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REZUMAT
Obiective. Scopul acestui studiu a fost verificarea respectării curburii variaţiei cromatice a dinţilor naturali din 
zona frontală maxilară de către garniturile de dinţi artificiali, precum şi identificarea garniturilor care se 
apropie cel mai mult de această variaţie.
Materiale şi metodă. Un examinator fără deficit de percepţie vizuală şi cu experienţă în utilizarea 
spectrofotometrelor de uz introral a studiat din punct de vedere cromatic 8 garnituri de dinţi destinate înlocuirii 
grupului frontal maxilar. (13-23) Patru dintre acestea sunt garnituri de dinţi confecţionaţi din acrilat: Star Lux 
(Ruthinium Grup, Italia), Vita MTF (Vita, North America), Spofadent Plus (SpofaDent s.a, Cehia) şi Acry Rock 
(Ruthinium Grup, Italia), 2 garnituri sunt confecţionate din răşină compozită: Ivoclar Ivostar (Ivoclar Vivadent, 
Lichtenstein) şi Pigeon Summit (Pigeon Dental, China) şi 2 garnituri de dinţi ceramici: Vita Lumin Vacuum 
(Vita Zahnfabrik,Germania) şi Enta Ceram (Enta B.V., Olanda). 
Pentru fiecare dinte din fiecare garnitură s-au efectuat câte 5 măsurători cu aparatul Vita Easy Shade (Vita 
Zahnfabrik, Germania) şi s-au înregistrat valorile CIE L*a*b*. Rezultatele au fost comparate cu valorile medii 
obţinute la măsurarea dinţilor naturali. Pentru a calcula variaţia cromatică între diverse elemente de interes 
în acest studiu, s-a folosit formula consacrată pentru diferenţa relativă de culoare:

. (1)
Pentru fiecare garnitură de dinţi s-a observat variaţia culorii între fiecare doi dinţi vecini şi s-a raportat la 
variaţia culorii dintre perechea echivalentă de dinţi naturali. Diferenţa medie dintre natural şi artificial s-a 
raportat la valoarea ADA considerată ca limita perceptibilităţii cromatice a ochiului uman (2 unităţi). 
Rezultate. S-a observat că anumite garnituri de dinţi, pentru anumite grupe de dinţi adiacenţi, au un 
comportament cromatic comparabil cu cel al dinţilor naturali în limitele perceptibilităţii vizuale, în timp ce 
altele nu. În cazul perechii 13/12, variaţia este imperceptibilă numai în 4 cazuri (Spofadent Plus, Star Lux, 
Vita Lumin Vacuum şi Ivoclar Ivostar), în cazul perechii 12/11 acest lucru se întâmplă în 5 cazuri (Star Lux, 
Spofadent Plus, Vita MTF, Pigeon Summit şi Vita Lumin Vacuum), pentru perechea 11/21 s-au obţinut 5 
cazuri (Vita Lumin Vacuum, Acry Rock, Ivoclar Ivostar, Star Lux, Spofadent Plus), în cazul perechii 21/22 am 
găsit 5 cazuri (Spofadent Plus, Ivoclar Ivostar, Vita MTF, Acry Rock, Star Lux) şi niciun caz pentru perechea 
22/23. În limitele acestui studiu am putut afirma că utilizarea garniturii Spofadent Plus duce la obţinerea unor 
rezultate cromatice cu o variaţie cât mai apropiată de estetica dinţilor naturali.
Concluzii. Deşi sunt codificate cromatic la fel, garniturile de dinţi artificiali prezintă culori diferite, în funcţie 
de producător, indiferent de materialul din care sunt confecţionate. Comportamentul cromatic de la un dinte 
artificial la altul diferă, de asemenea, în funcţie de producător. Domeniul cromaticii dinţilor din garniturile 
artificiale necesită studiu suplimentar. Concluziile acestui experiment stabilesc o serie de direcţii generale ce 
pot fi urmate de studii ulterioare, mai aprofundate.
 

Cuvinte cheie: culoare dentară, variaţie cromatică, spectrofotometru, dinţi anteriori, dinţi artificiali 
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ABSTRACT
Objective. The aim of this study was to check whether the ways in which the color of anterior maxillary teeth var-
ies in artificial dental sets matches the way in which color varies in the anterior maxillary natural dentition.
Material and method. One examiner, free of any visual color deficiencies, experienced in the use of intraoral 
shade matching devices, has studied the chromatic behavior within the maxillary anterior dental group (13-23) for 
8 types of artificial denture teeth sets. Four of these sets are made out of acrylic resin: Star Lux (Ruthinium Grup, 
Italia), Vita MTF (Vita, North America), Spofadent Plus (SpofaDent s.a, Cehia) and Acry Rock (Ruthinium Grup, 
Italia), 2 sets are made of composite resin: Ivoclar Ivostar (Ivoclar Vivadent, Lichtenstein) and Pigeon Summit 
(Pigeon Dental, China) and 2 of them are ceramic sets of denture teeth: Vita Lumin Vacuum (Vita Zahnfabrik, 
Germania) and Enta Ceram (Enta B.V., Olanda). With the help of the Vita Easy Shade (Vita Zahnfabrik – Ger-
many), CIEL*a*b* chromatic parameters have been recorded for each tooth. 5 distinct measurements were car-
ried out for every tooth. The results were later compared to the values obtained when measuring color variation in 
natural anterior maxillary teeth. When calculating the relative color difference between two teeth, the following 
formula has been used:

. (1)
For each set of denture teeth, the variation of color between every two adjacent teeth was noted and compared to 
the color variation between the correspondent natural teeth. The mean difference between these two results was 
compared to the ADA limit value for human eye perceptibility of color difference (2 units).
Results. The following aspects have been noted: some sets of denture teeth, for certain groups of teeth, show a 
similar chromatic behavior to natural teeth whereas other doesn’t. For the pair of teeth 13/12, only 4 of the studied 
sets of denture teeth showed an unperceivable difference in color variation when compared to natural dentition 
(Spofadent Plus, Star Lux, Vita Lumin Vacuum, and Ivoclar Ivostar). 5 is the number of matching sets of denture 
teeth for the 12/11 pair (Star Lux, Spofadent Plus, Vita MTF, Pigeon Summit, and Vita Lumin Vacuum), 5 sets also 
matched for the 11/21 pair (Vita Lumin Vacuum, Acry Rock, Ivoclar Ivostar, Star Lux, and Spofadent Plus). For the 
pair 21/22 5 matching sets were found (Spofadent Plus, Ivoclar Ivostar, Vita MTF, Acry Rock, Star Lux) and no 
matching sets were found for the 22/23 pair of teeth. Within the limits of this study we can affirm that using the 
Spofadent Plus set of denture teeth would lead to prosthetic results that show a variation of color within the ante-
rior maxillary dental group most similar to natural teeth.
Conclusions. Despite the fact that they bare the same name code, different sets of denture teeth produced by 
different brands have different colors, irrespective of the material they are made of. Chromatic behaviour, from one 
tooth to the next also differs from one make to another. The field of color in artificial denture teeth requires supple-
mentary attention. The conclusions of this study set a general direction that can be followed in future studies.

Keywords: dental color, color variation, spectrophotmeter, anterior teeth, artificial teeth

INTRODUCERE

Obiectivul oricărei restaurări estetice este re-
darea naturalului. (2) În anul 2011, un studiu publi-
cat în BMC Oral Health (3) susţine că 89,3% dintre 
persoanele ches tio nate consideră culoarea drept prin-
cipalul element nesatisfăcător al propriilor restaurări 
dentare, prin urmare aprofundarea studiului culorii 
în protetica dentară este justificată. De asemenea, 
căutând în literatura de specialitate nu am găsit alte 
studii care să compare variaţia cromatică a gar-
niturilor de dinţi artificiali cu variaţia cromatică a 
dinţilor naturali.

Scopul acestui studiu a fost verificarea respectării 
curburii variaţiei cromatice a dinţilor naturali din 
zona frontală maxilară de către garniturile de dinţi 
artificiali, precum şi identificarea garniturilor care 
se apropie cel mai mult de această variaţie.

MATERIAL ŞI METODĂ

Examinatorul
Examinatorul a fost un medic dentist, specialist 

în protetica dentară. Capacitatea de diferenţiere 
cro matică a examinatorului a fost evaluată în ser-
viciul de oftalmologie. În momentul efectuării stu-

diului, exminatorul avea o experienţă de 5 ani în 
utilizarea aparatului Vita Easy Shade (Vita Zahn-
fabrik – Germania), precum şi cunoştinţe avansate 
privind modalităţile de determinare cromatică 
dentară.

Lotul de studiu
Au fost studiate 8 garnituri de dinţi artificiali. 

Patru dintre acestea sunt garnituri de dinţi con-
fecţionaţi din acrilat: Star Lux (Ruthinium Grup, 
Italia), Vita MTF (Vita, North America), Spofadent 
Plus (SpofaDent s.a, Cehia) şi Acry Rock (Ruthi-
nium Grup, Italia), două garnituri sunt confecţionate 
din răşină compozită: Ivoclar Ivostar (Ivoclar 
Vivadent Lichtenstein) şi Pigeon Summit (Pigeon 
Dental, China) şi 2 garnturi de dinţi ceramici: Vita 
Lumin Vacuum (Vita Zahnfabrik, Germania) şi Enta 
Ceram (Enta B.V., Olanda). Criteriul de selecţie a 
garniturilor de dinţi artificiali a fost frecvenţa de 
utilizare în laboratorul de tehnică dentară al Fa-
cultăţii de Medicină Dentară din cadrul UMF 
„Carol Davila“ Bucureşti în anul 2015, când s-a 
desfăşurat experimentul ce a stat la baza prezentului 
studiu. Din cadrul fiecărei garnituri de dinţi arti fi-
ciali a prezentat interes strict grupul frontal ma xilar 
(13-23). Pentru fiecare garnitură de dinţi, fiecare 
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din cei 6 dinţi frontali a fost măsurat din punct de ve-
dere cromatic cu ajutorul aparatului Vita Easy Shade 
(Vita Zahnfabrik, Germania). Deşi iniţial instruc-
ţiunile de utilizare ale aparatului (4) recomandă 
utilizarea acestuia numai pentru determinarea cro-
matică a dinţilor naturali şi pentru verificarea cro-
matică a nuanţei restaurărilor dentare, studii suc-
cesive au demonstrat posibilitatea întrebuinţării 
aparatului şi pentru evaluarea cromatică a dinţilor 
artificiali din garnituri (5). De asemenea, şi alţi 
autori susţin posibilitatea utilizării aparatelor de tip 
spectrofotometru intraoral pentru evluarea atât a 
dinţilor naturali, cât şi a materialelor de restaurare 
(6). Pentru fiecare dinte au fost efectuate câte 5 
măsurători şi s-au înregistrat variabilele caracteris-
tice spaţiului cromatic CIE L*a*b*. Datele au fost 
sistematizate într-un tabel. Valorile de referinţă, la 
care s-au raportat aceste măsurători, au fost datele 
obţinute de autori într-un studiu anterior (7). Pentru 
a calcula variaţia cromatică între diverse elemente 
de interes în acest studiu, s-a folosit formula con-
sacrată pentru diferenţa relativă de culoare (1).

Pentru fiecare garnitură de dinţi s-a observat 
variaţia culorii între fiecare doi dinţi vecini şi s-a 
raportat la variaţia culorii dintre perechea echi-
valentă de dinţi naturali: de exemplu, variaţia dintre 
13 şi 12 din garnitura Acry Rock a fost comparată 
cu variaţia cromatică dintre 13 şi 12 în cazul dinţilor 
naturali ş.a.m.d.

Metode statistice
Scopul acestui studiu a fost verificarea respectării 

curburii variaţiei cromatice a dinţilor naturali din 

zona frontală maxilară de către garniturile de dinţi 
artificiali, precum şi identificarea garniturilor care 
se apropie cel mai mult de această variaţie. Astfel, 
s-a formulat ipoteza nulă cum că nu există diferenţe 
între modul în care culoarea variază în grupul 
frontal maxilar al garniturilor de dinţi studiate şi 
modul de variaţie a culorii în cadrul dinţilor frontali 
maxilari ai dentiţiei naturale. Datele au fost anali-
zate cu ajutorul software-ului SPSS versiunea 2.2. 
Distribuţia datelor a fost verificată prin testele 
Skew ness şi Kurtosis (valoarea lor <2*ES) şi prin 
testul Shapiro-Wilk a cărui valoare p a fost >0,05 
(se păs trează ipoteza conform căreia datele sunt 
uniform distribuite). Totodată, distribuţia datelor 
poate fi ve rificată şi prin metoda grafică (histograma 
şi grafice Q-Q Plot). Distribuţia uniformă a datelor 
permite aplicarea ulterioară a testelor parametrice 
de semnificaţie statistică.

REZULTATE

Valorile cromatice L*a*b* ale perechii de dinţi 
13/12 din fiecare garnitură de dinţi artificiali au fost 
introduse în formula de determinare a diferenţei 
relative de culoare ∆E. Diferenţele au fost com-
parate cu variaţiile culorii între 13 şi 12 în cazul 
dinţilor naturali. Rezultatele au fost sintetizate într-
un tabel (Tabelul 1).

Aceleaşi calcule au fost efectuate pentru fiecare 
pereche de dinţi adiacenţi: 12/11, 11/21, 21/22, 
22/23. Rezultatele obţinute au fost următoarele 
(Tabelele 2-5):

TABELUL 1. Perechea 13-12
Nr. Culoare naturală

nr=30/6,33
Nr. Media Diferenţa medie Deviaţia 

standard
p Intervale de încredere 

95% pentru diferenţă
1 13-12 SPOFADENT PLUS 5 6.630 -0.300 1.501 0.843 -3.241 2.641
2 13-12 STAR LUX 5 7.810 -1.480 1.320 0.27 -4.067 1.107
3 13-12 VITA LUMIN VACUUM 5 4.63 1.7 1.289 0.196 -0.827 4.227
4 13-12 IVOCLAR IVOSTAR 5 4.37 1.960 1.371 0.162 -0.728 4.648
5 13-12 PIGEON SUMMIT 5 3.3 3.030 1.393 0.037 0.3 5.76
6 13-12 ACRY ROCK 5 3.1 3.230 1.287 0.017 0.707 5.753
7 13-12 VITA MFT 5 1.980 4.350 1.294 0.002 1.814 6.886
8 13-12 ENTA CERAM 5 1 5.330 1.286 0.001 2.809 7.851

TABELUL 2. Perechea 12/11
Nr. Culoare naturală 

nr=30/4,16
Nr. Media Diferenţa medie Deviaţia 

standard
p Intervale de încredere 

95% pentru diferenţă
1 12-11 Vita MFT 5 3.71 0.450 1.187 0.707 -1.877 2.777
2 12-11 Star Lux 5 4.66 -0.500 1.119 0.658 -2.693 1.693
3 12-11 PIGEON SUMMIT 5 3.11 1.050 1.221 0.396 -1.343 3.443
4 12-11 VITA LUMIN VACUUM 5 2.57 1.590 1.111 0.162 -0.587 3.767
5 12-11 Spofadent Plus 5 5.84 -1.680 1.307 0.208 -4.242 0.882
6 12-11 IVOCLAR IVOSTAR 5 1.73 2.430 1.114 0.036 0.246 4.614
7 12-11 ENTA CERAM 5 1.58 2.580 1.117 0.027 0.390 4.770
8 12-11 Acry Rock 5 0.91 3.250 1.112 0.006 1.070 5.430
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DISCUŢII

În tabele, câmpul „Diferenţa medie“ reprezintă 
diferenţa medie între valoarea ∆E a fiecărei perechi 
de dinţi adiacenţi din fiecare garnitură de dinţi şi 
valoarea în cazul dinţilor naturali echivalenţi. 
Tabelul este ordonat crescător în funcţie de valoarea 
absolută a acestui câmp. Cu cât „mean difference“ 
este mai aproape de 0, cu atât variaţia cromatică a 
elementelor respective este mai apropiată de curbu-
ra de variaţie în cazul dinţilor naturali. S-a raportat, 
de asemenea, această valoare la valoarea 2, care 
este limita acceptabilităţii vizuale a diferenţei cro-
matice pentru doi dinţi naturali susţinută de ADA 
(8), deşi există şi studii care susţin că 1,6 este va-
loarea diferenţei de culoare perceptibilă de ochiul 
uman. (9)

TABELUL 3. Perechea 11/21
Nr. Culoare naturală

nr=30/1.97
Nr. Media Diferenţa 

medie
Deviaţia 
standard

p Intervale de încredere 
95% pentru diferenţă

1 11-21 VITA LUMIN VACUUM 5 1.99 -0.020 0.586 0.973 -1.169 1.129
2 11-21 Acry Rock 5 2.23 -0.260 .629 0.682 -1.492 0.972
3 11-21 IVOCLAR IVOSTAR 5 5 -0.450 0.589 0.45 -1.604 0.704
4 11-21 Star Lux 5 2.62 -0.65 0.601 0.288 -1.829 0.529
5 11-21 ENTA CERAM 5 1.2 0.950 0.586 0.115 -0.199 2.099
6 11-21 Spofadent Plus 5 3.83 -1860 0.867 0.039 -3.559 -0.161
7 11-21 Vita MFT 5 3.72 -3750 0.717 0.001 -5.155 -2.345

TABELUL 4. Perechea 21/22
Nr. Culoare naturală

nr=30/4.56
Nr. Media Diferenţa 

medie
Deviaţia 
standard

p Intervale de încredere 
95% pentru diferenţă

1 21-22 Spofadent Plus 5 4.46 0.100 1.467 0.946 -2.775 2.975
2 21-22 IVOCLAR IVOSTAR 5 3.47 1.090 1.414 0.446 -1.681 3.861
3 21-22 Vita MFT 5 3.22 1.340 1.408 0.348 -1.420 4.100
4 21-22 Acry Rock 5 2.86 1.700 1.483 0.260 -1.206 4.606
5 21-22 Star Lux 5 2.67 1.890 1.404 0.187 -0.862 4.642
6 21-22 VITA LUMIN VACUUM 5 2.38 2.180 1.405 0.130 -0.575 4.935
7 21-22 PIGEON SUMMIT 5 2.06 2.500 1.404 0.084 -0.252 5.252
8 21-22 ENTA CERAM 5 1.25 3.310 1.405 0.025 0.557 6.063

TABELUL 5. Perechea 22/23
Nr. Culoare naturală

nr=30/6.8
Nr. Media Diferenţa 

medie
Deviaţia 
standard

p Intervale de încredere 
95% pentru diferenţă

1 22-23 Star Lux 5 4.23 2.570 1.213 0.042 0.193 4.947
2 22-23 Spofadent Plus 5 3.71 3.090 1.226 0.017 0.688 5.492
3 22-23 Vita MFT 5 3.28 3.520 1.221 0.007 1.127 5.913
4 22-23 VITA LUMIN VACUUM 5 3.08 3.720 1.210 0.004 1.349 6.091
5 22-23 PIGEON SUMMIT 5 2.91 3.890 1.234 0.003 1.471 6.309
6 22-23 Acry Rock 5 2.5 4.300 1.228 0.001 1.894 6.706
7 22-23 ENTA CERAM 5 1.39 5.410 1.211 0.005 3.037 7.783
8 22-23 IVOCLAR IVOSTAR 5 1 5.800 1.213 0.005 3.422 8.178

Prin urmare, se observă că, dintre garniturile stu-
diate, variaţia cromatică dintre 13-12 diferă imper-
ceptibil de modul în care variază culoarea dintre 13 
şi 12 la dinţii naturali în numai 4 cazuri (Spofadent 
Plus, Star Lux, Vita Lumin Vacuum şi Ivoclar Ivo-
star). Un lucru demn de subliniat este relevanţa 
statistică a rezultatelor. Se observă o relevanţă sta-
tistică clar subliniată numai în cazul garniturilor de 
pe poziţiile 5, 6, 7, 8 (p<0,05). În limitele acestui 
stu diu, în cazul perechii 13-12, apropierea maximă 
de modul de variaţie cromatică al dinţilor naturali o 
are garnitura Spofadent Plus, iar cel mai îndepărtat 
comportament cromatic îl prezintă garnitura Enta 
Ceram. Ţinându-se cont şi de relevanţa statistică, 
se poate afirma clar că garniturile Pigeon Summit, 
Acry Rock, Vita MFT şi Enta Ceram nu generează 
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rezultate cromatice asemănătoare cu aspectul den-
tar natural, întrucât duc la obţinerea unui ∆E mai 
mare de valoarea perceptibilă, iar rezultatele sunt 
relevante statistic.

Pentru perechea de dinţi 12-11, variaţia cro-
matică diferă imperceptibil de modelul dinţilor na-
turali în 5 cazuri (Star Lux, Spofadent Plus, Vita 
MTF, Pigeon Summit şi Vita Lumin Vacuum). În 
limitele acestui studiu, în cazul perechii 12-11, 
apropierea maximă de comportamentul cromatic al 
dinţilor naturali o are garnitură Vita MTF, iar cel 
mai puţin apropiat se comportă garnitura Acry Rock. 
Relevanţă statistică s-a obţinut numai în cazul 
garniturilor Ivoclar Ivostar, Enta Ceram şi Acr Rock 
(p<0,05). Ţinându-se cont şi de relevanţa statistică, 
se poate afirma clar că garniturile Ivoclar Ivostar, 
Enta Ceram şi Acry Rock nu vor genera rezultate 
restauratorii cromatice conform curbei naturale de 
variaţie a culorii, întrucât duc la obţinerea unui ∆E 
mai mare decât valoarea perceptibilă, iar rezultatele 
sunt relevante statistic.

În cazul perechii 11-21, variaţia cromatică diferă 
imperceptibil de modelul dinţilor naturali în 5 
cazuri (Vita Lumin Vacuum, Acry Rock, Ivoclar 
Ivostar, Star Lux, Spofadent Plus). În limitele aces-
tui studiu, în cazul perechii 11-21, apropierea ma-
ximă de comportamentul cromatic al dinţilor natu-
rali o are garnitura Vita Lumin Vacuum, iar cel mai 
atipic se comportă garnitura Pigeon Summit. Rele-
vanţa statistică s-a obţinut numai în cazul garni-
turilor Vita MTF şi Spofadent Plus; ţinându-se cont 
şi de relevanţa statistică, se poate afirma clar că 
Vita MTF nu va genera rezultate cromatice cu o 
variaţie apropiată de cea a dinţilor naturali, întrucât 
duce la obţinerea unui ∆E mai mare de 2, iar re-
zultatele sunt relevante statistic, în timp ce garnitura 
Spofadent Plus va reuşi să reproducă variaţia cro-
matică a dinţilor naturali, întrucât valorile finale ∆E 
sunt mici, relevanţa statistică fiind, de asemenea, 
obţinută (p<0,05).

La perechea 21-22, s-au obţinut valori impercep-
tibile de variaţie cromatică în 5 cazuri (Spofadent 
Plus, Ivoclar Ivostar, Vita MTF, Acry Rock, Star 
Lux). În limitele acestui studiu, în cazul perechii 
21-22, apropierea maximă de variaţia cromatică a 
dinţilor naturali o are garnitura Spofadent Plus, în 
timp ce garnitura Enta Ceram se comportă cel mai 
diferit. Relevanţa statistică s-a obţinut numai în ca-
zul garniturilor Pigeon Summit şi Enta Ceram; 
ţinându-se cont şi de relevanţa statistică, se poate 
afirma clar Pigeon Summit şi Enta Ceram nu vor 
genera rezultate restauratorii cromatice conform 
curbei naturale de variaţie a culorii, întrucât duc la 
obţinerea unui ∆E mai mare decât valoarea percep-
tibilă, iar rezultatele sunt relevante statistic.

În cazul ultimei perechi de dinţi, 22-23, variaţia 
cromatică în cazul tuturor garniturilor depăşeşte 
valoarea perceptibilităţii umane susţinută de ADA 
(2 unităţi). În limitele acestui studiu, în cazul pe-
rechii 11-21, apropierea maximă o are cheia Star 
Lux, în timp ce garnitura Ivoclar Ivostar se comportă 
cel mai atipic. Relevanţa statistică nu s-a obţinut 
pentru nicio garnitură, ceea ce ar însemna că în 
cazul acestei perechi de dinţi, nicio garnitură nu ar 
duce la obţinerea unor rezultate conform cromaticii 
dinţilor naturali, întrucât duc la obţinerea unui ∆E 
mai mare decât valoarea perceptibilă, iar rezultatele 
sunt relevante statistic. 

De asemenea, în limitele acestui studiu, judecând 
conform principiului că o garnitură de dinţi are o 
variaţie cromatică cât mai apropiată de cea a dinţilor 
naturali, cu cât se obţine un ∆E sub 2 pentru cât mai 
multe perechi de dinţi din cadrul aceleiaşi garnituri, 
putem afirma că ordinea descrescătoare a garnitu-
rilor este: Spofadent Plus (4 rezultate sub limita 
perceptibilităţii, din care 1 relevant statistic), Star 
Lux (4 rezultate sub limita perceptibilităţii, niciunul 
relevant statistic), Vita Lumin Vacuum şi Ivoclar 
Ivostar (fiecare cu câte 3 rezultate sub limita per-
ceptibilităţii, niciunul relevant statistic), Pigeon 
Summit, Acry Rock şi Vita MTF (fiecare cu câte 2 
rezultate sub limita perceptibilităţii, toate fără re-
levanţă statistică) şi Enta Ceram, cu un singur re-
zultat sub limita perceptibilităţii, fără relevanţă 
statistică.

Neobţinerea unui rezultat semnificativ statistic 
pentru toate garniturile de dinţi se poate pune pe 
seama unui număr prea mic de măsurători, ceea ce 
motivează continuarea studiului pe un lot mai mare 
şi cu un număr mai mare de măsurători pentru fie-
care tip de garnitură în parte. De asemenea, atrage 
atenţia rezultatul obţinut pentru perechea 22-23, 
care se diferenţiază de celelalte perechi de dinţi, 
întrucât niciuna din garnituri nu duce la obţinerea 
unui rezultat conform cu variaţia naturală. De ase-
menea, surprinzătoare este şi lipsa de simetrie în 
rezultate între perechea 13-12 şi 22-23 care, repre-
zentând practic dinţii omologi, ar fi trebuit să dea 
rezultate asemănătoare.

CONCLUZII

Deşi sunt codificate cromatic la fel, garniturile 
de dinţi artificiali prezintă culori diferite, în funcţie 
de producător. Acest lucru se întâmplă indiferent de 
materialul din care este confecţionată garnitura de 
dinţi (răşină acrilică, răşină compozită sau cera-
mică). Prin urmare, pentru rezultate estetice optime 
trebuie folosit acelaşi sistem de la faza de determinare 
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cromatică până în faza de livrare a protezei finale 
(ex.: cheie de culori/sistem de comunicare cu tehni-
cianul/garnituri de dinţi unitare, de la acelaşi produ-
cător).

Comportamentul cromatic de la un dinte arti-
ficial la altul diferă, de asemenea, în funcţie de 
producător. În limitele acestui studiu, garnitura cu o 
variaţie cromatică ce se apropie cel mai mult de cea 
a dinţilor naturali este Spofadent Plus; prin urmare, 
utilizarea acestei garnituri ar duce la obţinerea unor 
rezultate cât mai apropiate de estetica naturală.

Domeniul cromaticii dinţilor din garniturile arti-
ficiale necesită studiu suplimentar. Neobţinerea 
unor rezultate uniform semnificative statistic deno-
tă necesitatea unei analize mai profunde a acestui 
subiect, cu realizarea unui număr şi mai mare de 
măsurători. Concluziile acestui experiment stabi-
lesc o serie de direcţii generale ce pot fi urmate de 
studii ulterioare, mai aprofundate.
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