
REVISTA ROMÂNÅ DE STOMATOLOGIE – VOLUMUL LXI, NR. 1, AN 2015 71

PROTETICĂ DENTARĂ 13
REABILITAREA ESTETICĂ A APARATULUI 

DENTO-MAXILAR PRIN RESTAURĂRI CERAMICE 
PE SUPORT DE ZIRCONIU – PREZENTARE DE CAZ

Aesthetic rehabilitation of dental apparatus by ceramic restorations zirconium 
supported – case presentation

Asist. Univ. Drd. Anca Monica Dobrescu1, Dr. Nicu Dobrescu2, Conf. Dr. Raluca Monica Comăneanu1, 
Prof. Dr. Doina Lucia Ghergic1

1Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea „Titu Maiorescu“, Bucureşti
2DPN Medical Group SRL

Adresă de corespondenţă:
Conf. Dr. Raluca Monica Comăneanu, Universitatea „Titu Maiorescu“, Str. Gh. Petraşcu nr. 67A, sector 3, Bucureşti
E-mail: monica_tarcolea@yahoo.co.uk

REZUMAT
Introducere. În ultimii ani, confecţionarea unor restaurări protetice cu o estetică deosebită a reprezentat o pro-
vocare constantă pentru medicul dentist. Noile materiale şi tehnologii de obţinere a reabilitărilor protetice fi xe 
fără suport metalic au o contribuţie importantă în obţinerea esteticii dentare.
Prezentare de caz. În lucrarea de faţă vă prezentăm cazul unei paciente care a solicitat refacerea tratamentului 
protetic din regiunea maxilară din considerente estetice.
Concluzii. Utilizarea în practica stomatologică curentă a coroanelor de ceramică pe suport de zirconiu a re-
prezentat un pas important pentru obţinerea unor restaurări cu estetică superioară, mult mai bine integrate şi 
tolerate de ţesuturile dento-parodontale. Pacienţii sunt la ora actuală mult mai bine informaţi şi solicită reabilitări 
orale moderne, din materiale cu o biocompatibilitate crescută şi cu un aspect cât mai apropiat de natural.
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ABSTRACT
Introduction. In recent years, making prosthetic restorations with high aesthetics was a constant challenge to 
the dentist. New materials and technologies for obtaining fi xed prosthetic rehabilitation without metal support 
make an important contribution in obtaining dental aesthetics.
Case presentation. In this paper we present the case of a patient who requested recovery prosthetic treatment 
of maxillary region for aesthetic reasons.
Conclusions. Using in the current dental practice of ceramic crowns on zirconium support was an important 
step for achieving superior esthetic restorations, much better integrated and highly tolerated by periodontal tis-
sues. Today, patients are much better informed and asks for oral rehabilitation with modern materials with high 
bio compatibility and look as close to natural.
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INTRODUCERE

Obţinerea unor restaurări protetice funcţionale 
şi integrate natural în estetica feţei reprezintă o pro-
vocare constantă pentru medicul dentist. (1)

Aspectul estetic al regiunii orale în timpul zâm-
betului este o componentă importantă a atractivităţii 

(2) şi este defi nit de dimensiunea, forma, poziţia şi 
culoarea dinţilor, de conturul gingival, aspectul co-
ridorului bucal şi al buzelor (3,4).

Introducerea noilor materiale şi a tehnologiilor 
moderne (5) de producere a restaurărilor protetice 
fără suport metalic (6,7) au o contribuţie importantă 
în obţinerea esteticii dentare.
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La sfârşitul secolului XX, soluţiile de protezare 
integral ceramice au început să fi e intens promovate. 
(8)

O caracteristică importantă a coroanelor integral 
ceramice este aspectul mult mai apropiat de natural 
(9) decât al coroanelor cu suport metalic. Pe lângă 
aspectul estetic deosebit, noile coroane cu suport de 
zirconiu au o rezistenţă crescută, ce le permite apli-
carea şi în regiunile posterioare ale arcadelor den-
tare, în care forţele masticatorii dezvoltate sunt 
mult mai mari decât în regiunea frontală (10).

PREZENTARE DE CAZ

Pacienta A.R., în vârstă de 43 ani, se prezintă în 
cabinetul stomatologic solicitând consult şi refa-
cerea tratamentului protetic din regiunea maxilară 
din considerente estetice.

În urma examinării clinice şi radiologice (Fig. 
1A şi 1B), am stabilit că din punct de vedere odontal 
pacienta prezenta leziuni carioase simple şi com-
plicate tratate corect (pe grupul frontal maxilar) şi 
incorect (pe 28 şi 37). Edentaţia de clasa a II-a 

Kennedy cu trei modifi cări de la nivel maxilar era 
parţial tratată prin restaurări metalo-ceramice cu 
agregare implantară şi dentară. În cadranul I pa-
cienta prezenta în regiunea 14 şi 16 două implanturi 
pe care era cimentată o punte metalo-ceramică. Pe 
13 prezenta o coroană metalo-ceramică, iar în re-
giunea 12-26 prezenta o punte metalo-ceramică cu 
agregare dentară, având două corpuri de punte la 
nivel 23 şi 25 şi elemente de agregare pe 12, 11, 21, 
22, 24 şi 26.

Pacienta era nemulţumită de aspectul estetic al 
restaurărilor protetice fi xe din regiunea 13-26, re-
marcând în primul rând lipsa de simetrie în ceea ce 
priveşte volumul coroanelor de înveliş de pe inci-
sivi şi canini în raport cu omologii, precum şi pier-
derea adaptării respectivelor microproteze la ni-
velul coletului prin involuţia fi ziologică a ţesuturilor 
gingivale în timp.

La nivel mandibular, pacienta prezenta edentaţie 
de clasa a III-a Kennedy cu o modifi care, parţial 
pro tezată incorect. Deoarece edentaţia de 36 nu a 
fost protezată, 37 a migrat prin basculare, iar puntea 
din cadranul IV prezenta sprijin insufi cient 

FIGURA 1. A) Ortopantomograma (OPG) iniţială; B) Aspect clinic iniţial; C) OPG după inserarea implanturilor; 
D) Aspectul bonturilor şlefuite; E) Proba capelor de zirconiu pe model; F) Verifi carea închiderii marginale la proba capelor 
de zirconiu pe câmpul protetic; G) Proba ceramicii – verifi carea culorii şi a relaţiei de ocluzie; H) Aspectul restaurărilor fi nite.
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(elemente de agregare pe 44 şi 48, corp de punte 
pentru 45-46-47).

I-am propus pacientei, în vederea corectării 
defi cienţelor fi zionomice maxilare, ablaţia coroanei 
de înveliş de pe 13 şi a punţii 12-26, inserarea de 
im planturi dentare în poziţiile 23 şi 25 şi confec ţio-
narea unor coroane de înveliş separate, cu agregare 
pe fi ecare dinte şi implant, din ceramică pe suport 
din zirconiu. Pentru dintele 28 am propus extracţia, 
deoarece obturaţia coronară ocluzală prezenta reci-
divă de carie, cu compromiterea vitalităţii dintelui 
res pectiv. 

La nivel mandibular am propus ablaţia resta u ră-
rilor protetice, extracţia lui 37 care avea o înclinare 
mai mare de 45º, nefavorabilă protezării, inserarea 
de implanturi în regiunile 36, 37, 45, 46, 47 şi con-
fecţionarea unor noi restaurări metalo-ceramice din 
elemente separate, cu agregare dentară şi implan tară.

Tratamentul la nivelul arcadei superioare a de-
butat cu ablaţia coroanei de pe 13 şi a punţii 12-26, 
urmată de inserarea în aceeaşi şedinţă a două im-
planturi dentare în poziţiile 23 şi 25. La sfârşitul 
şedinţei de tratament pacientei i s-a cimentat pe 
bon turile dentare o restaurare protetică fi xă pro vi-
zorie pentru a favoriza reintegrarea rapidă a pa-
cientei în societate. Pe durata de timp necesară os-
teo integrării implanturilor, tratamentele au conti nuat 
cu extracţia lui 28, ablaţia pivoţilor metalici de pe 

12 şi 11 şi refacerea tratamentelor de canal de pe 
12, 11, 21, 22, 24 şi 26. Toate bonturile dentare cu 
excepţia lui 26 au fost refăcute cu ajutorul pivoţilor 
din fi bră de sticlă Glassix. (Fig. 1C)

Pe 13 nu s-a reintervenit deoarece obturaţia de 
canal era corectă, iar o eventuală îndepărtare a dis-
pozitivului corono-radicular turnat s-ar fi  putut 
solda cu fractura rădăcinii. 

Bonturile dentare au fost corectate în vederea 
acoperirii cu coroane din ceramică Ivoclar Vivadent 
pe suport din zirconiu (Fig. 1D-G). Ulterior au fost 
realizate şi cele două coroane cu sprijin implantar 
(23,25) (Fig. 1H)

La solicitarea pacientei, tratamentul arcadei 
man  dibulare a fost temporizat pentru un an de zile.

CONCLUZII

Utilizarea în practica stomatologică curentă a 
coroanelor de ceramică pe suport de zirconiu a 
reprezentat un pas important pentru obţinerea unor 
restaurări cu estetică superioară, mult mai bine 
integrate şi tolerate de ţesuturile dento-parodontale. 
Pacienţii sunt la ora actuală mult mai bine informaţi 
şi solicită reabilitări orale moderne, din materiale 
cu o biocompatibilitate crescută şi cu un aspect cât 
mai apropiat de natural.
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