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ABSTRACT
Objectives. To assess distribution and complications of luxation injuries (LI) of immature permanent teeth (IPT) in a
sample of children from a universitary dental clinic.
Material and method. Retrospective descriptive observational study using the files of 68 children (37 boys) aged
6-12 years (mean age = 8.62±1.75 years) diagnosed with LI of IPT in the Pedodontics Department, Bucharest
between 2010 and 2019. The patients’ distribution according to age, gender, etiological factor and the number of
affected teeth was evaluated. The distribution of traumatized teeth was assessed according to the type of injured
teeth, the type of LI, the treatment performed and the complications over time. Data were statistically analyzed with
SPSS 18.0, with ANOVA and t-test (p < 0.05).
Results. Children aged 7-8 years were most affected (54.40%). Boys were more affected than girls (54.41% versus
45.59%) (boys:girls = 1.19:1) (NS, p > 0.05). Most frequent causes of injuries were falls (51.47%). 48.52% of children
had 1 injured tooth, 35.29% – 2 teeth, 16.17% – 3-5 teeth, upper central incisors being the most commonly involved
(73.17%). Type of trauma: subluxation – 39.02%, lateral luxation – 20.32%, intrusion – 13.82%, extrusion– 9.75%,
avulsion – 8.95%, concussion – 8.14%. Treatment: monitor only – 59.34%, repositioning/replantation and splinting –
40.66%. Post-traumatic complications: in 23.14% of re-evaluated teeth – pulpal involvement, 20.36% root resorption.
Discussions. From the analysis of the results, it was observed that in the studied group the age at which the most
traumas occurred was 7-8 years. As a rule, it was found that injuries are more common at the age of 7-9 years, when
children begin to practice many sports, and 10-12 years, respectively, when they gain a great confidence in their
own abilities and take great risks on their own. Regarding the etiology of periodontal trauma, the research showed
that, for more than half of the patients, the etiological factor was the accidental fall from walking/running, followed by
accidents at the playground and accidents with bicycles or rollers.
Conclusions. It is necessary to inform parents, teachers and coaches regarding the importance of early attending a
specialized dental care office for patients with luxation injuries, as well as on the regular check-ups for early detection
and treatment in case of complications.
Keywords: luxation injury, immature permanent tooth, children

Rezumat
Obiective. Evaluarea distribuţiei şi complicaţiilor traumatismelor parodontale (TP) ale dinţilor permanenţi imaturi
(DPI) la un lot de copii dintr-o clinică universitară.
Material şi metodă. Studiu retrospectiv observaţional descriptiv folosind fişele a 68 de copii (37 băieţi) de 6-12 ani
(vârsta medie = 8,62±1,75 ani) diagnosticaţi cu TP ale DPI în Clinica de Pedodonţie Bucureşti între 2010 şi 2019.
S-a evaluat distribuţia pacienţilor în funcţie de vârstă, sex, factorul etiologic şi numărul dinţilor afectaţi şi s-a analizat
distribuţia dinţilor traumatizaţi în funcţie de tipul dinţilor afectaţi, tipul TP, tratamentul efectuat şi complicaţiile apărute
în timp. Datele au fost analizate statistic cu programul SPSS 18.0, folosind ANOVA şi t-test (p < 0,05).
Rezultate. Copiii în vârstă de 7-8 ani au fost cel mai frecvent interesaţi (54,40%). Băieţii au fost mai afectaţi decât fetele
(54,41%, respectiv 45,59%) (băieţi:fete = 1,19:1) (NS,p>0,05). Cauza cea mai frecventă a fost căderea (51,47%).
48,52% dintre copii au avut 1 dinte traumatizat, 35,29% – 2 dinţi şi 16,17% – 3-5 dinţi, incisivii centrali superiori
fiind cel mai des implicaţi (73,17%). Tipul traumatismelor: subluxaţie – 39,02%, luxaţie laterală – 20,32%, intruzie –
13,82%, extruzie – 9,75%, avulsie – 8,95%, contuzie – 8,14%. Tratament: expectativă – 59,34%, repoziţionare/
replantare şi imobilizare – 40,66%. Complicaţii posttraumatice: la 23,14% dintre dinţii reexaminaţi periodic – afectare
pulpară, la 20,36% – resorbţii radiculare.
Discuţii. Din analiza rezultatelor, s-a observat că la lotul studiat vârsta la care s-au produs cele mai multe traumatisme
a fost 7-8 ani. De regulă, s-a constatat că traumatismele sunt mai frecvente la vârsta de 7-9 ani, când copiii încep să
practice multe sporturi, şi respectiv 10-12 ani, atunci când capătă o mare încredere în abilităţile proprii şi îşi asumă
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singuri riscuri mari. În ceea ce priveşte etiologia traumatismelor parodontale, cercetarea a arătat că, pentru mai mult
de jumătate dintre pacienţi, factorul etiologic a fost reprezentat de căderea accidentală din mers/alergare, fiind urmat
de accidentele la locul de joacă şi de accidentele cu bicicleta sau cu rolele.
Concluzii. Este necesară instruirea părinţilor, profesorilor şi antrenorilor cu privire la importanţa consultării unui
serviciu de specialitate imediat după ce pacienţii au suferit traumatisme parodontale, precum şi cu privire la
prezentarea periodică la controale pentru depistarea şi tratamentul precoce în cazul complicaţiilor.
Cuvinte cheie: traumatism parodontal, dinte permanent imatur, copii

INTRODUCERE
Traumatismele oro-dentare reprezintă o problemă de sănătate publică, acestea producându-se frecvent în perioada de creştere, la copil şi adolescent.
Studiile epidemiologice indică o prevalenţă a
traumatismelor dentare care variază între 6,1% şi
58,6% în funcţie de factori locali (inocluzia verticală, ocluzia deschisă, carii, hipoplazii de smalţ), generali, geografici, socio-economici şi culturali [1].
Aproximativ 1 din 5 copii şi adolescenţi suferă un
traumatism dento-parodontal, în cea mai mare parte a cazurilor fiind implicaţi incisivii centrali maxilari [2].
Diagnosticarea şi tratarea traumatismelor orodentare în cazul copiilor şi adolescenţilor sunt complexe şi implică o serie de aspecte speciale. Pentru
realizarea unui management corect al cazurilor, trebuie să se ţină seama de particularităţile morfologice şi structurale ale dinţilor, adaptate la categoria de
vârstă din care face parte fiecare pacient.
Unii autori au raportat că efectele traumatismelor dento-parodontale le depăşesc pe cele ale cariei
şi ale bolii parodontale în cazul pacienţilor tineri
[3], consecinţele fiind atât de natură psihică, cât şi
economică. Tratamentul acestor leziuni este costisitor, iar în multe cazuri se întinde pe o perioadă
foarte lungă din viaţa pacientului, mai ales când
sunt afectaţi dinţi permanenţi imaturi.
Având în vedere aceste aspecte, obiectivul studiului a fost evaluarea tipului şi distribuţiei trauma-

tismelor parodontale ale dinţilor permanenţi imaturi la un lot de copii dintr-o clinică universitară.

MATERIAL ŞI METODĂ
Cercetarea a constat într-o anchetă retrospectivă
realizată folosind fişele stomatologice a 68 de copii
(37 băieţi) cu vârste cuprinse între 6 şi 12 ani (vârsta medie = 8,62 ± 1,75 ani), copii care au fost diagnosticaţi cu traumatisme parodontale ale dinţilor
permanenţi imaturi în Clinica de Pedodonţie, Facultatea de Medicină Dentară, UMF „Carol Davila“, Bucureşti în perioada 2010-2019 (fig. 1).
Copiii au fost examinaţi atât la prima prezentare, cât şi în cadrul dispensarizării, pe unit-ul dentar,
la lumina artificială, cu trusă de consultaţie obişnuită, de către un singur medic stomatolog.
Criteriile de diagnostic au fost în conformitate
cu clasificarea lui Andreasen (1994) [4], fiecare caz
inclus în studiu fiind diagnosticat în urma coroborării examenului clinic cu cel radiologic (radiografii retroalveolare izometrice şi ortoradiale, radiografii din incidenţă excentrică, radiografii ocluzale
şi ortopantomograme).
Criteriile de includere au fost:
• prezenţa traumatismelor parodontale simple
sau asociate
• interesarea dinţilor permanenţi imaturi
• pacienţi nonsindromici.
S-a evaluat distribuţia pacienţilor cu traumatisme parodontale la dinţii permanenţi imaturi în

Figura 1. Repartiţia pe grupe de vârstă şi
sex a lotului de studiu (n = 68 copii)
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funcţie de vârstă, sex, mediul de provenienţă, factorul etiologic, locul unde s-a produs traumatismul şi
existenţa unui traumatism dentar asociat. De asemenea, s-a analizat distribuţia dinţilor traumatizaţi
în funcţie de tipul dinţilor afectaţi, tipul traumatismului parodontal, tratamentul efectuat şi complicaţiile apărute în timp.
Datele au fost prelucrate statistic cu programul
SPSS 18.0, folosind ANOVA şi t-test pentru un nivel de semnificaţie statistică ales p < 0,05.

REZULTATE
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tre copii au avut 2 dinţi afectaţi, dar au existat doi
pacienţi care au avut un traumatism sever (accidente rutiere) în care au fost afectaţi 5 dinţi (fig. 3).
Tabel 1. Distribuţia pacienţilor în funcţie de etiologia
traumatismelor parodontale
Cauza traumatismului
cădere
accident la locul de joacă
bicicletă + role
coliziune
accident rutier
agresiune umană

n
35
13
10
7
2
1

%
51,47
19,11
14,70
10,29
2,94
1,47

Traumatismele parodontale au fost mai frecvente la copiii între 7 şi 10 ani (86,74%), cei de 7 ani
fiind cei mai afectaţi (aproape 1/3 dintre copiii luaţi
în studiu) (fig. 2).

Figura 3. Distribuţia lotului de studiu în funcţie de
numărul dinţilor traumatizaţi (n = 68 copii)

Figura 2. Distribuţia pacienţilor cu traumatisme
parodontale în funcţie de vârstă (n = 68 copii)

S-au prezentat cu traumatisme parodontale mai
mulţi băieţi (54,41%) decât fete (45,59%), diferenţele fiind nesemnificative statistic (p > 0,05). Raportul băieţi:fete a fost de 1,19:1.
73,53% (50/68) dintre copiii cu traumatisme
proveneau din mediul urban şi 26,47% (18/68) din
mediul rural, diferenţa fiind semnificativă statistic
(p < 0,05).
Pentru mai mult de jumătate dintre pacienţi, traumatismele parodontale s-au produs în urma căderii accidentale din mers sau din alergare, iar în
aproximativ 20% dintre cazuri acestea au fost datorate unor accidente produse la locul de joacă (tabel 1).
Dintre cei 68 de copii cu traumatisme parodontale, 64,70% au suferit traumatisme în mediul
exterior şi 35,30% în mediul interior (în casă/la
şcoală).
Majoritatea pacienţilor au avut un singur dinte
traumatizat (33/68) şi mai mult de 1/3 (24/68) din-

48,52% (33/68) dintre pacienţii examinaţi au
prezentat doar traumatisme parodontale, iar 51,48%
(35/68) au avut traumatisme parodontale asociate:
36,76% (25/68) cu fractură coronară, 1,47% (1/68)
cu fractură corono-radiculară, 4,41% (3/68) cu
fractură de proces alveolar, iar 8,82% (6/68) cu interesarea părţilor moi.
Cei 68 de copii din lotul de studiu au avut în total un număr de 123 de dinţi permanenţi imaturi cu
traumatisme parodontale, cu un număr mediu de
1,80 dinţi traumatizaţi/pacient. Cel mai frecvent au
fost interesaţi incisivii superiori (82,11% dintre
dinţii afectaţi) şi, în special, incisivii centrali
(73,17%) (fig. 4).
Forma cea mai frecventă de traumatism parodontal a fost reprezentată de subluxaţie – la 39,02%
(48/123) dintre dinţi, urmată de 20,32% (25/123) –
luxaţie laterală, 13,82% (17/123) – intruzie, 9,75%
(12/123) – extruzie, 8,95% (11/123) – avulsie şi
8,14% (10/123) – contuzie.
Ca atitudine terapeutică în prima şedinţă, în majoritatea cazurilor – 59,34% dintre dinţii traumatizaţi (73/123) – s-a optat pentru expectativă, pacienţii fiind programaţi pentru dispensarizare la
intervale regulate de timp. În 15,44% dintre cazuri
(19/123), s-a făcut repoziţionare şi imobilizare, în
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Figura 4. Distribuţia dinţilor traumatizaţi în funcţie de poziţia pe arcadă
(n = 123 dinţi)

16,26% dintre cazuri (20/123), repoziţionare urmată de imobilizare şi tratament endodontic, iar în
8,95% dintre cazuri (11/123), tratamentul a fost reprezentat de replantare urmată de imobilizare.
77,94% (n = 53) dintre cei 68 de pacienţi cu traumatisme parodontale au revenit la control periodic. Dintre cei 108 dinţi reexaminaţi, 19 (17,59%)
au prezentat în timp resorbţii radiculare externe inflamatorii, 3 dinţi (2,77%) – resorbţii externe de
înlocuire şi 25 de dinţi (23,14%) – afectare pulpară.

DISCUŢII
Traumatismele parodontale ale dinţilor permanenţi imaturi, deşi cu frecvenţă mai mică decât a
traumatismelor dentare, reprezintă o patologie importantă atât prin impactul pe termen scurt dat de
şocul traumatic, disfuncţiile fizionomice, fonetice
sau ocluzale, cât şi prin impactul pe termen lung
dat de perioada lungă de monitorizare şi de posibilitatea apariţiei complicaţiilor. Ele necesită un tratament de urgenţă imediat şi, de aceea, clinicienii
trebuie să cunoască foarte bine cum să intervină
pentru a menţine dintele pe arcadă şi a minimaliza
complicaţiile, astfel încât calitatea vieţii pacienţilor
să fie cât mai puţin afectată.
Din analiza rezultatelor s-a observat că la lotul
studiat vârsta la care s-au produs cele mai multe
traumatisme a fost 7-8 ani. De regulă, s-a constatat
că traumatismele sunt mai frecvente la vârsta de
7-9 ani, când copiii încep să practice multe sporturi, şi respectiv 10-12 ani, atunci când capătă o
mare încredere în abilităţile proprii şi îşi asumă singuri riscuri mari. Oikarinen şi colab. [5] au raportat
cea mai mare frecvenţă la 7-10 ani la fete şi la 1115 ani la băieţi. Andreasen şi colab. [6] au găsit un
vârf al incidenţei la 9-10 ani, iar Saroglu şi colab. la

11 ani [7]. Lira şi colab. [8] au găsit un procent de
20,68% la 11 ani şi de 13,79% la 7, 8, 9 şi respectiv
10 ani.
Raportat la sexe, s-a observat că băieţii au fost
mai afectaţi de traumatisme parodontale decât fetele (54,41% faţă de 45,59%), diferenţa fiind nesemnificativă statistic (p > 0,05). Raportul băieţi:fete a
fost de 1,19:1. Multe studii subliniază că traumatismele dento-parodontale sunt mai frecvente la băieţi, dat fiind faptul că aceştia practică multe sporturi şi pentru că, prin natura lor, sunt mai energici şi
mai violenţi. Astfel, Saraswathi şi colab. (2018) [9]
şi Cortes şi colab. (2001) [10] au găsit rapoarte între băieţi:fete de 1,5:1, respectiv 1,7:1 la copii de
8-12 ani. Paiva şi colab. (2015) [11] au raportat că
54,02% dintre pacienţii cu traumatisme au fost băieţi, iar Tovo şi colab. (2004) [12] notează diferenţe
nesemnificative între sexe. În schimb, Borin–Moura şi colab. (2018) [13] au găsit la un lot de 152 de
copii de 7-12 ani un raport băieţi:fete de 2,4:1, iar
Guedes şi colab. (2010) [14], în studiul realizat pe
un lot de 267 de copii de 6-10 ani, au constatat că
72,01% dintre pacienţii cu traumatisme au fost băieţi şi doar 27,99% fete. De-a lungul timpului, raportul băieţi:fete a variat foarte mult, de la 2,5:1 la
1,3:1, tendinţa de egalizare datorându-se faptului
că în societatea actuală şi, mai ales, în ţările dezvoltate fetele practică din ce în ce mai mult sport, fiind
expuse la aproximativ aceeaşi factori de risc ca şi
băieţii [2].
Diferenţe semnificative statistic s-au înregistrat
în ceea ce priveşte domiciliul pacienţilor cu traumatisme parodontale ale dinţilor permanenţi imaturi, 73,53% dintre pacienţi provenind din mediul
urban şi doar 26,47% din mediul rural. Nivelul de
trai mai ridicat din mediul urban facilitează accesul
la multe spaţii de joacă, biciclete, role sau la practi-
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carea diferitelor sporturi. Batista şi colab. (2012)
[15] şi Tănase şi colab. [16] au arătat, de asemenea,
că 70,95%, respectiv 80% dintre pacienţii cu traumatisme dento-parodontale au provenit din mediul
urban.
În ceea ce priveşte etiologia traumatismelor parodontale, cercetarea a arătat că, pentru 51,47%
dintre pacienţi, factorul etiologic a fost reprezentat
de căderea accidentală din mers/alergare, fiind urmat de accidentele la locul de joacă, în 19,11% dintre cazuri, şi de accidentele cu bicicleta sau cu rolele (14,70%). Aceste rezultate sunt comparate în
tabelul 2 cu cele raportate în alte studii, observându-se diferenţe în funcţie zona geografică şi de cultura fiecărui popor. Cu privire la agresiunea umană,
un studiu realizat în România în 2013 de Fundaţia
Salvaţi Copiii [17] a arătat că 63% dintre copiii
chestionaţi au confirmat că sunt bătuţi acasă de părinţi, iar 20% dintre părinţi consideră că pedeapsa
fizică este un mijloc de educaţie. Astfel, o mare
parte a traumatismelor dento-parodontale produse
în urma agresiunii domestice rămân neraportate în
România. În acest sens, dintre cei 68 de pacienţi
incluşi în studiu, doar în cazul a 1,47% s-a stabilit
că factorul etiologic a fost agresiunea umană. În cazul altor autori, traumatismele dento-parodontale
apărute în urma violenţei fie nu au fost înregistrate
[14], fie au reprezentat 42,5% [18].
În ceea ce priveşte locul în care s-a produs accidentul traumatic, cercetarea prezentă a arătat că
64,70% dintre pacienţi au suferit traumatismele parodontale în mediul exterior. Rezultatele sunt asemănătoare cu datele relatate de Panzarini şi colab.
(2008) [22], care au afirmat că 67,08% dintre traumatisme au avut loc în mediul exterior şi 27,95%
acasă. În schimb, Paiva şi colab. (2015) [11] au găsit că cele mai multe dintre traumatisme (73,47%)
au avut loc în casă şi la şcoală, 21,77% pe stradă, în
timp ce 4,76% au avut loc în spaţii publice.

Distribuţia traumatismelor în funcţie de numărul de dinţi afectaţi în studiul prezent a arătat că
48,52% dintre pacienţi au prezentat un singur dinte
traumatizat, 35,29% – 2 dinţi, iar 16,17% – între 3
şi 5 dinţi. În studiul realizat de Paiva şi colab.
(2015) [11], procentul pacienţilor cu un singur dinte traumatizat a fost de 73,3%. Tumen şi colab.
(2017) [1] au raportat că 68% dintre copiii de 8-12
ani examinaţi au avut un singur dinte afectat, 29%
– 2 dinţi şi 3% – 3 dinţi. Autorii subliniază faptul
că, atunci când sunt interesaţi 1-2 dinţi, forţa traumatismului se concentrează la acest nivel, ceilalţi
dinţi fiind astfel protejaţi.
Cei mai afectaţi dinţi de traumatismele parodontale au fost incisivii centrali superiori (73,17%),
ei fiind raportaţi ca fiind cel mai frecvent interesaţi
de traumatisme în majoritatea studiilor ca urmare a
poziţiei lor în zona anterioară, dar şi faptului că
deseori sunt vestibulo-înclinaţi şi, în consecinţă,
mai puţin protejaţi de buza superioară. Astfel, întrun studiu efectuat pe 161 de copii de 12 ani, Panzarini şi colab. (2008) [22] au constatat că incisivii
centrali superiori au fost afectaţi în procent de
68,30%. Borin-Moura şi colab. (2018) [13] au raportat un procent de 42,12%, Saroglu şi colab.
(2002) [7] – de 88%, Tănase şi colab. (2018) [16]
– de 74%, iar Paiva şi colab. (2015) [11] – de aproximativ 50%.
Cu privire la tipul de traumatism parodontal, în
studiul prezent, din totalul de 123 de dinţi permanenţi imaturi afectaţi, 39,02% au prezentat subluxaţie, 20,32% – luxaţie laterală, 13,82% – intruzie,
9,75% – extruzie, 8,95% – avulsie şi 8,14% – contuzie. Studiul realizat de Panzarini şi colab. (2008)
[22] pe un lot de 161 de copii de 12 ani a arătat că
cel mai frecvent tip de traumatism parodontal a fost
tot subluxaţia (29,38%), urmată de extruzie
(23,26%) şi contuzie (19,59%). Yamashita şi colab.
(2017) [23] au constatat că, la cei 70 de copii de

Tabelul 2. Distribuţia pacienţilor în funcţie de etiologia traumatismelor
Autori

Ţara/An

Marcenes şi colab. [18]
Schuch şi colab. [19]
Altun şi colab. [20]
Noori şi colab. [21]
Studiu prezent

Siria/1999
Brazilia/2012
Turcia/2009
Irak/2009
România/ 2019

Lot
1.087
1.210
4.956
4.015
68

Vârsta
(ani)
9-12
8-12
6-12
6-13
6-12

A
(%)
7,1
35
40,3
60,9
51,47

B
(%)
21,4
19,11

C
(%)
24,1
8
2,94

D
(%)
10
-

E
(%)
25,4
14,7

F
(%)
42,5
40
1,47

G
(%)
16
30,5
9,1
10,29

H
(%)
10,3
7
3,8
8,6
-

A = cădere accidentală; B = accident la locul de joacă; C = Accident rutier; D = Accident sportiv; E = Accident de bicicletă/role; F = Agresiune umană;
G = Coliziune; H = Altele.
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6-11 ani examinaţi, luxaţia laterală a prezentat cea
mai mare frecvenţă (42%), urmată de avulsie (23%)
şi de extruzie (16%). Borin-Moura şi colab. (2018)
[13] au observat că avulsiile (30,65%) şi subluxaţiile (29,64%) au fost cel mai des întâlnite, urmate în
procente aproximativ egale de extruzie (9,04%),
luxaţie laterală (8,04%), contuzie (7,53%) şi intruzie (7,03%).
Metodele de tratament aplicate în cazul traumatismelor parodontale în studiul prezent au fost cele
precizate în ghidurile de traumatologie (IADT
2012) [24], indicându-se, în funcţie de fiecare caz
clinic, fie expectativă, fie repoziţionări/replantări şi
imobilizări cât mai elastice şi pe perioade cât mai
scurte de timp. Kallel şi colab. (2020) [25] au raportat că, în privinţa extruziilor dinţilor permanenţi,
au făcut în 85,70% dintre cazuri repoziţionări şi
imobilizări, iar în 14,30% extracţii. Intruziile au beneficiat de expectativă în 37,5% dintre cazuri şi de
repoziţionare chirurgicală şi imobilizare elastică 4
săptămâni – 62,5%. În 95% dintre cazurile de luxaţii laterale, s-au efectuat repoziţionare şi imobilizare elastică.
Traumatismele parodontale sunt destul de des
urmate în timp de apariţia complicaţiilor de tipul
necroză pulpară sau resorbţii radiculare, frecvenţa
şi intensitatea acestora depinzând de gravitatea traumatismului, de timpul scurs de la traumatism la
intervenţia medicului, de elasticitatea imobilizării
şi de gradul maturităţii apicale, dinţii permanenţi
imaturi beneficiind de un aport vascular mai bogat.
În studiul prezent, s-a observat că la 20,36% dintre
dinţii reexaminaţi periodic au apărut resorbţii radi-

culare externe inflamatorii sau de înlocuire, iar la
23,14% – afectare pulpară. Yamashita şi colab.
(2017) [23] au afirmat că 24% dintre dinţi au suferit
resorbţii radiculare şi 37% necroză. Kallel şi colab.
(2020) [25] au găsit în studiul realizat între anii
2014 şi 2017 că incidenţa complicaţiilor posttraumatice a fost de 8%, dintre acestea 17% fiind complicaţii pulpare şi 83% complicaţii parodontale
(70% resorbţii radiculare externe şi câte 10% – resorbţii de suprafaţă, resorbţii externe de înlocuire şi
anchiloză).

CONCLUZII
Este necesară instruirea părinţilor, profesorilor
şi antrenorilor cu privire la importanţa consultării
unui serviciu de specialitate imediat după ce pacientul a suferit un traumatism dento-parodontal,
precum şi cu privire la prezentarea periodică la
controale pentru depistarea şi tratamentul precoce
în cazul complicaţiilor pulpare şi periapicale.
Tratamentul traumatismelor parodontale la dinţii permanenţi imaturi va avea mereu în vedere păstrarea vitalităţii pulpare astfel încât să se asigure
condiţiile pentru realizarea apexogenezei, precum
şi minimalizarea apariţiei complicaţiilor parodontale prin realizarea unor sisteme de imobilizare cât
mai elastice.
Menţiune
Autorii au contribuit în mod egal la prezentul
articol, de aceea toţi sunt consideraţi autori principali.
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