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MODERN THERAPEUTICAL POSSIBILITIES TO SOLVE THE UNITERMINAL EDENTATION 

(Abstract):  

Introduction Currently, cushioned hinge is one of the recommended solutions for solving mandibular or 

maxillar uniterminale edentations. Aim of the study This work presents some practical prosthetic possibilities 

of solving mandibular or maxillar uniterminale edentations. Material and methods The study was conducted 

on a total of nine patients, aged between 32-48 years, who presented partial uniterminale edentation. To solve 

uniterminale edentation was used Ancorvis system (damped hinge). Results In all clinical situations solved by 

using the Ancorvis system was obtain optimal morpho-functional rehabilitation of the stomatognathic system. 

Conclusions Currently, rehabilitation of uniterminale edentations is possible by using prosthetic appliances 

that do not affect the marginal periodontium of the remaining teeth. Unilaterale prosthetic appliances with 

Ancorvis clamping system is successfully used in the terminale edentation therapy. Such prostheses have the 

advantage of a small gauge, which makes them comfortable. For the success of treatment it is necessary a 

perfect collaboration between dentist and dental technician. 
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INTRODUCERE 

Sistemele articulate reprezintă o 

alternativă utilizată în edentaţiile terminale, 

acestea permiţând şeilor protetice un grad 

mai mare sau mai mic de mobilitate, 

evitându-se în acest fel efectul de pârghie pe 

care îl au protezele terminale cu sprijin mixt, 

rigid, asupra dinţilor stâlpi. 

Din cadrul sistemelor articulate fac parte 

ruptorii de forţe (numiţi şi întrerupători sau 

distribuitori de forţe sau presiune).  

Aceştia sunt dispozitive prefabricate care 

fac legătura între dinţii stâlpi şi şeile 

terminale, având rolul distribuirii presiunilor 

de masticaţie, fie pe creste, fie pe creste şi 

pe dinţii stâlpi, în funcţie de numărul şi 

amplitudinea mişcărilor şeilor pe care le 

permite dispozitivul [1]. 

Dintre ruptorii care permit o singură 

mişcare a şeilor fac parte balamalele. 

 Există numeroase tipuri de astfel de 

ruptori de forţe care permit şeilor terminale 

numai mişcarea de basculare prin înfundare, 

mai ales a extremităţii distale a acestora. 

Bascularea prin înfundare care apare în 

timpul masticaţiei nu poate fi mai mare 

decât rezilienţa mucoasei, unghiul sub care 

se face această deplasare fiind de 3-5° [1,2]. 

În situaţia în care intervine şi atrofia 

crestelor, atunci unghiul sub care se face 

bascularea se măreşte. Cu cât presiunile de 

masticaţie acţionează mai mezial, adică 

aproape de axul balamalei, cu atât dinţii 

stâlpi sunt mai solicitaţi. 

Rolul sistemelor articulate este acela de a 

menaja dinţii stâlpi şi, de aceea, ori de câte 

ori este posibil, este indicat să se realizeze 

solidarizarea a cel puţin doi dinţi stâlpi 
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[1,3,4]. 

Sistemul Ancorvis reprezintă un sistem 

de balama amortizată, utilizată pentru 

rezolvarea edentaţiilor uniterminale  

maxilare sau mandibulare.  

Matricea, realizată din oţel inoxidabil, 

conţine un sistem de amortizare (pin, arc, 

şurub), care permite înfundarea şi revenirea 

elastică a protezei, eliberând dinţii stâlpi de 

tensiuni.  

Rezilienţa sistemului poate fi ajustată 

prin strângerea şurubului. În situaţia 

instalării  uzurii, există posibilitatea ca 

piesele interne să se poată schimba foarte 

uşor [4]. 

Scopul prezentei lucrări  constă în 

evidenţierea unor posibilităţi de rezolvare 

protetică a edentaţiilor uniterminale.  

 

MATERIAL ŞI METODE 

În studiu au fost incluşi 9 pacienţi 

edentaţi, cu vârste cuprinse între 32-47 ani, 

care s-au prezentat in cabinetul de medicină 

dentară la solicitare, în vederea rezolvării 

diverselor tulburări funcţionale 

(fizionomice, fonetice, masticatorii). 

La pacienţii respectivi s-a urmărit 

refacerea funcţională cu ajutorul unor 

restaurări protetice care sa nu afecteze 

parodonţiul marginal al dinţilor existenţi. 

Repartiţia procentuală pe sexe a 

pacienţilor incluşi în studiu arată o 

predominanţă a sexului masculin (fig.1). 

 
Figura 1. Repartiţia pe sexe a pacienţilor incluşi în 

studiu 

 Distribuţia pacienţilor pe grupe de vârstă 

este prezentată în tabelul 1.  

Tabelul 1. Distribuţia pacienţilor pe grupe de vârstă 

Repartiţia pe sexe Grupa de vârstă 

30-39 ani 40-49 ani 

Barbaţi 2 4 

Femei 2 1 

 

Ulterior efectuării examenului clinic 

general şi loco-regional amănunţit, 

completat cu diverse examene 

complementare (studiu de modele, examen 

ortopantomografic), pacienţilor li s-a stabilit 

diagnosticul de stare generală bună, 

favorabilă efectuării terapiei protetice.   

Planul terapeutic a fost elaborat în funcţie 

de mai mulţi factori: clasa de edentaţie, 

topografia edentaţiei, indicii de competenţă 

biomecanică ai dinţilor restanţi, starea 

parodonţiului acestor dinţi şi, nu în ultimul 

rând, de doleanţele pacientului. 

În tabelul 2 este prezentată repartiţia 

pacienţilor în funcţie de clasele şi subclasele 

de edentaţii pe care aceştia le prezentau 

anterior alegerii variantei terapeutice.  

În situaţia pacienţilor edentaţi clasa a II-a 

Kennedy, în cadrul soluţiei protetice de 

rezolvare a edentaţiilor uniterminale, am 

apelat la sistemele articulate, realizând 

solidarizarea a cel puţin doi dinţi stâlpi.  

În situaţia pacienţilor edentaţi clasa a II-a 

Kennedy cu 1 modificare, breşele intercalate 

au fost rezolvate protetic conjunct, breşa 
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terminală fiind rezolvată protetic cu sistemul Ancorvis.

Tabelul 2. Repartiţia pacienţilor în funcţie de clasele şi subclasele de edentaţii 

Repartiţia pe 

sexe 

Nr.de 

cazuri 

Clasa (Kennedy)  şi subclasa (Lejoyeux) a  edentaţiei 

Bărbaţi 4 Clasa II Kennedy  Subclasa B Lejoyeux 

1 Clasa II Kennedy cu 1 modificare Subclasa B Lejoyeux 

1 Clasa I Kennedy cu  3 modificări Subclasa B Lejoyeux 

Femei 2 Clasa II Kennedy Subclasa B Lejoyeux 

1 Clasa II Kennedy cu 1 modificare Subclasa B Lejoyeux 

 

La pacientul care a prezentat o edentaţie 

clasa a I-a Kennedy cu 3 modificări, ţinând 

seama de vârsta relativ tânără a pacientului 

şi de doleanţele acestuia, s-a optat pentru o 

restaurare protetică conjunctă amplă formată 

din 11 elemente dintre care 14, 13, 11, 21, 

23, 24, 27 reprezintă elemente de agregare 

(coroane de înveliş) şi 3 corpuri de punte 

corespunzătoare unităţilor odontale absente 

(12, 22, 25, 26), porţiunea terminală (dată de 

absenţa 15, 16, 17) fiind rezolvată cu 

ajutorul sistemului de balama amortizată. 

În toate cazurile, deci, pentru protezarea 

porţiunii edentate uniterminale s-a optat 

pentru utilizarea sistemului de balama 

amortizată. În stabilirea indicaţiei 

terapeutice s-au luat  în calcul: 

- numărul dinţilor stâlpi  

- rezistenţa dinţilor stâlpi 

- starea parodonţiului 

- ocluzia dentară  

- igiena dentară a pacientului. 

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Dispozitivul face parte din grupul 

balamalelor extra-coronare pentru restaurări 

protetice uniterminale şi conţine un sistem 

elastic pentru revenirea la poziţia statică, 

iniţială, când arcadele dentare nu sunt în 

contact (fig. 2). 

 
Figura 2. Reprezentarea schematică a 

dispozitivului pentru restaurări protetice 

uniterminale 

Sistemul este alcătuit din 2 elemente 

componente:  

- patricea care conţine axa balama de 

rotaţie, care se sudează pe microprotezele 

solidarizate sau se toarnă odată cu acestea 

(fig.3); 

- matricea care include locaşul de 

rotaţie corespunzător patricei, conţinând un 

resort ce poate fi îndepărtat pe la partea 

distală unde există: un pin cilindric cu stop; 

un arc elicoidal; un şurub pentru 

solidarizarea componentelor. 

Sistemul permite o înfundare de 2-3 mm 

la capătul şeii. Singura mişcare posibilă este 

cea de înfundare.  

Existenţa jocurilor care permit mişcări 

laterale poate dauna sistemului. De aceea, 

este interzisă lustruirea suprafeţelor de 

rotaţie aflate în contact (4). 
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Figura 3. Aspectul unei patrice din cadrul sistemului Ancorvis utilizat : stânga - vedere dinspre ocluzal; 

dreapta - vedere dinspre mucozal 

Dispozitivul este folosit pentru proteze 

uniterminale şi implică o relaţie corectă între 

dinţii stâlpi şi şa. Nu există reguli exacte, 

dar este obligatorie existenţa a cel puțin doi 

stâlpi în microproteza solidarizată. 

Se recomandă o rebazare periodică a şeii 

pentru a menţine bascularea în limite 

normale. Fiind un dispozitiv uniterminal, nu 

este necesară utilizarea paralelografului, însă 

modelul trebuie amplasat  pe un plan 

orizontal, iar axa de inserţie trebuie să fie 

uşor lingualizată.  

Această înclinare este utilă pacientului 

pentru inserarea şi dezinserarea şeii, dar 

asigură şi o stabilitate mai mare în procesul 

de masticaţie. 

Caseta metalică, inclusa în set, se 

foloseşte la operaţia de ambalare pentru a 

împiedica răşina să blocheze balamaua şi 

pentru ca, în urma proceselor de uzură 

inevitabilă, să nu se producă şi deplasări în 

sens transversal [4]. 

Balamaua se fixează cu o parte la 

microproteze, iar cealaltă parte se va regăsi 

la nivelul şeii protezei (fig. 4).  

Şaua este independentă, asamblarea celor 

două părţi realizându-se în cavitatea orală a 

pacientului, în momentul inserţiei (fig. 5).  

În toate situaţiile clinice rezolvate prin 

utilizarea sistemului Ancorvis s-a obţinut o 

reabilitare morfo-funcţională optimă a 

sistemului stomatognat. 

Succesul terapeutic a fost posibil datorită 

unei perfecte colaborări  între medicul 

dentist şi tehnicianul dentar. 

 

 

 

Figura 4. Aspectul celor 2 elemente componente ale sistemului în cadrul restaurării finale: stânga - 

vedere dinspre ocluzal; dreapta - vedere dinspre mucozal 
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Figura 5. Aspectul final (pe model) al restaurării protetice: stânga - anterior asamblării celor 2 părţi; 

dreapta - ulterior asamblării celor 2 părţi 

 

Pentru menţinerea rezultatelor în timp, 

pacienţii au primit instrucțiuni cu privire la: 

realizarea corectă a igienei orale, 

poziţionarea corectă a porţiunii mobile 

(lungește durata de funcționare), prezentarea 

la medic în situaţia instabilităţii lucrării 

(rebazarea şeii în momentele decise de 

medicul stomatolog evita suprasolicitarea 

balamalei). De asemenea, pacienţilor li s-a 

explicat faptul că atunci când partea mobilă 

este îndepărtată, patricea rămasă liberă poate 

cauza leziuni ale mucoasei jugale şi 

linguale. 

 

 

CONCLUZII 

Actualmente, reabilitarea edentaţiilor 

uniterminale este posibilă prin utilizarea 

unor lucrări protetice care să nu afecteze 

parodonţiul marginal al dinţilor restanţi. 

Protezele dentare unilaterale cu sistem de 

prindere Ancorvis sunt utilizate cu succes în 

terapia edentațiilor uniterminale.  

Asemenea proteze au avantajul unui 

gabarit redus, ceea ce le face confortabile. 

Prin dimensiunea lor redusă, sunt acceptate 

cu ușurință și de pacienții mai tineri.  

De asemenea, se realizează o adaptare şi 

o integrare rapidă şi perfectă  a acestei 

proteze în organism. 
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