE

Bucătărie  românească
  Restaurant Carul cu bere

Adresa: Str. Stavropoleos 3—5 
Deschis în 1879, acest faimos re-

staurant a devenit unul dintre locu-
rile de întâlnire cele mai populare 
pentru literați din București, care se 
adună pentru a discuta chestiuni de 
zi cu zi. Stilul arhitectural neo-gotic 
se refl ectă atât în fațadele și decora-
țiunile interioare: coloane, arcade, 
candelabre, o scară de lemn, cât și 
în mobilier și picturile murale de pe 
pereți și tavan.

  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 Trata-
tului de pace care a pus capăt 
răz boiului ruso-turc (1806–1812). 
Un loc de  relaxare si întâlnire prefe-
rat  de oamenii de afaceri din  zilele 
noastre, Hanul lui Manuc și-a păstrat 
stilul său vechi și atmosfera. Acum 
este transformat în hotel cu  restau-
rant, o cramă și un magazin de pro-
duse de patiserie.

  Restaurant Lacrimi și Sfi nți
Adresa: Sepcari 16, 
Centrul Vechi
Lacrimi şi Sfi nţi este un res-

taurant românesc atipic cu o bu că-
tărie modernă/contemporană. Rețete 
vechi de 100 de ani sunt  reinterpretate 
și reașezate, arome pierdute, arome 
inventate, toate la un loc. 

Bucătărie 
 internațională
  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 preparăm 
specialitățile bucătăriei italiene fac 
din Trattoria Il calcio un renume pe 
piața restaurantelor din București. 
Rezervare: 0724.706.665

  LOFT 
Restaurant & Lounge
Adresa: Metropolis Center, 
Bucharest, Aripa de Vest, 
Corp A, Parter
LOFT e în egală măsură restau-

rant și lounge. Conceptul fusion ca-
pătă în acest loc nuanțe din cele mai 
surprinzătoare și se regăsesște în 
aproape toate aspectele: bucătărie, 
arhitectură, bar, muzică, evenimente 
și petreceri. Toate sunt coerente cu 
un concept original care generează 
o energie cu totul specială.

  Casa di David
Adresa: Parc Herastrau, 
Sos. Nordului Nr. 7—9
Casa di David este un exemplu 

foarte bun de bucătărie fusion in-
ternațională. Dincolo de mâncarea 

excelentă au, de asemenea, o mare 
selecție de vinuri și băuturi.

  18 Lounge 
Adresa: 3—5 Piața Presei  Libere, 
București, City Gate Tower Sud, 
etajul 18
Situat pe acoperișul City Gate 

Tower Sud (în apropiere Pullman 
Hotel), locul tău este deschis în fi e-
care zi începând la ora 10:30. Masa 
de prânz de afaceri: de la 12:00 la 
17:00, în timpul săptămânii. 

SHOPPING
  AFI Palace Cotroceni

Adresa: Bulevardul Vasile, 
Milea 4, București

  Plaza Romania Mall 
Adresa: BD. Timișoara, 
Nr. 26Z, Sector 6, București

  Promenada Mall
Adresa: Calea Floreasca 246B, 
București

  Băneasa Shopping City 
Adresa: Șoseaua București — 
Ploiești, Nr. 42D, Sector 1, 
 București

SIGHTSEEING
  The Romanian Athenaeum

Address: Str. Benjamin Franklin 1
The work of French architect 

Albert Galleron, who also designed 
the National Bank of Romania, 
the Athenaeum was completed in 
1888, fi nanced almost entirely with 
money donated by the general pub-
lic. One of the preeminent public 
fundraising campaigns ever in 
Romania, the “Give a penny for 
the Athenaeum” campaign saved 
the project after the original patrons 
ran out of funds. Inside the concert 
hall, voluptuous frescoes cover the 
ceiling and walls. Renowned world-
wide for its outstanding acoustics, 
it is Bucharest’s most prestigious 

concert hall and home of the 
 Romanian George Enescu Philhar-
monic.

  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 between 
Calea Victoriei, Blvd. Bratianu, 
Blvd. Regina Elisabeta and the 
Dambovita River. A once-glamor-
ous residential area, the old city 
centre is now slowly being refash-
ioned into an upscale neighbor-
hood. Today, the area is home to 
many art galleries, antique shops 
and coffeehouses. On a beautiful 
day, you can stroll down the narrow 
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 rec-
tangular courtyard between Strada 
Lipscani and Strada Blanari.

  Parliament Palace
Address: Calea 13 Septembrie 1, 
Intrarea A3
Built by Communist Party leader, 

Nicolae Ceausescu, the colossal 
Parliament Palace (formerly known 
as the People’s Palace) is the second 
largest administrative building in 
the world after the Pentagon. It took 
20,000 workers and 700 architects 
to build. The palace boasts 12 
stories, 1,100 rooms, a 328-ft-long 
lobby and four underground levels, 
including an enormous nuclear bun-
ker. When construction started in 
1984, the dictator intended it to be 
the headquarters of his government. 
Today, it houses Romania’s Parlia-
ment and serves as an international 
conference centre. Built and fur-
nished exclusively with Romanian 
materials, the building refl ects the 
work of the country’s best artisans. 
A guided tour takes visitors through 
a small section of dazzling rooms, 
huge halls and quarters used by 
the Senate (when not in session). 
The interior is a luxurious display 
of crystal chandeliers, mosaics, oak 
paneling, marble, gold leaf, stained- 
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glass windows and fl oors covered 
in rich carpets. 

Interesting facts:
•  It is the world’s second-largest 

offi ce 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. 

Open: Mon.–Sun. 10:00–16:00

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

RESTAURANTS

Romanian cuisine 
  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 lite-
rati who would gather to discuss 
matters of their time. Its neo-gothic 
architectural style is refl ected both 
in the façades and the interior 
de corations: columns, arches, chan-
deliers, a wooden staircase, furni-
ture and murals on the walls and 
ceiling. 

  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 wit-
ness 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 fl avor. It now 
serves as a hotel with a restaurant, 
a wine cellar and a pastry shop.

  Tears and Saints Restaurant 
Address: Sepcari Street 16, 
Old City
Tears and Saints is an atypical 

Romanian restaurant with a modern 
kitchen/contemporary. 100 year old 
recipes are re interpreted and relo-
cated, lost fl avors, aromas invented 
all together.

International cuisine 
  Trattoria Il Calcio

Address: Soseaua Nordului 7—9, 
District 1, Bucharest  
The talent and passion towards 

our clients as well as the skills 
in preparing specialities of italien 
cuisine makes from Trattoria Il 
Calcio one of the best restaurants 
in Bucharest. Reservations: 0724.
706.665

  LOFT 
Restaurant & Lounge
Address: Metropolis Center,
Bucharest, West Wing, 
Ground Floor
LOFT is equal parts restaurant 

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 music, the events 
and the parties. All of these are 
coherent, with this original con-
cept that generates its own special 
energy. 

  Casa di David
Address: Parc Herastrau, 
Sos. Nordului Nr. 7—9
Casa di David is a great 

example of international fusion 
kitchen. Beyond excellent food they 
have also a great selection of wines 
and liquiers.

  18 Lounge
Adress: 3—5 Presei Libere 
 Square, Bucharest, 
City Gate South, 
Tower, 18th fl oor

Located on the rooftop of the City 
Gate South Tower (nearby Pullman 
Hotel), your venue is opened every-
day starting 10:30. Business lunch: 
from 12:00 to 17:00, during week-
days.

SHOPPING
  AFI Palace Cotroceni

Adress: Bulevardul Vasile, 
Milea 4, București

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

  Promenada Mall
Adress: Calea Floreasca 246B, 
Bucharest

  Baneasa Shopping City 
Adress: Highway 
Bucharest–Ploiesti, 
no. 42D, District 1, 
Bucharest
(On the way to the 
Otopeni International Airport)
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©
 Aleksandar Todorovic /Shutterstock.com



Conceput pentru  
   a se adapta 
 tuturor provocărilor adeziunii. 
  Conceput să dureze

G-CEM 
LinkForce™

 de la GC

Ciment adeziv pentru  
cimentare, cu polimerizare  

duală, pentru toate indicațiile  

și toate bazele

duală, pentru 

G-Premio BOND 
aderă la 

TOATE preparațiile
fără compromisuri

G-CEM LinkForce
oferă o 

adeziune puternică în
TOATE indicațiile

G-Multi Primer 
asigură o 

adeziune stabilă la 
TOATE restaurările

Un singur sistem, 
trei elemnete de bază
doar de atât este nevoie pentru a obține
o adeziune puternică în toate situațiile

GC EUROPE N.V.
GCEEO Romania
Tel: +40.21.313.41.53
romania@eeo.gceurope.com
www.eeo.gceurope.com


