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REZUMAT
Obiective. Persoanele cu estetică facială atractivă sunt considerate a fi  mai capabile, mai inteligente, mai 
responsabile şi mai bine integrate social, iar estetica facială este infl uenţată de expresivitate, simetrie, contur 
şi culoarea dinţilor. Determinarea corectă a culorii dinţilor este un pas critic pentru un rezultat protetic reuşit, 
iar fi abilitatea identifi cării precise de către medicul practician necesită instruire şi exerciţiu în practici vizuale 
repetitive. 
Material şi metodă. Acest studiu a urmărit sub aspect comparativ evoluţia impactului determinării culorii 
asupra percepţiei dentare în cadrul unui grup de studenţi anul V de la Facultatea de Medicină Dentară prin 
folosirea exerciţiului de determinare a culorii Tooth Training Box ce are la bază principiul cheii de culori 3-D 
Master.
Rezultate. Prin folosirea exerciţiilor de antrenament a determinării culorii s-a obţinut o mai bună înţelegere a 
principiilor de determinare a culorii, a rolului acesteia în estetica zâmbetului, dar şi o creştere importantă în 
corectitudinea determinării culorii şi a încrederii practicianului în această procedură.
Concluzii. Folosirea unui protocol de evaluare estetică care traduce culoarea dinţilor într-un limbaj universal 
pentru medici şi pentru tehnicienii dentari are un impact semnifi cativ în estetica dentară. 

Cuvinte cheie: Tooth Training Box, culoarea dinţilor, cheia 3D Master, estetică dentară 

ABSTRACT
Aim. People with attractive facial appearance are more easily integrated in society and are considered to be more 
capable, more intelligent and more responsible. The aesthetic aspect is infl uenced by expression, by facial sym-
metry, facial contours and teeth colour. In dental restorations, the correct determination of teeth colour is a critical 
step with extreme importance for successful treatment. From this perspective the practitioner must have experi-
ence, must have the ability to distinguish colours and must train through repetitive visual practical exercises that 
can have an impact on the perception of dental aesthetics.
Materials and method. The study followed comparatively the evolution of teeth colour determination and its im-
pact on dental aesthetics perception. It was conducted on a group of fi fth year students from the Faculty of Dental 
Medicine, Bucharest using the Tooth Training Box colour determination exercise that is based on the 3-D Master 
colour key principle.
Results. Using training exercises to determine colour participants developed a better understanding of the physi-
cal principles behind the procedure but also a signifi cant increase in accuracy of their measurements and confi -
dence in their colour determinations.
Conclusions. Using an aesthetic evaluation protocol that translates teeth colour in a universal language for both 
practitioners as well as dental technicians has a signifi cant impact in aesthetic dentistry.

Keywords: Tooth Training Box, teeth colour, 3D Master Key, aesthetic dentistry
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INTRODUCERE

Percepţia esteticii faciale are un impact pozitiv 
în practica restaurărilor dentare, prin înţelegerea 
as pectelor particulare şi capacitatea celor implicaţi 
de a le reda în tratamente personalizate. Frumuseţea 
nu poate fi  tradusă în cifre, iar înţelegerea ei stă în 
percepţia fi ecăruia, în „ochiul privitorului“, fi e el 
pacientul în cauză, anturajul sau practicianul. Prac-
ticianul dentar este cel care trebuie să vadă, să în-
ţeleagă şi să redea prin tratamentele dentare as pec-
tele ce ţin de particularităţile fi ecărui pacient. În 
acest sens, sunt studii care sugerează că pentru a 
înţe lege estetica este nevoie de antrenamente vi-
zuale repetitive (1) şi de studii metodologice (2) 
pen tru a se putea realiza protocoale de evaluare es-
tetică.

În societatea modernă, înfăţişarea şi starea de 
bine psihologică, sunt componente cu impact asu-
pra relaţiilor interumane, profesionale şi asupra 
stării de sănătate. Astfel, sunt studii psihologice 
care arată că atractivitatea unei persoane infl uen-
ţează modul în care aceasta este tratată de către cei-
lalţi (3-5), cei care aveau o înfăţişare plăcută fi ind 
mai uşor angajaţi (6,7). De asemenea, la persoanele 
cu o înfăţişare mai puţin plăcută pot apărea tulburări 
comportamentale severe însoţite de depresie sau 
scăderea încrederii în sine (8,9).

O înfăţişare şi o apariţie plăcută reprezintă ele-
mente cheie pentru succes, iar aspectul dinţilor este 
o componentă esenţială (10,11). În acest sens, în 
practica dentară, medicul trebuie să găsească so lu-
ţiile cele mai potrivite pentru componenta estetică, 
care presupune experienţă şi simţ estetic. Pentru 
obţinerea unui aspect dentar plăcut, medicul trebuie 
să combine parametrii estetici cu creativitatea şi să 
le suprapună peste personalitatea fi ecărui pacient. 
Zâmbetul plăcut este dat de păstrarea unei proporţii 
în încadrarea în câmpul de vizibilitate a compo nen-
telor dentare şi a părţilor moi înconjurătoare (buze, 
gingie).

Elementele dentare, componente importante în 
dinamica esteticii faciale (zâmbet, fonaţie) intervin 
prin formă, mărimea, aranjamentul lor, dar şi prin 
caracteristicile lor optice (culoarea şi translucenţa). 
Ştiinţa culorii este o arie în cadrul studiilor în me-
dicina dentară care a fost intens dezvoltată şi teore-
ticizată în ultimele două decenii, fi ind un subiect 
important, pentru că mulţi cercetători în domeniul 

proteticii, esteticii şi materialelor dentare au folosit 
cuantifi carea culorii pentru a obţine date ştiinţifi ce 
(12).

În formarea viitorilor practicieni în domeniul 
res taurărilor dentare cu valoare estetică, unul din 
instrumentele de învăţare pentru determinarea cu-
lorii dinţilor este sistemul Tooth Training Box 
(TTB) imaginat şi brevetat în anul 2002 de pro fe-
sorul Jagstaadt de la Universitatea din Leipzig. Sis-
temul are la bază principiul cheii de culori 3-D 
Master (Vitapan 3D Master VITA Zahnfabrik, Bad 
Sackingen, Germany) devenită comercial dispo ni-
bilă în 1996. Aceasta conţine un set de mostre uni-
form aranjate în spaţiul de culoare al dinţilor na-
turali bazat pe cei 3 parametri ai culorii obiectelor 
opace descrişi de Munsell – lightness, hue, chroma. 
TTB permite efectuarea unui exerciţiu de deter mi-
nare a culorii dinţilor în aceleaşi condiţii de mediu 
şi este alcătuit dintr-un dispozitiv mecanic în care 
sunt încorporaţi toţi dinţii din cheia 3D master ilu-
minaţi cu Dialight color (Eickhorst/Germany) (13). 
Sistemul este conectat cu un program software care 
analizează corectitudinea selectării culorii şi calcu-
lează eroarea apărută la selectarea dinţilor.

Scopul studiului a fost de a observa percepţia 
unor aspecte de estetică dento-facială de către stu-
denţii de la Facultatea de Medicină Dentară, sub 
aspect comparativ, între cei care au ales sau nu să 
facă antrenament de determinare a culorii dentare 
folosind Tooth Training Box (TTB).

MATERIAL ŞI METODĂ 

În cadrul acestui studiu au fost incluşi studenţi 
ai anului V Stomatologie, din cadrul Universităţii 
de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“ Bucureşti, 
afl aţi în stagiul de Protezare totală şi participanţi la 
cursul opţional de Estetică din cadrul aceleiaşi dis-
cipline. Pentru a determina impactul folosirii unor 
protocoale de evaluare estetică, au fost analizate 
pro gresele înregistrate de studenţii care au participat 
la exerciţiul TTB comparativ cu grupul mare de 
stu denţi instruiţi în principiile esteticii dentare, ur -
mărindu-se în special evoluţia siguranţei de deter-
minare a culorii dinţilor în viitor.

Au fost selectaţi pe bază de voluntariat 273 de 
studenţi, fete şi băieţi (M/F) cu vârste cuprinse între 
22 şi 24 de ani, cu preponderenţa sexului feminin. 
Aceştia au participat la un seminar susţinut de către 
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un protetician care a conţinut noţiuni despre prin-
cipiile esteticii, importanţa esteticii în societatea 
mo dernă, aspectul dinţilor şi proprietăţile optice ale 
acestora, precum şi metodele de măsurare a culorii 
(cheia 3D master, spectofotometru). Pentru majori-
tatea participanţilor noţiunile privind parametrii 
culorii au reprezentat o provocare pentru înţelegerea 
conceptelor de determinare şi s-a justifi cat nevoia 
unui exerciţiu practic de determinare a culorii din-
ţilor. 

Pe bază de voluntariat, 102 studenţi au efectuat 
an trenament prin metoda de învăţare a determinării 
culorii dinţilor cu TTB. Antrenamentul a constat în 
completarea a trei exerciţii şi a unui test fi nal. În 
cadrul primului exerciţiu fi ecare student a trebuit să 
determine nivelul de lightness al unui dinte pre-
selectat, în al doilea exerciţiu lightness şi chroma, 
iar în cel de-al treilea exerciţiu să identifi ce corect 
lightness, chroma şi hue pentru un număr de 8 dinţi. 
În momentul efectuării acestor exerciţii nu a fost 
posibilă continuarea până ce toţi parametrii nu au 
fost selectaţi corect. Studenţii au avut astfel posi-
bilitatea de a-şi vedea greşelile şi a le corecta. După 
completarea celor trei exerciţii, studenţii au dat 
testul fi nal, care a constat în identifi carea culorii 
com plete a 15 dinţi, dar de această dată nu a existat 
posibilitatea corectării greşelilor. Au fost înregis-
trate şi cuantifi cate greşelile în funcţie de fi ecare 
pa rametru, rezultând un punctaj pentru fi ecare par-
ticipant.

Pentru toţi participanţii la seminarul de estetică 
dentară a fost administrat un chestionar de evaluare 
care a cuprins următorii parametri:

1. Importanţa esteticii 
2. Nivelul de instruire înainte de participarea la 

seminar
3. Modalitatea de determinare a culorii dinţilor 

în viitor
4. Siguranţa determinării culorii 
Chestionarele au fost autoadministrate şi au 

con ţinut un număr de 16 întrebări în varianta cu 
răs puns dihotomic. Completarea lor a fost, de ase-
menea, voluntară, independent de participarea la 
exerciţiul TTB şi anonimă, alegându-se această 
variantă în ideea completării lui cu un grad cât mai 
ridicat de sinceritate.

REZULTATE 

Eşantionul de convenienţă a inclus 273 de stu-
denţi, dintre care majoritatea femei (n=155; 56,8%), 
cu o vârstă medie de 23 de ani (minimum 22 de ani; 
maximum 24 de ani). Dintre aceştia 102 (37,4%) 
au dorit să facă exerciţiul TTB, în general fi ind 

observată tendinţa mai ales la cei cu vârste mai 
mici şi studenţii de sex masculin (Tabelul 1).

TABELUL 1. Distribuţia participanţilor
TTB – da TTB – nu p

Vârsta (mean) 23,76 25,58 p<0,0011

Sex – Bărbaţi:Femei (nr.) 71:31 47:124 p<0,0012

1 Chi square test
2 Mann-Whitney test

Sintetizând rezultatele chestionarului (Tabelul 2), 
estetica reprezintă un aspect important pentru stu-
denţi, care consideră că un aspect estetic plăcut este 
asociat unui aspect natural. În ceea ce priveşte 
dinţii, respondenţii îi consideră importanţi în primul 
rând pentru îndeplinirea funcţiei masticatorii, ur-
mată de importanţa asupra esteticii faciale şi rele-
vanţa pentru fonaţie. Aproape în unanimitate con-
sideră că zâmbetul infl uenţează încrederea în sine, 
având o importanţă mare, însă apreciază o impor-
tanţă mai redusă asupra relaţiilor sociale şi carierei 
profesionale. Conform părerii studenţiilor, ca im-
pact asupra esteticii faciale, sunt relevante în prin-
cipal alinierea dinţilor şi culoarea dinţilor, în timp 
ce forma dinţilor a fost apreciată ca fi ind importantă 
de mai puţin de jumătate dintre cei care au răspuns. 
Cei mai mulţi studenţi erau familiarizaţi cu metoda 
de determinare a culorii dinţilor cu cheia 3D Master, 
dar consideră util exerciţiul TTB pentru învăţarea 
acestei metode, şi doresc să utilizeze în viitor cheia 
de culori 3D Master şi spectrofotometrul.

Diferenţa între cei care au ales să facă exerciţiul 
TTB şi ceilalţi s-a caracterizat în principal prin ur-
mătoarele aspecte:

• Cei care au făcut exerciţiul TTB considerau 
dinţii ca elemente cu relevanţă mai mare pen-
tru aspectul estetic („arătaţi bine“) şi fonaţie, 
comparativ cu ceilalţi.

• Cei care au făcut exerciţiul TTB considerau 
că în aspectul dinţilor au impact mai mare 
forma şi culoarea, comparativ cu ceilalţi.

• Cei care au făcut exerciţiul TTB considerau 
că au mai puţine cunoştinţe privind deter-
minarea culorii dentare comparativ cu cei 
care nu au făcut exerciţiul.

• Cei care au făcut exerciţiul TTB au declarat 
într-un procent mai mare că vor folosi cheia 
de culori 3D Master.

• Cei care nu au făcut exerciţiul TTB declară 
într-un procent mai mare că vor utiliza spec-
trofotometrul comparativ cu cei care l-au 
făcut, ceea ce demonstrează faptul că utili za-
rea unor exerciţii practice de învăţare asigură 
un fundament important pentru viitorii prac-
ticieni.
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DISCUŢII

Atunci când practicienii nu deţin cunoştinţe teo-
retice legate de modalitatea de determinare a culorii 
dinţilor, de cele mai mule ori apar defi cienţe în ob-
ţinerea culorii corecte/dorite, care are ca efect com-
promiterea rezultatului estetic fi nal. Practicienii au 
nevoie de cunoştinţe legate de existenţa unor reguli 
fundamentale în determinarea culorii şi de instruire 
atât în teoria şi literatura de profi l, cât şi în instru-
mentele practice existente în industrie pentru clasi-
fi carea şi determinarea culorii. 

Interesul în aria determinării culorii este în creş-
tere şi se simte nevoia implementării unor proto-
coale de evaluare estetică care să cuprindă şi ale-
gerea culorii dinţilor într-un limbaj universal pentru 
medici şi pentru tehnicienii dentari. În urma cerce-
tărilor se confi rmă rolul major pe care viitorii prac-
ticieni îl atribuie esteticii dentare, aceştia consi-
derând estetica ca o parte importantă a viitoarei lor 
practici medicale. 

Folosind un protocol de evaluare estetică, se 
obţine o mai bună înţelegere a principiilor de deter-
minare a culorii şi a rolului pe care aceasta o are în 
estetica zâmbetului. Mai mult, se constată o creştere 
semnifi cativă în corectitudinea determinării culorii 
dinţilor, dar şi în încrederea dobândită legată de 
această procedură. Înţelegerea metodei şi a teoriei 
din spatele procedurii de determinare a culorii 
cons tituie un prag esenţial pentru dezvoltarea pro-
fesională. Prin folosirea unui protocol de evaluare 
estetică în determinarea culorii se dezvoltă abilităţi 
practice şi un mod de lucru şi gândire referitoare la 
această procedură. 

Sistemul bazat pe scalarea perceptuală al lui 
Munsell (L,c,h) regăsit şi în cheia 3D Master cons-
tituie un model matematic de evaluare a culorii. 
TTB este un exerciţiu valoros bazat pe modelul 
cheii 3D master care reuşeşte să structureze un mo-
del în etapele de determinare a culorii scăzând 
astfel rata de eşec a acestei etape importante a rea-

TABELUL 2. Rezultatele chestionarului

Întrebare Studenţi total Studenţi TTB – da Studenţi TTB 
– nu

p 
(TTB da – 
TTB nu)

1 Cât este de importantă esteti ca facială pentru 
voi? (Foarte importantă : Importantă : Nu e 
importantă)

88,3% : 11,4% : 0,4% 85,3% : 13,7% : 1% 90,1%: 9,9%: 1% 0,236

2 Credeţi că natural = esteti c? (da : nu) 74,4% : 25,6% 79,4% : 20,6% 71,3% : 28,7% 0,136
3 Cel mai important, în ceea ce priveşte dinţii, este 

să puteţi mânca (da : nu)
86,8% : 13,2% 84,3% : 15,7% 88,3% : 11,7% 0,350

4 Cel mai important, în ceea ce priveşte dinţii, este 
să puteţi vorbi (da : nu)

57,9% : 42,1% 72,5% : 27,5% 49,1% : 50,9% <0,001*

5 Cel mai important, în ceea ce priveşte dinţii, este 
să arătaţi bine (da : nu)

62,3% : 37,7% 79,4% : 20,6% 52,0% : 48,0% <0,001*

6 Credeţi că zâmbetul infl uenţează încrederea în 
sine (da : nu)

93,0% : 7,0% 94,1% : 5,9% 92,4% : 7,6% 0,585

7 Credeţi că zâmbetul infl uenţează cariera 
profesională (da : nu)

67,0% : 33,0% 62,7% : 37,3% 69,6% : 30,4% 0,246

8 Credeţi că zâmbetul infl uenţează relaţiile sociale 
(da : nu)

84,2% : 15,8% 83,3% : 16,7% 84,8% : 15,2% 0,749

9 Ce consideraţi că este mai important la aspectul 
dinţilor – forma (da : nu)

45,8% : 54,2% 57,8% : 42,2% 38,6% : 61,4% 0,002*

10 Ce consideraţi că este mai important la aspectul 
dinţilor – culoare (da : nu)

61,2% : 38,8% 75,5% : 24,5% 52,6% : 47,4% <0,001*

11 Ce consideraţi că este mai important la aspectul 
dinţilor – alinierea (da : nu)

85,3% : 14,7% 90,2% : 9,8% 82,5% : 17,5% 0,073

12 Înainte de acest exerciţiu eraţi familiari cu tehnica 
de determinare a culorii? (da : nu)

50,2% : 49,8% 42,2% : 57,8% 55,0% : 45,0% 0,040*

13 Vă simţiţi mai siguri în ceea ce priveşte 
determinarea culorii dinţilor? (da : nu)

92,7% : 7,3% 95,1% : 4,9% 91,2% : 8,8% 0,222

14 Apreciaţi că o să determinaţi culoarea dinţilor în 
viitor cu ajutorul cheii de culori 3D Master 
(da : nu)

79,5% : 20,5% 88,2% : 11,8% 74,3% : 25,7% 0,004*

15 Apreciaţi că o să determinaţi culoarea dinţilor în 
viitor cu ajutorul spectofotometrului? (da : nu)

59,7% : 40,3% 48,0% : 52,0% 66,7% : 33,3% 0,002*

16 Apreciaţi că o să determinaţi culoarea dinţilor 
în viitor cu ajutorul altor colegi / tehnicieni / 
pacienţi (da : nu)

15,8% : 84,2% 12,7% : 87,3% 17,5% : 82,5% 0,286
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bilitărilor protetice. Exerciţiul este accesibil ca şi 
grad de difi cultate şi utilitatea acestuia se regă seşte 
în creşterea încrederii în sine, familiarizând par-
ticipanţii cu modul de determinare a culorii folosind 
cheia 3D master şi cu valoarea practică a acestei 
proceduri în practica viitoare.

CONCLUZII

În evaluarea atractivităţii faciale sunt luaţi în 
considerere mai mulţi factori cum ar fi  expresivita-
tea, simetria, conturul şi culoarea dinţilor. Rolul 

me dicului stomatolog este esenţial în realizarea 
unei com poziţii atractive, iar determinarea culorii 
din ţilor este o etapă critică. O bună cunoaştere a 
noţi unilor teoretice susţinută de dezvoltarea abili-
tăţilor practice de determinare a culorii pot constitui 
fun da mentul pentru formarea specialiştilor în trata-
mente dentare cu valoare estetică. Fiabilitatea ale-
gerii corecte a culorii necesită exerciţiu şi instruire 
prin implementarea de programe practice vizuale 
repetitive şi sustenabile. Acestea au un impact sem-
nifi cativ în educaţia practicienilor pentru deter mi-
narea culorii dentare în practica curentă.
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