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ASISTENT IGIENIST DE CABINET STOMATOLOGIC 

Tematică examen grad principal - 2016 

 

I. APARATURA DE CABINET  

-Unitul dentar: prezentare părţi componente; diferenţieri în construcţie, comenzi şi modul de 

funcţionare, întreţinerea zilnică, defecţiuni, anexe;  

-Compresorul: sursa de aer, tipuri constructive, funcţionare, întreţinere şi defecţiuni;  

-Aparat SILAMAT: utilizare, tipuri constructive, regimuri de lucru. 

-Aparat cu raze UV pentru materiale composite: utilizare, tipuri constructive, modele de lucru, 

întreţinere şi defecţiuni.  

-Aparat de detartraj cu ultrasunete: utilizare, tipuri constructive, modul de lucru, întreţinere.  

-Aparat RX: tipuri constructive, regimuri de lucru, întreţinere. 

-Aparat UV: utilizare, tipuri constructive, întreţinere.  

-Aparat laser: regimuri de lucru, tipuri constructive, întreţinere. 

-Panou negatoscop: utilizare, prezentare.  

-Aparat Diatermic: utilizare, regimuri de lucru; 

-Aparat panoramic; 

-Aparatura de sterilizare:  

•Etuva 50 dmc-100 dmc: utilizare, regimuri de lucru, întreţinere; 

•Pupinel: utilizare, regimuri de lucru, întreţinere;  

•Sterilizator rapid SR: utilizare, regimuri de lucru, întreţinere; 

•Autoclav: utilizare, regimuri de lucru, întreţinere e;  

•Aparat de sterilizare cu US: utilizare, regimuri de lucru, întreţinere. 

 

II. INSTRUMENTAR NECESAR ACTULUI MEDICAL STOMATOLOGIC: 

a)Instrumentar de consultaţie: oglindă, sondă, pensă, escavator, spatulă bucală)  

b)Instrumentar necesar pentru prepararea cavităţilor: instrument rotativ: freze dentare, pietre 

dentare, discuri dentare, perii, pufuri, polipanturi dentare; 

c)Instrumentar pentru tratamentul endodontic;  

d)Intrumentar pentru detartraj (manual, ultrasonic, etc.); 

e)Instrumentar pentru igienizarea lucrărilor protetice (fixe, mobile) şi ortodontice;  

-Tehnici de igienizare în cazul protezelor fixe; 

-Tehnici de igienizare în cazul protezelor adjuncte parţiale şi a protezelor scheletate;  

-Tehnici de igienizare în cazul protezelor adjuncte totale şi în tratamentul cu implanturi; 

-Tehnici de evidenţiere a plăgii bacteriene dentare; 

-Tehnica testării indicilor de inflamaţie gingivală: 

•Indicele gingival Loe şi Silness;  

•Indicele gingival modificat de Lobene; 

•Indicele de hemoragie a şanţului gingival Muhlemann si Son; 

•Indicele de hemoragie papilară a lui Muhlemann; 

-Tehnicile de periaj: individualizarea periajului, curăţirea limbii, efectele negative ale periajului;  

-Tehnica de acţiune topică a fluorului; 

-Tehnici de aplicare locală a substanţelor chimioterapeutice; 

-Tehnica realizării anamnezei medico-sociale pentru copil, operat cu implant, cardiac; 
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III.   MATERIALE UTILIZATE ÎN STOMATOLOGIE 

a. Materiale utilizate în stomatologia profilactică: 

- fluoruri; 

- dentifrice; 

- agenţi de curăţire şi lustruire profilactică; 

- ape de gură; 

- indicatori de placă;  

- perii de dinţi; 

- mijloace suplimentare utilizate la îndepărtarea plăcii bacteriene; 

b. Materiale pentru sigilarea şanturilor şi fosetelor; 

c. Materiale de restaurare a coroanelor dentare; 

- amalgame de argint, materiale compoziţie; 

- aurul; 

d. Materiale pentru protecţia şi tratamentul plăgilor pulpo-dentinare; 

e. Materiale pentru obturarea canalelor radiculare;  

- Cimenturi oxisulfat de zinc; 

- Pansamente parodontale; 

- Materiale restaurative pe baza de răşini: răşini acrilice, răşini diacrilice;  

f.Materiale de amprentă: 

- materiale rigide, semirigide, ireversibile: gipsul; răşini acrilice;  

- materiale rigide reversibile; 

- materiale elastice; 

g.Materiale pentru dezinfecţia amprentelor; 

 

IV. A. PREVENIREA CARIEI DENTARE: 

-Prevenirea cariei dentare prin administrare de fluor: 

-Metode de administrare generală; 

-Metode de fluorizare locală; 

-Creşterea rezistenţei la carie prin sigilarea şanturilor fosetelor; 

-Prevenirea cariei prin controlul dietei; 

-Prevenirea cariei prin combaterea plăgii bacteriene dentare; 

  

IV. B. PREVENIREA ANOMALIILOR DENTO-MAXILARE: 

-Prevenirea anomaliilor dento-maxilare prin combaterea disfuncţiei respiratorii;  

-Prevenirea anomaliilor dento-maxilare prin combaterea disfuncţiei masticatorii; 

-Prevenirea anomaliilor dento-maxilare prin combaterea disfuncţiei funcţiei deglutiţiei; 

-Prevenirea anomaliilor dento-maxilare prin combaterea disfuncţiilor fonatorii;  

-Prevenirea anomaliilor dento-maxilare prin combaterea dezechilibrului muscular; 

-Prevenirea anomaliilor dento-maxilare prin combaterea obiceiurilor vicioase; 

-Prevenirea anomaliilor dento-maxilare prin urmărirea evoluţiei dinţilor temporari;  

-Reeducarea funcţională prin exerciţii  şi miogimnastică şi antrenament muscular. Program de 

prevenire primară a anomaliilor dento-maxilare. 
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IV. C. PREVENIREA PARADONTOPATIILOR MARGINALE CRONICE: 

-Metode mecanice de combatere a plăcii bacterine şi a tartrului;  

-Prevenirea anomaliilor dento-maxilare prin combaterea disfuncţiei respiratorii; 

-Individualizarea periajului; 

-Detartrajul; tehnici de detartraj (manual, mecanic, finisarea suprafeţelor dentare detartrate);  

-Controlul oncologic preventiv: obiective, tehnica controlului, coloraţia intravitală, protocolul de 

finalizare a controlului oncologic preventiv; 

-Prevenirea transmiterii infecţiilor HIV, HE, TBC; 

-Rolul educaţiei sanitare în prevenirea afecţiunilor stomatologice;  

-Prevenirea îmbolnăvirilor profesionale ale asistentei igieniste de cabinet stomatologic; 

 

V. ASEPSIA ŞI ANTISEPSIA ÎN STOMATOLOGIE ŞI CHIRURGIE BMF 

-Pregătirea instrumentelor în vederea sterilizării; 

-Metode de sterilizare, antisepsie şi dezinfecţie;  

-Reguli generale de asepsie şi antisepsie; 

- Pregătiri preextracţionale a bolnavului şi a cabinetului. 
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