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INTRODUCERE 

Cu toate perfecţionările aduse în terapia 

protetică contactul proteză câmp-protetic este 

în totdeauna un conflict, a cărui amploare 

depinde de doi factori: 

-proteza concepută ca substitut pentru 

restabilirea funcţiilor sistemului stomatognat 

-particularităţile terenului cu care se 

confruntă această proteză  

Restaurările protetice şi sănătatea 

ţesuturilor orale sunt strâns legate între ele, de 

aceea în realizarea oricărui tratament  protetic 

trebuie să avem în vedere respectarea tuturor 

principiilor generale care ignorate conduc la 

manifestări nefaste. 

SCOP  

Întrucât utilizarea protezelor total 

amovibile  nu rămâne fărăr efect asupra 

ţesuturilor orale de sprijin şi de vecinătate , 

studiul nostru are ca scop evaluarea 

consecinţelor nefaste determinate de 

realizarea incorectă a etapelor clinice de 

tratament protetic. 

 

MATERIAL ŞI METODĂ 

Studiul nostru a fost realizat pe un număr 

de 59 pacienţi vârstnici edentaţi total 

bimaxilar,selectaţi din pacienţii care s-au 

prezentat în Clinica de Protetică pentru 

tratamente de specialitate.Dintre aceştia 22 

femei cu vârste cuprinse între 44-90 ani, 

media de vârst fiind de 72,3 ani şi 37 bărbaţi 

cu vârste cuprinse între 47-90 ani, cu media 

de vârstă de 70,6 ani. 

Pacienţilor le-a fost efectuat un examen 

clinic complet şi complex, o evaluare atentă şi 

minuţioasă atât generală cât şi locală). 

 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

În faza de amprentare preliminară, 

ţinându-se cont de condiţiile clinice şi 

obiectivele stabilite s-a urmărit alegerea şi 

adaptarea portamprenti standard, pregătirea ei 

în vederea amprentării, tehnica propriu-zisă 

de amprentare şi analiza amprentei 

înregistrate. 

În faza de amprentare funcţională s-a 

urmarit  stabilitatea statică şi dinamică a 

portamprentelor individuale, tehnica propriu-

zisă de amprentare şi analiza amprentei 

înregistrate. 

În faza de machete de ocluzie, s-a pus 

accentul pe verificarea individualizării 

bordurilor de ceară-formă, dimensiuni, 

nivelul şi orientarea planului de ocluzie 

precum şi a relaţiei centrice  

În faza de machete în ceară cu dinţi, 

alegerea şi montarea dinţilor, precum şi 

realizarea relaţiei de ocluzie intermaxilară 

sunt elemente decisive în succesul 

tratamentului protetic. 

Examenul clinic local ne-a permis o 

evaluare a calităţii şi caracteristicilor 

câmpurilor proettice edentate total, iar dintr-

un toatl de 118 câmpuri protetice maxilare şi 

mandibulare s-au găsit 38 de câmpuri moi, 47 
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câmpuri dure şi 33 câmpuri medii.  

  

Figura 1. Câmpuri protetice 

 

Dintre acestea, în cadrul alegerii şi 

adaptării portamprentei individuale, 12 

portamprente maxilare şi 16 mandibulare 

nu au fost corespunzătoare ca dimensiune 

câmpului protetic ce urma să fie amprentat: 

-5 portamprente maxilare nu au 

corespuns din punct de vedere sagital, fiind 

prea scurte în zona distală, având ca rezultat 

portamprente individuale scurte, fără 

închidere marginală în zona Ah 

 -3 portamprente maxilare au fost 

prea lungi în sens sagital, provocând 

reflexul de vomă pacienţilor 

 -4 portamprente maxilare au fost 

prea înguste în sens transversal, rezultând 

amprente ce au traumatizat fibromucoasa şi 

formaţiunile periferice de la periferia 

câmpului protetic, iatrogenie ce se transmite 

până la faza finală a tratamentului, ca de 

altfel toate celelalte. 

 
Figura 2. PA max 

 

La mandibulă am găsit 7 portamprente 

scurte în sens sagital, care nu au amprentat 

cele 2/3 anterioare ale tuberculilor 

piriformi, închiderea în zona distală lipsind 

în aceste cazuri şi 9 portamprente largi, 

necorespunzătoare ca dimensiune din punct 

de vedere transversal, avînd ca rezultat o 

amprentă deformată, inexactă, cu grosime 

exagerată a materialului. 

 

 
     Figura 3. Amprentă max 

 

 

38 

47 

33 

Câmpuri protetice 
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4 
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Portamprente maxilare 

scurte lungi înguste corecte
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Figura 4. PA mdb  Figura 5. Amprentă mdb 

Ca şi tehnică de amprentare am întâlnit 

o serie de greşeli, legate în special de 

nerespectarea indicaţiilor date de producător 

în legătură cu modalitatea de preparare a 

materialului, materialul fiind uneori prea 

fluid iar alteori prea vâscos, având ca 

rezultat o amprentă cu marginile 

supraextinse iar alteori, o amprentă care nu a 

înregistrat deloc periferia mobilă a 

câmpurilor protetice.(în 12 cazuri). 

 

 

 

 

Figura 6. Amprentă max. 

La dezinserţia amprentelor de pe câmp, 

apare o altă frecventă iatrogenie, 

reprezentată de mişcările de basculare făcute 

pentru a desprinde portamprenta de pe câmp, 

în locul tracţiunii verticale pe mâner, 

concomitent cu introducerea de aer în zonele 

periferice.Rezultatul acestei manevre de 

basculare este o amprentă deformată(în 4 

cazuri). 

Rezultatul iatrogeniilor din această 

etapă va fi confecţionarea unor portamprente 

individuale, care nu vor respecta obiectivule 

biomecanic, perpetuând iatrogeniile până la 

sfârşitul tartamentului protetic. 

Etapa de amprentare preliminară nu este 

singura în care poat apare iatrogenii. 

Amprenta funcţională ar trebui să 

înregistreze toate detalii câmpului protetic , 

cu un material de înaltă fidelitate şi conform 

unei tehnici adecvate,  în condiţiile 

mobilizării periferiei de către medic.Atunci 

când aceste deziderate nu sunt îndeplinite 

apar iatrogeniile, consecinţele lor 

răsfrângându-se mai târziu asupra  

algoritmului de realizare a protezelor 

amovibile acrilice. 

Astfel în etapa de verificare extra şi 

intraorală trebuie urmărit dacă baza 

portamprentei este realizată din materialul 

indicat de medic, dacă acoperă în totalitate 

7 
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suprafaţa de sprijin, dacă marginile 

portamprentei ajung în fundurile de sac, 

ocolind formaţiunile mobile, dacă sunt 

respectate zonele de foliere inducate şi dacă 

portamprentele nu basculează. 

Astfel, pe parcursul studiului am 

întâlnit: 

-6 portamprente maxilare scurte în zona 

distală la nivelul tuberozităţilor şi a liniei 

Ah. 

-18 portamprente individuale maxilare ce nu 

aveau marginile răscroite la nivelul 

formaţiunilor mobile, care vor produce 

dislocarea de pe câmp a viitoarelor proteze 

în timpul miţcărilor funcţionale 

-8 portamprente instabile static şi dinamic 

din cauza marginilor vestibulare prea lungi. 

 

 

 

Figura 7. PA individ max  Figura 8. - PA max 

-10 portamprente mandibulare individuale 

scurte în zona tuberculilori piriformi 

-9 portamprente mandibulare individuale 

lungi în zona tuberculilor piriformi 

-12 portamprente mandibulare instabile din 

cauza marginilor vestibulare/linguale lungi 

 

 

 

 

Figura 9. -PA individ mdb  Figura 10. - PA mdb 

În aceeaşi etapă de amprentare 

funcţională, s-au întâlnit şi greşeli de 

tehnică constând în principal în 

neefectuarea sau efectuarea incorectă a  

testelor Herbst în 7 din cazuri sau presiuni 

exagerate pe portamprente, cu îndepărtarea 

materialului de amprentă şi neînregistrarea 

unor porţiuni din zona de sprijin a câmpului 

protetice. 

În etapa de înregistrare a relaţiilor 

intermaxilare cu ajutorul machetelor de 

ocluzie, cele mai frecvente erori întâlnite au 

fost cele legate de determinarea unei 

dimensiuni corecte a etajului inferior 

precum şi a înregistrării unei relaţii centrice 

deficitare. 

O dimensiune verticală a etajului 

inferior supraevaluată, va aduce după sine 
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anularea dimensiunii verticale de repaus, cu 

presiuni continue asupra suportului osos, 

buzele se unesc cu gerutate, musculatura 

este contractată,pacientul oboseşte 

uşor.Pragul de toleranţă al mucoasei ce 

absoarbe încărcătura este depăşit şi 

resorbţia osului devine inevitabilă 

O dimensiune verticală subevaluată va 

determina o proglisare a mandibulei, cu 

efect de pârghie, cu supraîncărcarea 

blocului incisivo-canin, cu pierderea 

funcţiei zonei posterioare , deci resorbţie pe 

toată întinderea crestei 

 
 

 

Alegerea şi montarea dinţilor în etapa 

de verificarea a machetelor din ceară este 

un domeniu al proteticii unde arta domină 

ştiinţa, unde estetica este o preocupare 

majoră şi unde cunoştinţele trebuiesc 

aplicate cu discernământ pentru a reda o 

înfăţişsre agreabilă bolnavului, dar şi  

pentru a restabili şi celelalte funcţii 

perturbate ale sistemului stomatognat. 

În această etapă,deficienţele în 

montarea dinţilor au fost :prezenţa 

fenomenului Christensen fie sagital, fie 

lateral,deci fără contacte atât pe partea 

activă cât şi pe cea inactivă în poziţile 

test(12 cazuri), montarea dinţilor în afara 

crestei,cu contacte premature,cu proba 

spatulei „pozitivă”,  fără repectarea curburii 

frontale şi  sagitale(17 cazuri). 

Toate aceste greşeli au ca rezultat erori 

în plasarea planului de ocluzie, cu 

supraîncărcare în anumite zone ale arcadei, 

cu consecinţe ce antrenează destabilizarea  

protezelor, scăderea eficienţei masticatorii 

şi traumatizarea ţesuturilor de sprijin. 

Cu toate perfecţionările aduse în 

tehnică, contactul -proteză câmp protetic 

este întotdeauna în conflict, conflict a cărui 

amploare este dependentă pe de o parte de 

particularităţile terenului iar pe de altă parte 

de aparatul protetic în sine şi de 

corectitudinea cu care au fost respectate 

principiile şi etapele de tratament. 

 

CONCLUZII 

5. Greşelile şi erorile acumulate de-a lungul 

etapelor clinice, necorectate, pot duce la 

realizarea unor proteze defectuoase, care 

nu respectă în primul rând principiul 

biologic şi mecanic de realizare a 

protezelor  total amovibile, aparate ccu 

margini supraextinse sau prea scurte, cu 

grosimi variate, uneori secante în vestibul 

sau în zonele distale, cu finisare 

necorespunzătoare ce justifică depunerile 

de placă bacteriană şi tartru, cu rapoarte 

ocluzale dezechilibrate prin alegeri sau 

montări incorecte ale dinţilor, fără 

respectarea principiului ocluziei bilateral 

echilibrate, prin sub sau supra 

dimensionarea etajului inferior 

6. Aplicarea protezelor total amovibile 

acrilice în cavitatea orală nu rămâne fără 

efecte asupra ţesuturilor de sprijin şi 

asupra celor de vecinătate, atunci când pe 

parcursul etapelor clinice de tratament 

apar greşeli şi erori, apărând factori 

iritativi direcţi sau indirecţi. 

7. O proteză total amovibilă cu deficienţe de 

realizare tehnologică şi de adaptare, 

destramă la diferite nivele şi prin 

mecaniseme variate echilibrul biologic 

oral, iar modificările care se produc sunt 

cel mai adesea rezultatul acţiunilor 

cumulative ale factorilor locali iritanţi cu 

cei generali favorizanţi. 
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8. Dacă adaptarea statică şi dinamică a 

pieselor protetice este precară, din cauza 

erorilor şi greşelilor apărute pe parcursul 

tratamentului protetic, pe lângă faptul că 

vor crea disconfort pacientului, 

îngreunând adaptarea acestuia, vor genera 

în plus, asupra unor zone ale câmpului 

protetic ,forţe de suprasolicitare, 

nefuncţionale,care vor accelera rata de 

pierdere osoasă alveolară, producând 

modificări semnificative la nivelul 

zonelor funcţionale de sprijin muco-osos. 

Micşorarea parametrilor câmpului 

protetic datorată resorbţiei şi atrofiei de 

cauză iatrogenă, va avea drpt rezultat 

accentuarea instabilităţii protezelor, 

creându-se astfel un veritabil cerc vicios. 
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