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ABSTRACT
Noncarious cervical lesions (NCCLs) are defined by the loss of hard dental tissues localized at the cervical area 
of the teeth, having different etiology as compared to carious lesions. They occupy an important place in dental 
pathology and can be a real challenge for the specialist in terms of diagnosis and treatment plan. The management 
of all the etiological factors involved in their occurrence, as well as the selection of the ideal restorative materials 
and techniques still remain controversial topics. NCCLs have a significant negative impact on dental and periodon-
tal health while certain histo-morphological features make both the diagnosis and treatment phases difficult. The 
NCCLs clinical approach involves the identification and elimination of all ethiological and risk factors involved in 
their occurrence and the actual restoration of lost dental tissues.
Both the characteristics of the lesion and the proximity of the periodontal tissues should be considered when choos-
ing the working protocols and materials in order to maintain the periodontal health. The behaviour and specific 
features of composite materials derive from their composition and structure. Their major disadvantage is the polym-
erization shrinkage, which negatively influences the clinical performance of restorations, especially in the case of 
NCCLs. The aim of this article is to highlight certain important aspects regarding the properties and performance of 
flowable composites in restoring NCCLs.
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RezumAT
Leziunile cervicale de uzură (LCU) reprezintă pierderi de țesut dur de la nivelul coletului dentar, de etiologie 
diferită de cea a leziunilor carioase. Acestea ocupă un loc important în patologia dentară și pot să reprezinte o 
adevărată provocare pentru medicul specialist în ceea ce privește diagnosticul și planul de tratament. Modul de 
gestionare a tuturor factorilor etiologici implicați în apariția lor, precum și alegerea tehnicilor și a materialelor ideale 
de restaurare rămân încă subiecte controversate. LCU au un impact negativ important asupra sănătății dento-
parodontale și prezintă anumite particularități histo-morfologice care pun în dificultate atât faza de diagnostic, cât și 
cea terapeutică. Abordarea clinică a LCU presupune depistarea și eliminarea tuturor factorilor etiologici sau de risc 
implicați în apariția lor și restaurarea propriu-zisă a țesuturilor dentare pierdute. În alegerea protocoalelor de lucru 
și a materialelor utilizate, se ține cont atât de particularitățile leziunii, cât și de proximitatea și importanța menținerii 
sănănății țesuturilor parodontale. Comportamentul și proprietățile materialelor compozite derivă din compoziția și 
structura lor, iar dezavantajul major al acestora, contracția de polimerizare, influențează negativ performanța clinică 
a restaurărilor, cu precădere în cazul LCU. Scopul acestui articol este de a sublinia anumite aspecte importante cu 
privire la proprietățile și performanța rășinilor compozite fluide ca materiale de restaurare a LCU. 
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INTRODuCeRe

Leziunile cervicale de uzură (LCU) sunt frec-
vent întâlnite în patologia dentară și au un impact 
important asupra esteticii și funcționalității 
unităților dentare afectate.

Literatura și studiile de specialitate oferă 
informații puține și contradictorii cu privire la pro-
tocolul terapeutic sau alegerea unui material ideal 
de restaurare pentru aceste leziuni. În plus, evalua-
rea și menținerea sănătății structurilor parodontale 
adiacente sunt esențiale în cadrul oricărui plan de 
tratament și depind atât de protocolul ales, cât și de 
materialele utilizate. 

Studiile furnizează rezultate diferite în legătură 
cu prevalența LCU, cu limite cuprinse între 5% și 
85%, ca urmare a varietății criteriilor de diagnostic 
și clasificare a acestor tip de leziuni (1). Frecvența, 
numărul și severitatea LCU sunt direct propor-
ționale cu vârsta pacienților drept consecință a cu-
mulării factorilor cauzali de-a lungul timpului, a 
suprasolicitării unităților dentare restante asociate 
edentațiilor, a modificărilor microstructurale din 
smalț și dentină sau a modificărilor salivare canti-
tative și calitative survenite în urma procesului de 
îmbătrânire (1,2,3). S-a observat o frecvență mai 
mare a LCU și la adolescenți, posibil din cauza 
consumului crescut de băuturi acide carbogazoase 
la această vârstă (2). 

LCU au la bază o etiologie multifactorială (4). 
LCU sunt consecința acțiunii cumulate a unor fac-
tori fizico-chimici asupra țesuturilor dure dentare, 
care duce la pierderea progresivă a acestora, cel 
mai frecvent dinspre exterior spre interior, în 
absența cariei dentare și fără implicare bacteriană 
(2,5). Mecanismele principale care stau la baza 
producerii acestor leziuni includ mai ales fenomene 
de fricțiune (abrazie), coroziune (degradarea chi-
mică) și stres cumulat în zona cervicală (1). 

Mecanismele abrazive de producere a LCU fac 
referire la igiena dentară riguroasă, realizată lungi 
perioade de timp, asociată cu creșterea alimentației 
bogate în elemente abrazive. Acțiunea forțelor  
abrazive asupra unor zone dentare „slăbite“ de o 
disoluție chimică anterioară crește pierderea de 
țesuturi dentare din zona cervicală (6). În același 
timp, se iau în considerare și consecințele forțelor 
abrazive asupra țesuturilor gingivale, cu posibilita-
tea de inducere concomitentă a recesiilor gingivale 
(7).

Forțele masticatorii, îndeosebi cele de tensiune, 
induc mișcări de flexie a dinților în regiunea cole-
tului, generând un stres care se acumulează cervi-
cal, ceea ce poate să producă disrupția legăturilor 
dintre cristalele de hidroxiapatită. Pierderea struc-
turilor dentare fisurate în zona cervicală este ac-
centuată de forțele abrazive sau de fenomenele de 
coroziune. Astfel, forțele ocluzale, mai ales cele 
anormale (8), pot să contribuie la pierderea de 
țesut dentar și la dezvoltarea LCU (9). Stresul con-
secutiv flexiei dintelui, generat de forțele mecani-
ce rezultate în timpul funcționalității aparatului 
dento-maxilar, se concentrează și la nivelul 
interfeței adezive ale restaurărilor cervicale, ceea 
ce poate afecta integritatea adeziunii și longevitatea 
restaurărilor LCU (2). Acest aspect trebuie luat în 
considerare în elaborarea planului de tratament al 
LCU.

Netratate, LCU evoluează invariabil, influen-
țând negativ starea sănătății odonto-parodontale 
(4,10). Etiologia multifactorială a acestor leziuni 
dentare impune o abordare terapeutică globală, iar 
tratamentul lor implică, de cele mai multe ori, o 
etapă clinică de restaurare a integrității și funcțio-
nalității dinților afectați, dependentă de gradul de 
evoluție a leziunii și simptomele asociate acesteia. 
În plus, se asociază eforturile de eliminare sau mo-
dificare a factorilor de risc și etiologici implicați 
(10). 

PARTICULARITĂŢI HISTO-MORFOLOGICE 
ALE LCU ŞI INFLUENŢA ACESTORA 

ASuPRA SuCCeSuLuI TeRAPeuTIC AL 
RESTAURĂRILOR CERVICALE

LCU sunt localizate în regiunea cervicală a din-
telui în apropierea joncțiunii amelo-cementare, o 
regiune foarte vulnerabilă la influențele mediului, 
ca urmare a stratului de smalț și cement extrem de 
subțiri din această zonă (1,11). Aceste leziuni pot fi 
localizate coronar, radicular sau corono-radicular 
(12).

LCU se dezvoltă cel mai frecvent pe suprafațele 
vestibulare și afectează mai ales premolarii 
(1,13,14). Din punct de vedere morfologic, cele 
mai frecvente forme de prezentare clinică ale LCU 
sunt leziunile tip “wedge-shaped” și “saucer- 
shaped” (11).

LCU se asociază cu o structură aprismatică a 
smalțului sănătos restant în treimea cervicală, mai 
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puțin mineralizat și mai rezistent la gravarea acidă 
(1,15,16). Direcția prismelor de smalț în această 
regiune este modificată, rezultând o suprafață de 
contact aplatizată între smalț și dentină, ceea ce  
diminuează conexiunea mecanică dintre cele două 
substraturi (1). 

Legătura adezivă dentinară a compozitelor la 
nivelul pragului gingival al cavităților este mai slabă 
decât la nivelul celorlalte zone (17) din cauza de-
mineralizării și penetrării adezive mai reduse la 
acest nivel (18). Acest lucru se datorează faptului 
că dentina cervicală este mai puțin mineralizată 
decât dentina situată mai coronar, iar densitatea  
tubilor dentinari este mai mare. Astfel, ar fi de 
așteptat ca demineralizarea în zona pragului gingi-
val să fie mai rapidă. Totuși, creșterea umidității în 
zona dentinei pragului gingival, ca o consecință a 
unui eflux crescut de lichid dentinar, ar putea reduce 
infiltrarea adezivului și interfera polimerizare în 
zona gingivală (18).

În plus, există anumite diferențe histologice  
între dentina sănătoasă și cea sclerotică noncarioa-
să, ceea ce influențează major calitatea interfeței 
adezive (19). Dentina asociată LCU devine sclero-
tică, iar canaliculii dentinari pot fi obliterați parțial 
sau total de depozitele sclerotice (19,20,21), ceea 
ce poate altera substratul de adeziune și diminua 
retenția restaurărilor. 

Nu în ultimul rând, au fost descrise alterări ale 
compoziției și microstructurii smalțului și dentinei 
consecutive procesului de îmbătrânire (6), ceea ce 
induce o variabilitate histologică și mai mare a 
LCU. 

Succesul clinic al restaurărilor LCU este influ-
ențat, într-o mare măsură, atât de caracteristicile 
histologice și morfologice ale țesuturilor dure  
restante, cât și de relația acestora cu structurile pa-
rodontale. De asemenea, succesul clinic al restau-
rărilor LCU depinde, în mare parte, și de materia-
lul și tehnica de restaurare alese. Conform studiilor 
actuale și literaturii, cea mai mare problemă a  
restaurărilor LCU este retenția redusă, care duce la 
pierderea frecventă a acestora și, implicit, la eșec 
terapeutic (5). 

RĂŞINI COMPOZITE FLUIDE VS. RĂŞINI 
COMPOZITE CONVENŢIONALE: 
COMPOZIŢIE ŞI PROPRIETĂŢI 

Materialele pentru restaurarea directă a LCU 
trebuie să posede proprietăți care să le asigure o 

integritate mecanică și adeziune optime pentru 
funcționalitatea și supraviețuirea îndelungată în 
mediul oral, la fel ca și dinții naturali (22). 

Rășinile compozite au fost introduse pe piață ca 
materiale de restaurare pentru zonele anterioare, 
ulterior, fiind tot mai frecvent utilizate și în zonele 
posterioare, ca alternativă mai estetică și mai con-
servativă a amalgamului (23). Evoluția substanțială 
de-a lungul timpului a dus la apariția compozitelor 
de tip hibrid, cu nanoumplutură, microumplutură, 
condensabile sau fluide (24), ceea ce a dus la ex-
tinderea considerabilă a paletei de utilizare clinică. 
Pentru restaurările cervicale, materiale compozite 
au devenit o alternativă mai populară la cimenturile 
glassionomere datorită proprietăților estetice și 
mecanice superioare, precum și manipulării mult 
simplificate (25). Există o gamă largă de rășini 
compozite utilizate pentru restaurări directe ale 
LCU, care se diferențiază prin gradul de vâscozitate, 
compoziție, proprietăți și indicații de utilizare. 
Compozitele convenționale hibride sunt cele mai 
utilizate la ora actuală, având indicații clinice mul-
tiple. Pe de altă parte, compozitele fluide au fost 
introduse pe piața materialelor dentare în scopul de 
a pune la dispoziția medicilor stomatologi un ma-
terial cu proprietăți ameliorate față de compozitele 
convenționale, care să permită utilizarea lor în 
anumite situații clinice (26). 

Compozitele convenționale prezintă rezistență 
crescută la uzură și umiditate, estetică excelentă și 
stabilitate a culorii în timp (15). Retenția restaură-
rilor obținută prin utilizarea sistemelor adezive 
asociate permite o adeziune bună la structurile 
dentare și conservarea țesuturilor, ceea ce coincide 
cu conceptul de stomatologie minimum invazivă 
caracteristică tratamentelor stomatologice actuale 
(27). 

Calitatea și cantitatea umpluturii anorganice 
din compoziția materialelor compozite dictează în 
mod esențial atât proprietățile mecanice ale aces-
tor materiale, cât și alte caracteristici ale acestora. 
Astfel, sticlele de bariu și stronțiu se includ pentru 
a se integra în rețeaua de silică pentru creșterea 
radioopacității materialelor (10). De asemenea, 
aceste sticle de bariu și stronțiu au un indice de 
refracție mai mare decât silica și, astfel, modifică 
indicele de refracție al particulelor de umplutură, 
crescând transparența compozitelor, ceea ce 
îmbunătățește estetica fără a altera proprietățile 
mecanice ale materialelor (28). Fluorura de yterbiu 
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se poate adăuga ca agent de creștere a radioopacității 
(29). 

Compozitele convenționale hibride prezintă o 
încărcătură de umplutură care ocupă 50-70% din 
volum, față de compozitele fluide, pentru care um-
plutura anorganică este redusă, ajungând la un pro-
cent de 37-53% din volumul total (24). Cantitatea 
de umplutură influențează proprietățile materiale-
lor compozite, mai ales în ceea ce privește vâsco-
zitatea, modulul de elasticitate și contracția de pri-
ză a acestora (30). 

Vâscozitatea compozitelor scade în urma redu-
cerii gradului de umplutură, ceea ce induce mani-
pularea mult simplificată a compozitelor fluide 
față de compozitele convenționale (31). De aseme-
nea, vâscozitatea redusă asigură o umectabilitate 
crescută și adaptarea superioară a materialului la 
pereții interni ai cavităților (26,32). 

Modulul de elasticitate al compozitelor este  
direct proporțional cu cantitatea particulelor de 
umplutură (30,33), astfel încât proporția crescută 
acestora se asociază cu un modul de elasticitate 
crescut și rezistență crescută la deformare în cazul 
compozitelor convenționale hibride (30). Modulul 
de elasticitate mai redus al compozitelor fluide față 
de cele convenționale eliberează o parte din stresul 
generat la polimerizare sau în timpul funcțiilor, 
ceea ce reprezintă un avantaj exploatat pentru  
restaurarea LCU (34).

Rigiditatea materialului este o proprietate a  
materialelor care influențează major supraviețuirea 
legăturii adezive și, implicit, a restaurărilor com-
pozite și care este dependentă de modulul de elas-
ticitate. Compozitele convenționale având un mo-
dul de elasticitate crescut sunt rigide, în timp ce 
compozitele fluide prezintă o oarecare elasticitate, 
fiind, astfel, mai puțin susceptibile fracturilor  
datorate stresului cumulat în regiunea cervicală în 
timpul reacției de polimerizare și în timpul 
funcționalității (15). 

Proprietățile adezive ale materialelor compozi-
te impactează major stabilitatea restaurațiilor și 
consecințele biologice asupra structurilor dentare 
și parodontale (35). Adeziunea compozitelor este 
un fenomen complex care depinde nu numai de 
capacitățile adezive intrinseci ale materialelor, dar 
și de priza acestora, sistemul adeziv asociat, preci-
zia protocolului clinic de aplicare (21), posibilita-
tea de control al umidității locale (36) și de tipul și 
calitatea substratului dentar (6,37). 

Calitatea elementelor componente ale rășinilor 
compozite este responsabilă de comportamentul și 
capacitatea adezivă a acestora, deși microinfiltrația 
marginală a restaurărilor compozite depinde și de 
calitatea substratului dentar. De asemenea, materi-
alele compozite sunt adesea investigate conven-
țional, pentru testarea proprietăților adezive, dar, 
recent, au fost propuse investigații suplimentare 
pentru determinarea detaliilor specifice legate de 
adeziune și structura materialelor, precum analiza 
prin microscopie electronică de baleiaj (38).

În afara calităților anterior menționate, există 
anumite inconveniente încă nesoluționate ale 
rășinilor compozite, care pot afecta performanța 
clinică și longevitatea restaurărilor dentare (36). 
Cel mai important deficit al rășinilor compozite 
este contracția de polimerizare, care poate produce 
o rupere a interfeței adezive între material și
suprafața dentară și o microinfiltrație consecutivă,
cu toate consecințele sale: decolorare marginală,
hipersensibilitate postterapeutică, carii secundare
și patologie pulpară și gingivală (15,16,23).
Microinfiltrația este definită ca un pasaj al bacteri-
ilor, fluidelor, moleculelor sau ionilor între pereții
cavității și materialul de restaurare (39), ca urmare
a adaptării marginale deficitare. Valoarea con-
tracției de polimerizare variază între 1,35% și
7,1%, fiind semnificativ mai mare pentru rășinile
cu conținut de monomeri de tip Bis-GMA și
TEGDMA și pentru rășinile fluide comparativ cu
cele convenționale, hibride sau cu microumplutură
(40). Prin urmare, amplitudinea contracției care
însoțește reacția de polimerizare depinde de
compoziția materialului, mai exact, de forma și
dimensiunea particulelor de umplutură, de cantita-
tea și tipul de monomeri incluși sau de tipul matri-
cii organice. Nu în ultimul rând, contracția de poli-
merizare este influențată și de factori tehnici, cum
ar fi intensitatea luminoasă a lămpii de polimeriza-
re, grosimea stratului de material raportată la pro-
funzimea cavității și tehnica de realizare a restau-
rării (41).

Compozitele convenționale hibride au o con-
tracție de polimerizare de 2,5-3,5% (33). Compo-
zitele fluide în contrast cu compozitele conven-
ționale hibride au o contracție de polimerizare 
crescută (31,33). Majoritatea compozitelor fluide 
au o contracție de polimerizare de aproximativ 
5%, în mare parte datorată conținutului anorganic 
redus (33). 
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Pentru menținerea proprietăților la standardele 
dorite, unele compozite fluide mențin un conținut 
ridicat de încărcătură anorganică, dar prezintă adaos 
de agenți tensioactivi pentru ameliorarea fluidității. 
Astfel, Gaenial Flow® -GC are un conținut anor-
ganic de 69% greutate (50% volum) (42). Gaenial 
Flow® are o contracție de polimerizare de 3,4%, 
dar un stres generat de polimerizare asemănător 
celorlalte compozite fluide (42).

Microinfiltrația a fost citată ca fiind o cauză im-
portantă de eșec al restaurărilor LCU (39), posibil 
pentru că marginile cervicale ale acestor leziuni 
sunt localizate adesea în cement sau dentină, iar 
adaptarea și adeziunea restaurărilor compozite la 
aceste țesuturi sunt mai puțin predictibile și mult 
inferioare adeziunii la smalț (23,39). Deoarece, în 
majoritatea situațiilor, marginea coronară a restau-
rărilor LCU este localizată în smalț și marginea 
cervicală este localizată în dentină sau cement, 
microinfiltrația este prezentă, de obicei, la nivel 
cervical și poate periclita interfața adezivă și 
performanța clinică a restaurărilor (39). 

Contracția de polimerizare a compozitelor este 
un subiect încă cercetat, însă asocierea ei cu aceste 
materiale este mai degrabă o regulă decât o 
excepție (23).

Un alt inconvenient important al materialelor 
compozite, cu impact major asupra sănătății paro-
dontale, este citotoxicitatea acestora. În acest sens, 
rășinile compozite pot exercita efecte nocive loca-
le datorate monomerilor toxici nereacționați în 
urma reacției de polimerizare și eliberați treptat 
prin degradarea progresivă a materialului (43,44). 
La nivel celular, s-au descris efecte citotoxice,  
mutagene și genotoxice (45,46,47), iar, din punct de 
vedere clinic, aceste efecte se manifestă prin 
inflamație gingivală și pierdere de atașament (48). 

Informațiile disponibile cu privire la efectul  
toxic al compozitelor asupra componentelor paro-
dontale sunt inconstante (49,50). În plus, există 
studii care susțin faptul că rășinile compozite flui-
de produc o toxicitate celulară superioară altor  
tipuri de rășini compozite, prin eliberarea unor 
cantități mai mari de monomeri BisGMA sau 
TEGDMA (51) și prezența unor cantități mai mari 
de diluanți de rășină în compoziție, necesari pentru 
obținerea fluidității (52). Frecvența crescută a uti-
lizării compozitelor în practică și importanța 
sănătății parodontale impun efectuarea unor cerce-
tări suplimentare cu privire la acest subiect. 

RĂŞINI COMPOZITE FLUIDE CA MATERIALE 
De ReSTAuRARe A LCu

Managementul LCU reprezintă o provocare 
pentru medicul dentist, iar restaurarea componen-
tei coronare este esențială pentru stoparea progre-
siei leziunii, prevenirea sau eliminarea hipersen-
sibilității dentinare și prevenirea apariției cariilor 
cervicale, a fracturilor dentare sau a afecțiunilor 
pulpare (2). În plus, realizarea unei restaurări LCU 
corespunzătoare împiedică retenția de placă în 
zona dentară cervicală și, implicit, apariția infla-
mației gingivale, atât timp cât igiena pacientului 
este optimă. Deoarece LCU se găsesc frecvent în 
zone cu importanță estetică deosebită, restaurarea 
acestora trebuie să se încadreze perfect în armonia 
arcadelor dentare și să redea aspectul estetic cât 
mai natural. 

Restaurarea LCU reprezintă încă o provocare 
pentru clinician din cauza anatomiei leziunilor, 
concentrării stresului ocluzal în zona cervicală, 
prezenței dentinei sclerotice care alterează adeziu-
nea materialului la substrat (5) și dificultăților de 
izolare a zonelor implicate (36). În plus, trebuie 
luate în considerare cerințele pacienților, costurile, 
necesitatea preparării cavității și tehnica utilizată. 
Comportamentul și longevitatea restaurărilor LCU 
sunt influențate atât de particularitățile leziunii, cât 
și de factorii care țin de pacient (ocluzie, parafuncții, 
obiceiuri vicioase, bruxism, dietă erozivă) și de 
protocolul de lucru (tipul de material și sistem ade-
ziv, tehnica de restaurare, modalitatea de izolare a 
zonei și experiența practicianului) (15). 

Cu toată oferta largă de materiale de restaurare 
și unele recomandări recente ale literaturii, la ora 
actuală încă există controverse cu privire la mate-
rialul ideal pentru restaurarea LCU (11). În pre-
zent, cele mai recomandate materiale pentru acest 
tip de leziuni sunt rășinile compozite, compomerii 
și glass-ionomerii convenționali sau modificați cu 
rășini (21,39,53) datorită proprietăților estetice și 
mecanice superioare altor materiale (2,5). Compo-
zitele fluide sunt utilizate în multe situații clinice, 
iar folosirea lor pentru restaurarea cavităților de 
clasa a-V-a se extinde tot mai mult în practica cli-
nică (30). Modulul de elasticitate scăzut asociat 
compozitelor fluide le recomandă în restaurarea 
LCU, deoarece le permite mișcarea de flexie îm-
preună cu dintele, ceea ce poate îmbunătăți 
performanța clinică a restaurațiilor LCU, absor-
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bind o parte din stresul acumulat la nivelul 
interfeței adezive în timpul funcțiilor (54). Asocie-
rea compozitelor fluide cu compozitele clasice 
pentru restaurarea unor LCU de dimensiuni mai 
mari poate îmbunătăți calitatea interfeței adezive 
(15,30). Ca urmare a rigidității și a modulului de 
elasticitate crescut, compozitele convenționale nu 
sunt capabile să compenseze stresul produs prin 
contracția materialului în timpul reacției de poli-
merizare, ceea ce poate duce la fracturi ale 
țesuturilor dentare, microinfiltrație, sensibilitate 
postoperatorie și alterarea legăturii adezive (30). 

Totuși, contracția crescută de polimerizare și 
riscul de flexie a restaurării susținute de un compozit 
cu modul de elasticitate scăzut pot avea efecte  
negative încă incomplet cunoscute asupra succesu-
lui clinic (30).

În ceea ce privește manipularea și tehnica de 
inserție, compozitele fluide se aplică cu ușurință 
datorită vâscozității reduse, iar adaptarea acestora 
la pereții interni ai cavităților este superioară altor 
tipuri de rășini compozite (30). Consistența scăzută 
a compozitelor fluide și posibilitatea aplicării aces-
tora prin tehnica de injectare permit utilizarea lor 
în zone greu accesibile.

Cu toate acestea, compozitele fluide prezintă 
anumite dezavantaje, dintre care cele mai impor-
tante sunt rezistența redusă la uzură și contracția 
crescută de polimerizare, ambele datorate în mare 
parte cantității reduse de umplutură, necesară însă 
pentru obținerea consistenței fluide și manipularea 
facilă a materialului. Aceste inconveniente limi-
tează astfel indicațiile clinice ale compozitelor  
fluide, acestea fiind utilizate cu precădere în zonele 

cu stres ocluzal redus (24,30) și în cavități de mici 
dimensiuni (15,24).

CONCLuzII

La ora actuală, piața materialelor dentare oferă 
o gamă vastă și variată de materiale de restaurare,
ale căror indicații de utilizare au la bază principa-
lele lor caracteristici. Tehnicile, materialele și pro-
tocoalele de restaurare trebuie adaptate constant la
cerințele actuale, care diferă major de la caz la caz.
Alegerea celui mai bun material de restaurare pen-
tru o anumită situație clinică trebuie individualiza-
tă și realizată în funcție de particularitățile fiecărui
caz clinic.

Materialele compozite se prezintă sub nume-
roase variante comerciale, care diferă prin com-
poziție și proprietăți, fiind preferate de către prac-
ticieni în majoritatea situațiilor clinice datorită 
calităților superioare altor tipuri de materiale de 
restaurare. 

Ca urmare a manipulării simplificate și a 
flexibilității crescute, compozitele fluide reprezintă 
o variantă bună pentru restaurarea LCU. Proprie-
tățile mecanice inferioare ale compozitelor fluide
limitează utilizarea lor, dar supraviețuirea restau-
rărilor LCU pe termen lung este încă un subiect de
cercetare.
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