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Introduction Oral rehabilitation involves complex procedures, especially when the edentation is biterminal. 

The loss of occlusal surfaces leads to important changes on the dento-periodontal and muco-osseous level that is 

also associated with the collapse of the occlusal vertical dimension and the modification of the centric relation 

landmarks.Aim The study is focused on detecting the complex oral rehabilitation methods in the case of 

extended partial edentation, as well as customizing the therapeutic algorithm depending on local and loco-

regional factors and the clinical aspects that may influence the final therapeutic option.Material and method The 

evaluation of the therapeutic algorithm as part of the complex oral rehabilitation of partial edentulous patients 

has been performed focusing on the comparative aspects between various therapeutic solutions, explaining and 

correlating the positive, respectively the negative morphofunctional aspects which influence the oral 

rehabilitation solution.  Results and discussions  In order to obtain a complex oral rehabilitation, the functions of 

the stomatognathic system must be restored so as to result in compatibility between the aspect of the oral tissues 

and the rehabilitation solution. The partial removable dentures must be compatible from biological and 

physiological point of view with the elements of the prosthetic field and must restore the esthetical function. 

Conclusions The variety of the therapeutic alternatives must observe the patient‟s requirements and the local 

biological aspects. 

Keywords:  protezare amovibila, edentatie intinsa, variante terapeutice 

 
 
 

Introducere 
 

Complexitatea cazurilor clinice 

edentate, datorată complicaţiilor locale şi 

loco-regionale impune un algoritm clinic 

riguros ales, în cadrul căruia reabilitarea 

orală prin mijoace specifice constituie o 

etapă terapeutică extrem de importantă cu 

impact asupra finalităţii clinice.(2) 

Tratamentul cu proteze partial 

amovibile reprezinta o modalitate de 

reabilitare orala, iar necesitatea unui 

tratament amovibil cu protezare parţiala 

reprezinta varianta de tratament acceptabila 

din punct de vedere financiar si timpului de 

prelucrare.(3,4) 

 
Scop   

 

Studiul  vizeaza decelarea metodelor 

de reabilitare orala complexa  in teritoriul 

edentatiei partial intinse precum si 

individualizarea algoritmului terapeutic  in 

functie de factorii locali si loco-regionali, 
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precum si de aspectele clinice care pot 

influenta varianta terapeutica finala. 

 

Material si metoda 

 

Evaluarea algoritmului terapeutic de 

reabilitare orala complexa a pacientilor 

edentati partial, s-a realizat urmarind 

aspectele comparative intre diferitele varinte 

terapeutice explicand şi coreland aspectele 

pozitive, respectiv negative 

morfofunctionale  ce influenteaza varinta de 

reabilitare orala. 

 

Prezentare caz 1 

 

 Pacientul S.G, în vârstă de 56, sex 

masculin, pensionar, s-a prezentat la Baza 

Clinică de Învăţământ Stomatologie in 

vederea restabilirii functiilor sistemului 

stomatognat.  

In urma anamnezei realizate,s-au 

consemnat urmatoarele aspecte: boala 

parodontala a debutat la varsta de 41 de ani, 

fiind corelata cu antecedentele generale 

personale,  HTA esenţială gr. III, DZ tip II 

insulino-dependent (echilibrat), obezitate gr. 

1, hipercolesterolemie, sindrom metabolic, 

varice membrele inferioare (cu tulburări 

trofice), polineuropatie senzitivo-motorie 

periferică (metabolică). 

In cadrul antecedentelor personale 

stomatologice s-au consemnat urmatoarele 

aspecte: afecţiuni odontale, parodontale, 

EPR maxilară şi EPR mandibulară; 

tratamente stomatologice efectuate anterior: 

tratamente endodontice (pulpectomii), 

intervenţii chirurgicale (extracţii dentare). 

(fig.1,2)          

               

                              

Fig.1 Arcada maxilară                                           Fig. 2 Arcadă mandibulară 
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Diagnosticul de stare locala 

reprezentat prin leziuni odontale coronare, 

clasa a V-a Black, prin carii dentare, la 

nivelul 4.3 şi 4.5, de etiologie plurifactorială, 

cu tulburări ale masticaţiei şi fizionomiei, cu 

evoluţie lentă, fără complicaţii, prognostic 

favorabil, tratate corect şi complet. Leziuni 

odontale coronare, clasa a IV-a Dechaume, 

prin abrazie generalizată, de etiologie 

plurifactorială, cu tulburări ale masticaţiei şi 

fizionomiei, evoluţie lentă, cu complicaţii 

pulpare, prognostic rezervat, netratată. 

Edentaţie parţial întinsă maxilară 

clasa I Kennedy, cu o modificare, subclasa C 

Lejoyeux şi edentaţie parţial întinsă 

mandibulară  clasa I Kennedy, cu 2 

modificări, subclasa C Lejoyeux, de 

etiologie plurifactorială, cu tulburări 

masticatorii, fizionomice, fonetice şi de 

deglutiţie, cu evoluţie lentă, cu complicaţii 

ocluzale şi articulare, prognostic favorabil 

prin tratament, netratată.  

Malocluzie prin lipsa reperelor 

ocluzale consecutive pierderii dinţilor şi 

abraziei generalizate, cu tulburări 

funcţionale masticatorii şi de deglutitie, 

complicaţii locale şi la distanţă, prognostic 

favorabil în caz de tratament, netratată.  

Malrelaţie mandibulo-craniană, 

extrapostural-excentrice, de etiologie 

postextractionala, cu tulburări ale funcţiei 

sistemului stomatognat, cu evoluţie lentă, 

complicaţii ocluzale şi articulare, prognostic 

favorabil prin tratament, netratată. 

Dishomeostazie clinic  manifestă a 

sistemului stomatognat. 

            In elaborarea planului de 

tratament s-a tinut cont de principiile: 

profilactic, curativ, biologic, biomecanic 

prin realizarea diagramei statice cu stabilirea 

arcurilor de stabilizare ale protezelor  si 

dinamice, in care legea polinomului nu este 

satisfacuta. (fig.3,4,5)  

          

                          

                          

Fig.3 Relatii interarcadice zona frontala   Fig.4 Relatii interarcadice zona laterala dreapta 
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Fig.5 Relatii interarcadice zona laterala stanga 

Planul de tratament a fost structurat 

in functie de starea clinica, incepand cu 

educaţia sanitară   explicarea modului de 

igienizare corect şi în timp util a cavităţii 

orale (o tehnică corectă de periaj, clătiri cu 

soluţie de clorhexidină 0,02% şi folosirea 

dezinfectantelor orale); conştientizarea 

urmării tratamentului stomatologic; 

argumentarea soluţiei terapeutice; etapizarea 

planului de tratament. Pregătirea generală a 

avut ca obiective: echilibrarea fizică şi 

psihică a pacientului. Monitorizarea 

glimemiei şi antibioterapie. Pregătirea locală 

preprotetică a constat in igienizarea cavităţii 

orale : detartraj, chiuretaj, periaj profesional;  

Pregătirea proprotetică tratamentul 

leziunilor odontale coronare la nivelul 4.3 şi 

4.5, tratamente endodontice (pulpectomii şi 

obturaţii canalare) la 1.4, 1.3, 1.2, 1.1, 2.1, 

2.2, 2.5. 

Tratamentul protetic provizoriu a 

constat in protezarea mixta acrilica alcatuita 

din: restaurare fixă compusă din elemente de 

agregare, coroane de înveliş 

semifizionomice la nivelul 1.4, 1.3, 1.2, 1.1, 

2.1, 2.2 şi 2.5; Proteză parţial acrilică 

maxilară formată din: conector principal: 

plăcuţă palatină acrilică cu sprijin dento-

mucozal; 3 şei acrilice ce susţin 7 dinţi 

acrilici, medio-cuspidaţi, modelaţi 

anatomorf; elemente de menţinere, sprijin şi 

stabilizare: 2 croşete cervico-alveolare 

deschise edental la nivelul 1.4 şi 2.5 şi pelotă 

la nivelul lui 1.2.                       

                                   

 

   Fig.6 Protezare mixta maxilara 

Protezare mixtă acrilică 

mandibulară: Restaurare fixă  compusă din 

elemente de agregare, coroane de înveliş 

metalo -acrilice la nivelul 3.4, 3.3, 4.3, 4.4, 

4.5 şi corp de punte suspendat la nivelul 3.2, 

3.1, 4.1 si 4.2; microproteză - coroană de 
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înveliş metalică la nivelul 4.7 

Proteză parţial acrilică mandibulară 

formată din: conector principal plăcuţă 

linguală acrilică, 2 şei acrilice ce susţin 4 

dinţi acrilici, medio-cuspidaţi, modelaţi  

anatomorf; elemente de menţinere, sprijin şi 

stabilizare: 2 croşete cervico-alveolare: 

cervico-alveolar deschis dental la nivelul 4.5 

şi cervico-alveolar deschis edental la nivelul 

3.4.(fig.7)     

 

 

Fig.7 Protezare mixtă acrilică 

mandibulară 

 

 

Tratamentul protetic definitiv a 

constat in  relizarea unei protezari mixte  

Restaurare fixă: - coroana de înveliş 

semifizionomică la nivelul lui 2.5; restaurare 

fixă compusă din elemente de agregare, 

coroane de înveliş metalo-acrilice la nivelul 

1.4, 1.3, 1.2, 1.1, 2.1, 2.2. 

Proteza scheletată alcătuită din: 3 şei 

mixte metalo-acrilice ce susţin 7 dinţi 

acrilici, mediocuspidaţi, modelaţi anatomorf, 

conector principal: plăcuţa palatină, 

elemente de menţinere, sprijin şi stabilizare: 

1 croşet în “T” cu conector secundar 

prelungit, croşet continuu, croşet Ackers la 

nivel 1.4; pensă mezio-distală compusă 2.1-

2.2 (fig.8) 

 

 

 

 

 

 

 

   Fig.8 Protezare mixtă scheletată maxilară 

Protezare mixtă scheletată maxilară  

Restaurare fixă compusă din: elemente de 

agregare: coroane de înveliş metalo-acrilice 

la nivelul 1.4, 1.3, 1.2, 1.1, 2.1, 2.2, 2.5, corp 

de punte 2.3, 2.4. Proteza scheletată alcătuită 

din: 2 şei mixte metalo-acrilice ce susţin 5 

dinţi  acrilici, mediocuspidaţi, modelaţi 

anatomorf, conector principal: plăcuţă 

palatină, elemente de menţinere, sprijin şi 

stabilizare - 2 croşete cu conector în formă 

de “S” la nivel 1.4, 2.5 

Una din protezarile mandibulare este 

reprezentata de  protezarea mixta scheletată 

mandibulară: Restaurare fixă- coroană de 

înveliş  nefizionomică la nivelul lui 4.7; 

restaurare fixă compusă din elemente de 

agregare: coroane de înveliş metalo-acrilice 

la nivelul  4.3, 4.4, 4.5; restaurare fixă 

compusă din elemente de agregare, coroane 
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de înveliş metalo-acrilice la nivelul 3.3, 3.4. 

Proteza scheletată  alcătuită din: 3 

şei mixte metalo-acrilice ce susţin 8 dinţi  

acrilici, medio-cuspidaţi, modelaţi 

anatomorf, conector principal: plăcuţă 

linguală, elemente de menţinere, sprijin şi 

stabilizare: 2 croşete Ackers la nivel 3.4, 4.5; 

2 croşete în “Y”la nivel 3.3, 4.3 si 1 croşet 

inelar Ney la nivel 4.7 (fig.9) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9 Protezare mixtă scheletată 

mandibulară 

Protezare mixtă scheletată 

mandibulară reprezentata de restaurare fixă: 

coroană de înveliş  nefizionomică la nivelul 

lui 4.7; restaurare fixă compusă din elemente 

de agregare, coroane de înveliş 

semifizionomice la nivelul 3.4, 3.3 4.3, 4.4, 

4.5 şi corp de punte suspendat la nivelul  3.2, 

3.1, 4.1 si 4.2. Proteză scheletată alcătuită 

din: 2 şei mixte metalo-acrilice ce sustin 4 

dinţi  acrilici, medio-cuspidaţi, modelaţi 

anatomorf; conector principal: bara linguală 

si elemente de menţinere, sprijin şi 

stabilizare: 1 croset Ackers la nivel 3.4; 1 

croset continuu; 1 croset Bonwill la nivel 

4.5, 4.4 (fig.10) 

 

 

 

 

 

 

Fig.10  Protezare mixtă 

scheletată mandibulară 

  Protezare mixtă scheletată 

mandibulară : Restaurare fixă: coroană de 

înveliş nefizionomică la nivelul lui 4.7, 

restaurare fixă compusă din: elemente de 

agregare, coroane de înveliş metalo-acrilice 

la nivelul 3.4, 3.3, 4.3, 4.4, 4.5;  corp de 

punte suspendat la nivelul 3.2, 3.1, 4.1 si 4.2  

Proteză hibridă alcătuită din:  2 şei 

mixte metalo-acrilice ce susţin 4 dinţi 

acrilici, medio-cuspidaţi, modelaţi 

anatomorf; conector principal: bară linguală, 

elemente speciale de menţinere, sprijin şi 

stabilizare - 1 şarnieră dublă; elemente de 

men meţinere, sprijin si stabilizare croset 

Ney la nivelul lui 4.7 (fig.11) 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11 Protezare mixtă scheletată 

mandibulară 
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Protezare mixtă scheletată 

mandibulară: restaurare fixă prin coroană de 

înveliş nefizionomică la nivelul lui 4.7, 

restaurare fixă compusă din elemente de 

agregare, coroane de înveliş metalo-acrilice 

la nivelul 3.4, 3.3, 4.3, 4.4, 4.5 şi corp de 

punte suspendat la nivelul  3.2, 3.1, 4.1 si 

4.2.  

Proteză hibridă alcătuită din: 2 şei 

mixte metalo-acrilice ce susţin 4 dinţi  

acrilici, medio-cuspidaţi, modelaţi 

anatomorf; conector principal: bară linguala, 

elemente speciale de menţinere, sprijin şi 

stabilizare:- croşet în formă de balansoar 

Kennedy (fig.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fig. 12 Protezare mixtă scheletată 

mandibulară 

Se mai pot aplica şi alte sisteme: 

conector în forma de “S”, croşetul cu acţiune 

contrară: 2 croşete Ackers, unite printr-un 

conector secundar; crosetul cu extremitate 

liberă Rigolet, croşetul lui Thomson, culisele 

fără sprijin ocluzal.  

         În figura 13  este prezentată 

imaginea finală a pacientului protezat. 

       

 

 

 

 

 

F

Fig.13  Refacerea functiei estetice si adaptarea imediata a protezelor 

 

Tratamentul postprotetic a presupus: 

dispensarizare la 3 luni, deoarece proteza 

contribuie la modificarea morfologiei 

câmpului protetic şi apariţia leziunilor de 

decubit;  favorizează depunerea plăcii 

bacteriene care conduce la patologii 

parodontale ale dinţilor restanţi. In acesta 

etapa trebuie reamintite modalităţile de 

igienizare ale cavităţii orale şi a protezei. 
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Discutii 

 

Individualizarea algoritmului 

terapeutic in deplin acord cu varietatea 

cazurilor clinice care constituie o conditie 

esentiala, guvernata de un cumul factorial 

reprezentat de starea generala, aspectele 

clinice si paraclinice ale cimpului protetic si 

nu putem omite aportul criteriului socio-

economic la finalitatea clinica.(1) 

Dintii absenti sunt una dintre 

problemele comune intalnite in clinicile 

dentare. Principala cauza a pierderii dintilor 

poate fi caria dentara, boala parodontala sau 

traumatismele. Cariile dentare sunt 

considerate cauza majora a pierderii dintilor 

la adultii tineri, in timp ce boala parodontala 

este considerate cauza pierderii dintilor la o 

varsta de peste 40 de ani. Cariile dentare si 

bolile parodontale sunt cauzate de 

microorganisme dar sunt si alti factori care 

cauzeaza pierderea dintilor, cum ar fi: igiena 

orala slaba, trumatismele, fumatul, alcoolul 

si obiceiurile care conduc la extractii 

dentare. Pierderea dintilor duce la efecte 

adverse in ceea ce priveste integrarea 

sociala, calitatea vietii legata de sanatatea 

orala ,precum si complicatiile care survin 

ulterior la nivelul campului protetic 

(migrarea dintilor, resorbtia osoasa si 

malocluzi). 

Protezarea imediata prezinta 

numeroase avantaje cum ar fi: protectie 

pentru plaga postextractionala; protectia 

cheagului; nu se face nici un compromis in 

ceea ce priveste functiile cavitatii orale cum 

ar fi vorbirea, deglutitia si masticatia; nu 

exista o perioda fara dinti; mentinerea 

dimensiunii verticale a fetei.(5) 

Desi avantajele par convingatoare ea  

prezinta dezavantaje cum ar fi: stimularea 

provocata de dintii naturali este absenta, 

implica un protocol precis si care necesita 

timp; absenta unei incercari anterioare in 

ceea ce priveste estetica. 

 

Concluzii 

O incursiune în antecedentele 

bolnavului şi insistenţa asupra determinării 

gradului de afectare generala sunt în măsură 

să stabilească factorii generali favorizanţi ai 

disfuncţiilor stomatognatice. Deşi există 

multe afecţiuni generale care pot grăbi 

apariţia edentaţiilor, diabetul şi osteoporoza 

sunt afecţiuni care influenţează pregnant atât 

ritmul pierderii unităţilor odonto-

parodontale, cât şi deteriorarea câmpului 

protetic la pacienţii edentaţi. Rezultatele 

cercetărilor au arătat faptul că, osul alveolar 

prezintă rate rapide de pierdere osoasă la 

subiecţii cu osteoporoză sistemică, cu 

densitate osoasă minerală scăzută, cu 

turnover osos scăzut, chiar dacă presiunile 

exercitate asupra osului alveolar sunt 

normale, scăzute sau absente. Atunci când 

nu există date suficiente pentru a defini 

raportul dintre risc şi beneficiu al unei 
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intervenţii sau a unui medicament, se 

limitează la minimul necesar cazurile în care 

se recurge la acea intervenţie sau 

medicament, fiind de preferat alternativele 

disponible, mai puţin invazive şi traumatice, 

cu mai puţine riscuri.  

             Tratamentul cu proteze partial 

amovibile reprezinta o modalitate de 

reabilitare orala  , iar necesitatea unui 

tratament amovibil cu protezare parţiala 

reprezinta varianta de tratament acceptabila 

din punct de vedere financiar si timpului de 

prelucrare.. 
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