
                                     



Bine v-am gasit, dragi pacienti!  

 

Am pregatit pentru dvs. un scurt ghid – FII MEDICUL TAU STOMATOLOG – care va va ajuta sa intelegeti 

mai bine toate procedurile stomatologice. Mai presus decat atat dupa citirea acestui ebook va veti 

putea da seama si singur daca medicul stomatolog care va trateaza v-a facut un plan de tratament sau 

o lucrare buna.  

Ne dorim sa va punem la dispozitie toate informatiile necesare astfel incat sa puteti lua cea mai buna 

decizie, in cunostinta de cauza, asupra sanatatii dvs.   

Speram sa va fie de folos aceste informatii. Interesul nostru este de a imbunatati cunostintele 

dumneavoastra legate de sanatatea orala si in general, de stomatologie. 

Desigur, este imposibil sa scrii in cateva pagini tot ceea ce ar trebui sa stie fiecare din noi referitor la 

sanatatea orala. Noi am incercat pe aceasta cale sa va aducem la cunostinta lucruri generale si relativ 

des intalnite in stomatologie, insa pana la urma doar pe baza unui consult de specialitate se pot pune un 

diagnostic corect in cazul unei probleme dentare. 

Asteptam sugestiile dumneavoastra si va rugam sa nu ezitati sa ne scrieti parerile dumneavoastra 

referitoare la aceste informatii, cat si in cazul in care exista alte teme de interes pentru dumneavoastra, 

despre care doriti sa aflati mai multe detalii. 

Va dorim un zambet frumos si sanatos! 

Echipa Sadighian Dental Clinic 

office@sadighian.ro 

www.sadighian.ro   

 

 



FII MEDICUL TAU STOMATOLOG 

1) Cum arata un dinte pe interior? 

 

2)  Cum arata o carie dentara si cand incepe sa apara? 

    -atunci cand suprafata dintelui nu este suficient de curata si raman resturi de alimente, incet-incet 

apare o distrugere a smaltului (datorita unui atac acid, ca urmare a fermentatiei alimentelor ramase). 

   -la inceput, o carie nu are nici un semn, dar in timp ea isi continua evolutia si avanseaza in profunzime 

pana cand se apropie de nerv (pulpa dentara), moment in care apar si probleme pentru pacient sub 

forma de dureri dentare. Initial, durerile se manifesta mai ales la alimente si lichide reci sau dulci. 

3)  Cum pot sa aflu daca am o carie? 

Cel mai bine este sa mergi la un control la medicul stomatolog, dar de asemenea este bine ca, din cand 

in cand, sa te uiti cu atentie in cavitatea orala si sa observi eventuala prezenta a modificarilor de culoare 

sau structura dentara.  

  Daca pe suprafetele dentare (mai ales la masele), exista linii mai evidente de culoare maronie, sau in 

anumite zone lipseste o bucatica din dinte , aceasta inseamna ca deja s-au format carii dentare. 

  

4)Cum pot sa aflu cat este de grava caria: este mare(profunda), sau mica (superficiala)? 



  De obicei dupa semnele dureroase. Adica, daca durerea nu a aparut inca(dar coloratia maronie exista 

pe suprafata dentara), sau daca doare (mai ales dupa alimente sau bauturi reci si dulci) si durerea  

dispare repede dupa eliminarea cauzei, inseamna ca este doar o carie simpla. Aceasta se rezolva de 

obicei numai cu o obturatie(plomba), in aceeasi sedinta. 

  Dar daca durerea devine din ce in ce mai mare ca intensitate si se produce tot mai des, mai ales atunci 

cand este prezenta fara nici un motiv anume , ar trebui sa ne gandim ca avem o carie mare si profunda 

(cel mai frecvent, in astfel de cazuri tratamentul este tratamentul de canal). 

5) In cazul in care o carie mica a fost rezolvata, ma pot astepta la o complicatie si avansarea ei 

ulterioara? 

  Nu, in cazul in care caria este curatata in totalitate si plomba este pusa cum trebuie, nu e cazul sa iti 

mai faci griji in acest sens, dar in timpul tratamentului, daca ramane chiar foarte putin din dentina 

alterata (caria), ulterior dupa o perioda de timp partea ramasa din carie se dezvolta sub plomba si intr-o 

zi vor aparea din nou probleme. 

Atentie: 

Atunci cand plomba este pusa spre dintele vecin ( in cazul cariilor din zonele interdentare), intotdeauna 

sa faceti proba cu ata dentara in aceasta zona, ca sa va asigurati ca nu sunt zone retentive (ata nu este 

agatata, sfasiata sau rupta). Astfel puteti afla daca plomba este correct pusa din acest punct de vedere. 

Inca ceva foarte important este ca,  dupa realizarea plombei de catre medic (in zonele interdentare), 

acestea sa aibe  contact (de obicei, punctiform) cu dintii vecini. Datorita acestui contact, in timpul 

masticatiei, alimentele nu pot patrunde intre dinti, la gingie, ceea ce , in caz contrar, produce un 

discomfort si chiar dureri, in astfel de zone. 

6) Cum se rezolva o carie complicata(profunda)? 

  Atunci cand caria a atacat nervul (pulpa), trebuie facut tratament de canal, care, in mare, are doua 

faze: 

1)scoaterea nervului (din mijlocul dintelui) 

2)obturarea radacinii (sigilarea perfecta a canalului) 

                                                  

                                                         Scoaterea nervului si obturatie de canal 



        

IMPORTANT!   

  O mare parte din problemele ulterioare apar dupa un tratament de canal esuat si incorect. 

7) Ce inseamna un  tratament de canal incorect? 

  La scoaterea nervului si obturarea canalului, medicul trebuie sa scoata nervul in totalitate si sa 

obtureze canalul pana la varful radacinii. Aici pot aparea doua probleme: 

A) obturatie incompleta: atunci cand pasta de canal (materialul de obturatie) nu se continua pana la 

varful radacinii, iar obturatia de canal este prezenta numai pe o portiune a canalului si nu in totalitate. 

B) obturatie cu depasire (in exces): atunci cand pasta de canal trece dincolo de varful radacinii indiferent 

de cantitate (mai mica sau mai mare), tratamentul este considerat unul incorect. 

                                    

     Obturatie de canal incomplete. Remedierea acesteia.                 Obturatie cu depasire.            Obturatie corecta. 

*Urmariti cu atentie liniile albe din interiorul radacinilor dentare (pe aceste radiografii), care reprezinta obturatiile de canal. De exemplu, la 

prima radiografie din stanga, se vede clar ca linia alba umple numai ½ din radacina; in cealalta ½ nu se observa prezenta tratamentului. La 

radacina vecina nu se vede nici un tratament si in radiografia urmatoare (a doua din stanga), se observa ca aceeasi masea a fost remediate, iar 

obturatiile de canal apar complete pe ambele radacini. 

A treia radiografie arata obturatie cu depasire (in exces). In acest caz, frecvent, remedierea se poate face numai pe cale chirurgicala.  

A patra radiografie din stanga arata o obturatie complete si corecta care asigura absenta problemelor in viitor. 

 

IMPORTANT! 

  -ambele situatii (obturatii incomplete sau cu depasire), dau nastere problemelor ulterioare, de obicei 

serioase (care posibil vor necesita chiar si extractia dintelui si radacinii tratate). 

8) Cum aflu daca tratamentul de canal este bine facut sau nu? 

  -dupa terminarea tratamentului de canal medicul trebuie sa faca o radiografie post tratament pentru a 

verifica tratamentul efectuat.Pe aceea radiografie puteti observa daca obturatia a fost facuta corect sau 

exista obturatii incomplete sau in exces. 



   

  Asa cum obervati, pe radiografii, pasta de canal (obturatia), se vede o linie de culoarea deschisa(alba) in 

interiorul radacinii si puteti urmari daca aceste linii sunt pana la varful radacinii sau nu. 

Sa nu uitati: obturatia corecta de canal este cea care se continua pe tot traiectul canalului pana la varful 

radacinii (nu mai putin, dar nici in exces). 

Recomandare: 

-va rog sa cititi cu atentie partea cu tratamentele de canal, deoarece, asa cum am mentionat mai sus, 

dupa un tratament de canal incorect pot aparea probleme serioase. 

9) Daca tratamentul de canal este corect si complet ce urmeaza? 

  In general, sunt doua posibilitati si situatii: 

A) daca partea ramasa din coroana dupa tratamentul de canal este suficient de mare, cu niste pereti mai 

grosi, se poate pune o plomba de culoarea dintelui. 

B) daca in urma tratamentului de canal partea distrusa coronara este mare, atunci este nevoie de un 

pivot si o coroana de invelis. 

Recomandare: datorita unei rezistente mai mici a dintelui dupa tratamentul de canal este recomandata 

realizarea unui pivot si o coroana de invelis; in acest fel va puteti bucura de prezenta dintelui pe arcada 

pentru o mai lunga perioada de timp. 

10) Ce este un pivot? 

  De multe ori, dupa curatarea dintelui de carie, sau in urma tratamentului de canal, smaltul ramane 

subtire sau o mare parte din el a disparut, motiv pentru care medicul nu poate pune o plomba obisnuita 

(deoarece plomba nu are pe ce sa stea). In astfel de cazuri ar trebui facut un pivot(reconstituire corono-

radiculara), care seaman, de fapt, cu un cuisor: o parte din el intra in radacina (in canalul tratat) si o 

parte ramane la nivelul coroanei. 



                         

Pivotul este colorat in maron. Asa cum se observa, pivotul este plasat in interiorul radacinii, iar coroana se aseaza peste el. 

Intodeauna, dupa realizarea pivotului urmeaza o coroana de invelis. 

11) Ce este o coroana de invelis? 

  Atunci cand distrugerea smaltului este mare si nu se poate reface cu o plomba, se imbraca dintele cu o 

coroana realizata special pentru dintele respectiv. 

 

Cum aflu daca aceasta coroana este bine facuta? 

  O coroana de invelis dupa cimentare ar trebui sa indeplinesca mai multe  conditii: 

a) sa aibe aceeasi culoare ca si dintii vecinii; 

b) sa permita inchiderea ferma si normala a gurii (prin prezenta coroanei pacientul nu trebuie sa simta 

un disconfort in acest sens). 

c) trebuie sa aibe dimensiuni egale ca dintele initial si sa aibe un contact ferm si continuu cu gingia din 

jurul sau. 

d) la proba cu ata dentara (introducem ata dentara in spatiile interdentare, mai exact intre coroana si 

dintii vecinii); dupa scoaterea atei din spatiul interdentar, aceasta trebuie sa arate normal (fara sa fie 

rupta, sau sa ramana agatata). In caz contrar, inseamna ca acolo exista zone retentive, care ulterior pot 

provoca probleme serioase (o coroana de invelis trebuie sa aiba o inchidere marginala corecta- adica sa 

se aseze perfect peste dintele de dedesubt si marginile sa fie in continuarea portiunii slefuite a dintelui). 

 



Va recomandam sa intrebati medical dumneavoastra dentist despre folosirea corecta a atei dentare, in cazul in care nu sunteti obisnuit cu ea si sa nu uitati un lucru: 

spatiile interdentare, datorita retentiei alimentare, predispun la aparitia cariilor, zone unde puteti curata cel mai bine cu ajutorul atei dentare. 

Concluzie: dupa cimentarea unei coroane de invelis, in afara senzatiei de prezenta a unui corp strain 

care dispare de obicei in cateva zile dupa cimentare (lipire), orice semn de nemultumire (discomfort) nu 

este normal si necesita remediere. 

12) Cand este indicata o extractie? 

Indicatiile pentru extractii sunt multiple, dar trebuie sa stim ca extractia unui dinte nu depinde neaparat 

de marimea cariei, ci mai degraba de afectiunile prezente in jurul radacinii dintelui. 

Recomandare: este bine ca indicatia de extractie dentara sa fie data dupa un consult al unui medic 

specialist endodont (specialistul de tratamente de canal), cel care ne asigura daca mai sunt sanse de 

tratament sau nu. 

De obicei, la dintii la care ar trebui facute extractii, pe filmul radiografiei se observa o culoare 

inchisa(neagra) in zona radacinii dentare, ceea ce arata afectiunile aparute in aceste zone. Atunci cand 

ele sunt de marimi relativ mari, nu prea mai sunt sanse de pastrare a lor. 

Sa nu uitati: 

                      De un dinte este legat un om (decizia de extractie ar trebui sa fie ultima decizie). 

13) Ce urmeaza dupa o extractie? 

  In general, exista doua posibilitatii pentru rezolvarea zonei edentate (spatiu gol): 

a) cu ajutorul unei punti dentare 

b) cu ajutorul unui implant dentar 

14) Ce este o punte dentara? 

  Imaginati-va un pod cu doi stalpi- cam asa arata si o punte dentara. Practic se face legatura intre cei doi 

dinti vecini ai zonei edentate si se realizeaza o asa numita punte dentara. Ea poate sa inlocuiasca mai 

multi dinti lipsa si poate avea mai multi dinti stalpi, in functie de situatie. 

 



Observatie: acesta este motivul pentru care,  dupa extractia unui singur dinte, se pune o lucrarea 

dentara formata din trei dinti (unul reface pe cel lipsa si doi imbraca dintii vecinii). 

Dupa cimentare (fixare), ar trebui sa existe aceleasi conditii ca si cele mentionate la coroana dentara. 

15) Implantul dentar 

  Imaginati-va un surub care intra in profunzimea osului si serveste drept radacina lipsa; cu alte cuvinte 

un implant dentar inlocuieste radacina dintelui lipsa, pentru ca, ulterior, peste implant sa se plaseze si o 

coroana. 

 

16) Ce sa aleg punte sau implant? 

  In general, implantul reprezinta o alegere mai buna (atunci cand el este indicat).In cazul unui implant 

dentar nu este necesara sacrificarea dintilor vecini (ca in cazul puntii dentare). Dar nu numai, prin 

dimensiunile reduse comparativ cu o punte dentara, acesta este mult mai confortabil pentru pacient. 

 

Insa exista ca  dezavantaj pretul, de obicei mai ridicat. 

17) Ce se intampla daca las liber locul dintelui extras? 

  Datorita unui singur dinte lipsa, se pot produce mai multe modificari in cavitatea bucala. De exemplu: 

din cauza lipsei unei masele (un molar in zona laterala), apar modificari importante in masticatie, astfel 

incat pacientul incepe sa foloseasca mai mult zona unde are dantura completa (partea opusa fata de 

extractie). In astfel de cazuri, dupa un timp va fi afectata zona pe care o folosim in permanenta (prin 

suprasolicitare) si de asemenea, zona care nu a fost folosita (prin lipsa masticatiei si stimulilor 

functionali). 

Un exemplu: 

Imaginati-va un pacient cu lipsa maselelor pe partea dreapta (in acest caz pacientul automat foloseste 

pentru masticatie partea stanga). Acum imaginati-va ca, pentru o perioada de timp, folositi numai  o 

mana. De exemplu: mana dumneavoastra dreapta nu o mai puteti folosi pentru o perioada de timp si in 

tot ce faceti, folositi mana stanga. Dupa un timp, veti observa oboseala in mana stanga (prin 

suprasolicitare) si in acelasi timp, nici mana dreapta atunci cand vreti sa o folositi nu mai are acelasi 

randament. 



Cam acelasi lucru apare si in cavitatea bucala atunci cand masticatia nu este simetrica. 

Concluzie: nu este indicat absolut deloc netratarea spatiilor edentate (zone fara dinti). 

18) Daca sunt la zi cu toate tratamentele dentare si nu mai am nici o carie, de ce este nevoie sa merg 

periodic la un control stomatologic? 

  In permanenta, la toti oamenii apar placa bacteriana si tartru (calcar) pe suprafetele dintilor,  care in 

mod obligatoriu trebuie sa fie curatat profesional de catre medical stomatolog. In afara de asta, un 

control periodic va poate ajuta in cazul aparitiei unei noi carii, la depistarea si rezolvarea sa inainte sa 

produca probleme mai importante(carii complicate,scoaterea nervului,…). 

19) Cum pot afla daca am tartru? 

  De obicei, sangerarea gingivala in timpul periajului dentar si un miros neplacut al cavitatii bucale pot fi 

primele semne de existent a tartrului si a placii bacteriene (frecvent, ele sunt vizibile cu usurinta pe fata 

interna a dintilor inferiori). 

 

20) Ce se intampla in cazul in care nu merg sa mi se faca periodic detartrajul? 

  Tartrul si placa bacteriana se aseaza pe suprafetele dentare mai ales la colet (intre gingie si dinte) si 

favorizeaza retractia gingivala (gingia se retrage ca sa nu vina in contact cu tartrul). Pe termen lung, din 

aceasta cauza pot aparea: sensibilitatea dentara, mobilitatea dentara si in cazuri avansate- chiar 

pierderea dintilor.. 

ATENTIE! Gingia odata retrasa (datorita tartrului si placii bacteriene), nu mai revine la locul intial chiar 

nici dupa detartraj, motiv pentru care este obligatorie curatarea periodica la cabinetul stomatologic.  

Recomandare: va sfatuim sa faceti control stomatologic cel putin de doua ori pe an. 

21)  Pentru o igiena cat mai buna, care este cel mai eficient mijloc de curatare: ata dentara sau pasta si 

periuta de dinti? 

Raspuns: Cu toata ca spalatul pe dinti cu pasta si periuta reprezinta un mijloc de igiena orala mult mai 

cunoscut si mai des folosit, trebuie sa stiti ca si ata dentara are o importanta la fel de mare  sau chiar 

mai mare, in anumite cazuri. 



Asa cum am mai spus, cariile dentare apar frecvent in zonele, unde resturile de alimente raman. Aceste 

zone sunt reprezentate in principal de  zonele interdentare, care cel mai bine se curata cu ajutorul atei 

dentare, peria neavand un bun acces. Cu alte cuvinte, utilizarea atei dentare in mod regulat, cu siguranta 

va avea un rol pozitiv in eliminarea riscului de aparitie a cariilor.  

*Intrebati-l pe medicul dumneavoastra dentist cum se foloseste corect ata dentara. Desi la inceput va 

dura mai mult timp igienizarea cu ata dentara, veti observa ca, in scurt timp (aproximativ 2 saptamani), 

va veti obisnui cu utilizarea acesteia si veti putea sa o folositi cu usurinta, chiar in momentele in care nu 

aveti acces la pasta si periuta de dinti. 

 

 

                                         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROFITATI DE OFERTELE NOASTRE CU PANA LA 50% DISCOUNT 

 

IMPLANT INTR-O SINGURA SEDINTA  

690 EURO (IMPLANT + COROANA) 

 

 

 

 

 



IMPLANT CLASIC 250 EURO 

 

 

 

 

WWW.SADIGHIAN.RO  

http://www.sadighian.ro/

