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demonstraţie practică la standul nostru în
cadrul Expo Denta Bucureşti
19-22.11.2008
In zilele de Joi şi Vineri, 20 şi 21 NOV., va avea loc
demonstraţie practică la standul nostru de:
• TCS - proteze flexibile - pregatire macheta ceara
, montare dinti, utilizarea aparatului cu aer cald
• TCS - proteze flexibile - pregatirea chiuvetei
pt.injectare - ambalare
• TCS - proteze flexibile - prelucrare si lustruire
proteze flexibile TCS, utilizand micromotorul si polizorul
• TCS - pregatirea protezei pentru realizarea rebazarii - Suction cup
• TCS - realizarea de Kemeny - explicatii
EXPLICATII referitoare la:
• VERTEX - proteze realizate prin tehnica turnarii
cu Castavaria • VERTEX - proteze rebazate cu material Soft

Vă aşteptăm la standul nostru
din Pavilionul 16!!

EDITORIAL

Adunarea Generală ANTD.
Şedinţa Extraordinară a
Consiliului Director şi a
Preşedinţilor de Filiale ANTD
În cadrul evenimentului Expo-Dent Transilvania de la Cluj-Napoca, pe data de 22.10.08, a fost
convocată Adunarea Generală a ANTD. La această adunare generală au fost invitaţi Dl. Dr. Senator
Gaucan Constantin şi Dl. Alexiu Cătălin din partea Patronatului Român, unde ANTD este afiliată.
Ordinea de zi:
1 - Situaţia Legii nr. 96/2007
2 - Participarea ANTD la Denta de toamna 2008
3 - Situaţia financiar-contabilă a ANTD
4 - Organizarea ZTD Sinaia 2009
5 - Procesele pe rol ale ANTD
- Consiliul Concurentei
- Fera Liviu, Olteanu Laurenţiu
- Sensident
6 - Relaţia ANTD – OTDR, informare
7 - Implicarea ANTD în evenimentele filialelor
8 - Revista Tehnica Dentară
9 - Informare de la Adunarea Generală de la Bruxelles a FEPPD
10 - Discuţii libere
Asociaţia Naţională a Tehnicienilor Dentari din România, prin Preşedintele Consiliului Director
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EDITORIAL
şi Preşedinţii de Filiale, a informat tehnicienii dentari despre retrimiterea Legii 96/2007, legea
tehnicienilor dentari, în Parlamentul României şi implicit la Consiliile de Specialitate din cadrul
Camerei Deputaţilor şi a Senatului prin Ordonanţa de Urgenţă iniţiată de Ministerul Sănătăţii. Despre
situaţia legii noastre ne-a informat pe larg Dl. Dr. Senator Constantin Gaucan. Legea 96/2007 şi
modificările aduse de Ministerul Sănătăţii se discută la Comisia de Sănătate a Senatului României,
după care va fi trimisă la Camera Deputaţilor, camera decizională.
ANTD invită toţi tehnicienii dentari, cu ocazia Târgului Expo Denta, care are loc la Bucureşti, la
standul ANTD. În cadrul acestui eveniment, după cum v-aţi obişnuit deja, puteţi obţine informaţii de
larg interes pentru toţi tehnicienii dentari.
De asemenea, ANTD organizează cea de-a 9 ediţie a celui mai mare eveniment pe plan naţional
“Zilele Tehnicii Dentare” la Sinaia, în cadrul Centrului Internaţional de Conferinţe Cazino Sinaia, în
perioada 30 apr. - 3 mai. 2009. Invităm toţi tehnicienii dentari să participe la acest eveniment devenit
tradiţional.
Unul dintre procesele pe rol ale ANTD îl reprezintă cel referitor la amenda de la Consiliul
Concurenţei, conducerea Asociaţiei, prin avocaţii ei, dorind să facă dreptate în acest caz.
Procesul privind pe Dl. Olteanu Laurenţiu din faza iniţiala a fost doar unul fictiv el fiind sortit
eşecului pentru ca acest domn nu a făcut altceva decât sa dezbine întreaga breasla a tehnicienilor
dentari prin acţiunile sale personale. Dl. Olteanu Laurenţiu a dat în judecata ANTD ca doreşte sa
rămână membru al acestei asociaţii, dar tot domnia sa editează o alta revista, organizează un alt
eveniment suprapus evenimentului ZTD, se foloseşte de filiala ANTD Braşov şi ANTD pentru a-şi
satisface unele interese personale.
ANTD a dovedit şi va dovedi pe mai departe ca nu doreşte dezbinarea tehnicienilor dentari şi
orice acţiune pe care o va face va fi în interesul fiecărui tehnician dentar şi mai ales a relaţiei MEDIC
– TEHNICIAN DENTAR. Protetica este asigurata de tehnicianul dentar, fără o protetica dentara de
calitate nu putem vorbi de succesul prin care pacientul va pleca mulţumit din cabinetul medicului
dentist.
ANTD se va implica pe mai departe la evenimentele organizate pe plan naţional şi la nivelul
filialelor.
Consiliul Director ANTD
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LUCRĂRI PROVIZORII

modalităţi de a realiza lucrări
de înaltă calitate, rapid şi cu
beneficiu economic considerabil
În laboratorul personal
lucrările provizorii au un rol
fundamental pentru a realiza
din plin filozofia mea de lucru
(foto 1).
Eu concep realizarea unei
lucrări provizorii ca o fază
foarte importantă, nu ca o
lucrare nesemnificativă ci ca o
adevarată şi proprie “copie” a
lucrării finale. (foto 2)
Rezultatul practic al
lucrării provizorii ne va da
posibilitatea de a putea
discuta cu întregul team
stomatologic şi mai ales cu
pacientul, despre proiectul pe
care l-am gândit chiar pentru
el. (foto 3)
După concepţia mea,
lucrarea provizorie ar trebui
să fie chiar “simulatorul”,
1a

imaginea finală a “proiectului
pacient” care va conţine partea
tehnică şi de creativitate
(tehnicianul dentar), partea
medicală (stomatologul),
dar şi partea psihologică şi
de confort (pacientul). Totul,
bineînţeles, trebuie să se
împlinească indiferent de
materialul cu care va fi realizat
acest proiect (ceramică pe
metal, ceramică pe zircon,
compozit etc.)
Filozofia şi tehnica mea
de lucru prevăd să fie pusă
mare grijă la modelarea cu
ceară care trebuie să conţină
toate detaliile pe care le vom
regăsi în lucrarea definitivă,
adică forma, proporţia faţă de
dinţii de pe aceeaşi arcadă şi
arcada antagonistă, protejarea

tehn. dent. Stefano Refosco (Italia)
ţesutului moale (raportul
cu papilele şi cu gingia în
tot perimetrul dentar), şi
nu în ultimul rând să fie o
ocluzie potrivită, din punctul
de vedere ale contactelor
dentare.
Putem spune, fără teama
de a fi contrazişi, că proiectul
nostru de lucru se naşte
chiar cu macheta din ceară,
trece prin verificarea clinică a
lucrării provizorii pentru a avea
maxima sa expresie cu lucrarea
definitivă.
Pentru acest motiv, şi nu
numai, ar trebui să fim şi noi
tehnicienii dentari, prezenţi
la cabinetul stomatologic
cel puţin atunci când

1b

1c
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2a

2b

2d

2c

stomatologul pune în gură
lucrarea provizorie, pentru a
putea discuta mai multe detalii
împreună cu pacientul, fiindcă
obiectivul proiectului nostru
este satisfacţia lui.

Trebuie să ne uităm cu
atenţie la partea estetică,
proporţia şi simetria cu buzele,
linia bipupilară, axele frontale,
ieşirea dinţilor din gingie,
corectitudinea planului ocluzal
şi toate detaliile care compun

3a

3b

o lucrare bine făcută din toate
punctele de vedere.
Facem acum o analiză
asupra metodelor de a
realiza în mod obişnuit
lucrări provizorii. De obicei,
după modelarea dinţilor din
ceară sau prin folosirea unor
faţete prefabricate făcute
tot din ceară sau din răşină,
tehnicianul execută nişte chei
din silicon sau gips, în ele pune
răşina la momentul potrivit şi
polimerizează termobar la oala
de presiune. Putem adopta
tehnica “termo”, folosind o
chiuvetă şi o contrachiuveta
din metal umplută cu gips.
În cariera mea de peste 20
de ani în tehnica dentară, am
folosit diferite metode pentru
a realiza lucrări provizorii, dar
până cu puţin timp în urmă nici
una nu m-a satisfăcut din plin.
4

3c

3d
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5a

Foloseam sistemul cu chei
din silicon sau gips dar de cele
mai multe ori eram constrîns
să pierd foarte mult timp
după turnarea răşinei pentru a
reface atât forma cât şi ocluzia,
cheltuind foarte mult timp
pentru a obţine o bună calitate
în final.
Acest lucru se întâmpla
pentru că atât cheia din silicon

5b

cât şi cheia din gips măresc
forma creată după turnarea
dentinei şi este foarte dificil
să avem la sfârşit forma pe
care am modelat-o la început,
datorită faptului că presiunea
răşinei face un fel de efect “arc”.
Am încercat să fac şi nişte
şanţuri de descărcare pentru
a minimiza acest efect, dar
rezultatele nu au fost aproape

6a

6b

6c

6d

niciodată cum doream. Era
însă interesant faptul că timpul
de polimerizare al răşinii era
redus faţă de sistemul “termo”
cu chiuvetele umplute cu
gips. Sistemul cu chiuvetă
şi gips, este mai bun pentru
a menţine forma modelată,
deci estetica şi ocluzia, dar nu
este avantajos din punct de
vedere economic, ne ia prea
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7a

7b

7d

7c
7e

7f

mult timp şi lucrarea va deveni
pentru cel care o realizează,
o fază foarte scumpă care, de
cele mai multe ori, nu este
plătită în mod suficient.
Deci eram în căutarea unui
sistem care să conţină în el
avantajele ambelor metode
despre care am vorbit, dar să
fie pentru mine şi avantajos
din punt de vedere economic,
să fie rapid de executat şi sămi garanteze fără griji calitatea
finală pe care o doresc, şi dacă
e posibil, să-mi permită de a

delega mai multe faze de lucru
către un alt coleg, astfel încât
să nu fiu eu întotdeauna cel
care trebuie să mă ocup de
orice fază.
Aş vrea să vă prezint acest
sistem de lucru (se poate
folosi pentru majoritatea
lucrărilor cu care se ocupă un
laborator de tehnică dentară,
deci nu este specific numai
lucrărilor provizorii) care îmi
permite să lucrez în mod
raţional, rapid, cu rezultate
excelente, cu extremă
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7g

curăţenie în orice fază de
lucru. (fig. 4)
Sistemul este compus dintro chiuvetă din metal anodizat,
foarte precisă, cu o parte fixă şi
una mobilă, 3 şuruburi pentru
fixare, şi un split-cast magnetic
pentru poziţionarea stabilă şi
sigură a modelului. (fig. 5)
Mărimea chiuvetei permite
folosirea fără probleme în orice
aparat de termopolimerizare
(Ivomat, etc).
Să vedem cum putem
folosi practic acest sistem

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
pentru realizarea unei lucrări
provizorii:
- după modelarea din
ceară scoatem macheta de pe
modelul master, construim un
model individual (personal)
al bonturilor cu ajutorul unui
silicon fluid (foto 6), apoi
punem totul într-o bază de
silicon prin adiţie (Paste-paste)
în partea fixă a chiuvetei. În
2-3 minute maxim totul a făcut
priză şi creăm nişte puncte de
repere cu bisturiul în baza de
silicon apoi izolăm.
(foto 7 a-b-c-d-e-f-g)
Urmează acum realizarea
unei chei (tot din silicon
8a

prin adiţie), care trebuie să
acopere puntea până la baza
cu punctele de reper, trebuie
umplută şi partea superioară
a chiuvetei, după care aceasta
trebuie închisă şi înşurubată
cu cele 3 şuruburi.
Putem pune chiuveta şi
puntea conţinută în ea sub
presiune (fără temperatură,
bineînţeles), pentru a avea mai
multă aderenţă a siliconului pe
macheta din ceară.
În mai puţin de 10 minute
am obţinut o amprentă foarte
precisă a modelajului din ceară.
Deschidem chiuveta,
extragem puntea şi executăm

2 orificii cu instrumentele din
dotare pe partea ocluzală
(adică pe cheia ocluzală),
amestecăm pulbere de
dentină cu lichid şi cu ajutorul
unei seringi din plastic
injectăm dentina în forma din
silicon.
Când răşina iese prin
orificiul creat (împingând
afară aerul), punem totul în
termobar sau oala de presiune
cu apă caldă.
După polimerizare,
trebuiesc tăiate tijele şi
deschisă chiuveta : creăm
acum spaţiul pentru smalţ şi
repetăm aceeaşi procedură

8d

8e
8b

8f

8c
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de mai sus, numai că acum
injectăm smalţul. După
polimerizarea smalţului
şi deschiderea chiuvetei,
lucrarea este gata de lustruit.
Controlăm adaptarea lucrării
pe modelul master, şi de

asemenea ocluzia. De obicei
nu sunt necesare decât mici
retuşuri, care nu durează mai
mult de 5-10 minute. (fig. 8)
Partea interna a lucrării
este perfect curăţată, datorită
faptului că bontul obţinut

9a

9b

9c

9d

9e

9g

9f
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este din silicon şi nu din gips
(altă mare economisire de
timp).
E uşor de înţeles că toate
operaţiunile au fost executate
într-un timp foarte scurt, fără
gips şi într-un mediu foarte

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
curat (fără praf de gips şi aşa
mai departe).
Faptul că folosim un silicon
care polimerizează prin adiţie,
deci foarte stabil în timp, ne
permite să refolosim aproape
la nesfârşit cheile obţinute.
Acest lucru dă posibilitatea,
dacă în cel mai nefericit caz
lucrarea noastră provizorie se
rupe după ce a fost cimentată
de către stomatolog în gura
pacientului, de a nu avea
nevoie de o nouă amprentă
pentru a reface lucrarea. Este
suficient să urmărim din nou
procedura de injectare şi întrun timp foarte scurt avem o
nouă lucrare provizorie!
10a

Această posibilitate este
foarte interesantă, dacă ne
gândim bine şi la faptul că
livrăm lucrările pe modelul
master întreg, aspect ce va
avea un efect pozitiv asupra
imaginii laboratorului nostru
faţă de clientul nostru.
Cum aţi văzut am pus un
accent foarte mare pe timpul
de realizare al lucrării, factorul
timp fiind cea mai mare
cheltuială pe care trebuie să
o suportăm pentru a realiza
orice lucrare fie ea o mică
lucrare, fie o reabilitare mai
mare. (fig. 9)
In laboratorul meu, unde
reabilitarile complexe au

devenit o rutină de mult
timp, faptul că pot utiliza
un sistem de lucru care
îmi permite să trec uşor de
la un wax–up la o lucrare
provizorie standardizândumi fazele de lucru, îmi dă o
siguranţă să lucrez ştiind că
nu voi avea nici o problemă
la calitatea finală a lucrării şi
că pot delega uşor multe faze
de lucru unui alt coleg, fie el
cu experienţă în domeniu, fie
fără. (foto 10)
In sfârşit doresc să vă spun
că acest sistem de lucru mi-a
plăcut aşa mult deoarece îl
pun în aplicare cu rezultate
excelente şi pentru a realiza

10d

10e

10b

10f
10c
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11a

alte tipuri de lucrari: proteze
mobile, proteze pe implante,
proteze telescopice şi conice,
proteze gnatologice, etc.
(foto 11)

11b

Dar lucrul cel mai
interesant, în ceea ce mă
priveşte, este că pot trece
de la un wax-up, la o lucrare
provizorie şi la ceramică fără
mare efort! (foto 12). Acest

12a

12d

12b
12e

12f

12c

12g
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sistem de lucru, bineînţeles,
face parte dintr-o filozofie de
lucru care pune în evidenţă
faptul că fie pentru o lucrare
mică sau o reabilitare mai
mare trebuie un proiect

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

11d

11c

iniţial bine gândit. In anul
2008, consider că nu se mai
poate lucra la întâmplare,
mai ales că cerinţele

pacienţilor sunt mult mai
mari şi aşteptările lor foarte
ridicate.

13

Vreau să mulţumesc
domnului Ermes Brunato,
directorul S. T. Microscopia
din Vicenza, pentru sprijinul
tehnic şi iconocrafic, şi
domnului Sorin Bălan pentru
revizia şi corectarea acestui
articol.

Stefano Refosco c/o S. C.
Artecnica
Strada Spârchez Tiberiu 47,
Zărneşti (Braşov)
Tel. +40729897323--+393463234201
info@dentaltechnology.it-----info@promodent. ro

DANUBIUS-DENT 2008
GALAŢI – BRĂILA
Asociaţia Naţională a Tehnicienilor Dentari din România, Filiala
Galaţi-Brăila, şi Colegiul Medicilor
Galaţi au organizat în data de 03 oct.
2008, la sediul Institutului Parcul
Tehnologiei de Soft din Galaţi, evenimentul DANUBIUS DENT 2008. În
colaborare cu firma Medimex, au
avut loc demonstraţii şi prezentări
teoretice şi practice susţinute de
medici dentişti şi tehnicieni dentari
demonstratori recunoscuţi pe plan
naţional şi internaţional.
La finalul evenimentului a avut
loc o masă rotundă organizată de

Dl. Popa Gabriel, preşedinte al Filialei ANTD Galaţi-Brăila, şi Dna. Lungu
Crenguţa, membru în Consiliul Director ANTD, unde a fost invitat şi
Dl. Szalina Luis Alberto, preşedinte
ANTD
Dl. Szalina Luis Alberto a făcut
o scurtă prezentare a situaţiei din
ANTD, după care a prezentat convocarea Adunării Generale a ANTD la
Cluj-Napoca şi ordinea de zi. Au fost
invitaţi toţi membrii ANTD la A.G. de
la Cluj, conform statutului ANTD.
Felicitari iniţiatorilor şi organizatorilor acestui eveniment.

Descoperirea
codului estetic
cu HERACERAM
MATRIX prin Dentotal
Protect
Oferim consultanţă
şi cursuri pentru
HERACERAM, SIGNUM
şi SIGNUM CERAMIS,
atât pentru începători
cât şi pentru avansaţi.
Persoană de contact
Mihaela Tudorana
tel.: 0749.063.018 /
021.311.56.18
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Str. prof. dr. Gh. Marinescu nr. 43, sector 5, Bucureşti, România
Tel: +40 (21) 316.22.22; mobil: +40 722.248.801; e-mail: office@medimex.ro; www.medimex.ro
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Str. prof. dr. Gh. Marinescu nr. 43, sector 5, Bucureşti, România
Tel: +40 (21) 316.22.22; mobil: +40 722.248.801; e-mail: office@medimex.ro; www.medimex.ro
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INTERVIU

Armonie ocluzală funcţională
interviu cu d-l Jochen Peters
Peter Havrilla: D-le Peters,
aţi stabilit 3 recorduri Guinness, faceţi
acest lucru din plăcere sau există şi un
alt scop?
Jochen Peters: Nu, sigur că
există un scop..., dorim să atragem atenţia asupra noastră şi
asupra meseriei noastre cu aceste
recorduri. Cu aceste acţiuni ajungem în mass-media (ziar, radio,
tv), şi astfel le arătăm pacienţilor
că tehnica dentară este o meserie
şi că în spatele fiecărei proteze
dentare se află multă muncă şi
cunoştinţă de specialitate.
P.H.: D-le Peters, care a fost
cel mai mare record stabilit de
dumneavoastră?
J.P.: Cel mai mare record
stabilit de mine a fost un dinte
din zăpadă îngheţată, de 6,80
metri înălţime şi cu un diametru
de 10 metri.

P.H.: O, dar aceste recorduri nu sunt greu
finanţabile?
J.P.: Sigur că da, şi de aceea sunt
bucuros că am găsit chiar în industria

dentară firme care să ne sprijine şi
care văd lucrurile la fel ca şi mine.
P.H.: D-le Peters, ar fi posibil
să construim un astfel de dinte
supradimensionat sau chiar un nou
record aici în România?
J.P.: Da, este realizabil, ţin deja
legătura cu un partener român care
ar dori să organizeze şi să sprijine
acest proiect.
P.H.: Aţi ţinut deja câteva cursuri
în România. Ce părere aveţi despre
acestea?
J.P.: Îmi face plăcere să lucrez
cu tehnicieni dentari români,
ei sunt foarte interesaţi mai
ales din punct de vedere al
funcţionalităţii.
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INTERVIU

Maistru Tehnician Dentar JOCHEN PETERS
• 1969-1973 – studii de tehnică dentară
• 1983 – examen de maistru în tehnică dentară la Düsseldorf
• 1985 – începutul activităţii de prezentare a cursurilor şi seminariilor pe plan
naţional şi internaţional
• Începând cu 1987, conferenţiar la mai multe şcoli de maistru şi universităţi din
Germania pe tema ”Funcţie şi ocluzie”
• 1989 – întemeierea unui laborator dentar şi educaţional propriu în Neuss
• Dezvoltarea unui concept ocluzal propriu
• Din 1998, implicat în teme precum “Informarea pacienţilor / Tehnica dentară şi
informarea comunităţii”
• 2001 – autentificarea ştiinţifică a conceptului ocluzal după Jochen Peters
• 2002 activitate de prezentare a cursurilor şi seminariilor pe tema “Comunicarea
dintre cabinet, pacient şi laborator”
• Începând cu 2005 conferenţiar universitar la Universitatea Donau Krems din Bonn
– la masteratul medicilor stomatologi
• Autorul multor publicaţii internaţionale, precum şi editorul cărţilor, videourilor
şi CD-ROM-urilor pe temele “Tehnica raţională de modelaj în ceară” şi “Ceramica
ocluzală”. Deţinător a 3 recorduri Guinness.

P.H.: D-le Peters, dumneavoastră aveţi un
concept ocluzal propriu, care diferă mult
de celelalte metode. Nu susţineţi ocluzia
în trei puncte?
J.P.: Da, e adevărat. Un concept
ocluzal trebuie să fie logic, atunci
se poate înţelege, se poate utiliza în
fiecare zi şi în primul rând se poate
transmite şi altora.
Fiecare contact dintre mandibulă şi maxilar la închiderea cavităţii bucale reprezintă un semnal
către sistemul nervos central şi
sistemul neuro-muscular. Iar acest
sistem decide individual despre
acceptarea punctelor de contact.
Cu cât introducem mai multe
contacte în ocluzie, cu atât este mai
mare şansa obţinerii unor contacte
greşite.
Dacă ne uităm la dantura restantă
din cavitatea bucală a pacienţilor sau
la modelele din gips, vom observa că
suprafaţa ocluzală mai ales în cazul
molarilor este foarte abrazată, ori a
fost puternic şlefuită de către medic.
Conceptul meu conţine şi procedura
confecţionării unei lucrări protetice
care nu necesită adaptarea de către
medicul stomatolog. Pentru acest
lucru sunt foarte importanţi anumiţi
parametri.

P.H.: Conceptul dumneavoastră este
realizat doar pentru tehnica de modelare
în ceară?
J.P.: Nu, nu doar pentru technica
de modelare în ceară, ci şi pentru
ceramica ocluzală şi chiar pentru
tehnicile de ceramică a grupului
frontal.
În ziua de azi, decisive pentru
noi sunt sisteme şi metode care au
repere importante, după care putem
să ne orientăm. Nu se poate ca un
tehnician să înceapă depunerea
ceramicii pe faţa vestibulară, iar altul

pe faţa orală, pentru că rezultatele
vor fi diferite.
Un proprietar de laborator poate
să-şi dea seama care dintre tehnicieni
a realizat lucrarea, acest lucru este
inadmisibil.
Importante pentru noi sunt
informaţiile despre relaţiile din
sistemul masticator, al dinţilor, al
musculaturii, articulaţiilor, paradonţiului, şi trebuie să ştim că
există puncte de compensare pe
toată suprafaţa corpului, puncte
care pot fi afectate în cazul în care
ocluzia nu este corectă.
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De aceea avem şcoli şi universităţi, şi astfel pacientul se află în
siguranţă.
P.H.: D-le Peters, care ar fi criteriile în
alegerea unui curs oferit?
J.P.: Decisiv pentru evoluţie este
faptul că temele şi conţinutul acestor
cursuri trebuie să fie concepute
într-un mod accesibil ca practică,
astfel încât cursanţii să poată folosi,
înţelege şi aplica aceste concepte şi
după încheierea cursului.

P.H.: E posibil ca fiecare cursant să
observe aceste detalii de fineţe, pe care
dumneavoastră le luaţi în considerare
în ceramică şi în tehnicile de modelaj în
ceară?
J.P.: Da, acest lucru nu reprezintă
nicio problemă, ţin fiecare curs în
faţa camerei video, iar cu ajutorul
ecranelor şi monitoarelor fiecare
cursant vede şi cel mai mic pas
şi poate să lucreze în paralel cu
mine. Pentru reuşita în muncă,
acest lucru este foarte, foarte
important.
P.H.: Pe lângă altele, specialitatea
dumneavoastră, d-le Peters, este şi
ceramica, nu doar ceramica grupului
frontal, ci şi ceea ocluzală. Cum se
desfăşoară aceste cursuri?

freze pentru şlefuit, pe scurt este
neeconomicos.
P.H.: Germania este confruntată cu lucrări
protetice din alte ţări. Care este opinia
dumneavoastră despre acest lucru, d-le
Peters?
J.P.: Mulţi pacienţi sunt nesiguri
în Germania, le sunt oferite din
când în când lucrări protetice
ieftine din Asia, însă trebuie să
ştim, şi mai ales pacientul trebuie
să ştie, că protezele dentare nu
sunt copii ca şi în cazul ceasurilor
sau bijuteriilor, ci trebuie gândite
funcţional.

J.P.: Da, în cazul ceramicii ocluzale
lucrez cu participanţii, astfel încât
după ardere faţa ocluzală să nu mai
prezinte fisuri şi mai ales să nu mai
fie necesară o prelucrare. Fisurile şi
cuspizii ies din cuptor perfect netezi,
astfel încât putem să economisim
ceramică. Mai ales prelucrarea
este o fază de lungă durată, şi de
cele mai multe ori ne distrugem
munca cu această fază, se produce
praf din şlefuire, trebuie să folosim
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P.H.: D-le Peters, aş mai avea o întrebare
la final. Ştiu că agenda dumneavoastră
este plină, dar când veţi reveni cu
prezentarea sau cursul dumneavoastră în
România?
J.P.: Voi reveni în România anul
viitor la sfârşitul lui februarie, şi un
pic mai târziu, de 1 mai la Sinaia,
cu prilejul Zilelor Tehnicii Dentare
2009.
Cu această ocazie doresc să mulţumesc ANTD-ului pentru invitaţia
de a participa la acest eveniment.
D-le Peters va mulţumesc pentru interviu
şi vă aşteptăm cu drag la Sinaia.

Peter Havrilla

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
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http://www.antd.ro/forum/index.php

Nou pe site-ul ANTD!
FORUMUL TEHNICIENILOR DENTARI
Vă invităm pe http://www.antd.ro/forum/index.php,
unde vă puteţi întâlni on-line cu colegi de breaslă şi prieteni,
la discuţii şi schimb de idei.
Iată numai câteva din subiectele deschise până acum: z Noutăţi din domeniu
z Evenimente, expoziţii şi întâlniri z Anunţuri şi publicitate z Cafenea
z Revista „Tehnica dentară“ z Informaţii oficiale ANTD.
Vă aşteptăm şi pe voi cu noi topic-uri.

Ne întâlnim pe forum!

PREGĂTIRE PROFESIONALĂ
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