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PROGRAMA ANALITICĂ – PRACTICA DE SPECIALITATE 

Anul II APS 

Prevenție dentară, noțiuni odontoterapie, endodonție și protetică 

1. Examenul clinic al pacientului : foaia de observatie clinică, mijloace de izolare, examene 

complementare și teste diagnostice în caria simplă 

2. Asigurarea asistenței la examinarea clinică intra- și extraorală a pacientului 

3. Asigurarea asistenței la întocmirea foilor de observație clinică 

4. Prezentarea examenelor complementare și testelor realizate în scopul diagnosticării cariei 

simple 

5. Asigurarea asistenței la diagnosticul complex al cariei simple 

6. Cunoașterea pozițiilor de lucru și de sprijin, modalități de utilizare a instrumentarului 

pentru tratamentul cariei simple la pacient 

7. Prezentarea modalităților de utilizare a instrumentarului pentru tratamentul cariei simple 

la pacient 

8. Reguli generale de preparare a cavităților. Asigurarea asistenței la prepararea de cavități 

de cls I, II, III, IV, V, VI 

9. Asigurarea asistenței la amprentarea arcadelor dentare și turnarea modelelor de studiu 



10. Asigurarea asistenței la examenul static al ocluziei în cele trei planuri. Curbele de ocluzie 

11. Asigurarea asistenței la examinarea clinică a pozițiilor fundamentale ale mandibulei 

(poziția de repaus, relație centrică (RC) și intercuspidare maximă (PIM) 

12. Asigurarea asistenței la examinarea clinică a cinematicii mandibulare în cele trei planuri 

spațiale (sagital, transversal, orizontal). 

13. Asigurarea asistenței în montarea modelelor în articulator 

14. Parcurgerea instrumentarului necesar și etapelor de prepararea protetică a dinților pentru 

variatele tipuri de lucrări protetice: coroana metalică, coroana mixtă metaloceramică, 

fațetare (laminat estetic), coroana de substituție Richmond, DCR, protetica fixă 

15. Cunoașterea și pregătirea materialelor utilizate în endodonție. Pregătirea 

instrumentarului. 

 

* Toate activităţile desfăşurate vor fi consemnate zilnic în caietul de practică de specialitate 

şi vor fi confirmate prin semnătură de către îndrumătorul de practică. 


