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ABSTRACT
The accuracy of digital models and digital impressions influence the clinical restorations. The aim of this 
study is to compare digital impression and the analog one, using time as the variable. Materials used for 
the classic stage were: acrylic cast resin, impression tray, impression material (EliteHD), extruded gypsum 
(Elite), vacuum mixer, and vibrating table. For digital impression there were used: acrylic cast resin, 
gypsum cast, scanning system Identica Blue, analysis software for virtual casts. The applied method 
consisted on using a cast of upper jaw, made of acrylic resin, on which were prepared type II cavities. After 
scanning this cast, it was obtained a virtual cast which was considered a reference as time x. Using the 
acrylic cast resin, there were taken impressions with addition silicon on tray, one stage, four different times. 
After that it was made the gypsum casts which will be scanned and turned into virtual as a STL file. The 
four STL files, after the four gypsum casts, and the reference cast at time x, were compared on sagitall and 
transverse planes, by making measurements on the preparation sites. Dimensions obtained after digital 
measurements vary during the selected period of time on both planes in order of tens of microns. Classic 
impression with addition silicon might be used as another way to have an impression than the digital one, 
regarding the dimensional stability and precision in detail reproduction.
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REZUMAT
Precizia modelelor digitale şi amprentarea digitală influenţează calitatea restaurărilor finale. Scopul acestui 
studiu este de a compara amprentarea digitală cu cea convenţională, având ca variabilă timpul. Materialele 
utilizate pentru etapa clasică au fost: model din acrilat arcadă superioară, lingură de amprentare standard, 
material de amprentă (EiteHD), ghips extradur (EliteHD), vacuum malaxor şi măsuţă vibratorie. Pentru etapa 
digitală s-au folosit model din acrilat, modele din ghips extradur, scanner Identica Blue, software de analiză a 
modelelor digitale. Metoda aplicată a presupus utilizarea modelului maxilar din acrilat pe care s-au preparat 
cavităţi de clasa a doua. Acest model a fost scanat şi notat ca model de referinţă la un timp x. Plecând de la 
modelul de acrilat, s-au înregistrat patru amprente cu silicon de adiţie la patru timpi diferiţi. În urma obţinerii 
copiilor negative, s-au turnat modele din ghips extradur, care au fost ulterior scanate si transformate în 
fişiere .STL. Cele patru fişiere .STL şi modelul digital la timpul x au fost măsurate şi comparate în plan sagital şi 
transversal, rezultând valori de ordinul zecilor de microni. Metoda clasică de amprentare cu silicon de adiţie 
poate fi folosită ca o altă modalitate de amprentare faţă de cea digitală, din punctul de vedere al stabilitaţii 
dimensionale şi fidelităţii.

Cuvinte cheie: amprentare, digital, scanner Identica Blue, polivinilsiloxan

INTRODUCERE

Tehnologia digitală a fost foarte mult influenţată 
de evoluţia calculatoarelor şi a imagisticii, care au 
avut un impact important asupra practicii dentare 
(1).

A fost acceptată pe scară largă începand cu 
1970, când Dr. François Duret a prevăzut posibili-
tatea utilizării tehnologiei digitale în sfera stomato-
logică. Acesta a venit cu ideea folosirii laserului 
pentru obţinerea amprentelor dentare optice, ceea 
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ce mai târziu a ilustrat un principiu de capturare a 
informaţiei pentru CAD-CAM. Entuziasmul său nu 
a fost acceptat cu uşurinţă de către ceilalţi, conside-
rând ideea lui de tehnologizare a stomatologiei ne-
folositoare şi nejustificabilă (1).

În 1980, profesorul Werner Mormann din Zurich 
şi Dr. Marco Bondestini au împărtăşit aceeaşi păre-
re cu cea a Dr. François Duret şi au început o serie 
de experimente. În decembrie 1980, aceştia au fo-
losit pentru prima dată amprentarea digitală pe un 
pacient. În 1982, primul scanner intraoral a fost re-
alizat, urmând în 1985 să fie disponibil pentru co-
mercializare sub denumirea de Cerec1 RedCam, 
apoi în 2009 BlueCam si OmniCam astăzi (1).

În prezent, sfera digitală a stomatologiei este în 
continuă evoluţie şi se aşteaptă înlocuirea metode-
lor clasice de amprentare şi prelucrare pentru obţi-
nerea unor lucrări protetice finale (2,3,4,5).

Amprentele cu polivinilsiloxan sunt cele mai 
utilizate ca metode de amprentare, datorită proprie-
tăţilor de lucru precum stabilitatea dimensională 
ridicată şi fidelitatea crescută. În ciuda proprietăţi-
lor remarcabile, sunt considerate materiale clasice 
de amprentă, privite cu scepticism de unele labora-
toare de tehnică dentară (3,5,6). 

Scopul acestui studiu este de a compara metoda 
digitală de amprentare cu cea convenţională, folo-
sind siliconul de adiţie şi timpul ca variabilă.

MATERIALE ŞI METODĂ

Materialele folosite pentru realizarea studiului 
au fost împărţite în două categorii, digital şi con-
venţional.

Materialele folosite în etapa clasică au fost mo-
del din acrilat arcadă superioară, linguri de ampren-
tare standard, material de amprentă (EliteHD), 
ghips extradur (EliteHD) vacuum malaxor şi măsu-
ţă vibratorie.

Pentru etapa digitală s-au folosit model din acri-
lat arcadă superioară, modele din ghips extradur, 
scanner Identica Blue, software de analiză a mode-
lelor virtuale.

Metoda de lucru a presupus utilizarea modelului 
din acrilat arcadă superioară, pe care s-au preparat 
cavităţi de clasa a doua. După scanarea acestui mo-
del s-a obţinut o variantă digitală a acestuia, consi-
derată referinţă la un timp x.

Folosind în continuare acelaşi model din acrilat, 
s-au înregistrat amprente cu silicon de adiţie în lin-

gura standard, două consistenţe chitos şi fluid, într-
un singur timp pentru patru momente diferite (T0, 
T1, T2, T3).

După obţinerea celor patru amprente la patru 
timpi diferiţi, s-au turnat modele din ghips extradur 
de la aceeaşi firmă cu cea a materialului de ampren-
tă.

Modelele din ghips rezultate vor fi scanate şi 
transformate în fişiere .STL.

Toate cele patru fişiere rezultate în urma scană-
rii modelelor din ghips, împreună cu cel referinţă la 
Tx, au fost măsurate şi comparate în plan sagital şi 
transversal la nivelul preparaţiilor de clasa a doua.

Fişierele .STL au fost deschise şi analizate cu un 
software independent de sistemul de scanare, 
3DToolViewer, ce a facut posibilă măsurarea şi 
identificarea coordonatelor pe cele trei axe x, y, z.

Măsurătorile la nivelul preparaţiilor au fost fă-
cute identificând patru puncte cu coordonate x, y, z 
pentru planul sagital (AA’, CC’) şi şase puncte pen-
tru planul transversal (BB’, DD’, FF’). Aceste 
puncte identificate pe toate modelele digitale au 
fost unite două câte două, formând segmente de 
lungimi diferite.

Toate punctele mai sus menţionate au fost iden-
tificate pe toate cele cinci modele digitale pe inter-
valul de timp 12-72 ore.

FIGURA 1. Scanner Identica Blue, folosit pentru scanarea 
modelelor din ghips şi a modelului de referinţă din acrilat 
(9)
Specificaţii:
Sursa de lumină: LED, 50 ANSI-lumeni
Perimetru de scanare: 80 x 60 x 60 mm
Dimensiuni: 290 x 290 x 340 mm
Greutate: 16 kg
Erori: < 10 microns
Formatul fişierelor: STL (9)
Durata unei scanări: 35s
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Valorile obţinute au fost notate într-un tabel 
principal (Tabelul 1) şi divizat în două tabele se-
cundare, fiecare pentru câte un plan analizat.

Pe baza acestor tabele s-au reprezentat grafic re-
zultatele obţinute indicând evoluţia stabilităţii di-
mensionale şi fidelitatea siliconului de adiţie pe 
intervalul de timp ales.

FIGURA 3. Tx Preparaţia 1.4, măsurători în sens sagital şi 
transversal

FIGURA 4. Tx Preparaţia 1.5, măsurători în sens 
transversal

FIGURA 5. T0 Preparaţia 1.4, măsurători în sens sagital şi 
transversal

FIGURA 6. T0 Preparaţia 1.5, măsurători în sens 
transversal

FIGURA 2. Fereastra programului 3DToolViewer, folosit pentru analiza fişierelor .STL
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FIGURA 7. T1 Preparaţia 1.4, măsurători în sens sagital şi 
transversal

FIGURA 8. T1 Preparaţia 1.5, măsurători în sens 
transversal

FIGURA 9. T2 Preparaţia 1.4, măsurători în sens sagital şi 
transversal

FIGURE 10. T2 Preparaţia 1.5, măsurători în sens 
transversal

FIGURA 11. T3 Preparaţia 1.4, măsurători în sens sagital 
şi transversal

REZULTATE

În urma măsurătorilor în plan sagital şi transver-
sal, valorile obţinute pentru toate variabilele tem-
porale au fost notate în Tabelul 1, care a fost împăr-
ţit la rândul lui în două tabele secundare, Tabelul 2 
şi Tabelul 3.

Folosind aceste două tabele secundare, s-au ex-
primat grafic rezultatele obţinute pentru toate am-

FIGURA 12. Schemă etapizată a 
studiului
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prentele realizate la patru timpi cu siliconul de adi-
ţie.

TABELUL 1. Măsurători în sens sagital şi transversal
Distanţa dintre 
două puncte (mm)

Tx
T0=12 

ore
T1=24 

ore
T2=48 

ore
T3=72 

ore
AA’ 1,757 1,783 1,778 1,785 1,777
BB’ 3,700 3,723 3,716 3,749 3,738
CC’ 1,601 1,619 1,623 1,613 1,620
DD’ 4,340 4,396 4,357 4,405 4,396
FF’ 2,674 2,636 2,625 2,635 2,660

TABELUL 2. Măsurători în sens sagital
Distanţa dintre două 
puncte (mm)

Tx
T0=12 

ore
T1=24 

ore
T2=48 

ore
T3=72 

ore
AA’ 1,757 1,783 1,778 1,785 1,777
CC’ 1,601 1,619 1,623 1,613 1,620

Diagrama Tabelul 2 – Plan sagital

Diagrama Tabelul 3 – Plan transversal

TABELUL 3. Măsurători în sens transversal
Distanţa dintre două 
puncte (mm)

Tx
T0=12 

ore
T1=24 

ore
T2=48 

ore
T3=72 

ore
BB’ 3,700 3,723 3,716 3,749 3,738
DD’ 4,340 4,396 4,357 4,405 4,396
FF’ 2,674 2,636 2,625 2,635 2,660

DISCUŢII

După analiza statistică între modelul referinţă la 
Tx şi modelele din ghips la T0, T1, T2, T3, diferen-

ţele pozitive şi negative ale stabilităţii dimensiona-
le au fost calculate şi notate în Tabelul 4.

Folosind diagramele, se poate observa o evolu-
ţie liniară în ambele planuri, cu variaţii reduse de 
aproximativ 20 microni în sens sagital şi mai ridi-
cate în sens transversal de până la 60 microni.

Media variaţiilor în plan sagital a fost de 20 mi-
croni, reprezentând media variaţiilor segmentelor 
AA’ şi CC’ la toate variabilele temporale.

Pentru planul transversal, media variaţiilor a 
fost de 25 microni, media dintre BB’, DD’ şi FF’ la 
toate momentele alese pe intervalul de timp 12-72 
ore.

Exactitatea măsurătorilor pentru mediul virtual 
este crescută, folosindu-se coordonate pe trei axe 
pentru toate punctele necesare trasării segmentelor 
de analiză la nivelul tuturor modelelor digitale. Ca 
erori posibile putem considera capacitatea de înre-
gistrare a scannerului, care este de până la 10 mi-
croni.

TABELUL 4. Mediile variaţiilor

Distanţa 
dintre două 
puncte 
(mm)

ΔTn=Tx-Tn, unde n=0 la 3
Media
ΔT

Media 
generală

(mm) ΔT0 ΔT1 ΔT2 ΔT3

AA’ -0,026 -0,021 -0,028 -0,020 -0,023 -0,020

BB’ -0,023 -0,016 -0,049 -0,038 -0,031 -0,025

CC’ -0,018 -0,022 -0,012 -0,019 -0,017

DD’ -0,056 -0,017 -0,065 -0,056 -0,048
FF’ +0,034 -0,064 +0,034 +0,014 +0,0045

În final, este important de menţionat şi că am-
prenta digitală pare a fi un subiect destul de intere-
sant când este vorba de satisfacţia pacientului. De 
asemenea, se dovedeşte a fi mai eficientă în compa-
raţie cu cea convenţională, având în vedere confor-
tul pacientului, timpul şi flexibilitatea pe care o 
oferă clinicianului cu posibilitatea de reintervenire 
asupra modelelor stocate, fapt sugerat şi de studiile 
actuale (7,8).

CONCLUZII

Rezultatul acestui studiu a ilustrat precizia şi fi-
delitatea siliconului de adiţie având ca variabilă 
timpul, pe un interval de timp de 12-72 ore, în com-
paraţie cu amprentarea digitală, care nu este influ-
enţată de timp.
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Diferenţele obţinute în timpul măsurătorilor 
dintre modelele din ghips şi modelul de referinţă 

digital pot fi considerate acceptabile clinic, fiind 
cuprinse între 20 şi 25 microni.
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