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ABSTRACT
Objectives. The present study aims at evaluating the survival rates differences of feldspathic and pressed 
(lithium disilicate) veneers as well as the most frequent types of failure.
Material and method. 404 venners (262 feldspathic and 142 pressed) were comprised in the study and 5 
types of failures were defined.
Results. 9.41% of the total veneers have suffered one form of failure. From the total number of 38 failures, 28 
were feldspathic and 10 were pressed. The most frequent incidents were due to the traumatic occlusion. The 
survival rate was 97% at 1 year, 96.18% at 2 years and 93.54% at 5 years.
Conclusions. The statistic results revealed that the ceramic material influenced the survival rate. For a better 
assessment, it is recommended the study of equal groups in both materials and the same amount of time of 
evaluation, to exclude analysis errors.
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REZUMAT
Obiective. Articolul de faţă şi-a propus determinarea diferenţelor în rata de supravieţuire a faţetelor feldspatice 
şi a celor presate (litiu disilicat) şi a celor mai frecvente cauze de eşec.
Material şi metodă. S-au luat în studiu 404 faţete (262 feldspatice şi 142 presate) şi s-au definit 5 categorii de 
eşecuri.
Rezultate. Din totalul faţetelor luate în studiu, doar 9,41% au suferit o formă de eşec. Din cele 38 de eşecuri, 28 
au aparţinut celor feldspatice şi 10 celor presate. Cele mai frecevnte accidente au fost legate de ocluzia 
traumatică. Rata de supravieţuire a fost de 97% la 1 an, 96,18% la 2 ani şi 93,54% la 5 ani.
Concluzii. Rezultatele statistice au relevat că materialul din care este realizată reconstrucţia influenţează 
această rată de supravieţuire. Pentru o mai mare acurateţe în interpretare, pe viitor se recomandă realizarea 
unor eşantioane egale pentru cele două tipuri de mase ceramice studiate, iar faţetele aplicate să fie suprave-
gheate aceeaşi perioadă de timp, evitând astfel orice tip de erori de analiză.

Cuvinte cheie: faţetă feldspatică, faţetă presată, litiu disilicat, rata de supravieţuire, eşec

OBIECTIVE

Obiectivul acestei lucrări a fost să dezvăluie 
dacă există vreo diferenţă în ceea ce priveşte rata de 
supravieţuire a faţetelor feldspatice comparativ cu 
cele presate. Au fost analizate strict aceste două ti-
puri de material cu compoziţii chimice specifice ce 
atrag după sine proprietăţi fizice şi mecanice diferi-
te. 

În ceea ce priveşte tehnica de realizare aceasta a 
fost doar manuală, toate faţetele luate în studiu fi-
ind executate de acelaşi tehnician. Clinic, a fost res-
pectat acelaşi protocol operator şi s-au utilizat ace-
leaşi materiale de către cei 3 medici curanţi.

Au fost urmărite şi eşecurile survenite la aceste 
reconstrucţii şi dacă acestea au fost corelate cu com-
poziţia chimică a ceramicii din care au fost realizate.
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MATERIAL ŞI METODĂ

În vederea obţinerii răspunsurilor la ipotezele 
formulate anterior, s-a realizat un studiu retrospec-
tiv in vivo utilizând baza de date ale unei clinici 
stomatologice private din Cluj-Napoca. Din întrea-
ga arhivă, s-au selectat dosarele cazurilor care au 
fost tratate prin faţete ceramice.

Au fost incluşi în studiu 100 de pacienţi, trataţi 
prin 404 faţete, dintre care 262 feldspatice (Vita 
VM7) şi 142 presate (Emax Press şi Emax Ceram). 
Criteriile de includere au fost: pacienţi clinic sănă-
toşi, cu igienă corespunzătoare (indici de placă sub 
15%), care au intrat în programul de control perio-
dic. S-au exclus cazurile pacienţilor cu inflamaţie 
gingivală severă datorată igienei deficitare, para-
funcţii necontrolate (continuarea ticurilor, nepurta-
rea gutierelor), cei necomplianţi, care nu s-au pre-
zentat la controalele periodice, precum şi cei care 
şi-au schimbat domiciliul, fiind dificil de contactat.

Cazurile au fost ţinute sub supraveghere pe o pe-
rioadă de maximum 7 ani. Dintre informaţiile inclu-
se în fişă, s-au urmărit consemnările medicului cu-
rant legate de: vârsta, sexul, ocupaţia pacientului, 
data colajului faţetelor, materialul din care au fost 
realizate (ceramică feldspatică sau presată), acciden-
tele survenite şi cauzele apariţiei lor. Pentru situaţiile 
clinice care au prezentat insucces, am notat timpul 
scurs între cimentarea faţetei şi momentul apariţiei 
evenimentului, pentru a putea calcula cu exactitate 
rata de supravieţuire. Toate cazurile în care a apărut 
un efect neaşteptat, nedorit, care au necesitat modifi-
cări ulterioare ale reconstrucţiei, au fost definite ca 
eşec terapeutic. Pentru o mai bună interpretare a da-
telor, s-a realizat o organizare a tipului de eşec surve-
nit, în 5 categorii distincte, şi anume:

1. accidente intraoperatorii – fisuri, fracturi, 
consecinţe ale aplicării unei presiuni excesi-
ve în timpul cimentării;

2.  eşec datorat colajului defectuos – descimen-
tare, infiltraţii marginale;

3.  accidente datorate nerespectării de către pa-
cient a instrucţiunilor date de medic – incizie 
aliment dur, traumatism dentar;

4.  accidente datorate ocluziei traumatice – cio-
bire, fisură (nepurtarea gutierei de protecţie 
la pacienţii cu bruxism, ticuri necontrolate);

5.  eşec estetic: culoare necorespunzătoare a ce-
ramicii sau a răşinii de cimentare sau modifi-
carea percepţiei pacientului asupra formei şi 

lungimii reconstrucţiilor la finalul tratamen-
tului protetic. 

La încheierea studiului, datele culese au fost or-
ganizate, iar mai apoi, au fost aplicate teste de sta-
tistică descriptivă, precum şi testul Kaplan-Meier, 
care a oferit răspunsul în ceea ce priveşte supravie-
ţuirea faţetelor.

REZULTATE

La sfârşitul perioadei de observaţie, informaţiile 
adunate au fost analizate şi supuse unor teste statis-
tice. Diversitatea datelor a facilitat o mai bună stra-
tificare a rezultatelor.

Cazurile incluse în studiu au fost ţinute sub su-
praveghere un interval diferit de timp, perioada me-
die fiind de 25,9 luni (aproximativ 2 ani), cu un 
minim de 4,7 luni. Însă au existat şi cazuri care au 
fost tratate în urmă cu 93,43 luni (7 ani) care au 
permis extragerea unor informaţii valoroase în ceea 
ce priveşte statusul faţetelor în timp. 

Un aspect important al studiului a fost depista-
rea tipului de accidente care se petrec cel mai des şi 
care este frecvenţa lor. Din totalul de 404 faţete, 
doar 38 au înregistrat un anumit tip de eveniment, 
din cele 5 categorii menţionate anterior (9,41%) 
(Fig. 1).

FIGURA 1. Rata eşecului faţetelor ceramice

La o analiză mai atentă, pe categorii de materia-
le, s-a observat că 28 dintre cele 38 de eşecuri au 
apărut la faţetele feldspatice şi restul de 10, la cele 
din litiu disilicat. Astfel 10,68% din faţetele feldspa-
tice, respectiv  7% din cele presate au înregistrat un 
eveniment.

Statistica realizată a permis stratificarea infor-
maţiei, astfel încât să se poată determina care sunt 
cele mai frecvente tipuri de eşec din cele 5 categorii 
(Fig. 2).
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FIGURA 2. Frecvenţa eşecurilor pe categorii: 1. accidente 
intraoperatorii; 2. eşec datorat colajului defectuos; 
3. accidente datorate nerespectării de către pacient a 
instrucţiunilor date de medic; 4. accidente datorate ocluziei 
traumatice; 5. eşec în alegerea culorii.

Odată cu obţinerea ace stor informaţii legate de 
cele mai frecvente tipuri de probleme care au inter-
venit pe parcursul studiului, s-au utilizat datele cu-
lese iniţial pentru a descoperi care este rata de su-
pravieţuire a faţetelor cimentate. 

Pentru interpretare s-a folosit testul statistic 
Kaplan-Meier. Acest test a necesitat definirea unor 
parametri şi anume, supravieţuirea, care a fost cal-
culată prin diferenţa de timp între momentul aplică-
rii faţetei până la sfârşitul studiului, respectiv mo-
mentul apariţiei eşecului. Ulterior, s-a stabilit 
cenzura notată cu 0 în cazul în care eşecul nu s-a 
petrecut sau cu 1 pentru situaţiile care au prezentat 

acest eveniment. În vederea calculării exacte a ratei 
de supravieţuire s-a stabilit că faţetele care s-au 
descimentat, fisurat, ciobit şi fracturat, nu au supra-
vieţuit. Rezultatele obţinute sunt reprezentate în 
Fig. 3, putând fi interpretate la intervale diferite de 
timp. Astfel la un an, supravieţuirea a fost de 97%, 
iar la 2 ani de 96,18% (Fig. 4). După cum se obser-
vă ea nu diferă foarte mult, între cele două perioa-
de. La 5 ani s-a constatat că rata a scăzut la 93,54%, 
această valoare menţinându-se constantă, indife-
rent de trecerea timpului (Fig. 5). 

Ulterior, s-a aplicat acelaşi test statistic (Kaplan-
Meier) pentru a determina dacă supravieţuirea faţe-
telor depinde de materialul din care au f ost realiza-
te (ceramică feldspatică sau ceramic ă presată). În 
Tabelul 1 se regăsesc informaţiile centralizate şi 
calculate de test. După cum se observă, grupul faţe-
telo r realizate din ceramică presată litiu disilicat a 
înregistrat doar un eveniment care a determinat în-
cheierea perioadei de supravieţuire, în timp ce faţe-
tele feldspatice au prezentat 17 astfel de evenimen-
te. Prin urmare şi valorile mediei perioadei de 
supravieţuire a celor două tipuri de reconstrucţii au 
fost diferite în favoarea grupului de faţete presate 
(92,75% presate “EM”; 86,94% feldspatice “FF”) 
(Tabelul 2).

FIGURA 3. Rata de supravieţuire a faţetelor
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TABELUL 1. Rezumatul evenimentelor înregistrate
Number of   events Number  censored

Factor N % N %

EM 1 0.70 141 99.30
FF 17 6.51 245 93.49
Overall 18 4.47 385 95.53

 TABELUL 2. Media perioadei de supravieţuire pentru cele 
două tipuri de faţete
Factor Mean SE 95% CI for the mean

EM 92.757 0.674 91.437 t o 94.077

FF 86.949 1.529 83.951 to 89.947

Overall 88.475 0.829 86.850 to 90.100

În Fig. 6 se regăsesc curbele de supravieţuire 
pentru cele două categorii de restaurări estetice, pu-
tându-se observa diferenţa dintre ele.

S-a aplicat testul Hi pătrat pentru a determina 
dacă există vreo diferenţă între rata de supravieţui-
re a celor două materiale (Tabelul 3). Valoarea lui p 
a fost de 0,0236, inferioară valorii de 0,05, ce atra-
ge după sine validarea ipotezei conform căreia 
există o diferenţă între supravieţuirea în timp a fa-
ţetelor feldspatice şi cele presate. Prin urmare, faţe-
tele litiu disilicat au o supravieţuire mai mare în 
timp.

FIGURA 4. Rata de supravieţuire a faţetelor la 1 an (sus), rata de supravieţuire a 
faţetelor la 2 ani (jos)
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TABELUL 3. Testul Chi pătrat
Chi-squared 5.1251
DF 1
Signifi cance P = 0.0236

DISCUŢII

La ora actuală există multiple studii care au tes-
tat supravieţuirea faţetelor in-vivo şi in-vitro. Cele 
realizate in-vivo oferă informaţii mult mai comple-
xe şi mai veridice deoarece condiţiile existente în 

cavitatea orală nu pot fi reproduse în totalitate in 
vitro. In-vivo există foarte multe variabile care ţin 
de pacient, medici, tehnicieni, materiale, eveni-
mente neprevăzute. Un plus al acestui studiu a fost 
realizarea reconstrucţiilor de către acelaşi operator 
(tehnician), iar impunerea unui protocol clinic strict 
(referitor la materiale şi etape clinice) a redus o par-
te din variabile.

În prezentul studiu, faţetele feldspatice şi presa-
te aplicate au fost asociate cu o rată mare de supra-

FIGURA 5. Rata de supravieţuire a faţetelor la 5 ani

FIGURA 6 . Rata de supravieţuire a faţetelor feldspatice şi presate
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vieţuire: 93,54% la 5 ani, rezultat comparabil cu 
cele din literatura de specialitate: 94.4% la 12 ani 
– Mauro Fradeani (2005) (1), 91% la 10 ani – Dum-
fahrt H, (2), 97.5% la 7 ani - D’Arcangelo C (2012)
(3), 85% la 5 ani – Guess PC (2008) (4), 94,6% la
3 ani – Gresnigt M (2013) (5).

Supravieţuirea înregistrată de reconstrucţiile din 
ceramică litiu disilicat (92.757%) în cadrul acestui 
studiu a fost superioară celor din ceramică feldspati-
că (86.949%). O explicaţie în acest sens ar fi şi nu-
mărul mai redus de reconstrucţii presate realizate, 
precum şi dimensiunea redusă a cazuisticii globale. 

La analiza frecvenţei fiecărui tip de eşec în func-
ţie de materialul din care au fost realizate, se obser-
vă că faţetele feldspatice au suferit mai multe acci-
dente datorate traumei ocluzale, precum şi 
accidente intraoperatorii, decât reconstrucţiile litiu 
disilicat aflate sub observaţie. Acest rezultat susţine 
informaţiile existente, conform cărora ceramica 
feldspatică are o rezistenţă mecanică inferioară ce-
lei presate (6-9). Eşecul predominat în grupul faţe-
telor litiu disilicat a fost reprezentat de culoare 
(10,11).

CONCLUZII

Cercetarea cuprinsă în lucrarea de faţă a eviden-
ţiat rezultate pozitive şi cele mai frecvente eşecuri. 

S-a observat că ceramica feldspatică oferă posibili-
tatea obţinerii unor plaje de culoare superioare ce-
lei presate, neajunsurile acestui material remarcân-
du-se la capitolul rezistenţă. În schimb ceramica
presată oferă o siguranţă mai mare în ceea ce pri-
veşte proprietăţile mecanice, având o rezistenţă tri-
plă la flexie faţă de cea feldspatică (306-400 MPa
ceramica litiu disilicat, 90 MPa ceramica feldspati-
că).

Un alt aspect deosebit de important este repre-
zentat de rata de supravieţuire a faţetelor, deoarece 
atât medicii cât şi pacienţii doresc ca rezultatele sa 
fie şi durabile, nu doar estetice. Studiile de referin-
ţă, cât şi studiul de faţă au evidenţiat o supravieţui-
re favorabilă odată cu trecerea timpului de 93,54%. 
De asemenea, rezultatele statistice au relevat că 
materialul din care este realizată reconstrucţia in-
fluenţează această rată de supravieţuire. Pentru o 
mai mare acurateţe în interpretare, pe viitor se reco-
mandă realizarea unor eşantioane egale pentru cele 
două tipuri de mase ceramice studiate, iar faţetele 
aplicate să fie supravegheate aceeaşi perioadă de 
timp, evitând astfel orice tip de erori de analiză.
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