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Abstract. 
The complex oral rehabilitation aims the functions‟ recovery of the stomatognathic system as well as the 

improvement of the clinical and biological indices of the prosthetic field. The pro-prosthetic stage includes the 

oral surgical procedures as follows: coronal elongation by gingivectomy and gingivoplasty, frenectomy, 

vestibuloplasty, sinus lifting, alveolar augmentation. Literature data sustain the laser-assissted pro-prosthetic 

surgical procedures due to a few benefits over conventional procedures. The most used lasers in the pro prosthetic 

stage are diode lasers (805nm-1064nm), Er:YAG laser (2780nm), and Er,Cr:YSGG laser (2940nm). The 

interaction with oral tissues is selective and accurate, reducing trauma, bleeding and postoperative complications. 

The excellent hemosthasis, the control over tissues ablation and the limited or absent postoperative pain are the 

major benefits of the laser-assisted surgical procedures performed in the pro-prosthetic stage.  

 
Reabilitarea orala complexã implicã 

restabilirea functiilor sistemului stomatognat 

precum si îmbunãtãţirea indicilor clinico-

biologici ai câmpului protetic (1). Etapa de 

pregãtire pro-proteticã include o serie de 

proceduri de chirurgie oralã, între care 

enumerãm alungiri coronare prin 

gingivectomie şi remodelare osoasã, 

frenectomie, vestibuloplastie, sinus lifting, 

augmentare alveolarã (2). 

Orice intervenţie de chirurgie orală 

trebuie să fie un act planificat, alegerea 

momentului, a locului, a tehnicii fiind 

condiţionată de amploarea operaţiei şi de o 

serie de factori generali şi locali care pot 

influenţa desfăşurarea actului operator şi 

evoluţia ulterioară (3). In aceste condiţii, 

introducerea laserilor în chirurgia orală a 

adus beneficii impresionante atât 

practicienilor cât şi pacienţilor, asigurând 

recuperarea funcţională rapidă a masticaţiei, 

vorbirii şi reluarea procedurilor de igienă 

orală (4). 

Utilizarea dispozitivelor laser s-a 

răspândit în mod progresiv în chirurgia oralã 

datorită apariţiei unei game largi de lungimi 

de undă şi posibilităţi de transmitere a 

fasciculului laser la nivelul ţesuturilor 

afectate.  
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Interacţiunea cu ţesuturile cavităţii 

orale afectate are loc în mod selectiv şi 

precis, reducând trauma, sângerarea şi 

complicaţiile postoperatorii. Hemostaza 

excelentă, controlul ablaţiei ţesuturilor şi 

limitarea sau absenţa durerii postoperatorii 

sunt elemente definitorii asociate terapiei 

laser (5).  

 

 

 

  

Figura 1. Laser diodã 940nm 

EPIC  (BioLase). Alungire 

coronarã 

 

Figura 2. Laser 2980nm 

Er,Cr:YSGG WaterLase 

(BioLase). Frenectomie 

 

Figura 3. Laser 2780nm 

Er:YAG K.A.I. (KaVo). 

Tehnica de augmentare 

alveolarã 

 

 

In chirurgia orală, Rocca JP(2008) şi 

Meleti&col.(2015) împart laserele în două 

categorii, în raport cu gradul de absorbţie a 

lungimii de undă în ţesuturile moi şi dure 

(6,7): 

- lasere care pot fi utilizate în proceduri 

chirurgicale la nivelul ţesuturilor moi, cu 

lungimi de undă cuprinse între 532nm-

1064nm (absorbţie bună de către 

hemoglobină, oxihemoglobină, melanină): 

o laser KTP; 

o laseri diodă (864nm-1064nm); 

o laser Nd:YAG (1064nm) 

- lasere care pot fi utilizate în proceduri 

chirurgicale la nivelul ţesuturilor 

osoase, cu lungimi de undă cuprinse 

între 2780nm-10600nm (absorbţie 

bună de către apă şi hidroxiapatită): 

o laser Er:YAG (2780nm); 

o laser Er,Cr: YSGG (2940nm); 

o laser CO2 (10600nm, 

9300nm). 

In chirurgia ţesuturilor moi, cele mai 

eficiente sunt laserele CO2, Er:YAG şi KTP, 

iar cele cu grad de protecţie crescut (creşteri 

reduse ale temperaturii tisulare) sunt laserele 

Er:YAG (7). 

Laserele diodă prezintă o serie de 

avantaje care le recomandă în proceduri 

minore de chirurgie orală: portabilitate, preţ 

redus, uşor de utilizat, sigure. Laserele diodă 

(805nm-1064nm) pot fi utilizate în mod 
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continuu sau pulsatil, în contact sau mod non-

contact cu ţesuturile moi. Laserul diodă 

980nm are o absorbţie mai bună în apă, ceea 

ce face ca efectul fototermic să fie mai redus, 

iar incizia să prezinte margini mai bine 

definite comparativ cu alte tipuri de lasere 

diodă (8). In plus, prezintă un efect 

bactericid, fiind utilizat în tratamentul 

periimplantitelor fără a produce modificări 

ale suprafeţei implantelor (9).  

Laserul Nd:YAG (1064nm) are 

absorbţie minimă de suprafaţă şi capacitate 

de penetrare maximă, ceea ce permite 

coagulare tisulară în profunzime şi sângerare 

minimă în manoperele de chirurgie pe 

ţesuturile moi (10). In manopere de ablaţie 

tisulară de mică întindere are avantajul cã nu 

necesitã anestezie, deoarece durata pulsului 

este mai redusă decât timpul necesar pentru 

iniţierea potenţialului nervos. In mod contact 

se utilizează pentru incizie, iar în mod non-

contact se utilizează pentru etapa de 

coagulare. Sawisch TJ&col.(2010) 

recomandã acest tip de laser în manopere de 

chirurgie oralã efectuate la pacienţi cu 

tulburări de coagulare (11). 

 Laserele Er:YAG şi Er,Cr:YSGG 

(2780nm, 2940nm) sunt extrem de răspândite 

în practica chirurgicală asistată de laser 

datorită posibilităţii de a fi utilizate atât în 

chirurgia ţesuturilor moi cât şi în chirurgia 

ţesuturilor osoase (11). In plus, fasciculul 

laser este reflectat de suprafeţele de titan 

astfel că pot fi utilizate şi în chirurgia 

implantară, deoarece nu afectează suprafeţele 

implantelor (12).  

In practica chirurgicală laserele 

diodă, Er:YAG, şi Er,Cr:YSGG au avantaje 

semnificative asupra manoperelor executate 

prin metodele clasice, ca urmare a creşterii 

confortului, reducerii anxietăţii, ameliorării 

reacţiilor inflamatorii postterapeutice, 

accelerării proceselor de vindecare (13,14). 

Strauss RA (2000) şi Wlodawsky&col (2004) 

enumerã următoarele beneficii ale 

procedurilor de chirurgie oralã asistate laser 

în raport cu tratamentul convenţional (15,16):  

-creşterea vizibilităţii câmpului chirurgical 

asociată cu reducerea sângerării; 

-creşterea vitezei şi eficienţei inciziei; 

-reducerea riscului de infecţie; 

-reducerea edemului şi durerii postoperatorii 

(prin reducerea traumatismului mecanic); 

-reducerea traumei psihologice a pacienţilor; 

-reducerea contracţiei plăgii şi a cicatricelor; 

-mobilitate post-operatorie superioară pentru 

buze, limbă, planşeu bucal; 

-reducerea situaţiilor în care este nevoie de 

sutură; 

-recuperare funcţională rapidă. 

Conform Coluzzi&Convissar (2007) 

limitele utilizării dispozitivelor laser în 

stomatologie sunt reprezentate de (17) :  

-costul crescut de achiziţie; 

-şedinţe intensive de instruire; 

-modificarea tehnicilor clinice utilizate în 

terapia clasică; 
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-absenţa feed-backului în cazul manoperelor 

în care energia laser este utilizată fără a intra 

în contact fizic cu ţesutul ţintă; 

-nu există un singur tip de dispozitiv sau 

lungime de undă care să poată fi utilizate în 

toate domeniile medicinei dentare. 

In cazul procedurilor de chirurgie 

oralã asistate de laser trebuie luate în 

considerare unele dezavantaje şi limite: 

-uneori perioada de vindecare a plăgii 

este ceva mai lungă în raport cu manopera 

chirurgicală realizată prin mijloace 

tradiţionale (se poate prelungi până la 2 

săptămâni pentru situaţii clinice în care 

perioada de vindecare clasică este de 7-10 

zile) (11); 

-uneori este posibilă prezenţa 

durerilor postoperatorii în intervalul 4-7 zile; 

acestea pot fi ameliorate prin antiinflamatorii 

şi analgezice, dar acest aspect privind 

discomfortul postoperator va trebui discutat 

cu pacientul (18). 

In acest context, creşterea numărului 

de studii care demonstrează siguranţa şi 

eficienţa terapiei laser, va contribui la 

creşterea constantă a procentului de medici 

dentişti care vor utiliza dispozitivele laser în 

procedurile de chirurgie proporoteticã. 
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