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Capitolul 1

DE CE ESTE IMPORTANTÃ SÃNÃTATEA
ORALÃ?

Cu siguranþã cã fiecare dintre noi a auzit vorbindu-se despre cât de
important este sã ne menþinem sãnãtoºi pentru o dezvoltare cât mai bunã
a organismului nostru. 

Însã ce importanþã are sãnãtatea oralã? Ce reprezintã pentru fiecare
dintre voi?

De cele mai multe ori, rãspunsul pe care fiecare îl oferã se reflectã
într-un zâmbet sãnãtos (fig. 1). 

Nu putem fi sãnãtoºi fãrã un zâmbet sãnãtos! 

Haideþi sã analizãm ce anume s-ar putea întâmpla dacã…..

Lipsa igienei orale  poate duce la → Apariþia cariilor ºi inflamaþiei
gingivale → Durere → Rezultate scãzute la ºcoalã, absenteism →
Alimentaþie deficitarã ºi alterarea fizionomiei → Pierdere a dinþilor care
duce la → Apariþia pe termen lung a problemelor de sãnãtate generalã 
(fig. 2).
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Figura 1. Importanþa sãnãtãþii orale (preluat din1)
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Cum vã puteþi da seama dacã dinþii voºtri sunt în primejdie?

Tabelul 1. Semne ºi simptome ale afecþiunilor orale

Figura 2. Consecinþele lipsei igienei orale (preluat din 1)

SIMPTOME 
Masticaþie dificilã

Igiena oralã greu de efectuat 
din cauza durerii

Halena (respiraþia
urât mirositoare)

Pete maronii pe dinþi
Carii
Buze crãpate                                     
Gingii inflamate care pot  
sângera dupã periaj
Prezenþa tartrului pe dinþi

SEMNE
Zâmbetul absent 

Faþa încruntatã, tristã

Refuzul de a mânca

Durere persistentã

Emoþii exprimate prin plâns,

atacuri de furie, etc

Absenþa implicãrii în activiþãþi ºcolare
ºi  incapacitatea de a se concentra 

Absenþa încrederii în propria
persoanã

Uneori, hiperactivitate

Tendinþa de a acoperi gura cu mâna



Ce puteþi face?  

1. Cereþi ajutorul medicului dentist!  Printr-o primã consultaþie
puteþi stabili care sunt problemele cu care vã confruntaþi. 

2. Mergeþi regulat la consult (din 6 în 6 luni).
3. Periaþi zilnic dinþii, atât dimineaþa, cât ºi seara.
4. Folosiþi aþa dentarã, apa de gurã, dupã cum vã sfãtuieºte medicul

dentist.
5. Fiþi atenþi la alimentaþie: sã fie bogatã în vitamine ºi minerale, dar

sãracã în carbohidraþi (în special dulciuri) ºi sucuri carbogazoase
dulci.

DENTIÞIA

Oamenii prezintã douã dentiþii (douã rânduri de dinþi): dentiþia
temporarã (dinþi de lapte – care se schimbã) ºi dentiþia definitivã (dinþi
definitivi - care nu se mai schimbã). 

Dinþii sunt aºezaþi pe arcadele dentare: maxilar (superior) ºi
mandibulã (inferior).

Dinþii temporari (ai copiilor) sunt în numãr de 20 ºi se schimbã
complet pânã la vârsta de 13 ani. Aceºtia sunt împãrþiþi în:

• Incisiv central
• Incisiv lateral
• Canin
• Molar 1
• Molar 2

Cei 5 dinþi sunt prezenþi simetric la maxilar (arcada superioarã), în
total fiind 10 dinþi. 

Acelaºi numãr ºi aceeaºi ordine se întâlneºte ºi la mandibulã (arcada
inferioarã) (fig. 3).

Dinþii definitivi apar dupã vârsta de 6 ani, o datã cu apariþia
,,molarului de 6 ani”. În dentiþia definitivã întâlnim 32 de dinti, pe o
hemiarcadã (jumatate de arcadã) se întâlnesc urmãtorii dinþi (fig. 4):

• Incisiv central

Ghid de educaþie de educaþie pentru sãnãtatea oralã 
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• Incisiv lateral
• Canin
• Premolar 1
• Premolar 2
• Molar 1 (molar de 6 ani) – se numesc aºa pentru cã aceasta este

vârsta când apar
• Molar 2 (molar de 12 ani)
• Molar 3 (molar de minte) – apare în general dupã vârsta de 18 ani. 
Dintele este format din douã pãrþi anatomice: coroana ºi rãdãcina

(fig. 5).

CE ESTE COROANA?

• Porþiunea dintelui vizibilã în cavitatea bucalã
• Ajutã la mestecarea alimentelor, la pronunþia cuvintelor ºi conferã

un aspect plãcut feþei
• Este direct expusã la factorii dãunãtori sãnãtãþii dintelui (placa

dentarã microbianã)
• Este acoperitã de smalþ
• Sub stratul de smalþ se aflã dentina

Figura 3. Componenþa dentiþiei de lapte

(preluat din 2)

Figura 4. Componenþa dentiþiei adulþilor

(preluat din 3)



Ghid de educaþie de educaþie pentru sãnãtatea oralã 

adresat adolescenþilor

9

SMALÞUL
§ Este stratul extern al coroanei
§ Este cel mai dur þesut al organismului
§ Este compus din minerale (96%), apã ºi componente organice
§ Este primul strat afectat de carie

DENTINA
§ Este stratul situat imediat sub stratul de smalþ
§ Este mai puþin durã decât smalþul
§ Este alcãtuitã din minerale (70%), componente organice (20%) ºi

apã (10%)
§ Reprezintã cea mai mare parte a coroanei
§ Acoperã în totalitatea pulpa dintelui.

CE ESTE RÃDÃCINA?

• Este porþiunea dintelui aflatã în os, care nu este vizibilã la nivelul
cavitãþii bucale

• Ea ajutã la fixarea dintelui în os 

Figura 5. Structura dintelui (preluat din 4)



• În funcþie de tipul dintelui (incisiv, canin, premolar, molar) ºi
localizarea dintelui (anterior-în faþã sau posterior-în spate),
rãdãcinile au forme ºi mãrimi diferite, iar numãrul lor variazã.

CEMENTUL
§ Este stratul care acoperã rãdãcina
§ Se aflã în contact cu osul în care stã rãdãcina, fiind legat de os prin

ligamente (asemãnãtoare unor fire)
§ Este mai puþin dur decât dentina care se aflã dedesubt.

CE ESTE PULPA DENTARã?

• Asigurã nutriþia dintelui
• Este formatã din vase ºi nervi
• Se inflameazã dacã procesul carios ajunge aici ºi apare durerea

CE ESTE PARODONÞIUL ?

• Reprezintã þesuturile care fixeazã dinþii în oasele maxilare
• Este alcãtuit din parodonþiu superficial ºi profund

Parodonþiul superficial (gingia) este alcãtuit din gingie fixã,
margine gingivalã liberã ºi papile interdentare (fig. 6).
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1 - Marginea gingivalã liberã

2 - Papila interdentarã

3 - Gingia fixã    

Figura 6. Structura parodonþiului superficial (preluat din 5)



Cum aratã gingia sãnãtoasã? 

Gingia sãnãtoasã are :
• Culoarea roz deschis, cu unele variaþii în funcþie de rasã
• Consistenþa fermã, nu se desprinde de dinte
• Papila interdentarã care ocupã tot spaþiul interdentar

Parodonþiul profund este suportul dintelui alcãtuit din
ligamentele periodontale care leagã rãdãcina de os.

Funcþiile dinþilor

1. Rol în masticaþie 

• Este principala funcþie a dinþilor, prima etapã a procesului de
digestie. În lipsa dinþilor, procesul de digestie este mult îngreunat,
ceea ce duce la dereglãri importante în absorbþia alimentelor
(lipsa de elemente esenþiale - vitamine, calciu ºi alte minerale).
De asemenea, înghiþirea alimentelor nemestecate poate duce la
apariþia bolilor sistemului digestiv (gastritã, ulcer).

În funcþie de poziþia lor în cavitatea bucalã, dinþii au rol
în muºcarea, sfâºierea sau mestecarea alimentelor.

Astfel, incisivii au rol în muºcarea din alimente (fig. 7).
Caninii au rol în sfâºierea alimentelor.

Ghid de educaþie de educaþie pentru sãnãtatea oralã 
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Figura 7. Rolul incisivilor (preluat din 6)
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2. Rol estetic

Dinþii, în special cei situaþi în partea din faþã a cavitãþii bucale, au un
pronunþat rol estetic. 

Figura 8. Rolul caninilor (preluat din 7)

Figura 9. Rolul molarilor (preluat din 8) 

Molarii au rol în mestecarea ºi sfãrâmarea alimentelor.
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Poziþia, forma ºi culoarea dinþilor joacã un rol accentuat în definirea
personalitãþii individuale.

3. Rol fonetic  

Incisiviii joacã un rol important în pronunþia consoanelor ( S, Z, D,
T, V, F)

Figura 10. Importanþa dinþilor 

în esteticã (preluat din 9, 10)

Figura 11. Importanþa dinþilor 

în esteticã (preluat din 9, 10)

Figura 12. Aspectul unei dentiþii armonioase (preluat din 11) 
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Figura 13. Pronunþarea cuvântului “THE” în limba englezã (preluat din 12)
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Capitolul 2

CARIA DENTARÃ ªI GINGIVITA, 
AªA-NUMITELE ,,BOLI ALE PLÃCII

DENTARE MICROBIENE”

Caria dentarã afecteazã coroana ºi rãdãcina dintelui (pãrþile dure)
în urma acþiunii plãcii dentare microbiene ºi tartrului. Apariþia cariei
dentare este cauzatã, în principal, de acumularea anormalã a unui numãr
crescut de bacterii la nivelul cavitaþii orale, care nu au fost îndepãrtate
printr-o igienizare regulatã ºi corectã (prin periaj) ºi implicit a zaharurilor
sau a amidonului din alimentaþia noastrã, ce vor permite acestor bacterii
secreþia de acizi, care vor duce la demineralizarea dintelui ºi formarea de
cavitãþi (fig. 14).

Figura 14.  Mecanismul de formare al cariei dentare
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Cum observaþi placa dentarã microbianã?

Se poate observa fie cu ochiul liber, ca o peliculã aderentã pe
suprafaþa dinþilor, fie dupã colorare de cãtre medicul dentist cu o substanþã
specialã denumitã revelator de placã.

Figura 15. Aspect microscopic al plãcii dentare microbiene (preluat din 13)

Figura 16. Placa microbianã vizibilã 
(preluat din colecþie personalã)   

Figura 17. Placa microbianã coloratã
(colecþie personalã))   



Tartrul dentar este placa dentarã microbianã mineralizatã, un
depozit dur care se observã cu ochiul liber (fig. 18). Se poate curãþa doar
în cabinetul stomatologic prin detartraj (fig. 19).

Gingivita este inflamaþia pãrþilor moi ce înconjurã dinþii, ce se
datoreazã, de asemenea, plãcii dentare microbiene, care nu a fost
îndepãrtate printr-un periaj regulat ºi corect (fig. 20, 22) ºi datoritã
prezenþei tartrului (fig. 18). Inflamaþia gingivalã poate apare frecvent la
purtãtorii aparatelor ortodontice fixe, care nu se igienizeazã corespunzãtor
recomandãrilor medicului dentist/ortodont (fig. 19). 

Alþi factori care pot influenþa apariþia cariilor ºi inflamaþia gingiei
sunt:

Ghid de educaþie de educaþie pentru sãnãtatea oralã 
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Existã categorii de alimente care nu
sunt bune pentru sãnãtatea oralã:
dulciurile, produsele fãinoase, produse
lipicioase, care se fixeazã pe dinþi ºi dacã
nu sunt îndepãrtate duc la apariþia cariei
ºi îmbolnãvirea gingiei.

Existã alimente care favorizeazã
autocurãþirea dinþilor ºi protecþie anti-
carie: cele dure, fibroase, bogate în
vitamine.

Aparatele ortodontice au un efect
bun de aliniere a dinþilor, dar nu trebuie
uitat cã la nivelul lor se strâng multe
resturi alimentare ºi bacterii care dacã
nu sunt îndepãrtate prin periaj ºi alte
metode suplimentare, duc la afectarea
gingiei ºi colorarea dinþilor.

Fumatul este dãunãtor nu doar pentru efectul de colorare al dinþiilor ºi mirosul
neplãcut al gurii pe care îl produce, ci ºi prin reducerea circulaþiei sângelui din gingie
ºi astfel gingia nu mai este hrãnitã corespunzãtor ºi se va îmbolnãvi.

Figura 18. Aspectul tartrului dentar

(preluat din 14)

Figura 19. Aspectul dinþilor dupã

detartraj (preluat din 14)
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Cum se manifestã gingivita?

Reþinem cã gingivita este
forma reversibilã de suferinþã a
gingiei, ceea ce înseamnã cã dacã
periem corect ºi zilnic dinþii ºi
îndepãrtãm periodic tartrul dentar,
mergând la medicul dentist, aceasta
se vindecã, revenind la forma ºi
culoarea iniþiale! 

Gingivitã Aspect dupã detartraj ºi periaj corect

Figura 20 ºi Figura 21. Aspectul gingiei inflamate înainte ºi dupã tratament 

(preluat din 15)

Figura 22. Gingivitã la pacient cu

aparat  ortodontic (preluat din 16) 
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Capitolul 3

ÎNDEPÃRTAREA PLÃCII DENTARE
MICROBIENE PRIN PERIAJ DENTAR 

ªI FOLOSIREA MIJLOACELOR AUXILIARE

Periuþele de dinþi manuale sunt disponibile într-o varietate de tipuri,
cu peri de nylon care nu se impregneazã, se usucã relativ repede ºi
prezintã o varietate de forme ºi dimensiuni, fiind aºezaþi în poziþii
variabile, uneori cu indicatori de uzurã (fig. 23).

Tehnica de periaj manualã:

• se vor alege periuþe cu filamente de consistenþã medie;
• periuþa va fi orientatã paralel cu faþa lateralã a dinþilor, cu

filamentele în contact atât cu gingia cât ºi cu suprafaþa dentarã;
• faceþi o miºcare de rulare/mãturare dinspre superior spre inferior

la maxilar ºi dinspre inferior spre superior la mandibulã; 
• efectuaþi 8-10 miºcãri de mãturare pentru un grup de 2-3 dinþi

pornind dinspre posterior (regiunea molarã) fie la maxilar sau
mandibulã ºi sfârºindu-se pe partea posterioarã opusã;

• este important sã nu se înceapã mereu din aceeaºi zonã, ci sã se se
schimbe constant pentru un periaj eficient;

Figura 23. Tipuri de periuþe manuale (preluat din 17)



• suprafaþa internã a dinþilor posteriori se va peria prin aceeaºi
metodã pânã când se ajunge la zona de curburã (zona premolarã
ºi frontalã);

• pentru dinþii din faþã, partea interioarã, þineþi periuþa paralel cu
axul lung al dinþilor ºi faceþi o miºcare de mãturare dinspre gingie
spre marginea dintelui;

• suprafaþa molarilor ºi premolarilor pe care mestecaþi se va peria
executând 8-10 miºcãri ciculare;

• la final se vor peria ºi suprafeþele cele mai posterioare ale
ultimilor molari prin câteva miºcãri de mãturare (fig. 24).

De reþinut!  Periajul eficient se realizeazã de 2 ori pe zi, seara ºi
dimineaþa; periajul de dimineaþã se realizeazã imediat dupã trezire
sau dupã micul dejun, iar cel de searã se face imediat înainte de
culcare, fãrã a mai mânca sau bea dupã aceea, ce excepþia apei.

Cât timp trebuie sã  dureze un periaj? Un periaj trebuie sã dureze
între 3 ºi 5 minute pentru ambele arcade.

Clãteºti sau nu cavitatea bucalã cu apã de gurã dupã periaj? Se
poate clãti cu apa de gurã dupã periaj, dar numai dupã 30 de minute
deoarece majoritatea pastelor de dinþi conþin SLS (sulfat lauril de sodiu),
care determinã apariþia spumei în timpul periajului ºi inactiveazã unele
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Figura 24. Miºcãriile periajului corect (preluat din 18, 19)



substanþe active din apa de gurã. În cazul pastelor care nu conþin SLS,
clãtirea cu apã de gura se poate face imediat post-periaj.

Câte ceva despre periajul electric.....

Igienizarea zonelor interdentare ºi subgingivale este mai eficace
datoritã capului activ mic ºi rotund, precum ºi a miºcãrilor de vibrare cu
frecvenþã crescutã, mai puþin abrazive la nivel gingival. Totuºi, este
necesarã instruirea realizãrii tehnicii de periaj de cãtre medicul dentist,
pentru o mai bunã eficienþã a periajului electric. Un dezavantaj l-ar putea
constitui dificultãþile iniþiale în deprinderea tehnicii, dar ºi costurile
înlocuirii capului periuþei care le depãºesc pe cele ale periuþei manuale.

Periuþele electrice sunt indicate mai ales persoanelor cu dexteritate
redusã, celor cu handicap motor sau psihic, sau oricãrui individ care
preferã o astfel de periuþã, fiind mai facile pentru periaj (fig. 25).

Pastele de dinþi pe care le aveþi la dispoziþie sunt de diferite tipuri
(fig. 26):

¶ pentru prevenirea cariei dentare, care conþin fluor;
¶ paste antiplacã dentarã microbianã, care conþin diverºi agenþi

chimici (clorhexidinã, triclosan, etc.)
¶ paste antitartru;
¶ paste desensibilizante;
¶ paste de albire a dinþilor.
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Figura 25. Periuþa electricã (preluat din 20)
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Pentru a afla ce tip de pastã de dinþi trebuie sã folosiþi, în funcþie
de problemele pe care le aveþi, întrebaþi medicul dentist!

Metode auxiliare periajului utilizate pentru îndepãrtarea plãcii
dentare microbiene

Îndepãrtarea plãcii dentare microbiene se realizeazã în principal prin
periajul dentar ºi se completeazã cu mijloace auxiliare, mai ales în zonele
dintre dinþi, greu abordabile doar cu periuþa de dinþi obiºnuitã.

1. FIRUL DE AÞÃ DENTARÃ (DENTAL FLOSS)

Este indicat pentru îndepãrtarea plãcii dentare de pe feþele laterale
ale dinþilor, se indicã a fi folosit înainte de periaj.

Orice tip de aþã dentarã aþi folosi (ceratã sau nu), trebuie sã fiþi atenþi
la introducerea ei pentru a evita traumatismul gingiei. Urmãriþi aceste
instrucþiuni (fig. 27):

• Inseraþi cu grijã aþa dentarã între dinþi, duceþi cu blândeþe aþa
dentarã spre gingie, dar nu folosiþi forþã excesivã, pentru a nu leza
gingia. Îndoiþi aþa pe conturul dintelui astfel încât sã capete forma
literei C ºi glisaþi în sus ºi în jos pe suprafeþele dinþilor între care
s-a introdus.

• Repetaþi aceastã procedurã între toþii dinþii ºi nu uitaþi sã folosiþi
aþa ºi pe feþele cele mai din spate ale ultimilor molari.

• Aveþi la dispoziþie ºi aþa dentarã montatã în dispozitiv de unicã
folosinþã (fig. 28).

Figura 26. Pasta de dinþi (preluat din 21)
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2. PERIUÞELE
INTERDENTARE

Sunt indicate pentru curã-
þarea spaþiilor interdentare mai
largi (fig. 29) ºi a aparatelor
ortodontice fixe, numai la
indicaþia medicului dentist 
(fig. 30).

Figura 27. Tehnica folosirii aþei dentare (preluat din 22)

Figura 28. Dispozitiv de prindere a aþei  dentare (preluat din 22) 

Figura 29. Tipuri de periuþe interdentare

(preluat din 23)
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Cum se foloseºte periuþa interdentarã?

- Se introduce periuþa în spaþiile interdentare ºi se realizeazã
miºcãri de înainte ºi înapoi.

- Pentru a deprinde corect tehnica de igienizare, trebuie sã te
adresezi medicului dentist, care îþi va adapta tehnica pentru
situaþia ta.

De câte ori o utilizãm?   O DATÃ PE ZI !!!

3. DUªURILE BUCALE

Sunt folosite pentru îndepãrtarea plãcii dentare ºi a resturilor
alimentare, pentru masajul gingival, mai ales dacã purtaþi aparat
ortodontic, tot la recomandarea medicului dentist (fig. 31).

Figura 30. Tehnica de utilizare a periuþelor interdentare (preluat din 24)

Figura 31. Model de duº bucal (preluat din 25)



4. APELE DE GURÃ

Folosirea lor nu substituie periajul dentar, ci doar îl
completeazã! 

Nu alegeþi singuri tipul de apã de gurã, ci doar la indicaþia
medicului dentist!

Cum se foloseºte apa de gurã? Dupã periajul dentar, se dozeazã
aproximativ 20 ml de apã de gurã cu capacul special de la sticluþã (fig. 29)
ºi se clãteºte gura timp de 30 secunde minim, apoi se scuipã. 

Nu se înghite!

5. GUMA DE MESTECAT

Se foloseºte pentru îndepãrtarea plãcii dentare între periaje, spãlarea
suprafeþelor dentare prin stimularea secreþiei salivare ºi favorizarea
autocurãþirii. Se mestecã gumã fãrã zahãr, maximum 20 minute, dupã
care se aruncã. 

6. RÃZUªA PENTRU CURÃÞAT LIMBA

Se indicã a se folosi zilnic în timpul periajului pentru a curãþa limba
(fig. 33). Poate fi un dispozitiv separat sau ataºatã pãrþii opuse mânerului
periuþei de dinþi.
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Figura 32. Dozarea apei de gurã (preluat din 26)
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Halitoza oralã (mirosul urât al gurii) este cauzatã, în principal,
de prezenþa plãcii dentare microbiene pe limbã, de aceea este necesar
sã o curãþãm zilnic!

REÞINEÞI!
Aþa dentarã, periuþele interdentare, apa de gurã, duºul oral, gumele

de mestecat, rãzuºa pentru limbã NU înlocuiesc periajul dentar, ci îl
completeazã!

Figura 33. Tehnica folosirii rãzuºei pentru limbã (preluatã din 27)
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Capitolul 4

ROLUL ALIMENTAÞIEI ÎN APARIÞIA BOLII
CARIOASE

Apariþia cariei dentare este cauzatã, în principal, de acumularea
anormalã a unui numãr crescut de bacterii la nivelul cavitaþii orale, care
nu au fost îndepãrtate printr-o igienizare regulatã ºi implicit a zaharurilor
sau a amidonului din alimentaþia noastrã, ce vor permite acestor bacterii
secreþia de acizi, care vor duce la demineralizarea dintelui.

Vom analiza aici aspectele prin care alimentaþia joacã un rol
preponderent în apariþia cariei. 

1. Care sunt alimentele care favorizeazã apariþia cariei?

Cele care conþin zahãr ºi amidon

* Dulciuri * Bomboane * Biscuiþi * Chipsuri

* Prãjituri * Produse de patiserie * Sucuri acidulate * Îngheþatã

* Batoane de cereale * Dulceaþã /Gem * Miere * Iaurt cu fructe

2. Restul alimentelor care nu conþin zahãr joacã vreun rol în
formarea cariei? 

Produsele lactate – Dinþii sunt esenþial formati din calciu ºi fosfor.
Aceste douã elemente se regãsesc în produsele lactate. Prin consumul lor,
în perioada de formare al dinþilor, se furnizeazã dintelui calciu ºi fosfor,
ceea ce îl va face mai rezistent la atacul acid al bacteriilor ºi îl protejeazã
împotriva cariilor (fig. 34).

Produsele grase cu conþinut crescut lipidic – nu au rol în formarea
cariei dentare, din contrã, joacã un rol de biofilm protector pentru dinþi ºi
împiedicã fixarea bacteriilor pe suprafaþele dentare. 



Fructele ºi legumele – aport principal de vitamine ºi minerale, care
permit menþinerea sãnãtãþii cavitãþii bucale, participând la menþinerea
sãnãtãþii mucoasei ºi împiedicând acþiunea bacteriilor. Fructele ºi
legumele tari ºi/sau crude permit curãþarea cavitãþii orale ºi a dinþilor
astfel: dupã consumul lor creºte secreþia salivarã, ce duce dizolvarea
componentei microbiene ºi înlãturarea (parþialã) a plãcii dentare
microbiene (fig. 34). 

3. Frecvenþa ºi momentul alimentaþiei joacã vreun rol în
formarea cariei? 

Modul în care zaharurile sunt consumate este mai important în
formarea cariei decât cantitatea consumatã: 

• Gustãrile frecvente. Cei care iau gustãri frecvente între mese ºi
cei care obiºnuiesc sã bea sucuri carbogazoase sau cu un conþinut
mare de zahãr, riscã sã dezvolte carii dentare.

• Mâncând înainte de culcare produse de patiserie, care conþin
amidon sau bând lapte îndulcit, sucuri, sau alte bãuturi care conþin
zahãr, are ca rezultat depunerea acestora pe dinþi ºi stagnarea lor
acolo pentru câteva ore, devenind hranã pentru bacteriile
rãspunzãtoare de apariþia cariilor dentare.
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Figura 34. Alimente carioprotectoare (preluat din 28)



Recomandãri:

Ø Dupã mese ºi gustãri periaþi dinþii (dacã e posibil) sau clãtiþi
gura cu apã, mestecaþi o gumã!!! 

Ø Mâncaþi dulciuri doar la mese, nu ciuguliþi sau beþi bãuturi
cu zahãr pe întreg parcursul zilei!!!

Ø Lãsaþi dinþii in repaus alimentar câteva ore între mese!!!

4. Consistenþa alimentelor are influenþã asupra formãrii cariei?

Alimente dulci lipicioase, cum sunt caramelele, biscuiþii ºi
produsele de patiserie sunt foarte cariogene, dat fiind faptul cã rãmân mai
mult timp în cavitatea bucalã ºi la nivelul dinþiilor decât alte alimente cu
consistenþã mai fibroasã, cum sunt fructele ºi legumele, acestea din urmã
fiind mai rapid eliminate din cavitatea bucalã (fig. 35). 

Câteva precizãri în legãturã cu nutrienþii importanþi pentru
sãnãtatea oralã:

GRÃSIMILE   

G Realizeazã în jurul particulelor de glucide manºoane protectoare,
împiedicând parþial metabolizarea lor;

G Accelereazã pasajul glucidelor în cavitatea oralã;
G Formeazã pelicule protectoare în jurul structurilor dure dentare;
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Figura 35.  Aliment lipicios (preluat din 29)



G O serie de acizi graºi împiedicã multiplicarea ºi dezvoltarea unor

bacterii ce au rol în producerea cariei dentare;
G Lipidele reprezintã 30% din valoarea caloricã a dietei sau

aproximativ 1-2 g/kgcorp/zi;
G Sursele alimentare de lipide pot fi de provenienþã: animalã:

untura, untul, laptele integral, brânza telemea, caºcavalul, carnea
grasã, peºtele, ouãle; vegetalã: ulei de floarea-soarelui, soia,
germeni de porumb, mãsline; margarina. 

PROTEINELE

¶ Sunt carioprotectoare prin formarea unei pelicule la suprafaþa
dintelui izolându-l de atacul acizilor demineralizanþi;

¶ Cele din plante interfereazã cu dezvoltarea microorganismelor
de pe suprafaþa dintelui;

¶ O cantitate insuficientã de proteine duce la creºterea
susceptibilitãþii dinþilor la carie, la modificarea salivei ºi la
scãderea producþiei celulelor implicate în apãrare;

¶ Principalele surse de proteine sunt reprezentate de carne, peºte ºi
derivatele lor; ou; lactate; legume ºi fructe în special cele cu
coajã tare ºi oleaginoase; cereale. 

VITAMINELE

VITAMINA

• Are rol în dezvoltarea osului ºi a dinþilor, integritatea pielii ºi a
mucoasei ºi în buna desfãºurare a sistemului de apãrare.
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VITAMINA

• Are rol în absorbþia calciului ºi fosforului necesar mineralizãrii
dinþilor ºi oaselor.

VITAMINA

• Are rol în vindecarea rãnilor, creºterea rezistenþei la infecþii;

CALCIU: 

• Are rol în contracþia muºchilor, coagularea sângelui, calcificarea
dinþilor ºi oaselor;

• Aportul insuficient duce la incompleta mineralizare a oaselor, risc
de fracturi osoase;

• Surse alimentare: lactate, portocale, vegetale cu frunze verzi.

FOSFOR:

• Are rol în întãrirea oaselor ºi dinþilor, contracþia muºchilor;

MAGNEZIU:

• Are rol în rezistenþa ºi integritatea osoasã, contracþia 
muºchilor;
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FLUOR: 

• Are rol în prevenirea cariei dentare;

• Aportul insuficient creºte incidenþa cariei;

• Surse alimentare: apã fluorizatã, ceai, alge.

G
Deficitul de minerale produce afectãri ale gingiei,
alterarea gustului, reducerea mineralizãrii dinþilor ºi
oaselor, întârzierea vindecãrii rãnilor, alterarea dezvoltãrii
smalþului!

¶ Regele Filip al Macedoniei îi obliga pe membrii familiei regale
sã consume un mãr la sfârºitul meselor pentru sãnãtatea dinþilor?

¶ Datoritã consumului crescut de grãsimi, eschimoºii nu au carii?

¶ Ciocolata cu conþinut mare de cacao este mai puþin nocivã decât
cea cu conþinut mai scãzut?

¶ Pâinea integralã este mai puþin cariogenã decât pâinea albã?
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Capitolul 5

EFECTE NEGATIVE ALE TULBURÃRILOR 
DE ALIMENTAÞIE ASUPRA SÃNÃTÃÞII 

ORO-DENTARE

1. Eroziunea dentarã

Pierdere de substanþe minerale din smalþul dintelui, care apare în
urma contactului cu acizii ºi a scãderii concomitente a pH-ului din
cavitatea bucalã (fig. 36 ºi 37).

Mãsuri de prevenire:

ü evitarea contactului direct al dinþilor cu produse acide (folosirea
paiului)

ü minimizarea consumului de mâncãruri ºi bãuturi acidulate
ü consumarea gumei de mestecat fãrã zahãr maxim 20 minute

dupã mese
ü evitarea spãlatului dinþilor imediat dupã consumul de alimente

sau bãuturi acide, se va aºteapta cel puþin o orã pânã când
smalþul dinþilor îºi revine în urma atacului acid

Figura 36 ºi 37.  Aspectul eroziunilor dentare (preluat din 30, 31)



ü folosirea unei paste de dinþi cu fluor
ü consultarea medicului dentist cel puþin o datã la ºase luni
ü clãtirea dupã fiecare masã bogatã în alimente acide, astfel încât

se va îndepãrta acidul din cavitatea bucalã
ü reducerea consumului de alimente acide (cantitate ºi frecvenþã)

2. Bulimia

Este o tulburare a caracterizatã printr-o necesitate incontrolabilã de
a mânca în cantitãþi mari. Succesiunea are loc astfel: aportul de hranã este
reprimat pentru o anumitã perioadã de timp, urmat de o alimentaþie
excesivã ºi sentimente de vinã ºi decãdere personalã.

Suferinzii încearcã sã depãºeascã aceste sentimente în diferite
moduri. Cea mai comunã formã este vãrsãtura indusã. Înfometarea,
folosirea laxativelor, clismelor, diureticelor ºi efortul fizic excesiv sunt de
asemenea, frecvente pentru evitarea creºterii în greutate. 
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Bulimic se instaleazã adesea în timpul , vârsta medie a debutului
este 18 ani ºi cel mai frecvent apare la fete. În cazurile cele mai grave,
accesele bulimice însoþite de vomitare provocatã pot antrena o ºi o
pierdere de (care se manifestã prin ºi prin ), ºi provocate de aciditatea
lichidului regurgitat.

Suprafeþele dinþilor sunt afectate treptat prin eroziune: iniþial, feþele
dinþilor superiori ce privesc cãtre cerul gurii (fig. 38), ulterior marginea
dinþilor cu care muºcãm din mâncare (marginea incizalã) ºi în final toþi
dinþii (fig. 39). 

Aceastã formã tipicã de apariþie a leziunilor este concordantã cu
poziþia capului în timpul vomitãrii. Fluxul puternic direcþionat al
vomismentului, care are un pH mediu de 3.8, determinã locul ºi gradul de
eroziune dentarã.

Dinþii de jos (inferiori) sunt iniþial mai puþin afectaþi, deoarece limba
are un rol de protecþie. Prin subþierea sau chiar dispariþia smalþului pot
apãrea dureri la consumul de alimente reci, calde, dulci ºi acre.
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Fig. 38. Aspectul eroziunii dentare 

(preluat din 32)

Fig. 39. Eroziunea dentarã 

(preluat din 33)

Fig. 40. Aspectul smalþului afectat de eroziune dentarã (preluat din 34)
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Creºte riscul de apariþie a cariilor dentare, dintele fiind mai puþin
protejat o datã cu subþierea smalþului (fig. 40).

3. Afecþiuni ale þesuturilor moi din cavitatea bucalã

• Limba saburalã reprezintã o limbã încãrcatã, ce îºi modificã culoarea
cãtre un alb-gãlbui din cauza plãcii dentare microbiene neîndepartatã
corect (fig. 41).

Aspectul normal al limbii este dat de culoarea roz a acesteia 
(fig. 42).

• Limba geograficã ºi limba fisuratã sunt variante anatomice normale.
Prima prezintã diverse zone mai roºiatice înconjurate de un contur alb
mai reliefat (fig. 43), iar la a doua se observã pe suprafaþa limbii ºi pe

Figura 41. Aspectul limbii saburale (preluat din 35)

Figura 42. Aspectul normal al limbii (preluat din 36)



margini numeroase ºanþuri mai mult sau mai puþin adânci (fig. 44). Nu
necesitã tratament, ci doar pãstrarea igienei locale.

ATENÞIE ! În ºanþuri se pot acumula microorganisme, motiv
pentru care nu trebuie neglijatã igiena oralã!

Candidoza bucalã este o afecþiune micoticã (datã de ciuperci) care
apare pe un fond de scãdere a capacitãþii de apãrare a organismului, dupã
tratamente îndelungate cu antibiotice, igienã oralã precarã, medicaþie
contraceptivã, etc. (fig. 45). 

Este obligatorie prezentarea la medicul dentist care va decide
tratamentul ce va fi urmat.
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Figura 43. Aspectul limbii geografice

(preluat din 37)  

Figura 44. Aspectul limbii fisurate

(preluat din 38)

Figura 45. Aspectul limbii cu candidozã 

(preluat din 39)



Aftele bucale apar pe mucoasa mobilã (mucoasa internã a buzelor,
a obrajilor, pe limbã) din mai multe cauze posibile: un sistem imun
deficitar, stresul, alimentaþia dezechilibratã, fumatul, anumite
medicamente, diferite traumatisme la nivelul cavitãþii bucale, în bolile
autoimune, perioada menstruaþiei (fig. 46).

Ulceraþia începe ca o
umflãturã micã, roºie ºi sensibilã
care dã senzaþia de arsurã timp de
o zi. Aftele sunt acoperite cu o
membranã galbenã sau albã, fiind
mãrginite de un cerc roºu. 

În cele mai multe cazuri,
aftele se vindecã de la sine, fãrã a
forma cicatrice, în 1-2 sãptãmâni
ºi nu necesitã tratament
medicamentos ci doar o igienã
oralã foarte bunã ºi controlul
factorilor favorizanþi.

Herpesul labial este o infecþie viralã produsã de virusul herpes
simplex, foarte contagioasã! 

Se transmite prin contact direct, prin sãrutul unei persoane infectate
sau prin folosirea în comun a tacâmurilor, bând din aceeaºi sticlã, acelaºi
pahar, etc. 

Ceea ce trebuie reþinut este cã poate sã reaparã sub influenþa unor
factori: lumina soarelui (razele UV); vânt; temperaturi foarte scãzute;
febra; menstruaþia; imunosupresia; modificãri hormonale; stres; oboseala.

Primele semne sunt:

• senzaþie de mâncãrime sau arsurã a buzelor sau a pielii din jurul
gurii;

• furnicãturi lângã buze sau zona gurii.

Ulterior, herpesul bucal apare sub forma unor vezicule – bubiþe
dureroase, care apoi se sparg ºi din care se scurge un lichid (fig. 47). Dupã
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Figura 46. Aspectul aftelor bucale (preluat

din 40)



aceea, ele se acoperã cu o crustã
galbenã care în cele din urmã
cade, descoperind tegumentul
nou format dedesubtul lor.
Herpesul se vindecã în 7–10
zile, fãrã cicatrice. Herpesul
apãrut la nivelul buzelor poate fi
tratat cu unguente sau creme
speciale antivirale recomandate
de medic!

Mãsuri preventive:

G Evitaþi sã intraþi în contact cu saliva, pielea sau mucoasele
persoanelor care prezintã virusul.

G Evitaþi contactul direct cu leziunile herpetice. Spãlaþi-vã
mâinile cu apã ºi sãpun imediat dupã atingerea leziunilor.

G În cazul în care ºtiþi cã o persoanã are herpes, nu îi
imprumutaþi ochelari, creme, produse de make-up, balsam
de buze, rujuri, aparatul de ras, penseta!

DE REÞINUT! 

Bolile mucoasei orale pot duce la complicaþii, de aceea orice
abatere de la normal trebuie sã ne conducã la medicul dentist!

Afecþiuni ale þesuturilor moi determinate de piercingurile orale

Foarte des întâlnite în rândul adolescenþilor, ca expresie a dorinþei de
a-i impresiona pe cei din jur, piercingurile orale pot fi aplicate în buzã, în
limbã, pe luetã, sub limbã etc. (fig. 48). De multe ori atrag complicaþii
nedorite (fig. 49–52).
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Figura 47. Aspectul herpesului labial

(preluat din 41)
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Figura 48. Piercinguri la nivelul cavitãþii orale (preluat din 42)

Figura. 49. Complicaþii ale piercingurilor orale (preluat din)
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Figura. 50. Limba bifida

(despicatã) cauzatã de

piercing lingual (preluat

din 44)

Figura.  51. Infectie

determinatã de piercing

lingual (preluat din 45)

Figura. 52. Infec?ie

piercing situat la nivelul

buzei inferioare (preluat

din 46)

MÃSURI DE PREVENIRE
1. Legate de personalul care 2. Legate de piercing

aplica piercingul

Sã aibã autorizaþie Forma acestuia trebuie sã fie potrivitã pentru 
zona în care este aplicat

Sã fie experimentat, sã aibã aspect Dimensiunile piercingului sã fie adecvate 
îngrijit si atitudine profesionalã

Sã lucreze într-un mediu curat, în Bilele ce se înºurubeazã la capetele piercingului
conformitate cu  standardele de lingual este indicat sã fie confecþionate din 
igienã în vigoare plastic (ºi nu metal) pentru a reduce riscul de 

lezare a gingiei ºi dinþilor

Sã practice metode de aplicare Verificarea constantã a piercingului, pentru a
sigure ºi sã evite infecþiile evita deºurubarea acestuia ºi înghiþirea sau 
încruciºate (de la o persoanã la aspirarea sa (pãtrunderea în cãile respiratorii)
alta, prin intermediul instrumen-
telor contaminate)

Sã aibã aparatura de sterilizare a Alegerea unei bile de dimensiuni mici pe partea 
instrumentelor ventralã a limbii (care vine în contact cu zona 

sublingualã) pentru a nu leza zona sublingualã

Sã utilizeze instrumente ºi Dezvoltarea unor ticuri precum miºcarea 
bijuterii sterile, precum ºi ace continuã a piercingului lingual pe suprafaþa 
sterile dinþilor ºi a gingiilor duc la afectarea acestor 

structuri, deci astfel de comportamente trebuie 
controlate
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Recomandãri: 

¶ Evitarea apelor de gurã cu alcool, a alimentelor condimentate,
fierbinþi, dure sau lipicioase;

¶ Evitarea fumatului;

¶ Periaj dentar dupã fiecare masã ºi clãtire cu apã de gurã fãrã
alcool;

¶ Utilizarea unei periuþe dentare cu filament moi (soft);

¶ Consum de alimente moi;

¶ Consult stomatologic dacã se observã modificãri, precum:
• Coloraþie galbenã sau verde în jurul piercingului;
• þesut cicatricial sau indurat care înconjoarã piercingul ºi este

de culoare mai închisã;
• þesut înroºit, tumefiat, dureros în jurul piercingului;
• O proeminenþã cu puroi (abces) în jurul piercingului;
• Sângerare apãrutã dupã vindecarea iniþialã a orificiului pentru

piercing;
• Uºoarã febrã care persistã în urmãtoarele zile dupã aplicarea

piercingului.

Sã acorde informaþii ºi instrucþiuni Dacã se cunosc alergii la anumite materiale, se 
înainte ºi dupã ºedinþa de aplicare vor evita piercingurile confecþionate din acestea 
a piercingului (ex: alergii la unele metale)

Sã ofere, de asemenea, o listã de Dacã piercingul este scos, înainte de a fi reaplicat
instrucþiuni în scris, care sã poatã trebuie în mod obligatoriu sã fie dezinfectat
fi pãstratã de client

Sã îºi exprime disponibilitatea Unele materiale pot altera gustul. În cazul 
pentru lãmurirea oricãror probleme observãrii unei astfel de tulburãri, se recomandã 
sau întrebãri ce pot apãrea ulterior, îndepãrtarea piercingului
astfel încât sã fie evitate 
complicaþiile



4. Efectele comportamentelor riscante (fumatului ºi ale
consumului de alcool) asupra sãnãtãþii orale

O þigarã are urmãtoarele componente:

¶ Nicotina: este o substanþã lichidã naturalã, produsã de planta de
tutun, care duce la dependenþã.

¶ Gudronul: este o substanþã lipicioasã, asemãnãtoare catranului
de pe stradã. Acest gudron de þigãri, se lipeºte de plãmâni. Tot el
îngãlbeneºte dinþii ºi degetele.

¶ Oxidul de carbon: este un gaz otrãvitor, asemãnãtor celui care
iese pe þeava de eºapament a maºinilor.

Nicotina este un drog puternic care se rãspândeºte rapid în creier ºi
în sistemul nervos central. 

Efecte asupra mucoasei orale

Fumãtorii sunt mult mai predispuºi la a dezvolta cancere ale gurii
decât nefumãtorii. Fumatul este prezent la aproximativ 70% dintre
cazurile de cancer oral, iar riscul unui fumãtor de a suferi de un cancer
oro-faringian este de 6.85 ori mai mare decât al unui nefumãtor. 
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La nivelul cavitãþii bucale, principalele efecte negative ale tutunului
sunt:

• Leucoplazia, definitã ca o placã albã, limitatã la mici zone cir-
cumscrise sau mai extensivã ºi având potenþial malign;

• Stomatita nicotinicã, o modificare de consistenþã ºi culoare a
mucoasei cerului gurii (fig. 53); 

• Boala parodontalã implicã toate structurile de suport ale dinþilor.
Fumatul este factor de risc major – risc de 4 ori mai mare la
fumãtori (fig. 54);

• Cariile dentare sunt de 3 ori mai frecvente la fumãtori, datoritã
plãcii dentare care favorizeazã dezvoltarea bacteriilor (fig. 55).
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Figura 53. Aspectul stomatitei

nicotinice (preluat din 47)

Figura 54. Afectare parodontalã la un

fumãtor (preluat din 48)

Figura 55. Carii dentare la un

fumãtor (preluat din 49)



Modificãrile salivare sunt frecvente, la marii fumãtori se observã
scãderea salivaþiei.

• Tulburãrile de gust ºi miros au fost consemnate la fumãtori într-
o proporþie mai mare. O consecinþã este lipsa de apetit alimentar,
„indiferenþa” faþã de alimentaþie, dar ºi faptul cã nu percep
mirosul neplãcut al propriilor haine ºi al propriei persoane.

Efectele alcoolului asupra sãnãtãþii cavitãþii orale

Alcoolul creºte riscul de formare a cancerului cavitãþii bucale, de
laringe, de faringe, de esofag de douã pânã la cinci ori, mai ales în asociere
cu consumul de tutun ºi lipsa igienei orale!

Dizarmonia dento-alveolarã este situaþia când dinþii nu se
potrivesc cu oasele maxilare – ori dinþii sunt prea mari pentru oasele
maxilare prea mici ºi aceºtia cresc înghesuiþi sau când dinþii sunt prea mici
pentru oasele maxilare prea mari, ºi aceºtia cresc cu spaþii între ei. 

Este afectatã fizionomia, pot apãrea carii din cauza igienei incorect
efectuate, gingivita etc.

Aceste probleme se pot rezolva prin tratament ortodontic astfel cã
medicul specialist în ortodonþie va lua cea mai potrivitã decizie de
tratament (fig. 56).
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Figura 56. Aspectul dizarmoniilor dento-alveolare ºi aparate ortodontice 

(preluat din 50)



46

Capitolul 6

METODE DE PREVENIRE 
ALE AFECÞIUNILOR ORALE REALIZATE 

ÎN CABINETUL STOMATOLOGIC

Scurtã descriere a mecanismului de producere a cariei dentare: 

– deoarece smalþul este dispus la exteriorul dintelui (îmbrãcând
practic toatã coroana dentarã) el este supus acþiunii unor factori
nocivi prezenþi, în mod normal, în cavitatea bucalã (gurã):
microbi, resturi alimentare, zaharuri care, împreunã, contribuie la
formarea plãcii dentare microbiene (placa este depusã pe dinþi ºi
produce afectarea/distrugerea smalþului prin eliberarea de acizi). 

Acizii produºi de placa dentarã microbianã determinã ceea ce se
numeºte demineralizarea smalþului (adicã pierderea din structura/
grosimea lui a elementelor chimice componente – în principal calciu ºi
fosfor), fapt care marcheazã debutul cariei dentare. 

În lipsa unui tratament adecvat, caria evolueazã ºi avanseazã spre
pierderea dintelui (fig. 57).

Etapele evoluþiei cariei dentare

Figura 57. Evoluþia cariei dentare (preluat din 51)
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Fluorul determinã formarea de fluorapatitã ºi fluorhidroxiapatitã
la suprafaþa smalþului care sunt mai rezistente la atacul acid decât
hidroxiapatita (sub forma acestui compus chimic sunt prezenþi, în mod
normal, calciul ºi fosforul din structura smalþului). Procesul se numeºte
remineralizare ºi determinã apariþia unor structuri dentare mai rezistente
la carie (fig. 58 ºi 59). 

Figura 58. Procesul de ºi remineralizare a dintelui (preluat din 52)

Figura 59. Remineralizarea dinþilor atunci când zaharozã este absentã. Repararea

smalþului cu hidroxiapatitã ºi fluorapatitã (preluat din 53)
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1. Rolul fluorului în prevenirea cariei dentare 

• Contribuie la prevenirea formãrii cariilor dentare;
• Poate bloca evoluþia unor leziuni precoce (iniþiale/de debut) ale

cariei dentare;
• Utilizat în mod regulat, întãreºte structura dintelui, conferindu-i

rezistenþã la apariþia cariilor.

Cum acþioneazã fluorul pentru a proteja dinþii? Funcþia princi-
palã a fluorului este aceea de a întãri smalþul.

Pentru protecþia dinþilor, sursele de fluor pot fi administrate
profesional, în cabinetul de medicinã dentarã (prin aplicare de lacuri sau
geluri cu fluor), recomandate pentru administrare la domiciliu (sub formã
de paste de dinþi, ape de gurã, geluri pentru autoaplicaþii) sau asimilate din
dietã (fig. 60 ºi 61).

Figura 60. Principalele surse de Fluor (preluat din 54)
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Apelaþi la medicul dentist pentru informaþii suplimentare ºi
indicaþii pentru fluorizare personalã!

2. Sigilarea ºanþurilor ºi fosetelor dentare

În scop preventiv, suprafeþele dentare denivelate, unde rãmâne placã
dentarã microbianã sau resturi alimentare, în special ale molarilor, se pot
sigila, astfel încât caria sã nu aparã.

Acest procedeu facil, care se realizeazã fãrã durere, doar prin simpla
aplicare a unor materiale speciale, este bine sã se facã la indicaþia
medicului dentist ºi în primii doi ani dupã erupþia dinþilor (fig. 62).

Practic, dintele este protejat de acþiunea factorilor nocivi din
cavitatea bucalã într-o perioadã când este în pericol de a se caria.

Prevenirea este mai eficientã decât tratarea?

Figura 61. Modalitãþi de fluorizare localã (preluat din 55)

Figura 62. Suprafeþe sigilate ale unor molari (preluat din 56)



Controalele regulate la medicul dentist ne ajutã sã identificãm cu
uºurinþã semnele afecþiunilor  dentare, putând astfel sã luãm mãsurile de
prevenire  a cariilor dentare, afecþiunilor gingivale, etc. 

Tartrul ºi placa dentarã microbianã reprezintã factorii de risc
principali. Acestea nu se eliminã în totalitate în urma unui periaj manual,
nici chiar în urma folosirii aþei dentare. Singura metodã de eliminare în
totalitate a acestora este reprezentatã de o curãþare profesionalã (periaj ºi
detartraj). 

Atunci când existã un risc crescut de apariþie a cariilor, se pot aplica
anumite tipuri de  tratament de prevenire precum fluorizãrile ºi sigilãrile.

Prevenirea economiseºte timpul?

Cu cât afecþiunile carioase, gingivale sunt detectate mai repede de
cãtre medicul dentist, cu atât tratamentul va fi mai simplu ºi lipsit de
durere. Controalele regulate pot diagnostica afecþiunile în stadiul lor
incipient, iar tratamentul este mult mai uºor de realizat ºi suportat de cãtre
pacient. 

Detectatã la timp, caria este reversibilã, prin remineralizarea
smalþului cu ajutorul tratamentului prin fluorizare. Însã, lãsatã netratatã,
ajunge sã afecteze dentina, ca mai apoi sa ajungã pânã la pulpa dintelui.
În aceasta situaþie este necasarã efectuarea unui tratament complex:
tratamentul canalelor radiculare + obturarea coronarã. Dintele devine
irecuperabil fiind necesarã extracþia. 

În cazul în care gingia este afectatã uºor sau moderat se pot aplica
tratamente non chirurgicale, gingia revenind la normal.

Evitãm complicaþiile!!!

3. Detectarea din timp a afecþiunilor prin controale regulate

Ajutã la evitarea complicaþiilor. Dacã un dinte cariat nu este
identificat ºi tratat la timp, poate trece prin diferite stadii ale
complicaþiilor, de la abces la durere ºi chiar pierdere. 

În multe cazuri, afecþiunile gingivale rãmân asimptomatice, pânã
când ajung într-un stadiu avansat. Structurile gingivale de suport pot fi
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distruse, iar dinþii devin mobili. În urma apariþiei unei formaþiuni
purulente la nivel dentar, aceasta poate distruge osul ce susþine dintele,
ceea ce duce la pierderea lui. 

Pe lângã timpul pe care îl economiseºti venind la control regulat,
trebuie sã ºtii cã o sigilare nu este dureroasã ºi costã mai puþin decât un
tratament de canal sau acoperirea unui dinte cu coroanã. Similar, periajul
profesional ºi detartrajul sunt mult mai uºor de suportat decât o intervenþie
chirurgicalã.

În timpul unui consult stomatologic, medicul nu urmãreºte doar
starea dinþilor, ci întreaga cavitate oralã, existând semne la nivelul acesteia
care ne conduc spre o afecþiune generalã precum: deficit nutriþional, stres,
tulburãri alimentare, etc. 

În concluzie, nu mai cãuta scuze ºi fã-þi o programare la medicul
dentist!
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Figura 63. Planificarea programãrilor (preluat din 57)
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