
Scopul 

 

A identifica indicațiile și contraindicațiile pentru 

anestezia de topică, infiltrație și de bloc în 

teritoriul maxilo-facial la copii, a studia 

specificul tehnicilor locale de anestezie și 

posibile complicații în timpul anesteziei locale, 

prevenirea acestora a acorda îngrijiri medicale 

copiilor cu complicații ale anesteziei locale.  



Planul tematic 

1. Caracteristicile psihoemoționale ale copiilor și punerea în 

aplicare a anesteziei locale în stomatologie 

2. Starea emoțională a copiilor când vizitează medicul dentist și 

tipurile de reacții comportamentale 

3. Corecția stării  psihoemoționale și a comportamentului 

copilului într-o clinică stomatologică pediatrică 

4. Caracteristici anatomice și topografice ale regiunii maxilo-

facială și tehnica anesteziei la copii Caracteristici ale 

structurii anatomice ale oaselor maxilarelor la diferite vîrste 

 



Planul tematic 

5.  Tipuri de anestezie locală. 

6. Anestezice utilizate pentru anestezie locală la 

copii. 

7. Indicații și contraindicații pentru anesteziile 

infiltrativă, topică și bloc în regiunea maxilo-

facială la copii. 

8. Reguli și tehnici pentru anestezia locală la copii. 

9. Posibile complicații în timpul anesteziei locale. 

 



Planul tematic 

• Soluții de anestezice folosite în anesteziile 

locale la copii. 

• Metode de calculare a anestezicilor la copii 

• Anestezia generală la copii în condiții de 

ambulatoriu/ 

• Metode de acțiune sedative. 

 



Întrebări teoretice pentru lecție 

1. Sedația în stomatologia pediatrică, indicații/ 

Complicațiile generale. 

4. Anestezia generală în practica stomatologică 

pediatrică. Clasificarea anesteziilor. Indicații și 

contraindicații. 

3. Complicațiile și tratamentul de urgență pentru 

complicațiile anesteziei locale. Profilaxia și 

resuscitarea lor în copilărie. 

 



Întrebări teoretice pentru lecție 

1. Tipuri de anestezie locală în stomatologia pediatrică. 
Clasificarea. 

2. Показания к аппликационной анестезии. Техника 
проведения, анестетики. 1 Indicații pentru anestezia topica. 
Tehnica anesteziei, soluțiile indicate pentru copii în raport cu 
vîrsta. 

3. Regulile anesteziei injectabile. Indicații pentru anestezie 
prin infiltrare în regiunea maxilo-facială. Tehnica de apicare, 
anestezile folosite la copii/ Dozarea în raport cu vîrsta 

5. Anestezie de bloc: mandibulară, palatală, incisală. Indicații 
de anestezie locală la copii în raport cu vîrsta și cu maladia 
prezentă. Tehnica anesteziei. Indicații pentru utilizare. Soluțiile 
anestezice. 



Lucrări practice (sarcini) 

1. Determinați indicațiile și contraindicațiile pentru 
anestezia topică, infiltrativă și de bloc în zona maxilo-
facială la copii. 

2. Reguli de selectare a soluții anestezice potrivit dozele 
la copii. 

3. De a efectua toate tipurile de anestezie locală în zona 
maxilo-facială, în funcție de tipul de intervenție 
chirurgicală.  

4. Profilaxia posibilelor complicații în timpul anesteziei 
locale. 

5. Asigura asistență medicală copilului în cazul apariției 
complicațiilor după anestezie locală. Metode de 
resurcitare. 



Sarcini de auto-control 

1. Descrieți caracteristicile de vârstă ale comportamentului 

copiilor. 

2. Caracteristicile anesteziei mandibulare la copii. 

3. Analizați clasificarea anesteziei locale la copii. 

4. Препараты для обезоливания - их особенности и покозания 

для применение у детейSoluțiile anestezice indicate copiilor - 

caracteristicile și indicațiile acestora pentru utilizare la copii 

5. Complicațiile generale ale anesteziei prin injectare (sincopă, 

colaps, șoc anafilactic). 

6. Complicații locale ale anesteziei prin injecție (hematom, 

contracția inflamatorie a maxilarului inferior, infecție, fracturarea 

acului, necroza țesutului moale, nevrită traumatică etc.). 
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