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REZUMAT
Tratamentul discromiilor dentare reprezintă la ora actuală una dintre abordările terapeutice cele mai 

răspândite în cabinetele de medicină dentară. Pacienţii solicită aceste proceduri ca urmare a cerinţelor 
societăţii moderne, integrarea socială fi ind tributară unui aspect fi zic plăcut. Metoda de albire a dinţilor 
vitali în cabinet satisface cerinţele pacienţilor din punct de vedere al rapidităţii, dar şi al efi cienţei 
tratamentului, în condiţiile în care selecţia cazurilor este corespunzătoare, iar principiile de lucru respectate 
în totalitate.
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ABSTRACT
Treatment of tooth discoloration is currently one of the most common therapeutic approaches in dental 

offi  ces. Patients require such procedures due to the demands of modern society because social integration is 
tributary to a pleasant appearance. In offi  ce vital bleaching method satisfy patients in terms of rapidity, and 
the eff ectiveness of treatment, given that the selection of cases is adequate and working principles fully re-
spected.
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Tratamentul modifi cărilor de culoare ale din-
ţilor este unul din moti vele frecvente de adre-
sare a pacienţilor către medicul stomatolog. Prac-
ti c, la ora actuală, albirea dentară este cea mai 
cerută procedură cosmeti că, scopul acesteia 
fi ind evident îmbunătăţirea aspectului esteti c.

Această creştere exponenţială a cererilor 
privind tratamentele de albire îşi are rădăcina în 
cerinţele societăţii moderne în privinţa unui as-
pect fi zic atracti v, iar culoarea dinţilor este unul 
dintre criteriile frecvent întâlnite în evaluarea 
fi zionomiei unei persoane.

Albirea dinţilor în cabinet („in-offi  ce bleaching“) 
este una dintre metodele de tratament ale dis-
cro miilor dentare. Ea reprezintă practi c o meto-
dă chimică ce vizează o decolorare a structurilor 
dentare, prin aplicarea unui agent chimic ce 
oxidează pigmentaţiile organice de la nivelul aces-
tora (1). Scopul metodelor de albire îl reprezintă 
modifi carea parametrilor opti ci ai ţesuturilor 
dentare, prin eliminarea de la acest nivel a sub-
stanţelor cromofore, responsabile de pigmenta-
rea dintelui. 

Metodele de albire se adresează atât dinţilor 
vitali, cât şi celor devitali şi pot fi  „inside the 
offi  ce“ (in-offi  ce) şi „outside the offi  ce“ şi se pot 
asocia cu alte metode de albire.

La baza tratamentelor chimice actuale de al-
bire stă peroxidul de hidrogen. Acesta reprezintă 
substanţa de elecţie pentru metoda de albire în 
cabinet. Alături de acesta se mai uti lizează: 
peroxid de carbamidă, perclorură de sodium, 
per borat de sodium. 

Metoda de albire în cabinet („in offi  ce 
bleaching“) pentru dinţii vitali este o metodă de 
albire rapidă, prin metode chimice, uti lizând sub-
stanţe acti ve cu concentraţie crescută; este 
realizată în cabinet, în două variante: pe fotoliul 
dentar („power bleaching“), ce constă în aplica-
rea de soluţii sau geluri pe bază de peroxid de 
hidrogen, în concentraţie de 35%, asociat cu 
termocatalizare, fotocatalizare sau acti vare cu 
radiaţie laser; cea de-a două variantă are loc în 
cabinetul de medicină dentară, în sala de aştep-
tare a acestuia („waiti ng-room bleaching“) şi 
constă în aplicare de geluri pe bază de peroxid 
de carbamidă în concentraţie 35%, aplicate în 
guti ere; ti mpul de menţinere este de minimum 
30 de minute (2).

Metoda de albire în cabinet pentru dinţii vi-
tali are următoarele indicaţii: pe dinţi vitali ca 
me todă de tratament unică sau în asociere cu 
alte ti puri de tratamente, pentru coloraţii gene-
ti ce, de origine traumati că, cele datorate vârstei, 
tetraciclinice sau produse prin fl uoroză; este 
necesar ca pacienţii să prezinte stare generală 

bună, să fi e cooperanţi şi aibă o igienă orală co-
respunzătoare.

Contraindicaţiile metodei de albire în cabinet 
pentru dinţii vitali sunt absolute şi se referă la: 
dinţi cu importante modifi cări structurale (frac-
turi, leziuni distrofi ce); cu durere denti nară se-
veră; colorări cu săruri metalice; pacienţi cu afec-
ţiuni sistemice grave (porfi rie congenitală, icter 
hemoliti c etc.); există şi contraindicaţii relati ve, 
cum ar fi  sarcina, alăptarea, copiii şi ti nerii sub 
14 ani sau pacienţii ce prezintă dinţi cu restaurări 
coronare voluminoase.

Albirea dinţilor vitali în cabinet este o metodă 
care conduce la ora actuală la rezultate foarte 
bune, uneori chiar peste aşteptările pacienţilor. 
Ceea ce trebuie însă subliniat a fi  necesar, pen-
tru un rezultat de succes, este, înainte de toate, 
selecţia adecvată a cazurilor clinice care se pre-
tează la această metodă de tratament a discro-
miei dentare (3,4). Practi c, selecţia pacienţilor 
începe cu identi fi carea cauzelor discromiei den-
tare, astf el încât să se aprecieze de la început 
care poate fi  rezultatul potenţial al tehnicii ale-
se. În acest context, examenul clinic este indis-
pen sabil şi trebuie realizat cu rigurozitate. Exa-
me nul clinic cuprinde atât anamneza, cât şi 
exa menul obiecti v şi este necesar a i se asocia şi 
alte ti puri de investi gaţii, cum ar fi  cele imagisti ce 
(examen radiologic). Determinarea eti ologiei dis-
cromiei dentare este ajutată de cunoaşterea de 
către medicul denti st a principalelor ti puri de 
coloraţii care apar: coloraţiile extrinseci deter-
mină pigmentări de culoare galben-brună; colo-
raţiile intrinseci determină pigmentări galben, 
gri, negre sau zone de culoare roşiati că (5).

Identi fi carea cauzelor modifi cărilor de cu-
loare este asociată, în cadrul examenului clinic 
al pacienţilor, cu inspecţia atentă a întregului 
con text al arcadelor dentare. Trebuie cunoscute 
statusul pulpar al dintelui/dinţilor ce vor fi  albiţi, 
prezenţa şi integritatea altor restaurări ante-
rioare, existenţa unor leziuni cavitare care nece-
sită tratament.

Unul dintre cele mai importante aspecte este 
realizarea unei fi şe speciale pentru pacientul 
care va fi  supus unei tehnici de albire. Informaţiile 
esenţiale ale acestui chesti onar sunt cele de na-
tură esteti că; este vorba de notarea culorii iniţi-
ale a dinţilor şi executarea de fotografi i preope-
ratorii, alături de martorul din cheia de culori 
care stabileşte nuanţa şi saturaţia pigmentaţiei. 
Fotografi ile în scop documentar se execută atât 
la începutul, cât şi pe parcursul tratamentului, 
după fi ecare şedinţă de lucru şi în mod obliga-
toriu la fi nalul acestuia.
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Tehnicile moderne digitale permit o simulare 
preoperatorie pe calculator a rezultatului trata-
mentului, acesta având ca scop de a identi fi ca în 
primul rând cerinţele pacientului. 

Un aspect deosebit de important în cadrul 
tratamentului discromiilor dentare îl reprezintă 
evaluarea dorinţelor şi aşteptărilor esteti ce ale 
pacientului, practi c aceasta este cheia care poa-
te conduce la o colaborare de succes dintre me-
dic şi pacient şi la un rezultat poziti v al demer-
sului terapeuti c. Este obligatoriu ca pacientul să 
cunoască limitele şi implicaţiile tehincii de albire 
în cabinet, cum ar fi : posibilitatea de apariţie a 
sensibilităţii post-operatorii; imposibilitatea de 
predicţie a nuanţei fi nale obţinute, îndeosebi 
pentru nuanţele de pigmentare intensă (6); ne-
ce sitatea ca tratamentul de albire să fi e urmat 
de unul de înlocuire a restaurărilor odontale, 
şti ut fi ind că agentul de albire nu modifi că şi cu-
loarea acestora; este necesar ca pacientul să 
aibă răbdare, chiar dacă este vorba în principiu 
de o metodă rapidă de tratament şi eventual să 
fi e dispus să colaboreze în privinţa renunţării la 
obiceiuri care pot infl uenţa nuanţa dinţilor, atât 
pe parcursul tratamentului, cât şi ulterior (de 
exemplu, renunţarea la fumat) (7).

Una din cele mai importante caracteristi ci ale 
tehnicilor moderne de albire în cabinet o repre-
zintă acti varea agentului de albire aplicat pe 
dinţii vitali. La ora actuală sunt uti lizate diferite 
metode acti vare a sistemelor de decolorare uti -
lizate. Deşi termo şi foto-catalizarea au fost con-
troversate, astăzi este acceptat că uti lizarea căl-
durii şi energia luminoasă cresc rata de des -
com punere a peroxidului de hidrogen, accele-
rând eliberarea de molecule acti vate şi infl uen-
ţând totodată permeabilitatea structurilor den-
tare, favorizând difuzarea agenţilor de albire (8, 
9). 

În prezent, produsele de albire sunt fi e auto-
acti vate, fi e potenţate de o sursă luminoasă; 
această sursă poate fi  fl uxul luminos produs de: 
lampa specială de acti vare, cu lumina din spec-
trul albastru, care iniţiază reacţia redox; lampa 
cu halogen, ce produce o radiaţie din spectrul 
verde-albastru şi este printre primele metode 
de acti vare uti lizate, dar încă o variantă foarte 
mult uti lizată; lampa cu arc în plasmă, ce nu are 
efect fototermic, ci dimpoti vă generează radicali 
liberi ce amplifi că efectul de albire; lampa cu 
plasmă în gaz, din spectrul de 400-500 nano me-
tri, ce uti lizează aceeaşi tehnică; radiaţia laser.

Între metodele profesionale de albire a din-
ţilor, albirea acti vată cu laser are un loc bine de-
fi nit. Radiaţia laser emisă acti vează în principal 
un catalizator din interiorul sistemului de albire, 
prin acesta efi cienţa tehnicii fi ind crescută. Oda-
tă cu aceasta, efectele negati ve pulpare şi paro-
dontale, dar şi cele în privinţa rezistenţei meca-
nice a structurilor dentare, sunt diminuate. Cele 
mai uti lizate ti puri de laser sunt: laser cu argon 
(lungimea de undă este 515 nm), care emite 
radiaţie luminoasă albastră (în spectrul vizibil); 
laser cu dioxid de carbon (lungimea de undă 
este 10600 nm), care emite radiaţie infraroşie 
(în spectrul invizibil), dar acesta este nu mai este 
recomandat din cauza potenţialului de lezare a 
ţesuturilor dure sau moi; laser potasiu-ti tan-
fosfat (lungimea de undă de 532 nm), procedeul 
purtând denumirea de Smart-Bleach; laser cu 
diode (lungimea de undă de 980 nm); laser ne-
odymiu-ytt riu-aluminiu-granat Nd:YAG (lungi mea 
de undă este 1064 nm).

Dezavantajele metodei de albire în cabinet 
(„in offi  ce bleaching“) sunt legate în primul rând 
de concentraţia mare a agentului de albire uti -
lizat, care are un potenţial causti c. Este, aşadar, 
o condiţie obligatorie izolarea corespunzătoare 
a părţilor moi în cursul tratamentului. Peroxidul 
de hidrogen 35% uti lizat poate conduce frecvent 
la apariţia hipersensibilităţii dentare, uneori chiar 
a infl amaţiilor pulpare atunci când sistemul de 
albire este acti vat prin diferite metode (10). „In 
offi  ce vital bleaching“ determină o deshidratare 
a ţesuturilor dentare, care se evidenţiază clinic 
printr-o nuanţă mai deschisă şi mai cretoasă 
imediat după fi nalizarea tratamentului şi care 
nu reprezintă rezultatul fi nal al albirii în cabinet 
(11).

Metoda de albire a dinţilor vitali în cabinet 
este una dintre metodele care oferă în ti mp scurt 
rezultate evidente, uneori chiar spectaculoase. 
De aceea este agreată de către pacienţii care 
doresc rezultate rapide şi vizibile, în pofi da cos-
turilor mai ridicate comparati v cu alte metode 
de albire. Cu toate acestea, chiar dacă pacienţii 
doresc rezultate imediate, o singură şedinţă nu 
este în general sufi cientă, efectelele tehnicii apă-
rând după un număr mai mare de două şedinţe. 
Rezultatele acestei metode sunt foarte efi ciente, 
iar sistemele moderne de albire şi precauţiile 
riguroase în privinţa tehnicilor de lucru scad 
riscul de apariţie a efectelor secundare asociate.
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