
Scopul 

A studia tehnica de extracție a dinților permanenți și 

de lapte, a defini clar indicațiile și contraindicațiile 

pentru această operație, luând în considerare toate 

consecințele pozitive și negative ale acestei 

intervenții. Particularitățile îndepărtării dinților la 

copiii cu boli somatice concomitente. 



Planul tematic 

1. Caracteristici anatomice și fiziologice ale structurii 

țesuturilor    din regiunea maxilo-facială.  

2. Indicații pentru îndepărtarea dinților temporari și 
permanenți la copii de vârste diferite. 

3. Contraindicații privind îndepărtarea dinților dinților 
temporari și permanenți la copii de vârste diferite. 

4. Echipament și Instrumente pentru îndepărtarea dinților 

5. Particularități ale extracției dinților la copiii cu boli 
somatice concomitente. 



Planul tematic 

6. Pregătiri pentru operațiunea de extracție a 

dinților de lapte și permanenți cu diferite maladii. 

7. Operația extracției dentare la copii - tehnică 

pentru înlăturarea dinților temporari și permanenți 

la copii de vârste diferite 

8. Modalități de a ține forcepsul pentru a îndepărta 

dinții - un semn al unghiului, un semn al îndoirii 

mânerelor, semnul lateral. 



Întrebări la temă 

1. Indicatii absolute urgente si planificate pentru o operatiune 
de extractie temporara si permanenta a dintelui. 

2. Indicații relative pentru extracția dentară temporară și 
permanentă. 

3. Общие и местные противопоказания к операции 
удаления временного и постоянного зуба. 
Contraindicații generale și locale pentru extracția dinților 
temporari și permanenți. 

4. Examinarea și pregătirea pacientului înainte de operația de 
extracție a dinților. 

5. Metode de îndepărtare a dinților temporari. 

6. Structura forcepselui pentru îndepărtarea unui dinte 
temporar.  



Întrebări la temă 

1. Metode de fixare a forcepsului pentru îndepărtarea 

dinților. 

2. Alegerea instrumentelor pentru îndepărtarea dinților 

temporari și permanenți în maxilarul superior. 

3. Alegerea instrumentelor pentru îndepărtarea dinților 

temporari și permanenți pe maxilarul inferior. 

4. Caracteristicile extragerii dentare la copiii cu boli 

somatice concomitente. 



Lucrări practice (sarcini) efectuate 

1. Pregătirea mâinilor înainte de operație. 

2. Examinarea și supravegherea pacientului: 

colectați istoricul; - efectuarea unui examen 

clinic; - determinarea diagnosticului preliminar și 

a indicațiilor pentru extracția dinților. 

3. Emitarea unui dosar medical al pacientului dentar. 

4. Alegerea instrumentelor necesare pentru 

extragerea dinților. 



Sarcini de auto-control 

1. Un băiat de 8 ani se plânge de durere la dintele 7.5, 

care a apărut acum 3 zile și este agravat de 

mușcături. Anterior, dintele a fost tratat. Obiectiv: la 

dintele 7.5 există un defect tisular mare, pe 

membrana mucoasă a procesului alveolar există o 

fistula în zona dintelui 7.5 cu o secreție slabă, dintele 

este mobilă de gradul II. Pe R: resorbția rădăcinii 

distale cu 2/3, distrugerea plăcii de închidere a 

foliculului 35. 

2. Întrebare. 1. Alegeți tactici de tratament, justificați-

le. 2. Ce instrumente sunt utilizate pentru a elimina 

dinții și rădăcinile din maxilarul inferior? 



Sarcini de auto-control 

• Pacientul A., în vârstă de 16 ani, sa plâns de dureri 
dureroase periodic în zona dinților 46. Din anamneză, sa 
descoperit că dintele 46 a fost bolnav în mod repetat, dar 
pacientul nu a consultat un medic. Obiectiv: coroana 
dintelui 46 este complet distrusă. Membrana mucoasă a 
procesului alveolar în zona dintelui 46 nu se modifică. Dinți 
intacți intacți. Diagnostic: parodontită cronică 46 dinte. Este 
arătată o extracție a unui dinte 46, dar pacientul observă că, 
chiar și cu deteriorări minore ale țesuturilor (abraziuni, 
zgârieturi), are sângerare pe termen lung. 

• Întrebare. 1. Ce examinări suplimentare ar trebui efectuate 
înainte de extragerea dinților? 2. Este necesară consultarea 
unui specialist? 3. Ce măsuri pregătitoare ar trebui 
întreprinse pentru a preveni sângerarea? 



Sarcini de auto-control 

• Pacientul de 7 ani s-a adresat la medic cu părinții care 
au spus că sa plâns de durere în maxilarul superior spre 
dreapta, în timp ce mesteca pe alimente solide. 
Obiectiv: 55 de gri, etanșat, se observă un ușor defect al 
sigiliului. Percuția 55 este dureroasă, membrana 
mucoasă din regiunea 55 este hiperemică, palparea este 
dureroasă. Dintele este mobil. Din anamneză, a devenit 
cunoscut că 55 de mai multe ori a suferit un tratament 
terapeutic și după un timp a început să deranjeze din 
nou. 

• Întrebare. 1. Stabiliți un diagnostic. 2. Care este tactica 
dvs. de tratament? 
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