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INTRODUCERE 

Terapia edentaţiei parţiale/totale ridică în 

faţa medicului stomatolog probleme 

complexe privind atât statica viitoarelor 

proteze cât şi eficienţa lor funcţională la fel ca 

şi integrarea lor biologică, probleme la care 

răspunsurile nu sunt prestabilite, fiecare caz 

clinic reprezentând prin particularităţile sale o 

situaţie aparte, căreia trebuie să i se găsească 

o rezolvare adecvată. 

SCOP 

În sfera acestor preocupări se înscrie şi 

studiul de faţă, care îşi propune să treacă în 

revistă, prin intermediul cazurilor clinice, 

posibilităţile de tratament ale edentaţiei prin 

metode convenţionale dar cu materialul 

acrilat flexibil. 

 

MATERIAL ŞI METODĂ 

Tabloul clinic al edentatului prezintă o 

paletă complexă de modificări morfologice 

materializate prin perturbări importante la 

nivelul funcţionalităţii sistemului 

stomatognat. 

Tulburările fizionomice, declanşate de un 

complex de modificări apărute la nivelul 

faciesului pacientului, sunt apanajul 

persoanelor vârstnice dar ele îşi pun amprenta 

indiferent de vârsta la care s-a instalat 

edentaţia.Tabloul tulburărilor estetice se 

bazează pe alterarea elementelor 

antropologice şi morfologice. 

Tulburările de fonaţie apărute în urma 

instalării edentaţiei sunt grave, această funcţie 

exercitându-se 8 ore din 24 , iar o proteză 

nereuşită din punct de vedere fonetic va altera 

în mod sigur reuşita funcţională şi estetică. 

Tulburări masticatorii sunt prezente la 

edentatul drept urmare a pierderii unităţilor 

masticatorii, asociate cu scăderea forţei 

masticatorii. 

Tulburările  de deglutiţie apar ca urmare a 

pierderii arcadelor dentare cu rol de tampon 

între cele două maxilare, menţinând 

mandibula în poziţie centrică faţă de 

maxilar,în timpul deglutiţiei. 

Tulburarea funcţiei homeostazice se face 

parţial, homeostazia intersistemică 

menţinându-se parţial prin punerea în valoare 

şi autoreglarea circuitelor de protecţie care 

funcţionează la acest nivel. 

Tulburările de ordin psihic pot fi 

reprezentate de manifestări violente la nivelul 

unor anumite categorii de pacienţi, aceşti 

receptând edentaţia totală cu cortegiul întreg 

de modificări, ca pe un complex mutilant, cu 

tragice consecinţe integrative în viaţa socială. 

Studiul de faţă s-a realizat în Baza de 

Învăţământ Mihail Kogălniceanu, pe 

parcursul a 4 ani, 2008-2012, lotul de pacienţi 

fiind format din cei care s-au adresat pentru 

tratament de specialitate, declarându-se 

nemulţumiţi de tratamentul protetic amovibil 

convenţional,reprezentat fie de proteze parţial 

acrilice, fie de proteze total amovibile acrilice 

.Aceştia au venit cu dorinţa de a găsi o 

alternativă la protezele lor acrilice.Pacienţii 

au fost 18 la număr, 10 bărbaţi şi 8 femei, cu 
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vârste cuprinse între 57 şi 78 ani, media de 

vărstă fiind 63,7ani. 

Pacienţilor li s-a întocmit foaia de 

observaţie a Clinicii de Protetică, 

completându-se motivele pentru care aceştia 

doreau refacerea protezelor, printre ele cele 

mai frecvente find iritaţiile traumatice, 

dificultatea în a insera şi dezinsera protezele, 

fracturi şi/sau fisuri frecvente. 

Materialele utilizate pentru refacerea 

protezelor au fost Valplastul şi Flexite-ul.Un 

total de 18 pacienţi au fost protezaţi cu 

proteze amovibile flexibile şi au fost apoi 

urmăriţi şi dispensarizaţi pe parcursul unui an 

şi jumătate pentru a vedea modul în care s-a 

realizat adaptarea la noua variantă de proteză 

amovibilă. 

În stabilirea planului de tratament şi a 

indicaţiilor de protezare amovibilă elastică s-a 

ţinut cont de aspectul câmpului protetic şi 

particularităţile fiecărui caz clinic pentru a fi 

protezarea elastică indicaţie de elecţie, 

respectiv s-au ales câmpurile protetice cu 

creasta neregulată,puternic rezorbită, cu 

tuberozităţi retentive care împiedicau inserţia 

şi dezinserţia, cu torusuri maxilare sau 

mandibulare care provocaseră numeroase 

fracturi de proteze în istoricul pacienţilor, 

precum şi un caz de alergie la monomerul 

acrilic. 

Decizia a fost luată atât pe baza 

examenului clinic cât şi pe baza unui 

chestionar , format din 10 întrebări, preluat 

din literatura de specialitate şi 

tradus..Pacienţilor le-a fost citit  chestionarul 

şi explicat acolo unde nu au înţeles, cu scopul 

de a fi completat corect şi complet de către 

aceştia.Pacienţii şi-au dat acordul în a 

participa apoi la acest studiu, ceea ce a 

însemnat dispensarizarea lor în următoarele 

18 luni şi obligativitatea de a se prezenta la 

controale regulate, o dată la 1 lună.Pacienţii 

care au răspuns afirmativ la cel puţin 3 

întrebările din chestionar au fost cei care au 

intrat în lotul de studiu. 

Tabel 1. Chestionar 

CHESTIONAR 

1.Aţi avut vreodată senzaţia că gustul 

dumneavoastră a fost modificat din cauza 

problemelor pe care le-aţi avut cu 

protezele? 

2.Aţi avut vreodată senzaţie de durere a 

gurii? 

3.Aţi avut vreodată probleme în a 

consuma diverse tipuri de alimente din 

cauza protezelor sau a durerii? 

4.Aţi observant vreodată în gură pete albe 

sau roşii cauzate de protezele 

dumneavoastră? 

5.De căte ori vi s-a rupt proteza, s-a rupt 

vre un dinte sau aţi mers la dentist pentru 

a repara proteza? 

6.Aţi avut vreodată problem legate de 

inserţia şi purtarea portezei/protezelor? 

7.Aţi simţit vreodată un miros neplăcut 

cauzat de protezele dumneavoastră? 

8.V-au creat vreodată prorezele şi 

purtarea lor o stare de iritaţie sau 

nervozitate 

9.Aţi avut vreodată momente de supărare 

sau depresie cauzate de purtarea 

protezelor 

10.Puteţi să vă desfăşuraţi normal 

activităţile zilnice:mâncat, vorbit, zâmbit, 

etc sau vă împiedică protezele 

 

Tratamentul protetic a urmat etapele 

clasice, începând cu amprenta preliminară 

înregistrată cu alginat, urmată de amprentarea 

funcţională periferică şi centrală cu silicon 

fluid, determinarea relaţiilor mandibulo-

craniene cu ajutorul machetelor de ocluzie, 

verificarea machetelor în ceară cu dinţi când 

au fost făcute ultimele retuşuri şi modificări, 

astfel încât refacerea funcţiilor sistemului 

stomatognat să fie satisfăcătoare şiapoi s-a 

realizat proteza finală .Acrilatul flexibil ne-a 

permis alegerea unor nuanţe cât mai potrivite 

culorii gingiei natural a fiecărui pacient 

Tehnologia de fabricare a protezei finite a 

fost diferită de cea a protezelor clasice 

acrilice, în sensul injectării capsulelor de 
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acrilat flexibil.,în fiecare dinte realizându-se 

mici orificii astfel încât injectare acrilatului să 

fie uşoară în acest zone. 

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Toate cazurile rezolvate au fost evaluate 

luând în considerare următorii parametrii 

indicaţi de către pacienţi:iritaţii ale mucoasei 

orale, halitoză, uşurinţa cu care se realizează 

inserţia şi dezinserţia, confort în purtarea lor, 

număr de fisuri/fracturi ale protezelor. 

Astfel în cazul iritaţiilor de mucoasă 

17(94%) pacienţi din cei cu proteze 

convenţionale au răspuns pozitiv la întrebarea 

legată de prezenţa iritaţiilor pe mucoasă iar 

după prima lună de la adaptarea la noile 

proteze flexibile doar 1(6%) din ei a mai 

răspuns pozitiv.  

 

 

 

Figura 1. Iritaţii mucoasă  Figura 2. Halitoza. 

În cazul halitozei 16(89%) pacienţi din 

cei cu proteze convenţionale au răspuns 

pozitiv la întrebarea legată de prezenţa 

halitozei iar după prima lună de la adaptarea 

la noile proteze flexibile doar 2(11%) din ei 

au mai răspuns pozitiv. 

În cazul problemelor la inserţia şi 

dezinserţia protezelor au răspuns afirmativ 

15(28%) pacienţi din cei cu proteze 

convenţionale iar după prima lună de la 

adaptarea la noile proteze doar 2(82%) din 

ei au mai răspuns pozitiv. 

 

 

 

 

Figura 3. Probleme la inserţie/dezinserţie  Figura 4. Fracturi proteze 

 

 

În cazul fracturilor protezelor, pacienţii 

cu protezele vechi au răspuns pozitiv 14 din 

ei iar după prima lună de acomodare doar 1 

din ei mai prezenta fisură a protezei.  
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Din rezultatele obţinute se poate 

observa că materialele acrilice flexibile sunt 

o alternativă viabilă a metacrilatului de 

metal, putându-l înlocui cu succes. Este 

rezistent la fracturi, are coloristică 

asemănătoare gingiei, poate fi prelucrat 

într-o grosime redusă care-i acordă şi 

flexibilitate suficientă şi în plus din el se pot 

realiza şi croşetele protezelor parţial 

amovibile, mult mai fizionomice decît cele 

metalice, practic de nedecelat de gingia 

naturală. 

 

CONCLUZII 

1. Reabilitarea sistemului stomatognat 

necesită restaurarea funcţiilor estetică şi 

masticatorie, indifferent de sitiuaţia clinic 

pe care o prezintă pacienţii. 

2. În studiul de faţă toţi cei 18 pacienţi au 

manifestat un grad crescut de mulţumire 

cu protezele flexibile faţă de cele 

convenţionale .Ele s-au dovedit a fi 

superioare din punct de vedere al 

funcţionlaităţii, integrării biologice şi 

rezistenţei la fractură. 

3. Acest material este extrem de fizionomic, 

redând culoarea naturală a gingiei, atât la 

nivelul bazei cât şi la nivelul 

croşetelor.Este suficient de subţire, 

rezistent la torsiune şi fractură,uşor de 

inserat şi dezinserat pe zonele retentive. 

4. Toţi pacienţii din acest studiu au preferat 

protezarea flexibilă în locul clasicului 

metacrilat de metal din cauza 

experienţelor traumatizante pe care l-au 

încercat cu protezele clasice amovibile, 

iar protezarea flexibilă le-a redat 

încrederea că-şi pot recăpăta 

funcţionalitatea sistemului stomatognat. 

Oricum se recomandă studii longitudinale 

care să demonstreze efectul în timp a 

materialului asupra câmpului protetic.. 
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