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Tematica 

1. Principii de realizare a protezelor uni si pluridentare. Clasificarea protezelor fixe. 

Tehnologii clasice si moderne de realizare a modelelor  

2. Avantaje, dezavantaje, indicaţii, contraindicaţii ale incrustaţiilor. Materiale utilizate în 

realizarea incrustaţiilor.Tehnologii clasice şi moderne de realizare a incrustaţiilor 

3. Avantaje, dezavantaje, indicaţii, contraindicaţii ale coroanelor turnate cu grosime 

nedirijată.Aliaje utilizate în realizarea coroanelor turnate.Tehnologii clasice şi moderne 

de realizare a coroanelor turnate .  

4. Avantaje, dezavantaje, indicaţii, contraindicaţii ale coroanelor de înveliş fizionomice 

acrilice şi diacrilo-compozit.Materiale utilizate în realizarea coroanelor de înveliş 

fizionomice acrilice şi diacrilo-compozite.Tehnologii clasice şi moderne de realizare a 
coroanelor de înveliş si a puntilor fizionomice acrilice şi diacrilo-compozite 

5. Avantaje, dezavantaje, indicaţii, contraindicaţii ale coroanelor integral ceramice.Materiale 

utilizate în realizarea coroanelor si a puntilor integral ceramice .Tehnologii de realizare a 

coroanelor si puntilor integral ceramice. Fatetarea 

6. Avantaje, dezavantaje, indicaţii, contraindicaţii ale coroanelor metalo-ceramice.Materiale 

utilizate în realizarea coroanelor si puntilor metalo-ceramice.Tehnologii de realizare a 

coroanelor si puntilor metalo-ceramice. 

7. Avantaje, dezavantaje, indicaţii, contraindicaţii de realizare a coroanelor  de 

substituţie.Materiale utilizate în realizarea coroanelor  de substituţie.Tehnologii de 

realizare a coroanelor  de substituţie. 
8. Etiologia edentatiei partiale intinse.  Anatomia clinica a edentatiei partiale intinse si totale 

pentru suportul odonto-parodontal si  muco-osos. Tabloul clinic al edentatiei partial 

intinse si al edentatiei totale. Evolutia, complicatiile si formele clinice ale EPI.  

9. Examenul clinic in edentatia partial intinsa. Examenele paraclinice in EPI ; Diagnosticul 

in edentatia partial intinsa si edentatia totala. 

10. Indicatiile, contraindicatiile tratamentului prin proteze partial mobile si totale. Mijloace 

protetice utilizate in tratamentul edentatiei partiale si a edentatiei totale. Principii ale 

tratamentului: profilactic; curativ;biologic;ergonomic. 

11. Structura mijloacelor protetice mobilizabile:Seile acrilice;Conectori principali maxilari; 

mandibulari; Conectori secundari ;Elemente de mentinere , sprijin si stabilizare; axa de 

insertie;  



12. Posibilitati terapeutice in edentatia partiala de clasa I.II ,III,IV Kennedy (variante clinice 

si posibilitati moderne de tratament)  
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