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Despre autor:
Doctorul Vlad Hurezeanu a absolvit 
Facultatea de Stomatologie în anul 2008 
!i din anul 2009 practic" endodon#ia la 
microscop. De la finalizarea facult"#ii este 
conectat activ la tot ceea ce a ap"rut nou 
în domeniul endodon#iei, urmând cursuri 
de specialitate, participând la congrese 
interna#ionale !i grupuri de discu#ii din 
mediul online despre cazuri sau practici 
moderne în stomatologie. Împreun" cu 
o echip" de medici stomatologi a fondat 
White Lines Dental Clinic, unde a reunit 
într-un concept modern toate avantajele 
tehnologiei în tratamentele stomatologice. 

Succesul clinic 
în parodontita 
apical! acut! 

prin tratamentul 
endodontic 

realizat e!cient  
sub microscop

ndodon!"a este una d"ntre 
cele ma" temute ramur" ale 
stomatolog"e". Tratamen-

tul de canal a fost mereu cons"derat 
ca f""nd una d"ntre cele ma" du-
reroase manopere stomatolog"ce. 
Lucrur"le s-au sch"mbat, "ar cu aju-
torul no"lor tehnolog"" tratamentul 
de canal a deven"t pred"ct"b"l, multe 
d"ntre "nfec!""le care îna"nte ar f" 
condus la extrac!"a d"n!"lor, acum 
pot f" v"ndecate.

S# tratez" d"n!" "mpos"b"l de tratat, 
pe care !"-" tr"m"t al!" med"c" cre-
zând c# pot f" trata!" - aceasta este 
provocarea pentru med!cul spec!a-
l!st Vlad Hurezeanu care cons"der# 
c# m!croscopul este un “golden 
standard” în tratamentul endodon-
t!c, cel pu!"n. 
Cu ajutorul m"croscopulu", med"cul 
endodont "dent"f"c# $" rezolv# în cel 
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ma" m"c detal"u problemele ap#ru-
te în "nter"orul d"ntelu" (anatom"e 
spec"al#, canale supl"mentare, 
"nstrumente fracturate în tratamen-
te anter"oare, perfora!"", fractur"), 
tratamentul real"zat crescând cons"-
derab"l durata de v"a!# a d"n!"lor.  

Magn!f!ca"!a ajut# înc# de la înce-
putul tratamentulu! la stab!l!rea 
d!agnost!culu!. Un d"agnost"c co-
rect conduce la adoptarea unu" plan 
de tratament personal"zat pentru 
f"ecare caz în parte. 

M!croscopul aduce plus de valoare 
actulu! med!cal pe care îl prestez!. 
Ce înseamn# m"croscopul în sto-
matolog"e? Tratamente de stoma-
tolog"e general#, obtura!"e, sutur" 
pentru parodontolog"e, $lefu"re 
d"n!", protet"c#, estet"c#, "mplantolo-
g"e $" ch"rurg"e.
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Pentru mine, 
endodon!ia nu este  
un job, este o pasiune.

http://www.htp.ro


HTP Medical este importator #i distribuitor de echipamente 
stomatologice premium pentru cabinete, clinici de medicin! dentar! 
#i laboratoare de tehnic! dentar!. De peste 15 ani, echipa HTP Medical 
sus#ine medici speciali!ti care, pe lâng" vasta experien#" profesional" pe 
care au acumulat-o în mul#ii ani de practic", pun suflet !i se dedic" întru 
totul meseriei lor. 
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RAPORT DE CAZ
Caz preluat d!n pract!ca  
Dr. Vlad Hurezeanu

Un pac"ent în vârst# de 37 an" s-a 
prezentat cu s"mptomatolog"e dure-
roas# local"zat# la n"velul molarulu" 
#16, cu caracter cont"nuu de apro-
x"mat"v o s#pt#mân#, care nu ceda 
la ant""nflamatoare uzuale. D"n 
anamnez# s-a re!"nut c# în urm# 
cu 10 z"le pac"entul se prezentase 
într-un alt cab"net pentru o lez"une 
car"oas# profund# la n"velul acelu-
"a$" d"nte, care, la momentul respec-
t"v prezenta sens"b"l"tate crescut# la 
st"mul" rec". S-a real"zat tratamentul 
de canal, f"nal"zat în aceea$" $ed"n!#. 
Pac"entul s-a prezentat f#r# anal"-
ze rad"olog"ce $" nu prezenta alte 
afec!"un" generale, nu urma n"c"un 
tratament med"camentos $" avea o 
stare de s#n#tate general# bun#.

Exam!narea cl!n!c#
La examenul cl"n"c s-a constatat 
prezen!a unu" edem de vec"n#tate 
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în zonele ad"acente d"ntelu" #16, aso-
c"at cu durere la palpare în vest"bul. 
D"ntele reac!"ona poz"t"v la percu!"a 
în ax $" cea lateral#. S-a ob"ect"vat o 
d"struc!"e coronar# mas"v#, acoper"-
t# cu mater"al de obtura!"e prov"zo-
r"e, "nf"ltrat. 

Teste aux!l!are (f!g. 1)
În urma examenulu" rad"olog"c 
"n"!"al s-a constatat o înch"dere 
marg"nal# def"c"tar#, precum $" o 
preparare "nsuf"c"ent# a canalulu" 
MV1 $", cel ma" probab"l, l"psa prepa-
ra!"e" canalulu" MV2.

D!agnost!c
S-a stab"l"t d"agnost"cul de paro-
dont"ta ap"cal# acut# (tratament 
endodont"c anter"or). Intraoperator 
s-a constatat faptul c# obtura!"a de 
canal "n"!"al# a fost real"zat# pr"n 
tehn"ca monocon, cu gutaperc# $" 
past# de canal pe baz# de eugenat.  

Tratament (f!g. 2-5)
Dezobturarea $" prepararea mecan"-

c# au fost real"zate atât manual, cât 
$" rotat"v, întâmp"nând m"c" d"f"cul-
t#!" la n"velul canalulu" MV1, unde, 
la n"velul curbur"" a fost prezent un 
prag. De asemenea, a fost reperat 
$" preparat canalul MV2. Lavajele 
au fost real"zate cu NaOCl 5,25%, 
EDTA 17% $" ser f"z"olog"c, act"vate 
ultrason"c. Obtura!"a de canal a fost 
real"zat# pr"n tehn"ca de compac-
tare vert"cal# la cald, s"g"lantul de 
canal folos"t f""nd AH+. Obtura!"a 
coronar# prov"zor"e s-a pract"cat cu 
Adhesor. 

Evaluarea $! ver!f!carea  
postoperator!e (f!g. 6)
S-a efectuat rad"ograf"e de control 
postoperator. Pac"entul a pr"m"t 
"nd"ca!""le uzuale de reconst"tu"re 
protet"c# "med"at# a d"ntelu" (recon-
st"tu"re corono-rad"cular# cu p"vot 
d"n f"br# de st"cl# $" coroana prov"zo-
r"e pân# la rem"terea s"mptomatolo-
g"e"), de med"ca!"e ant""nflamator"e 
pentru urm#toarele 2 z"le, la nevo"e, 
precum $" "nv"ta!"a de recall la 6 lun".
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