Lasati-va zambetul in grija
P R O F E S I O N I S T I LO R

Suferintele legate de bolile dentare pot reprezenta situatii
extrem de dificile, mai ales daca sunt asociate cu dureri, deseori
insuportabile, sau cu lipsa unuia sau mai multor dinti. Aceste
boli dentare se pot de asemenea transforma in focare de
infectie, care pot altera starea generala a sanatatii
dumeavoastra.
In cabinetul nostru va asteptam fara
prejudecati si suntem pregatiti sa lucram
impreuna cu dumneavoastra, pentru a
va ajuta sa va refaceti zambetul, care sa
va intregeasca imaginea si sa va redea
increderea in dumneavoastra.

O MIE DE ZÂMBETE FERICITE,
UN SINGUR CABINET,
ACEAȘI PASIUNE!
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Puteți descărca această ediție a revistei direct în telefonul dumneavoastră
doar printr-o simplă scanare a codului alăturat

Designed by Omeron Technologies .© 2015 Omeron Technologies & Centrul Medical Axis

PA S I U N E
“ P E N T R U A A P R E C I A PA S I U N E A U N U I O M ,
AR TREBUI SĂ CUNOAȘTEM CE PRE Ț AU
P E N T R U E L T O AT E L U C R U R I L E P E C A R E L E
S A C R I F I C Ă PA S I U N I I S A L E .”
- STENDHAL

PASIUNE ÎN MUNCĂ
Toată lumea știe că a fi doctor presupune mulți ani de studiu și alți câțiva de practică.
Cu alte cuvinte această meserie implică foarte multă muncă. Dar a fi un medic bun, atent,
delicat în relația cu pacienții săi presupune de două ori mai multă muncă.
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Motive pentru care să
alegi Centrul Medical Axis
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Colectiv profesionist preocupat permanant de inovațiile în
domeniu și de formarea profesională;

Program flexibil, adaptat nevoilor pacienților;

03

Program multi-disciplinar, conceput special pentru pacienții
noștri;

04

Tehnologii de ultimă oră într-o locație ultra centrală cu posibilitate de parcare la nici 100 de metri;

05

Planuri de tratament făcute pentru a combina cât mai eficient
nevoile funcționale, estetice și financiare;

06

Alocarea de timp pentru explicarea problemelor paciențiilor și
găsirea rezolvării lor într-un mod cât mai eficient și ușor de înțeles;
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Gamă largă de servicii, de la estetică dentară până la chirurgie;

Stabilirea unor relații de lungă durată cu pacienții;

Atenția la detaliu ne recomandă pentru realizarea cu succes a
tuturor tipurilor de lucrări dentare;

Atmosfera prietenoasă datorată unui personal vesel și prietenos

TEHNOLOGIE
Se ridică întrebarea, dacă investiția în tehnologie de calitate este realizată
pentru binele pacientului sau pentru a ușura sarcina practicianului.

Pentru a afla raspunsul la această întrebare am investit numai în aparatură
ultraperformantă și instrumentar de cea mai bună calitate, fără a face
compromisuri de nici un fel. Rezultatul este că procedurile se realizează în
condiții de relaxare, încredere în actul stomatologic și siguranța că nu pot
apărea situații neprevăzute.

Practicianul este relaxat și sigur pe el, pentru că știe că-și poate exercita
profesia în condiții optime, iar acest sentiment de siguranță și liniște este
transmis pacientului care beneficiază de asemenea de timpi reduși pe fotoliul
stomatologic și de acte terapeutice de cea mai înaltă calitate.
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Pentru mai multe
detalii vizitați:
www.axismedical.ro

Sterilizarea
Prevenirea infecțiilor și reducerea la zero a
riscului de contaminare a pacienților este un
obiectiv primordial al cabinetului nostru. Pentru
aceasta am investit în apartură performantă,
sterlizarea se face intr-un autoclav clasa B,
marca Tuttnauer Nova, într-un spațiu special
amenajat pentru aceasta.
Fiecare instrument sau set de instrumente
este ambalat, sigilat și supus unui ciclu
corespunzator de sterilizare cu aburi la
o temperatură și presiune dată. Unul
din avantajele sterilizării cu aburi este
reprezentat de faptul că poate fi sterilizat și tot
instrumentarul nemetalic, fiind astfel eliminat
orice pericol de contaminare.
Instrumentele astfel ambalate și sterilizate
sunt apoi depozitate în sertare, iar ambalajul
se desigilează în fața pacientului, care poate
verifica markerul de sterilizare de pe ambalaj
și data.
Bineînțeles că toate metodele de sterilizare
sunt conforme standardelor europene.

“Prevenirea

Caracteristici
autoclavă:

tehnice

și

constructive

Autoclav rapid de clasa B, în întregime automat,
cu pre și post vacuum, cu performanțe
excelente.
Acest nou model de autoclav acoperă o gamă
extinsă de aplicații medicale, de la cabinetele de
consultații medicale private, până la cabinetele
stomatologice.
Sterilizatorul Nova satisface pe deplin
exigențele de performanță oferind în același
timp un design compact.
Autoclavul este conceput pentru sterilizarea
materialelor medicale și chirurgicale cum ar fi
instrumentele împachetate sau nu, materialele
moi, ca și instrumentele cu lumen îngust,
șanturi, etc.
Control de temperatură de înaltă precizie
și calibrare digitală: cu rezoluție de 0.10C;
temperatura și presiunea sunt monitorizate
permanent.
Formarea vacuumului prin intermediul
unei pompe de vid performante, permite
pătrunderea foarte rapidă și eficientă a aburului
și de asemenea uscarea rapidă.

infecțiilor și reducerea la zero a riscului de
contaminare a pacienților este un obiectiv primordial al
cabinetului nostru.”
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Pentru mai multe
detalii vizitați:
www.axismedical.ro

Lampa pentru fotopolimerizare
Polimerizare eficientă
Ultradent este pionierul implementării
tehnologiei LED pentru fotopolimerizare.
Lămpile Ultradent folosesc această tehnologie
înca din 2003.
Utilizarea
tehnologiei LED asigură o
polimerizare mai eficientă a materialelor
de restaurare care folosesc fotoinițiatori
tradiționali.
VALO însă are încorporată o tehnologie unică,
inovatoare, de ultimă generație, care permite
o polimerizare eficientă și a materialelor ce
conțin fotoinițiatori de ultimă generație.

VALO fiind o lampă cu fir, are aceeasi putere
maximă la fiecare utilizare, spre deosebire de
lămpile cu baterii, unde puterea variază cu
nivelul de încărcare a acestora.
Polimerizare completă
VALO este singura lampă dotată cu 4 led-uri,
acoperind un spectru extra-larg de lungime
de undă: 395-480nm. Astfel VALO poate
polimeriza complet toate tipurile de rașini
compozite
fotopolimerizabile,
indiferent
dacă acestea conțin fotoinițiatori clasici sau
moderni. Rășinile compozite estetice, de
tip smalț, conțin fotoinițiatori moderni, care
nu sunt fotopolimerizați de lămpi cu led
convenționale!

Putere și eficientă
Putere concentrată
VALO are trei moduri de lucru: 1000mW
(Standard), 1400mW (High Power) și 3000mW
(Plasma Emulation), asigurând
puterea
necesară fotopolimerizării rapide, sigure și
eficiente. Un timp redus de fotopolimerizare
previne riscul supraîncălzirii țesuturilor dentare.

“Ultradent

Lumina emisă de VALO este concentrată
printr-o lentilă specială, rezultând o raza
focalizată, compactă, omogenă, cu putere
mare și uniformă, chiar și la o distanță de 10mm.
Lămpile obișnuite pierd 70% din putere la mai
puțin de 10mm, lumina disipându-se.

este pionierul implementarii tehnologiei LED
pentru fotopolimerizare.”

Pentru mai multe
detalii vizitați:
www.axismedical.ro

Apex locatorul și motorul endodontic
Dentaport ZX
Sunt produse ale firmei japoneze Morita
și sunt considerate la ora actuală cele mai
performante sisteme
pentru măsurarea
electronică a lungimii canalelor radiculare,
astfel încât tratamentele de canal să se poată
efectua corect, crescând considerabil rata
de success a acestor tratamente. Cu ajutorul
motorului endodontic se poate realiza o
preparare rapidă și eficientă a canalelor
radiculare, avantajele fiind evident sedințe
mai scurte de tratament, cu rezultate foarte
bune.
Caracteristici apex locator
Rezultate de citire precise și de încredere
DentaPort Root ZX vă asigură măsurători
precise în termeni absoluți, independent de
soluțiile de curățare sau clătire prezente pe
canal, precum și independent de sângele
prezent.

“Ultradent

Afisaj color de dimensiuni generoase
DentaPort Root ZX excelează prin ecranul LCD
color foarte clar structurat, cu indicator clar sub
forma de bare si un contrast ridicat al imaginii.
In acest fel puteți citi foarte clar poziția exactă a
acului pe traiectul canalului radicular.
Semnale acustice pentru mai multă siguranță
Când acul atinge - sau este foarte aproape să
atingă - apexul, este emis un semnal, astfel
ajutându-l pe doctor să navigheze mai ușor în
canalul radicular.
Fără ajustare la punctul zero - mereu gata de
folosire. Nu este necesară ajustarea la zero
inainte de măsurarea unui anume canal.
Carcasa ușoară însă durabilă și stabilă
Calibrare automată - pentru cea mai bună
precizie - chiar și atunci când se schimbă
condițiile din canalul radicular

este pionierul implementării tehnologiei LED cu
ajutorul motorului endodontic se poate realiza o preparare
rapidă și eficientă a canalelor radiculare.”
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Pentru mai multe
detalii vizitați:
www.axismedical.ro

Aparatul pentru detartraj și air-flow
Ambele aparate sunt produse de firma
elvețiană EMS (Electro Medical Systems) și
reprezintă la ora actuală cele mai performante
sisteme de detartraj și air-flow existente în
domeniul medicinei dentare.
Aparatul pentru detartraj are o sursă
independentă de apă. Astfel se poate
adauga o substanță dezinfectantă, de obicei
clorhexidină, iar jetul fin de apă, care racește și
contribuie la curățarea zonei de tratament, are
un gust placut, reducând totodată semnificativ
numărul de germeni, iar tratamentul devine
relaxant și sigur.
Aparatul are o piesă de mănâ, cu sursa de
lumină cu LED, pe care se montează o anșă, ale
carei forme variază în funcție de operațiunea
care trebuie efectuată. Aparatul funcționează
cu ultrasunete și pe baza principiului
piezoceramic. Oscilațiile ultrarapide ale anșei
( 32000 de oscilații/secundă) îndepărtează cu
ușurință tartrul

de pe dinți, dintre dinți și de sub gingii. Vibrațiile
precise ale vârfului asigură un tratament
fără durere și neinvaziv, practic se mângâie
suprafața dinților. Aici devine importantă
calitatea aparatului și a ansei. Dacă oscilațiile
sunt haotice și nu sunt precis direcționate,
poate fi afectat smalțul dinților și pot fi lezate
țesuturile adiacente, iar procedeul devine
neplăcut și dureros pentru pacient.
Aparatul pentru air-flow se montează în locul
turbinei, iar pulberea folosită este tot a firmei
EMS. Există două tipuri de pulbere, pentru
zona supragingivală (deasupra liniei gingiilor)
și pentru zona subgingivală (sub linia gingiilor).

Aparatul îndepărtează colorațiile, placa și
depozitele dentare printr-un amestec de aer și
bicarbonat de sodiu modificat, în combinație
cu un jet fin de apă, care curață rapid în
profunzime și fără durere suprafețele dinților.

“Aparatul îndepărtează colorațiile, placa și depozitele dentare
printr-un amestec de aer și bicarbonat de sodiu modificat.”

Pentru mai multe
detalii vizitați:
www.axismedical.ro

Unitul dentar
Am ales un unit C8+ al firmei Sirona (ramura
Siemens, care este axată pe stomatologie),
produs în Germania.
Fotoliul este deosebit de confortabil, permițând
pacienților să se relaxeze și să uite că se află în
cabinet pentru un tratament stomatologic. Tot
pentru confortul pacienților am ales o tetieră
multimotion, cu articulație, astfel încât să poată
sprijini capul confortabil în orice poziție.
Lampa cu LED a unit-ului are pe lângă avantajul
unei iluminări perfecte și pe cel al focalizării
foarte bune, nederanjând asfel pacientul cu o
lumină greșit direcționată.
Unitul a fost construit pe comandă și configurat
de așa natură încât să elimine orice risc de
contaminare,

printr-o
unitate de dezinfecție, iar
componentele pot fi detașate și dezinfectate
cu ușurință . De asemenea există și un dispozitiv
de încălzire a apei folosite în timpul actului
terapeutic. Atât apa pieselor rotative, cât și cea
pentru clătirea gurii are o temperatură plăcută,
sporind astfel gradul de confort al pacientului.
Toate funcțiile scaunului pot fi acționate
cu ajutrorul piciorului, mâinile medicului
rămânând astfel necontaminate.
Aspiratorul chirurgical și aspiratorul pentru
salivă
Unitul este dotat cu un aspirator chirurgical, pe
lângă cel pentru salivă, conectat la o pompă
de vacuum, astfel încât toate manevrele
chirurgicale să se poată efectua în condiții de
vizibilitate optimă.

“Lampa cu LED a unit-ului are pe lângă avantajul unei iluminări
perfecte și pe cel al focalizării foarte bune.”
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Pentru mai multe
detalii vizitați:
www.axismedical.ro

Piesele rotative
O alta investiție foarte importantă, de care
majoritatea pacienților nu sunt însă conștienți,
este reprezentată de piesele rotative,
turbinele si piesele contraunghi. Acestea sunt
instrumentele cu ajutorul cărora se realizează
cea mai mare parte a manoperelor din cavitatea
bucală.
Am ales din cele 3 game disponibile, pe cea
superioară KaVo Master Series, a firmei germane
Kavo, lider în echipamente stomatologice și
printre altele inventatorul turbinei silențioase.
Pentru că o bună vizibilitate este esențială în
efectuarea unor manopere precise și de înaltă
calitate, toate piesele au surse de lumină
cu LED încorporate, iar apa pentru răcire se
distribuie printr-un jet fin, astfel încât se pot
realiza preparații perfecte.

KaVo este lider al pieței internaționale și lider
în tehnologie în domeniul dispozitivelor și
echipamentelor stomatologice, fiind parte
a DANAHER Group, companie americană cu
venituri de aproximativ 11 miliarde dolari și mai
mult de 50.000 de angajați în întreaga lume.
Fiind o forță motrice în domeniu, KaVo
dezvoltă, produce și vinde produse inovatoare,
instrumente și echipamente de înaltă calitate,
destinate medicilor stomatologi, laboratoarelor
de tehnică dentară și universităților de medicină
dentară. KaVo are sediul central în Biberach
/ Riss, Germania, peste 3300 de angajați în
șase site-uri de producție și 21 companii de
reprezentare în întreaga lume.

“Instrumente cu ajutorul cărora se realizează cea mai mare
parte a manoperelor din cavitatea bucală.”

Pentru mai multe
detalii vizitați:
www.axismedical.ro

Lampa UV
Lampa bactericidă LBA 15W este utilizată
pentru dezinfecţia aerului şi a suprafeţelor din
încăperi cu încărcătură microbiană mare prin
intermediul radiaţiei ultraviolete:
- unităţi sanitare, laboratoare de microbiologie,
laboratoare de analize medicale, săli de
operaţie, săli de aşteptare, etc.
- industria farmaceutică, producţia de
medicamente.
- industria alimentară, producători / depozite
/ transport produse alimentare, industria
băuturilor alcoolice şi răcoritoare, depozite de
legume şi fructe.
- silozuri de nutreţuri concentrate, abatoare,
ferme pentru creşterea animalelor şi păsărilor,
etc.
- unităţi hoteliere, filatelie, arhivistică, depozite
de patrimoniu, biblioteci, unităţi bancare.
Lămpile bactericide cu montare pe stativ mobil
oferă o soluţie simplă şi dinamică la problema
dezinfectiei încăperilor.

rotirea şi, deci, orientarea fluxului radiant în
orice direcţie.
Dezinfecţia unei încăperi se va face prin
deplasarea lămpii în diferite zone ale camerei
pentru a asigura uniformitatea procesului de
dezinfecţie.
Lampa UV, acţiune germicidă cu efect
distrugător asupra microorganismelor vii
99%, determină leziuni care împiedică
activitatea bacteriei şi capacitatea acesteia de
a se reproduce dar nu modifică particulele sau
substanţele chimice din mediu, fie ele organice
sau anorganice.
Dezinfecţia cu ultraviolete revoluţionează
tehnicile de dezinfecţie prin multiplele avantaje
pe care le oferă: continuitate - dezinfecţie
permanentă a mediului de lucru; spectru larg
- orice particula infectantă care conţine acizi
nucleici ADN sau ARN va fi distrusă de acţiunea
UV, practic orice microorganism bacterian,
viral sau fungic va fi distrus de acţiunea razelor
ultraviolete.

Stativul mobil permite utilizarea lămpii
bactericide în încăperi diferite, iar modul de
fixare al corpului lămpii pe trepied permite

“Lămpile

bactericide oferă o soluție simplă și dinamică la
problema dezinfecției incăperilor. ”

MATERIALE
Deoarece o mare parte din succesul unor procedee depinde în mod direct
de calitatea materialelor folosite, nu ne permitem să folosim materiale și
consumabile ieftine. O falsă economie ar duce la eșecuri și la situații neplăcute
atât pentru medic cât și pentru pacient.
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PARTENERI

CO N S I D E R AȚ I E
V I R T U Ț I L E P R E C U M C I N S T E A , R E S P E C TA R E A
A D E VA R U L U I , P E R F E C Ț I O N A R E A D E S I N E
P R I N E F O R T S U S Ț I N U T Ș I C O N S I D E R AȚ I A
S I N C E R Ă FAȚĂ D E PA C I E N T, S U N T
SURSELE IDEALE PENTRU DOBÂNDIREA
EXCELENȚEI PROFESIONALE.

FRUMUSEȚEA UNUI ZÂMBET
Incearcă odata o metodă nouă. Nu te costă nimic și totuși e eficientă: zâmbește.
Această metodă pornește din inima omului, este vorba de zâmbetul care vine dintr-o pace interioară,
din bucuria unei inimi bune. Acest zâmbet îl face frumos pe fiecare om. - Phil Bosmans

TARIFE
Suferințele legate de bolile dentare pot reprezenta situații extrem de dificile,
mai ales dacă sunt asociate cu dureri, deseori insuportabile, sau cu lipsa unuia
sau a mai multor dinți. Aceste boli dentare se pot de asemenea transforma în
focare de infecție, care pot altera starea generală a sănătătii dumeavoastră.

Cu cât problemele avansează mai mult, devin mai greu de rezolvat; lipsa
dinților duce la atrofieri ale oaselor maxilare, mâncatul devine dificil și dureros.
Oamenii din jurul dumneavoastră vă judecă (în mod greșit) în funcție de
imagine, ajungeți să vă pierdeți încrederea în dumneavoastră, să nu mai reușiți
să vă apreciați la propria dumneavoastră valoare. Devine greu să vă găsiti un
loc de muncă, un partener, să aveți o viață socială, iar impactul emoțional
poate duce la depresii și alte probleme emoționale.

În cabinetul nostru vă așteptăm fără prejudecăți și suntem pregătiți să lucrăm
împreună cu dumneavoastră, pentru a vă ajuta să vă refaceți zâmbetul, care să
vă întregească imaginea și să vă redea încrederea în dumneavoastră.

19
20

Evaluare

Preț

Consultație

50 ron

Model de studiu / arcadă

50 ron

Model de studiu cu waxup / arcadă

100 ron

Plan de tratament*

150 ron

*Pentru pacienții care se hotărăsc să continue tratamentul în cabinetul nostru, planul de tratament este gratuit și se scade din costul lucrărilor ce
urmează a fi efectuate.

Profilaxie

Preț

Pachet igienizare profesională (detartraj, air-flow, periaj profesional) ambele arcade dentare

150 ron

Pachet igienizare și fluorizare profesională (detartraj, air-flow, periaj profesional) ambele arcade dentare

200 ron

Pachet igienizare profesională - cazuri dificile

200 ron

Detartraj / dinte

10 ron

Air-Flow

70 ron

Periaj profesional

50 ron

Fluorizare topică / arcadă

50 ron

Fluorizare topică / dinte

15 ron

Fluorizare cu gutiere, la domiciliu / arcadă ( prețul include gutieră)

250 ron

Aplicare desensibilizant dentinar / dinte

20 ron

Tratament de desensibilizare cu gutiere, la domiciliu / arcadă (prețul include gutieră)

250 ron

Menținator de spațiu

150 ron

Relevare placă bacteriană

20 ron

Sigilare șanțuri și fosete / dinte

25 ron

Gutieră bruxism

150 ron

Cosmetică dentară

Preț

Tratament de albire a dinților (la domiciliu) - Opalescence 9% - gutierele sunt incluse in preț

100 ron

Tratament de albire a dintilor (la domiciliu) - Opalescence 15% - gutierele sunt incluse in pret

250 ron

Tratament de albire a dintilor in cabinet - Opalescence extra boost - 40%

600 ron

Tratament albire dinte devital/ședință - necesită între 2 și 4 ședințe

50 ron

Aplicare bijuterii dentare

100 ron

Implantologie

Preț

Inserare implant dentar Dentium-Superline (SUA - Coreea)

1800 ron

Inserare implant dentar Nobel Biocare (Elveția)

3600 ron

Elevarea membranei sinusului maxilar (Sinus-Lift)

1800 ron

Prelevarea de grefe osoase în vederea pregătirii patului implantar

1200 ron

Descoperirea - Aplicarea șurubului de vindecare implantar

150 ron

*Materialul de adiție osoasă nu este inclus in preț, materialele complementare membrane resorbabile, neresorbabile, suruburi de osteofixare, vor
fi taxate în funcție de particularitățile cazului.

Pedodonție

Preț

Sigilare șanturi și fosete / dinte

25 ron

Relevare placă bacteriană

20 ron

Obturație cu compozit pe dinte temporar

60 ron

Obturație cu glassionomeri pe dinte temporar

50 ron

Tratament endodontic pe dinte temporar

50 ron

Extracție dinte temporar

50 ron

Menținator spațiu

150 ron

Odontoterapie

Preț

Anestezie

30 ron

Îndepărtare obturație compozit

20 ron

Îndepartare obturație amalgam

30 ron

Obturație fizionomică cu compozit fotopolimerizabil nanohibrid pe o suprafață

100 ron

Obturație fizionomică cu compozit fotopolimerizabil nanohibrid pe doua suprafețe

120 ron

Obturație fizionomică cu compozit fotopolimerizabil nanohibrid pe trei suprafețe

150 ron

Reconstrucția din compozit a unui dinte cu distrucție masivă

200 ron

Obturație fizionomică cu grad ridicat de dificultate pe un dinte frontal

200 ron

Restaurare incizală din compozit

90 ron

Coafaj pulpar direct / indirect

20 ron

Încrustație (Inlay) compozit

300 ron

Încrustație (Inlay) ceramică presată

750 ron

Încrustație (Inlay) aur ( fără material)

300 ron

Endodonție

Preț

Pansament calmant și aplicare antiinflamator / dinte

50 ron

Tratament de canal cu antiinflamator / dinte

100 ron

Tratament Ca(OH)2 / dinte

100 ron

Tratament complet de canal - dinte monoradicular

150 ron

Tratament complet de canal - dinte biradicular

200 ron

Tratament complet de canal - dinte pluriradicular

300 ron

Retratament de canal - dinte monoradicular

250 ron

Retratament de canal - dinte biradicular

300 ron

Retratament de canal - dinte pluriradicular

400 ron

Tratament gangrenă / dinte (cuprinde mai multe ședințe de tratament mecanic și medicamentos)

>350 ron

Tratament parodontită apicală/dinte (cuprinde mai multe ședințe de tratament mecanic medicamentos)

>350 ron

Închidere perforații/căi false cu MTA

150 ron

Îndepărtare diverse tipuri de pivoți radiculari

150 ron

Toate tratamentele endodontice se realizează cu apex locator și motor endodontic

Protetică

Preț

Ablație (îndepărtare) lucrare protetică/dinte

20 ron

Ablație (îndepărtare) lucrare protetică zirconiu sau Emax/dinte

100 ron

Îndepărtare divese tipuri de pivoți radiculari

150 ron

Coroană acrilică provizorie făcută în cabinet

50 ron

Coroană acrilică provizorie facută în laborator

100 ron

Reconstrucție corono-radiculară metalică, turnată în laborator

150 ron

Reconstrucție corono-radiculară cu pivot din cuarț sau fibră de sticlă pe un dinte frontal

200 ron

Reconstrucție corono-radiculară cu pivot din cuarț sau fibră de sticlă pe un dinte lateral

250 ron

Reconstrucție corono-radiculară din aur

700 ron

Reconstrucție corono-radiculară din zirconiu

700 ron

Coroană semifizionomică metalo-ceramică

350 ron

Coroană total fizionomică metalo ceramică fără efecte sau individualizări și șlefuire tangențială

450 ron

Coroană total fizionomică metalo-ceramică CAD CAM cu efecte și individualizări și șlefuire cu prag

600 ron

Coroană total fizionomică ceramică pe zirconiu CAD CAM cu efecte și individualizări și șlefuire cu prag

1000 ron

Coroană total fizionomică din ceramică presată Emax - Nou!!! - cu efecte,individualizari și șlefuire cu prag

1200 ron

Coroană total fizionomică metalo-ceramică pe suport aliaj nobil cu efecte,individualizări, șlefuire cu prag

1400 ron

Coroană total fizionomică metalo-ceramică pe implant (nu include bontul)

1000 ron

Coroană total fizionomică metalo-ceramică pe implant CAD CAM (nu include bonțul)

1100 ron

Coroană total fizionomică ceramică pe zirconiu pe implant CAD CAM (nu include bonțul)

1500 ron

Coroană total fizionomică din ceramică presată Emax pe implant (nu include bonțul) - Nou!!!

1600 ron

Coroană total fizionomică metalo-ceramică pe suport de aliaj nobil (aur, platină) pe implant

2000 ron

Fațetă ceramică presată Emax - Nou!!!

1100 ron

Cimentare lucrare/dinte - cimenturi speciale

20 ron

Protetică mobilă

Preț

Proteză parțială acrilică - calitate normală

800 ron

Proteză parțială acrilică - calitate superioară

1000 ron

Proteză totală acrilică - calitate normală

50 ron

Proteză totală acrilică - calitate superioară

1000 ron

Proteză scheletată mandibulară (inferioară), cu doua crosete

1500 ron

Proteză scheletată maxilară (superioară), cu două crosete

1600 ron

Proteză scheletată mandibulară (inferioară), cu două culise

2500 ron

Proteză scheletată maxilară (superioară), cu două culise

2800 ron

Proteză cu telescop mandibular (inferior) - schelet + acrilat, fără telescop

1500 ron

Proteza cu telescop maxilar (superior) - schelet + acrilat, fără telescop

1600 ron

Telescop normal

500 ron

Telescop deschis (telering)

400 ron

Capă secundară crom

300 ron

Capă secundară aur galvano

1200 ron

Rebazare proteză

150 ron

Reparație proteză

100 ron

Reparație proteză scheletată cu sudură laser

250 ron

Chirurgie orală

Preț

Consultația

50 ron

Extracția dentară alveoloplastică

100 ron

Extracția molar de minte

150 ron

Extracții dificile

200 ron

Extracție dinți incluși (odontectomie)

350 ron

Extracția dinți semiinclusi

250 ron

Descoperire canin în scop ortodontic

250 ron

Frenectomie / Frenoplastie

200 ron

Regularizarea crestelor osoase

200 ron

Rezecție apicală (incisivi, canini)

250 ron

Rezecție apicală premolar

300 ron

Rezecție apicală molar

350 ron

Chistectomia

300 ron

Operația cu lambou Neumann- Widman / dinte (tratamentul chirurgical al parodontopatiilor)

100 ron

Incizia și drenajul abceselor

100 ron

Sialolitotomia

300 ron

Plastia comunicării oro-sinusale

300 ron

Cură parțială sinusală

500 ron

Cură radicală sinusală

1000 ron

Tratamentul luxației Articulației Temporo-Mandibulare

200 ron

Imobilizarea fracturilor faciale (maxilar, mandibulă, orbită)

>1000 ron

Excizia tumoretelor și leziunilor mucoaselor cavității orale

300 ron

Excizia tumoretelor, leziunilor tegumentare ale feței, gâtului, chirurgia plastică a defectului postoperator

450 ron
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Chirurgie estetică și cosmetică facială

Preț

Tratamentul ridurilor și depresiunilor faciale cu fillere - acid hialuronic (Juvederm – Allergan)

>450 ron

Tratamentul buzelor cu fillere – acid hialuronic (Juvederm – Allergan)

>450 ron

Cura ridurilor faciale cu toxină botulinică Botox – Allergan

>675 ron

Blefaroplastie superioară și inferioară ( Liftingul pleoapelor)

>1800 ron

Otoplastia - tratamentul urechilor clăpăuge

900 ron

Tratamentul tumorilor faciale - aparat cu radiofrecvență

675 ron

Ortodonție

Preț

Consultație primară

50 ron

Consultație secundară (modele foto, Rx, plan de tratament)

150 ron

Aparat mobilizabil monomaxilar

700 ron

Aparat mobilizabil bimaxilar

900 ron

Aparat fix metalic bimaxilar

4000 ron

Aparat fix ceramic bimaxilar

5500 ron

Aparat fix safir bimaxilar

7000 ron

Activare aparat mobilizabil monomaxilar

40 ron

Activare aparat mobilizabil bimaxilar

50 ron

Activare aparat fix / arcadă

50 ron

Aparat segmentar, utilities arch (2 by 4, 2 by 6) metalic

1000 ron

Aparat segmentar, utilities arch (2 by 4, 2 by 6) ceramic

1500 ron

Bară linguală

200 ron

Lip bumper

200 ron

Bară transpalatină

200 ron

Quad helix

400 ron

Disjunctor

700 ron

Arc facial

400 ron

Aparat de distalizare molară

1000 ron

Contenție fixă

200 ron

Contenție mobilizabilă (placă de contenție)

400 ron
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ZÂMBETUL TĂU CONTEAZĂ!

La noi găsești planuri de tratament individualizate
/ personalizate

prieten sau inamic ?

PERIUȚA DE DINȚI

Sănătatea noastră este pusă în pericol de
lucrurile la care ne aşteptam mai puţin.
Atunci când ne începem dimineţile, sau seara
înainte de culcare, obiceiul nostru ne poate
îmbolnăvi. Spălatul dinţilor nu este un obicei
nesănătos, ba din contră. Însă periuţa de dinţi
este unul din obiectele din casă pe suprafaţa
căreia se găsesc cei mai mulţi germeni şi
microbi.

Dacă periuţa este aşezată într-un suport care este în apropierea
toaletei, atunci toţi microbii care se află pe WC se găsesc şi pe
periuţa de dinţi, iar mai apoi în gura ta. Atunci când tragi apa la
toaletă, iar capacul este ridicat, microparticule se împrăştie în toată
baia, aşezându-se pe toate obiectele din încăpere.
La fel de nesănătos este şi atunci când periuţele tuturor membrilor
familiei se află strânse într-un singur loc, atingându-se una de
cealaltă, păstrând umezeala.
O periuţă de dinţi are pe suprafaţa perilor ei în medie 10 milioane
de microbi, inclusiv microbii care sunt responsabili pentru boli
precum herpesul, stafilococii sau streptococii.
Cum putem evita astfel de situaţii neplăcute:
- niciodată nu folosiți periuţele de dinţi ale celorlalţi membri ai
familiei;
- aşează-le într-un suport, aşa încât să se afle la o distanţă
considerabilă una de alta;
- după ce foloseşti periuţa, pune-o în poziţie verticală;
- înainte de a-ţi spăla dinţii, spală periuţa cu apă de gură, astfel se
distrug germenii.
Exista aproape tot atatea tipuri de periuțe câte tipuri de paste de
dinți, iar alegerea ține de cele mai multe ori de preferință pentru o
culoare sau alta, ori de puterea de convingere a producătorului. O
altă greșeală este ideea că periuțele electrice sunt superioare celor
clasice.
Deși periajul este mai ușor cu o periuța electrică, nu există dovezi
care să sugereze că periuța electrică asigură o curațare mai eficientă
a dinților. De fapt, cel mai important lucru la periaj nu este periuța
în sine, ci efectuarea unui periaj corect.
După consistența perilor din care sunt confecționate există trei
tipuri de periuțe de dinți:
- de duritate medie. Acestea sunt cele mai folosite - pe ambalaj
scrie medium, normal sau regular;
- de duritate mare (hard), recomandate fumătorilor și persoanelor
care beau cafea, dar trebuie menționat faptul că favorizează
retracția gingivală și producerea unor leziuni dentare de periaj,
localizate frecvent aproape de coletul dinților cu lipsa de substanță
dură, fiind însoțită de hipersensibilitate, mai ales dacă persoana
respectivă realizează un periaj mai energic și nu și-a insușit o
tehnică corectă de periaj. De aceea, recomandăm prudență în
alegerea periilor dure; mai degrabă este recomandată folosirea
unor perii de duritate mai mică, a caror eficiență este similară dacă
stăpânim o tehnică corectă;
- de duritate mica (soft), pentru persoane ai căror dinți au o
mobilitate crescută. Sunt mai puțin traumatizante, de aceea sunt
indicate pentru periajul șanțului gingival și al zonelor interdentare,
dar și persoanelor care prezintă hipersensibilitate. Periile moi nu
pot însă îndepărta depozitele grele de placă gingivo-dentară
depuse de mai mult timp.

Pentru a alege periuţa potrivită trebuie să ţinem cont şi de
gingii. Astfel, existenţa inflamaţiei gingivale, tipul gingiei
(fină, fragilă, fibroasă), prezenţa şi gradul retracţiilor
parodontale sunt factori importanţi în alegerea periuţei
de dinţi potrivite.

fizice sau copiilor.
- Perii trebuie să aibă capetele rotunjite. Dacă sunt ascuţiţi
vor leza gingia, iar dacă sunt turtite nu vor îndepărta
eficient placa bacteriană.

Sensibilitatea dentară, nivelul joncţiunii smalț-cement,
aspectul spaţiilor interdentare, malpoziţiile dentare,
existenţa restaurărilor conjuncte sau a obturaţiilor
coronare, incidenţa cariei şi a parodontopatiilor sunt alţi
factori importanţi de care trebuie să ţinem cont când
schimbăm periuţa de dinţi. O dată la trei luni trebuie să
schimbăm obligatoriu periuţa dentară din cauza faptului
că perii acesteia se deteriorează şi încep să reţină un
număr mare de bacterii.
Preţul unei periuţe diferă. Trebuie să fim conştienţi că o
periuţă ieftină are un cost de producţie scăzut, normele
de igienă nefiind respectate. Pentru a evita riscul de a
cumpăra o periuţă confecţionată în condiţii dubioase
trebuie să alegem o firma producătoare cunoscută care
dispune de toate utilajele corespunzătoare de fabricaţie
a periuţelor dentare.

- Dimensiunea periuţei trebuie să fie potrivită vârstei
celui care o utilizează. Pentru copiii până în doi ani periuţa
trebuie să aibă capul de 15 mm; pentru copiii între 2 şi 6
ani capul periuţei poate avea 19 mm; pentru copiii între 6
şi 12 ani dimensiunea este de 22 mm; iar după vârsta de
12 ani periuţa poate avea capul de 25 mm lungime.
Schimbarea periuţei de dinţi

Periuţele electrice au devenit din ce în ce mai căutate deşi
nu există dovezi concrete conform cărora ar fi mai bune
decât periuţele manuale pentru îndepărtarea resturilor
alimentare. Folosirea corectă realizează probabil în egală
măsură o îndepărtare eficientă a plăcii microbiene şi
a detritusurilor organice. Indiferent de alegerea făcută
trebuie să ţinem cont că tehnica periajului dentar este
foarte importantă. Medicul dentist ne poate ajută să
cunoaştem tehnica corectă, dar şi să alegem periuţa de
dinţi potrivită nouă.
Un periaj corect se efectuează dinspre gingii spre vârful
dinţilor, de cel puţin două ori pe zi şi trebuie să dureze
între două şi cinci minute. Dacă sunteţi indecişi cu privire
la alegerea periuţei potrivite, ar trebui să ţineţi cont de
următoarele aspecte:
- Alegeţi întotdeauna o periuţă cu peri moi, deoarece
perii duri pot produce retragerea gingiilor. Perii moi sunt
flexibili şi curață eficient zona de la baza dinţilor, fără a
leza gingia.
- Capul periuţei trebuie să fie suficient de mic pentru a
pătrunde în locurile greu accesibile ale cavităţii bucale.
Mânerul trebuie să permită ţinerea periuţei într-un mod
confortabil.

- Există câteva tipuri de periuţe cu peri sensibili la uzură,
care îşi pierd culoarea în momentul în care periuţă trebuie
schimbată.
- Este important să schimbaţi periuţa după ce v-aţi
recuperat după o răceală, infecţie în gât sau gură. Microbii
pot rămâne pe periuţă, ducând la reinfectare.
Igienizarea periuţei de dinţi
Periuţa de dinţi poate fi un mobil pentru foarte mulţi
microbi, însă nu s-a dovedit că acest fapt ar avea implicaţii
majore. Igienizarea este de obicei utilă în prevenirea
reinfectării cu bacteriile unei afecţiuni anterioare. Multe
persoane acoperă periuţă cu un capac de protecţie
sau o depozitează într-un spaţiu închis. Acest fapt este
dăunător, deoarece umezeală acumulată
este un mediu prielnic pentru înmulţirea
bacteriilor şi a altor microorganisme. Pentru
igienizarea corespunzătoare a periuţei vă
stau la dispoziţie produsele specializate de pe
piaţă. Soluţia alternativă este lăsarea periuţei
într-o soluţie antibacteriană.
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- Nu există nici o dovada conform căreia periuţele electrice
sunt mai eficiente decât cele clasice. Periuţele electrice
sunt în general recomandate persoanelor cu deficienţe

- Dacă periuţa se uzează în câteva săptămâni, înseamnă
că periajul este excesiv de puternic şi poate produce
retragerea gingiilor şi ulceraţii dureroase.
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- Forma gâtului sau a mânerului nu are un rol semnificativ
în eficiența periajului.

- Periuţa se schimbă la fiecare trei luni sau când perii se
încovoaie. Indiferent de grija cu care igienizaţi periuţa
după fiecare spălare, microbii se acumulează în timp.
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Zâmbetul este unul din elementele, care conturează
modul în care sunteţi perceput de către cei din jurul
dumneavoastră. Va ajută să degajaţi căldură şi simpatie. Vă
ajută să aveţi încredere în propria persoană şi să transmiteţi
acest lucru celor din jur. În aceste condiţii, aţi lasa pe
oricine, să se ocupe de zâmbetul dumneavoastră? sau aţi
apela la nişte profesionişti care ştiu să vă sfătuiască şi să vă
însoţească pe drumul spre o dantură perfectă.

Cum să ai o dantură perfectă?
Un zâmbet perfect nu poate fi niciodată obţinut fără o
atenţie deosebită acordată sănătăţii.
Problemele dentare apar cu timpul şi sunt neglijate de
mulţi dintre noi, iar vizita la stomatolog se face doar
atunci când intervine durerea. Ce simplu ar fi dacă am
conştientiza (nu doar am afla) cât de simplu putem evita
problemele în acest domeniu!
Dobândirea deprinderilor de autoîngrijire şi tratament,
modificarea modului în care oamenii înţeleg şi apreciază
intervenţiile medicului stomatolog nu se pot obţine
decât prin introducerea unor programe susţinute de
prevenire care să se adreseze fiecăruia dintre noi, dar şi
unor întregi colectivităţi.
Datele statistice arată că afecţiunile stomatologice ocupă
primul loc între toate îmbolnăvirile organismului. Astfel
găsim o prevalenţă a cariei dentare în rândul populaţiei
de peste 90%; peste 60% din populaţie prezintă anomalii
dento-maxilare şi peste 60% din populaţia de peste 35
de ani prezintă parodontopatii.
Este esenţial ca fiecare dintre noi să afle importanța
îngrijirii permanente a dinţilor, să cunoască simptomele
afecţiunilor buco-dentare şi a modului în care acestea
determină alte afecţiuni ale organismului.
Prin înţelegerea acestor informaţii în familie, la şcoală, iar
mai târziu la vizitele la medicul stomatolog putem trece
de la faza de “a afla despre”, la „a înţelege şi a conştientiza”
cum putem preveni.
Pasta de dinţi
De fiecare dată când trebuie să cumperi pasta de dinţi, te
afli în faţa unei decizii difícile: să alegi o pastă de dinţi care
să îţi protejeze dantura împotriva plăcii bacteriene sau o
pastă pentru dinţi albi şi strălucitori, să alegi respiraţia
proaspătă sau să lupţi împotriva cariilor?
Sunt atât de multe opţiuni, atât de multe paste de dinţi
care îţi promit dantura perfectă fără prea mult efort,
încât devine foarte dificil să alegi pasta potrivită pentru a
combate cât mai multe probleme.
Cea mai eficientă pastă de dinţi este cea cu un complex
de substanţe care să protejeze şi structura, să menţină şi
curăţenia şi să lupte şi împotriva bacteriilor.
Periuţa de dinţi
Dinții nu au o suprafaţă dreaptă, sunt mai degrabă ca un
relief complicat. De aceea, trebuie să te asiguri că periuţa
de dinţi se mulează perfect pe suprafaţa dinţilor, ca să
cureţe eficient şi să înlăture tartrul chiar şi de la baza lor.

Un periaj corespunzător care să asigure o igienă orală
corectă se face în două minute dacă ai periuţă electrică
şi în 5-6 minute dacă foloseşti o periuţă manuală, dar
trebuie să te asiguri că tehnica de periaj pe care o
foloseşti este însuşită corect şi efectuată complet.
Periajul dentar
Cu toţii ştim că, pentru a avea dinţi sănătoşi şi frumoşi,
trebuie să începem şi să încheiem ziua cu periaj dentar.
Specialiştii în igienă orală ne sfătuiesc să nu neglijăm sub
nicio formă spălatul pe dinţi seară, după ultima masă,
înainte de culcare.
Acesta este esenţial deoarece placa microbiană şi
resturile alimentare rămase în cavitatea bucală peste
noapte, în condiţii constante de temperatură şi umiditate,
favorizează dezvoltarea florei microbiene şi potenţează
acţiunea dăunătoare a microbilor asupra dintelui.
Deşi dimineaţa simţi o nevoie mai mare de a fugi la baie şi
a te spala pe dinţi, periajul de seară este la fel de important
ca şi cel de dimineaţă. Pe lângă o igienizare evidentă a
întregii gurii, periajul de dimineaţă funcţionează şi că
un masaj al gingiei, ce stimulează tonusul şi circulaţia
vaselor de sânge din gingie.
Aţa dentară
Deşi poate părea un procedeu mai complicat, fără
rezultate imediat vizibile, folosirea aței dentare este un
pas important pentru o cavitate bucală sănătoasă. A te
spala pe dinţi fără să foloseşti şi aţă dentară este că şi cum
ţi-ai spală doar 65% din corp, restul de 35% rămânând
murdar.
Apa de gură
Un ultim pas pentru o igienă corectă şi completă este
folosirea apei de gură. Pe lângă curăţarea mecanică
realizată prin periaj, folosirea apei de gură completează
îngrijirea prin înlăturarea bacteriilor care se află pe
mucoase şi care prin periaj nu sunt îndepărtate suprafeţele cervicale (din vecinătatea gingiei) şi proximale
(obrajii şi limba).
Ca şi în cazul aței dentare, apa de gură este completarea
pastei de dinţi, pentru că ajunge în acele zone în care
periajul este mai dificil. Folosirea apei de gură din aceeaşi
gamă ca şi pasta de dinţi, potenţează efectul celei din
urmă, oferindu-ţi o protecţie completă împotriva celor
mai frecvente probleme dentare.

Bruxismul
Ce este bruxismul?
Dacă vă treziţi cu dureri de cap sau o durere acută,
asemănătoare strângerii într-o menghină, puteţi fi una
dintre multele persoane care scrâşnesc din dinţi în timpul
nopţii. Mulţi indivizi pot fi inconştienţi de faptul că suferă
de această afecţiune (denumită bruxism) deoarece
aceasta se manifestă adesea noaptea, în timpul somnului.
Stomatologul dumneavoastră poate detecta, în general,
simptomele degradării danturii. Bruxismul este termenul
tehnic utilizat pentru a strânge şi scrâşni din dinţi care
duce la abrazarea danturii şi la dureri faciale. Persoanele
care scrâşnesc şi strâng din dinţi, numiţi bruxomani,
mușcă adânc în momente inadecvate, cum ar fi în timpul
somnului. Pe lângă scrâşnirea dinţilor, bruxomanii îşi
mușcă şi unghiile, creioanele sau mestecă interiorul
obrajilor. De obicei această boală este diagnosticată
foarte târziu deoarece cei care suferă de bruxism nu
realizează că prezintă simptomele bolii. Alte persoane
cred în mod eronat că dintîi trebuie să se atingă tot
timpul. Aproximativ una din patru persoane suferă de
bruxism, care poate fi tratat de stomatologii noştri.
Bruxismul poate dăuna?
Direct sau indirect, bruxismul poate cauza multe
probleme. Scrâşnetul dinţilor poate duce la abrazarea
sau la pierderea dinţilor. Pacienţii îşi pot pierde
literalmente părţi ale dinţilor, efectul fiind degradarea
sau fisurarea smalţului. Persoane care de altfel au o
dantură şi gingii sănătoase, pot strânge din dinţi atât
de des şi atât de tare încât de-a lungul timpului dantura
poate capăta sensibilitate şi pot experimenta dureri de
mandibulă şi de cap. Muşcăturile puternice care nu sunt
asociate mestecării pot duce la mobilitatea patologică a
mandibulei.
Care sunt simptomele bruxismului?

Ce cauzează bruxismul?
Sunt necesare studii mai aprofundate pentru a determina
cauza exactă a bruxismului, dar se crede că factorii
declanşatori sunt atât de ordin psihic, cât şi fizic. Printre
factorii care contribuie la apariţia bolii se numără stresul
sau dereglări ale somnului, o muşcătură anormală sau
dinți fracturați sau lipsă.
Ce se poate face în privinţa bruxismului?
Există mai multe metode de tratament al bruxismului.
Stomatologii noştri specializaţi în cosmetică dentară
vor stabili care tratament unic sau care combinaţie de
tratamente este adecvată pentru dumneavoastră. În
cazul în care stresul este cauza cea mai importantă a
bruxismului, este nevoie ca pacienţii să găsească metode
de relaxare. Persoanele pentru care este dificil să iși
gestioneze stresul, pot avea nevoie de ajutor specializat
sau stomatologii noştri le pot prescrie un relaxant
muscular pentru a-şi relaxa musculatura mandibulară.
În multe cazuri putem prescrie gutiere nocturne, care
împiedică manifestarea simptomelor bruxismului în
timpul somnului. Pentru a ameliora durerile musculare,
poate fi necesară terapia fizică.
Obiectivul terapiei este să determine bruxomanul să îşi
schimbe comportamentul învăţând modalitate adecvată
de relaxare a limbii, dinţilor şi buzelor. Atunci când anumite
persoane devin conştienţi de problemă, simplul sfat de
a-şi relaxa limba în sus, cu arcadele dentare separate şi
buzele închise, poate fi suficient pentru a-i determina să-şi
schimbe comportamentul, eliminând astfel disconfortul.
Cu toate acestea, stomatologul poate realiza
un dispozitiv bucal, cum ar fi gutiera nocturnă,
care este menită să absoarbă forţă muscăturii
care cauzează leziuni şi dureri, precum şi
să ajute la schimbarea comportamentului
pacientului.
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Scrâşnitul dinţilor este un simptom obişnuit pentru
multe persoane într-un moment dat. Dacă prezentaţi
dureri faciale, oboseală cronică sau alte probleme, poate
fi nevoie de administrarea unui tratament. Discutaţi cu
stomatologul dumneavoastră dacă credeţi că suferiţi de
bruxism. În timpul unui consult stomatologic obişnuit,
în general verificăm şi simptome fizice ale bruxismului.
Dacă observăm semne ale bruxismului, starea pacientului
poate fi supravegheată pe parcursul mai multor şedinţe,
pentru a fi siguri de existenţa problemei înainte de a
recomanda şi de a începe tratamentul. Atunci când
o persoană suferă de bruxism, marginile dinţilor sunt
plate. Dantura este atât de degradată încât smalţul este
abrazat, lăsând expus interiorul dinţilor, care se numeşte
dentină. Atunci când este expusă, dentina poate deveni

sensibilă. Bruxomanii pot prezenta dureri ale articulației
temporo-mandibulare (ATM) care se pot manifesta prin
pocniri şi cracmente articulare. Femeile, care sunt mult
mai susceptibile de afecţiuni ale articulației temporomandibulare (AATM), prezintă şi un risc ridicat de afecţiuni
de tipul bruxismului, posibil datorită faptului că este mult
mai probabil să sufere de leziuni ale ţesutului mandibular
din cauza scrâşnetului şi strângerea dinţilor. Stresul şi
anumite tipuri de personalităţi pot reprezenta cauza
esenţială a bruxismului. De-a lungul istoriei omenirii,
bruxismul a afectat indivizii care suferă de tensiune
nervoasă. Mania, durerea şi frustarea pot provoca apariţia
bruxismului. Persoanele cu un grad ridicat de agresivitate,
de competitivitate şi care sunt foarte grăbiţi prezintă şi
ele un risc mare de a fi afectate de bruxism.

De ce se recomandă o gutieră nocturnă sau un alt
dispozitiv de apărare?

cerebrală) sau aflaţi sub tratament medicamentos special
se confruntă şi ei cu această problemă.
Diagnosticarea bruxismului
O mulţime de copii care scrâşnesc din dinţi nu sunt nici
măcar conştienţi de asta, aşa că de multe ori fraţii sau
părinţii sunt cei care identifică problema.
Câteva semne ale bruxismului la copii:
- Sunetul scârţâit atunci când copilul doarme;
- Dureri de falcă sau de faţă dimineaţa;
- Durere la mestecat.

Dacă este proiectat corect, dispozitivul de protejare
împotriva muscăturii ajută la împiedicarea mobilităţii
patologice a dinţilor, la protejarea reconstrucțiilor cu
ceramică şi la protejarea danturii de abrazare datorată
scrâşnetului şi strângerii din dinţi. O gutieră nocturnă
este un dispozitiv pentru cavitatea bucală, din plastic,
care este purtat pe timpul nopţii pentru a preveni
scrâşnetul dinţilor. O spatulă linguală este un dispozitiv
de plastic care împiedică dinții să între în contact. În
anumite cazuri, cum ar fi supraocluzia verticală, poate, în
final, să îmbunătăţească gradul de intensitate al ocluziei.
O metodă utilizată pentru tratarea leziunilor provocate
de cazuri mai serioase de bruxism implică reconturarea
sau reconstrucţia suprafeţelor ocluzate prin coroane sau
inlay sau o reconstrucţie totală a cavităţii bucale.

Bruxismul la copii
Cauzele bruxismului
Deşi au fost efectuate studii, nimeni nu ştie exact ce
anume cauzează bruxismul. În unele cazuri, copiii pot
scrâşni din dinţi deoarece nu le este corect aliniată
dantura. Alţii o fac ca răspuns la durere, cum ar fi o durere
de urechi sau o erupţie dentară.
Scrâşnitul din dinţi ar putea fi o modalitate de calmare a
durerii (ca atunci când îţi freci un muşchi afectat de febra
musculară).
Stresul – tensiunea sau furia – este o altă cauză. De
exemplu, un copil şi-ar putea face griji în legătură cu un
test la şcoală sau cu o schimbare în rutina zilnică (naşterea
unui frate sau apariţia unui profesor nou). Chiar şi cearta
cu părinţii şi fraţii poate provoca suficient stres cât să î-i
facă pe micuţi să îşi încleşteze maxilarul şi să scrâşnească
din dinţi în timp ce dorm.
Unii copii hiperactivi dezvoltă, de asemenea, bruxism.
Uneori, copiii cu afecţiuni medicale (cum ar fi paralizie

Dacă crezi că micuţul tău scrâşneşte din dinţi prea des şi
prea tare, mergi cu el la dentist. Acesta va examina dintîi
să vadă dacă au smalţul tocit, dacă există crăpături sau
sensibilitate ridicată.
Examinarea va ajuta medicul să determine dacă scrâşnitul
este cauzat de factori anatomici (alinierea dinţilor) sau
psihici (stres) şi va sugera un plan de tratament eficient.
Cum ajutăm copiii cu bruxism
Cel mai important lucru este relaxarea înainte de culcare
– de exemplu, făcându-le copiilor o baie caldă sau un
duș.
În cazul în care bruxismul este cauzat de stres, întreabă-ţi
copilul ce anume îl supără şi caută o modalitate de a-l
ajuta.
În cazuri rare, relaxarea nu contribuie la ameliorarea
bruxismului. În cazul în care copilul tău are probleme cu
somnul sau se poartă altfel decât de obicei, medicul ţi-ar
putea sugera o evaluare suplimentară. Acest lucru poate
ajută la determinarea cauzei de stres şi la stabilirea unui
tratament adecvat.
Cât durează bruxismul?
Bruxismul din copilărie este, de obicei, depăşit până la
adolescenţă. Majoritatea copiilor se opresc din scrâsnit
din dinţi atunci când li se schimbă dinții de lapte. Cu
toate acestea, nu este imposibil că unii să continue să îşi
scrâşnească dințiii chiar şi în adolescenţă. Dacă bruxismul
este cauzat de stres, acesta va continua până în momentul
în care factorul de stres este îndepărtat.
Prevenirea bruxismului
Deoarece bruxismul este răspunsul natural al unui copil
la creştere şi dezvoltare, cele mai multe cazuri nu pot
fi prevenite. Bruxismul indus de stres poate fi evitat,
totuşi, discutând cu copilul despre sentimentele sale şi
ajutându-l să facă faţă problemelor.

Implantul dentar
Ce este implantul dentar?
Implanturile dentare sunt o alternativă sigură (fapt
demonstrat clinic) şi estetică a coroanelor, a punţilor sau
a protezelor dentare. Deoarece restaurările pe implant
arată şi se simt aproape că dinții naturali, acestea oferă
un nou nivel de confort, siguranţă şi încredere faţă de
metodele tradiţionale de tratament.

probleme ale purtătorilor de proteze, probleme care
includ şi adaptarea precară, iritarea gingiilor, dificultate
la masticaţie şi vorbire. Rezultatul este confort sporit şi
încredere.
Ce presupune procedura de implantare?
Plasarea unui implant dentar presupune parcurgerea mai
multor paşi, care acoperă o perioada de timp ce variază
între 4 şi 9 luni. Procedura tipică include:

Cum funcţionează?
Un implant dentar este o mică “ancora” din titan, care
se introduce în osul maxilar, pentru a lua locul rădăcinii
dentare care lipseşte. După osteointegrare (când osul din
jurul implantului s-a vindecat şi a “îmbrăcat” implantul),
se ataşează un dinte la capătul implantului. Acest nou
dinte arată, se simte şi funcţionează că un dinte natural.

- Consultaţia înaintea începerii tratamentului: După o
evaluare atentă a istoricului dumneavoastră medical şi
a stării sănătăţii generale şi orale, practicianul decide
dacă sunteţi un bun candidat pentru un implant dentar.
Dacă sunt îndeplinite condiţiile necesare, urmează
nişte investigaţii mai amănunţite, legate de structurile
anatomice ce vor fi implicate în tratament.

Care sunt avantajele?
Alegerea implantului dentar că varianta de tratament,
poate oferi un număr însemnat de avantaje:
- Păstrarea particularităţilor anatomice. În cazul în care
aveţi dinţi lipsă, osul maxilar, deoarece nu mai este
solicitat, începe să se atrofieze o dată cu trecerea timpului.
Această rezorbție osoasă ajunge să modifice structura
facială şi implicit fizionomia. Implanturile dentare pot
ajuta la prevenirea şi oprirea rezorbției osoase astfel încât
aspectul dumneavoastră să nu se modifice.

- Îngrijirea corectă: Medicul dumneavoastră vă va
da informaţiile necesare îngrijirii corecte ale noilor
dumneavoastră implante, înainte, în timpul
şi după terminarea tratamentului. Urmând
o rutină regulată, formată dintr-o igienă
orală atentă şi controale regulate, implantele
dumneavoastră dentare vor arata, vor
funcţiona şi vă vor oferi confort pentru mulţi
ani.
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- Încredere. Implanturile dentare ferm ancorate nu alunecă
şi nu se mişcă. Astfel se înlătură unele din principalele

- Protezarea pe implant: În timpul acestei faze, medicul
ampretează situaţia dumneavoastră şi împreună cu
laboratorul dentar creează noul dinte, pentru o restaurare
naturală.
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- Păstrarea dinţilor sănătoşi. Implanturile dentare sunt
o alternativă mai bună, pe termen lung, la clasicele
punţi dentare, deoarece nu mai trebuiesc şlefuiţi
dinții adiacenţi, sănătoşi, pentru a reface o lipsă. Dinții
dumneavoastră naturali, sănătoşi nu sunt compromişi.

- Plasarea implantului: Medicul plasează implantul
dentar în osul maxilar, sub anestezie locală, sau în unele
cazuri (rare) generală. În următoarele luni se va forma os
împrejurul implantului, ancorându-l în poziţie. În funcţie
de situaţia dumnavoastră, după vindecare, se va mai
face o mică intervenţie prin care se va crea spaţiul de
comunicare dintre implant şi dintele ce va urma să fie
montat.

What We Believe
It should be no surprise that serving clients is at the
core of our mission. But We also hope we’re creating
a place where talented people want to work. The
way we articulate our mission and values reflects
these dual ambitions and is the bedrock of our firm.
We take the initiative to create an experience for
a customer that was well beyond anything that
the customer could have expressed. That’s being
genuine and making the business your own.
While listening is critical to creating a connection,
business success requires the discovery of each
customer’s needs and individual situation. In a
strange way, the customer relationship begins the
same way a romantic relationship does—by seeking
an understanding of another person’s wants and
desires. Sadly, many relationships (both customer
and romantic) come to an end simply because one
or both parties stop their process of discovery.
Discovery is essential to developing a unique and
genuine bond. It is through inquiry that we find out
the special qualities of all customers and sometimes
help them gain an awareness of needs that even
they didn’t know they had.

Our Mission
To help our clients make distinctive, lasting, and
substantial improvements in their performance and
to build a great firm that attracts, develops, excites,
and retains exceptional people. To focus on state of
the art technologies and high value solutions. To
deliver integration an innovation to clients.
We constantly strive to understand the objectives
of our customers and provide them with new ideas
and customized products to help them strengthen
their competitiveness and performance in their
own industries, both locally and globally.
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