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L I S T A 

  manoperelor practice la stomatologia ortopedică pentru studenţii anului 5 semestrul 9 

Nr. 

d/o 
 

Manopera practică 

Obli

gato

riu 

Dem

onst

rare 

Semnătura 

stud. 

Semnăt. 

pedag. 

1 a)Examenul pacientului curent şi determinarea stării 

paradontului 

b) participarea la primirea curentă a pacienţilor  

2 

1 

   

2 a)Şlefuirea selectivă a dinţilor la pacienţii cu 

afecţiuni ale paradontului 

b) participarea la primirea curentă a pacienţilor 

 

1 

1   

3 a)Determinarea contactelor ( student la student) 

b) participarea la primirea curentă a pacienţilor 

2 

1 

   

4 a)Amprentarea cu materiale elastice 

b) participarea la primirea curentă a pacienţilor 

3 

1 

   

5 a)Şinarea permanentă  

b) participarea la primirea curentă a pacienţilor 

 

1 

1   

6 a)Examenul pacientului şi determinarea migrărilor 

dentare 

b) participarea la primirea curentă a pacienţilor 

1 

 

1 

   

7 a)Determinarea criteriilor ocluziei funcţionale  

( student la student) 

b) participarea la primirea curentă a pacienţilor 

1 

 

1 

   

8 a)Nivelarea planului de ocluzie la pacienţii cu 

migrări dentare prin tehnica şlefuirii selective 

b) participarea la primirea curentă a pacienţilor 

1 

 

1 

1   

9 a)Examenul pacientului şi determinarea gradului de 

abraziune a ţesuturilor dure ale dinţilor (student la 

student) 

b)Determinarea spaţiului de inocluzie fiziologică  

(student la student) 

c) participarea la primirea curentă a pacienţilor 

1 

 

 

1 

 

1 

   

10 a)Examenul pacientului şi determinarea stării ATM  

(student la student) 

b)participarea la primirea curentă a pacienţilor 

1 

 

1 

   

11 a)Examenul pacientului cu afecţiuni provocate de 

protezele dentare   

b) participarea la primirea curentă a pacienţilor 

1 

 

1 

   

12 a)Determinarea microcurenţilor în cavitatea orală  

b) participarea la primirea curentă a pacienţilor 

1 

1 

   

13 Participarea la primirea curentă a pacienţilor 1    

14 Participarea la primirea curentă a pacienţilor 1    

15 Participarea la primirea curentă a pacienţilor 1    

16 Participarea la primirea curentă a pacienţilor 1    

17 Participarea la primirea curentă a pacienţilor 1    

Notă:1. Toate manoperele practice ca şi cele prevăzute numai pentru demonstrare se efectuează cu materialele 

predestinate studenţilor şi se notează în registrul respectiv. 

2.  În cazul neîndeplinirii manoperelor practice nominalizate studentul este obligat de a se prezenta suplimentar, în 

afara orarului, pentru atestarea practică. 

3. La decizia catedrei în cazuri excepţionale, condiţional, o parte din manoperele practice pot fi transferate pentru 

realizare în semestrul următor. 



4.Decontarea materialelor predestinate studenţilor pentru manoperele practice se efectuează conform ordinelor în 

vigoare ale MS cu coeficientul 2, aprobat de Consiliul de Administrare a clinicii stomatologice.  

 

 

ELABORAREA  METODICĂ  N 1 

 

TEMA: Aspecte morfologice ale parodontului. Etiologia şi patogenia afecţiunilor 

parodontului. Tabloul clinic. 

 

Locul lucrării:  Clinica 

 

Scopul lucrării: Studierea şi însuşirea elementelor ocluzale ale dinţilor, a 

stopurilor ocluzale şi contactelor ocluzale (funcţionale şi nefuncţionale).  

Practic studenţii examinează pacienţi şi metodele de studiu, atrăgând atenţie la 

elementele ocluzale, stopurile ocluzale şi contactele ocluzale. 

 

Planul lucrării: 

1. Discuţii la temă. 

2. Demonstrarea pacienţilor tematici, cu atenţionare la elementele ocluzale şi 

stopurile ocluzale ale dinţilor. 

3. Primirea pacienţilor. 

4. Încheiere. 

 

 

Întrebări de control: 

 

1. Noţiuni despre paradonţiu şi structura lui. 

2. Etiologia şi patogenia afecţiunilor parodontului. 

3. Tabloul clinic al parodontitei localizate. 

4. Tabloul clinic al parodontitei generalizate. 

5. Clasificarea afecţiunilor paradontului. 

6. Metode clinice de examinare ale afecţiunilor paradontului. 

7. Metode paraclinice de examinare ale afecţiunilor parodontului. 

8. Odontoparadontograma şi importanţa ei. 

9. Schimbările radiologice caracteristice pentru paradontite. 

10. Diagnosticul diferenţiat ale afecţiunilor parodontului. 

11. Noţiune de forţe de rezervă ale parodontului. 

12. Noţiune despre ocluzie traumatică primară. Exemple. 

13.  Noţiune despre ocluzie traumatică secundară. Exemple. 

14. Noţiune despre ocluzie traumatică mixtă. Exemple. 

15. Complicaţiile dento-ocluzale în cazurile afecţiunilor parodontului. 

 

 

 

 

 



ELABORAREA  METODICĂ  N  2  

 

TEMA: Metode de tratament ale afecţiunilor parodontului. Şlefuirea selectivă.  

 

Locul lucrării:  Clinica 

 

Scopul lucrării: Studierea  şi însuşirea metodelor de tratament a afecţiunilor 

parodontului, a metodei realizării ocluziogramei şi a metodelor de şlefuire selectivă 

a dinţilor.  

Practic, studenţii pe modele studiază contactele premature a dinţilor, urmăresc 

şlefuirea selectivă a dinţilor în cavitatea bucală. 

 

Planul lucrării: 

1. Discuţii la temă. 

2. Demonstrarea modelelor cu contacte premature a dinţilor a şlefuirii selective a 

dinţilor în cavitatea bucală  

3. Primirea pacienţilor. 

4. Încheiere. 

 

 

Întrebări de control: 

1. Metode de tratament ale afecţiunilor parodontului. 

2. Indicaţii către tratamentul protetic ale afecţiunilor parodontului. 

3. Contraindicaţii către tratamentul protetic ale afecţiunilor parodontului. 

4. Varietăţile aparatelor ortodontice la tratamentul afecţiunilor parodontului. 

5. Indicaţii către şlefuirea selectivă a dinţilor. 

6. Contraindicaţii către şlefuirea selectivă a dinţilor. 

7. Metoda şlefuirii selective a dinţilor. 

8. Metoda şlefuirii selective a dinţilor după Jankelson. 

9. Metoda şlefuirii selective a dinţilor după  Ramfjord. 

10. Metoda şlefuirii selective a dinţilor după Kalamkarov şi Schuyler. 

11. Particularităţile selective după V. Burlui. 

12. Tehnica şlefuirii selective. 

13. Instrumente utilizate la şlefuirea selectivă a dinţilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELABORAREA  METODICĂ  N  3 

 

TEMA: Redresările ortodontice în tratamentul complex al afecţiunilor 

parodontului. Şinarea provizorie. 

 

Locul lucrării:  Clinica 

 

Scopul lucrării: Studenţii însuşesc metodele de tratament ortodontic al afecţiunilor 

parodontului şi a şinării provizorii.   

Practic, studenţii examinează pacienţi cu afecţiunile parodontului şi indică 

varietatea de şină provizorie. 

 

Planul lucrării: 

1. Discuţii la temă. 

2. Demonstrarea diferitor varietăţi de aparate ortodontice în tratamentul complex 

al afecţiunilor parodontului şi a varietăţilor de şini provizorii.  

3. Primirea pacienţilor. 

4. Încheiere. 

 

 

Întrebări de control: 

1. Redresările ortodontice în tratamentul complex al afecţiunilor parodontului. 

2. Indicaţii către tratamentul ortodontic al afecţiunilor parodontului. 

3. Contraindicaţii către tratamentul ortodontic al afecţiunilor parodontului. 

4. Varietăţile aparatelor ortodontice la tratamentul afecţiunilor parodontului. 

5. Varietăţile de stabilizare dentară. 

6. Clasificarea şinelor. 

7. Cerinţe către şină. 

8. Scopul şinării provizorii. 

9. Ce prezintă şina Ceiszynki? 

10. Ce prezintă şina Novotny? 

11. Timpul de aplicare a şinelor provizorii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELABORAREA  METODICĂ  N 4 

 

TEMA: Protezarea imediată în tratamentul complex al afecţiunilor parodontului. 

 

Locul lucrării:  Clinica 

 

Scopul lucrării: Studenţii însuşesc indicaţiile, rolul şi importanţa tratamentului 

protetic imediat în tratamentul complex al afecţiunilor parodontului  

Practic, studenţii examinează pacienţi cu afecţiunile parodontului ce necesită 

înlăturarea unui grup de dinţi, planificând construcţia imediat protezei. 

 

 

Planul lucrării: 

1. Discuţii la temă. 

2. Demonstrarea pacienţilor tematici, şi confecţionarea imediat protezei. 

3. Primirea pacienţilor. 

4. Încheiere. 

 

 

Întrebări de control: 

 

1. Noţiune- tratament protetic imediat şi tardiv. 

2. Avantajele protezelor imediate. 

3. Varietăţi de imediat proteze. 

4. Indicaţii către tratamentul protetic imediat. 

5. Metode de tratament protetic imediat. 

6. Fazele clinico-tehnice la confecţionarea imediat protezelor fixe. 

7. Fazele clinico-tehnice la confecţionarea imediat protezelor mobilizabile. 

8. Materiale utilizate la confecţionarea protezelor imediate. 

9. Proba şi aplicarea protezelor imediate. 

10. Particularităţile confecţionării protezelor imediate după Gavrilov. 

11. Particularităţile confecţionării protezelor imediate după Oksman. 

12. Particularităţile confecţionării protezelor imediate după Kumeiskaia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELABORAREA  METODICĂ  N 5 

 

TEMA: Şinarea permanentă în tratamentul complex al afecţiunilor parodontului. 

 

Locul lucrării:  Clinica 

 

Scopul lucrării: Studenţii însuşesc indicaţiile, rolul și importanţa tratamentului 

protetic cu utilizarea șinelor permanente la arcadele dentare integer şi cu breşe. 

Practic, studenţii examinează pacienţi cu afecţiunile parodontului şi planifică 

varietatea de şină permanentă. 

 

Planul lucrării: 

1. Discuţii la temă. 

2. Demonstrarea pacienţilor cu afecţiunile parodontului şi a varietăţilor de şini 

permanente, atrăgând atenţie la avantajele şi dezavantajele fiecărei şini.  

3. Primirea pacienţilor. 

4. Încheiere. 

 

 

Întrebări de control: 

1. Scopul şinării în tratamentul complex al afecţiunilor parodontului. 

2. Clasificarea şinelor şi cerinţele către ele. 

3. Cum se determină necesitatea şi timpul şinării. 

4. După ce criterii dinţii pot fi incluşi în şină. 

5. Particularităţile şinării permanente la arcadele dentare integre. 

6. Particularităţile confecţionării şinelor fixe în caz de breşe ale arcadelor dentare. 

7. Particularităţile confecţionării şinelor mobilizabile în caz de breşe ale arcadelor 

dentare. 

8. Caracteristica şinei Elbrecht şi avantajele ei. 

9. Caracteristica şinei Mamloc şi utilizarea ei. 

10. Etapele clinico-tehnice de confecţionare a diferitor şini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELABORAREA  METODICĂ  N 6 

 

TEMA: Etiologia, patologia, tabloul clinic şi diagnosticul migrărilor dentare. 

 

Locul lucrării:  Clinica 

 

Scopul lucrării: Studenţii însuşesc etiologia, patogeneza, tabloul clinic şi 

diagnosticul migrărilor dentare.   

Practic, studenţii examinează pacienţi cu migrări dentare şi concep planul de 

tratament. 

 

Planul lucrării: 

1. Discuţii la temă. 

2. Demonstrarea pacienţilor cu migrări dentare.  

3. Primirea pacienţilor. 

4. Încheiere. 

 

 

Întrebări de control: 

 

1. Scurt istoric terminologic al migrărilor dentare. 

2. Etiologia migrărilor dentare. 

3. Patogenia migrărilor dentare după Abrikosov, Katz, Kalvelis. 

4. Patogenia migrărilor dentare după Kurleandski, Kriştab, Dovbenco. 

5. Tipuri de migrări dentare după  Ilina-Marcosean, Ponomareova. 

6. Clasificarea migrărilor dentare după Gavrilov, Cojocaru. 

7. Tabloul clinic al migrărilor verticale. 

8. Sindromul molarului de şase ani. 

9. Tabloul clinic al migrărilor orizontale. 

10. Fenomenul Thielmann. 

11. Metodele paraclinice de examinare a pacienţilor cu migrări dentare. 

12. Determinarea gradului migrării verticale prin teleradiografie. 

13. Metode de determinare a gradului migrărilor dentare orizontale. 

14. Aspectele spaţiilor edentate după Prelipceanu şi Doroga. 

15. Diagnosticul migrărilor dentare. 

16. Metode de tratament dependent de gradul migrărilor dentare orizontale după 

Costa şi Ene. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELABORAREA  METODICĂ  N 7 

 

TEMA: Tratamentul ortopedic al  pacienţilor  cu migrări dentare. 

 

Locul lucrării:  Clinica 

 

Scopul lucrării: Studenţii însuşesc metodele protetice de tratament ale migrărilor 

dentare.  

Practic, studenţii examinează pacienţi cu migrări dentare şi concep planul de 

tratament protetic. 

 

Planul lucrării: 

1. Discuţii la temă. 

2. Demonstrarea pacienţilor cu migrări dentare şi conceperea planului de tratament  

3. Primirea pacienţilor. 

4. Încheiere. 

 

 

Întrebări de control: 

 

1. Indicaţiile la tratamentul protetic al pacienţilor cu migrări dentare. 

2. Scopul tratamentului protetic a pacienţilor cu migrări dentare. 

3. Tipuri de proteze atipice. 

4. Caracterizaţi sistemul telescopat de tratament protetic. 

5. Caracterizaţi sistemul de proteze atipice cu şurub după Jiide. 

6. Caracterizaţi proteze atipice cu şurub după Rîndaşu. 

7. Proteza mobilă după Kuracikin. 

8. Particularităţile tratamentului protetic în caz de migrări orizontale (convergenţa, 

divergenţa) a resturilor radiculare. 

9. Complicaţiile posibile la tratamentul protetic al migrărilor dentare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELABORAREA  METODICĂ  N 8 

 

TEMA: Etiologia, patogenia, tabloul clinic, diagnosticul şi tratamentul abraziunii 

patologice generalizate a dinţilor. 

 

Locul lucrării:  Clinica 

 

Scopul lucrării: Studenţii însuşesc teoretic etiologia, patogeneza, tabloul clinic, 

diagnosticul şi tratamentul abraziunii patologice generalizate.  

Practic, studenţii examinează pacienţi cu abraziune patologică generalizată şi 

concept planul de tratament. 

 

Planul lucrării: 

1. Discuţii la temă. 

2. Demonstrarea pacienţilor cu abraziune patologică generalizată.  

3. Primirea pacienţilor. 

4. Încheiere. 

 

 

Întrebări de control: 

 

1. Etiologia abraziunii patologice generalizate a ţesuturilor dure dentare. 

2. Patogenia abraziunii patologice generalizate a ţesuturilor dentare dure. 

3. Tabloul clinic al abraziunii patologice generalizate a ţesuturilor dentare dure, 

clasificări. 

4. Simptomele exobucale şi endobucale ale abraziunii patologice generalizate ale 

ţesuturilor dentare dure. 

5. Complicaţiile locale ale abraziunii patologice generalizate ale ţesuturilor 

dentare dure. 

6. Complicaţiile loco-regionale ale abraziunii patologice generaizate ale ţesuturilor 

dentare dure. 

7. Tabloul clinic al abraziunii patologice generalizate a ţesuturilor dure forma 

compensată. 

8. Tabloul clinic al abraziunii patologice generalizate a ţesuturilor dure forma 

decompensată. 

9. Ocluzia redusă. Etiologia şi patogeneza. Tabloul clinic.  Clasificarea Buşan. 

10. Tratamentul medicamentos al abraziunii patologice generalizate a ţesuturilor 

dure dentare. 

11. Tratamentul protetic al abraziunii patologice generalizate a ţesuturilor dure 

dentare forma compensată. 

12. Tratamentul protetic al abraziunii patologice generalizate a ţesuturilor dure 

dentare forma decompensată. 

13. Tratamentul protetic al ocluziei reduse în dependenţă de forma clinică. 

 

 



ELABORAREA  METODICĂ  N 9 

 

TEMA: Etiologia, patogenia, tabloul clinic, diagnosticul şi tratamentul 

sindromului disfuncțional al articulaţiei temporo-mandibulare. 

 

Locul lucrării:  Clinica 

 

Scopul lucrării: Studenţii însuşesc teoretic etiologia, patogeneza, tabloul clinic 

diagnosticul şi tratamentul afecţiunilor articulaţiei temporo-mandibulare.   

Practic, studenţii examinează pacienţi cu afecţiuni ale articulaţiei temporo-

mandibulare, de asemenea concept planul de tratament. 

 

Planul lucrării: 

1. Discuţii la temă. 

2. Demonstrarea pacienţilor cu afecţiuni ale articulaţiei temporo-mandibulare. 

3. Primirea pacienţilor. 

4. Încheiere. 

 

 

Întrebări de control: 

 

1. Structura ATM. 

2. Metode clinice de investigaţie a ATM. 

3. Metode paraclinice de investgaţie a ATM. 

4. Etiologia afecţiunilor ATM. 

5. Patogeneza afecţiunilor ATM. 

6. Clasificarea afecţiunilor ATM. 

7. Tabloul clinic al sindromului disfuncţional neuromuscular al ATM. 

8. Principii de bază de tratament al sindromului disfuncţional neuromuscular. 

9. Tabloul clinic şi tratamentul sindromului disfuncţional ocluzio-articular. 

10. Diagnosticul diferenţiat al sindromului disfuncţional al ATM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ELABORAREA  METODICĂ  N 10 

 

TEMA: Afecţiunile provocate de materialele utilizate la confecţionarea protezelor 

dentare. Galvanoza. Stomatitele toxice provocate de protezele dentare. 

 

Locul lucrării:  Clinica 

 

Scopul lucrării: Studenţii însuşesc teoretic tabloul clinic, diagnosticul şi 

tratamentul afecţiunilor provocate de materialele utilizate la confecţionarea 

protezelor dentare, a galvanozei, stomatitei toxice provocată de protezele dentare. 

Practic, studenţii examinează pacienţii cu afecţiuni provocate de materialele 

utilizate la confecţionarea protezelor dentare și concept planul de tratament. 

 

Planul lucrării: 

1. Discuţii la temă. 

2. Demonstrarea pacienţilor cu afecţiuni provocate de materiale utilizate la 

confecţionarea protezelor dentare. 

3. Primirea pacienţilor. 

4. Încheiere. 

 

 

Întrebări de control: 

 

 

1. Care este etiologia galvanozei. 

2. Explicaţi patogeneza galvanozei. 

3. Expuneţi tabloul clinic al galvanozei. 

4. Principiul tratamentului protetic în caz de galvanoză. 

5. Factorii etiologici a stomatitei toxice la purtătorii de proteze dentare metalice. 

6. Factorii etiologici a stomatitei toxice la purtători de proteze dentare acrilice. 

7. Tabloul clinic a stomatitei toxice provocate de proteze dentare metalice. 

8. Tabloul clinic a stomatitei toxice provocate de proteze dentare acrilice. 

9. Tratamentul specializat în caz de stomatită toxică provocată de proteze dentare 

metalice. 

10. Tratamentul specializat în caz de stomatită toxică provocată de proteze dentare 

acrilice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIA DE BAZĂ 

 

1. Postolachi I. şi colab. “Protetica dentară”. Chişinău 1993. 

2. Bîrsa Gh., Postolachi I. “Tehnici de confecţionare a protezelor dentare”. 

Chişinău 1994. 

3. Prelegeri 

4. E.I.Gavrilov „Ortopedicescaia stomatologhia”, Moscva 1984 

5. В. Копейкин «Зубопротезная техника». М. 1985. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARĂ 

 

1. V.Burlui „Protetica dentară" Iaşi 1988 

2. Копейкин В.Н. «Ортопедическая стоматология». М., 2001 

3. Криштаб С.И. «Ортопедическая стоматология». Киев, 1986 

4. Гаврилов Е., Щербаков А. « Ортопедическая стоматология». М., 1984 

5. Rîndaşu I. Proteze dentare. V.I. Bucureşti, Ed.Medicală, 2000. 

6. F.Prelipceanu „Protetica dentară” Bucureşti 1985 

7. I.Postolachi „Iscustvenîe coronci” Chişinău 1985 

 

 

 

 

 


