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Despre aparatele dentare și tratamentul ortodontic 

 
Aparatele dentare nu sunt o soluţie de tratament recentă, încercări de a 

corecta poziţiile vicioase ale dinţilor s-au încercat încă din antichitate, iar în secolul 
18 francezii Pierre Fauchard şi Louis Bourdet au pus bazele ortodonţiei moderne. 
 

Cu toate că aparatele ortodontice au fost privite mult timp ca un tabu, acum 
este un tratament popular şi mult mai bine acceptat de către oameni. 
 

Vom încerca să trecem în revistă lucrurile esenţiale pe care trebuie să le 
cunoști despre aceste dispozitive, pentru a înţelege etapele procesului de 
“îndreptare” a dinţilor și pentru a putea lua decizii bune referitoare la tratamentul pe 
care îl vei urma. 
 
 

 

 
 

 

 

Am nevoie de tratament cu aparat dentar? 
 

Iniţiativa de a purta acest aparat îți poate aparţine, dacă sesizezi un aspect 
inestetic al danturii, precum: 
 

• dinţi înghesuiţi 

• dinţi cu diverse spaţii între ei  

• dinţi rotiţi 

• dinţi aliniaţi pe diverse niveluri (mai sus, mai jos), care nu se încadrează pe o 
linie armonioasă 

DE REȚINUT: 

• Aparatul dentar poate fi purtat la orice vârstă, 
începând cu vârsta de 6 ani 

• Un tratament cu aparat dentar nu are doar 
beneficii estetice ci ajută și sănătatea danturii 
și a corpului 

• Tratamentul nu este deloc dureros. Va exista 
doar o perioadă de o săptămână după 
montarea aparatului dentar când poate apărea 
un mic discomfort.  

• In medie, un tratament cu aparat dentar 
durează între 1,5 și 2 ani, în funcție de 
complexitatea cazului.  
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De asemenea, în timpul controalelor, medicul dentist îți poate propune un astfel 

de tratament dacă observă că ocluzia (muşcătura) nu este corectă, contactele sunt 
traumatice, dinţii sunt tociţi pe anumite suprafeţe, sau dacă acuzaţi dureri articulare 
(articulaţia temporo-mandibulară, ce permite mişcările mandibulei), dureri de cap 
etc. 
 

 

 

Cu cine voi face tratamentul ortodontic cu aparat dentar? 
 

Singurul medic care poate să te îndrume în cazul necesității purtării unui aparat 
dentar și care poate conduce planul de tratament este medicul ortodont.  
 

 

 

Funcționarea aparatului dentar 
 

Pentru a înţelege cum functionează aparatul dentar, este important să fii 
familiarizat cu componentele de bază ale acestora. Aparatul dentar fix este un 
dispozitiv ortodontic realizat din bracket-uri, inele şi arcuri. 
Este un ansamblu de elemente care se fixează, se lipesc ori se prind de dinţi. Poate 
conţine unele anexe, în funcţie de complexitatea tratamentului şi de problemele 
danturii. Aparatele dentare fixe sunt alcătuite din următoarele elemente principale: 
 

• Brackeţii – sunt elementele caracteristice aparatelor dentare. Aceştia sunt 
ataşaţi pe fiecare dinte în parte cu ajutorul unor materiale speciale. Pot fi 
confecţionate din metal sau ceramica. Exista si bracketi din safir pentru un 
efect estetic superior. 

• “Arcul de sârmă” – este reprezentat de un fir subţire de oţel ce trece de la un 
bracket la altul aplicând presiune pe fiecare dinte. 

• Ligatura – menţine arcul pe fiecare bracket. Ligatura este metalica. 

• Modulul – Se aplică în anumite etape ale tratamentului şi se foloseşte pentru a 
realiza mişcări dentare individuale şi pentru a ghida şi alinia arcadele dentare. 

 
Aparatele dentare acţionează prin exercitarea unei presiuni asupra 

dinţilor, care au ca efect deplasarea dinţilor în poziţiile dorite, pe baza unor procese 
dinamice – resorbţie şi apoziţieosoasă. Prin aceste două procese de remodelare a 
oaselor maxilare (dispariţia unei cantităţi de os şi depunerea unei noi cantităţi, în 
zone dirijate de sensul aplicării presiunilor), se va modifica poziţia rădăcinilor dentare 
în alveole şi dinţii vor fi aliniaţi armonios. 
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Primul pas – Am nevoie de aparat dentar. Ce trebuie să 
fac? 

 

Controlul  ortodontic – Consultația inițială 
 
 În cadrul primei consultații facem cunoștință, ascultăm cu atenție problemele 
pe care le-ai avut anterior, apoi facem o examinare atentă a feţei, cavităţii bucale şi 
a dinților. În funcție de caz, medicul 
ortodont recomandă anumite investigații 
mai amănunțite, de exemplu poze sau 
radiografii. 
 
 
 

A doua întâlnire – Diagnosticul 
 

In timpul aceste şedinţe, pe baza 
investigaţiilor făcute, vom purta o 
discuție de aproximativ 30-45 minute 
despre: 
 
 
 

• Problemele ortodontice pe care le-
am descoperit și rezolvarea lor 

• Ce tip de aparat ortodontic îți recomandăm. 

• Durata tratamentului propus 

• Costurile tratamentului propus. 
 
In general, durata unui tratament cu aparat dentar fix este intre 1,5 și 2 ani, în 
funcție de complexitatea cazului tratat.  
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Alegerea aparatului dentar 

 

Aparatul dentar ceramic 
 
 

Aparatul dentar ceramic este o variantă înlocuitoare excelentă a clasicului 
aparat ortodontic metalic, oferind însă avantaje similare celui din urmă. 
Acesta reprezinta o solutie estetica in materie de aparate dentare, in cazul lui 
bracketii sunt realizati din ceramica alba opaca, fiind de asemenea putin vizibil in 
comparatie cu aparatul ortodontic metalic.  
 

Un aparat dentar ceramic este realizat din ceramica policristalina. Bracketii 
policristalini ai unui acestuia sunt opaci si au o rezistenta mai mica la fractura 
comparativ cu cei monocristalini din safir dar ei sunt totusi destul de frecvent folositi 
datorita faptului ca sunt mai usor de produs si au un pret mai mic fata de cei din safir. 

Aparatul reprezinta o solutie foarte buna de tratament ortodontic si face ca 
tratamentul sa mearga mai repede decat cu alte tipuri de aparate cum ar fi cele cu 
seturi de gutiere. Bracketii unui aparat dentar ceramic sunt mult mai rezistenti fata 
de cei din compozit ce reprezinta una din primele variante descoperite de bracketi 
estetici. 
 
 

AVANTAJE DEZAVANTAJE 

• Estetic și cosmetic 

• Vizibilitate redusă fata de 
aparatul metalic 

• Eficiența și confort crescute 
 

• Elasticele își pot modifica 
culoarea 

• Mai costisitor decât un aparat 
dentar metalic 

• Mai putin rezistent 

• Discomfort in prima săptămână de 
tratament 

 
 
 
 

Aparatul dentar cu bracketsi din safir 
 

Un astfel de aparat este o solutie estetică ideala pentru asigurarea unei 
sănătăți orale optime, fiind totodată garanția unui zâmbet ideal. , iar în condițiile 
unei igiene optime, aparatul nu produce modificări la nivelul smaltului, care rămâne 
intact, la fel ca la debutul tratamentului. 
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Arcul de activare (sârma principală care unește bracketsii) este de asemenea estetic, 
vopsit in alb. 

Fiecare bracket de Safir  este o bijuterie din material natural, al doilea mineral 
ca duritate dupa diamant. Fiecare cristal este slefuit cu grija pentru a da nastere unui 
bracket incredibil de transparent si extrem de rezistent. Odată aplicat, safirul este 
aproape invizibil pe dinti. 
 

AVANTAJE DEZAVANTAJE 

 

• Confort la atingere 

• Invizibil 

• Aspectul transparent al brackets-
ilor de safir ramane constant 

 

• Mai costisitor decât aparatul 
metalic sau cel ceramic 

• Disconfort în prima săptamâna de 
tratament 

 
  
 

Aparatul dentar metalic 
 

Acesta reprezintă soluția cea mai comună de aparat ortodontic. Aspectul 
bracketsilor unui aparat dentar metalic au fost modificați in timp in sensul micșorării 
dimensiunii lor astfel incat sa fie mult mai confortabil pentru pacient. Aparatul este 
realizat din oțel de înaltă calitate. Acest aparat este cea mai ieftina varianta de 
aparat dentar dar din pacate si cea mai putin estetica varianta.  
 

AVANTAJE DEZAVANTAJE 

 

• Costul cel mai redus 

• Perioada de tratament mai scurta 

• Poate fi personalizat cu diferite 
culori pentru bracketsi 

• Durabilitate crescuta 
 

• Disconfort in primele saptamani 
ale tratamentului 

• Poate cauza iritatii gingivale 

• Nu are un aspect estetic placut 

 
 
 

Aparatul dentar invizibil 
 

Ortodonția nu implică purtarea aparatelor dentare doar pentru a îmbunătăți 
aspectul danturii, ci și pentru a îmbunătăți anumite probleme ale funcționării 
corecte, care pot fi cauzate de dinții nealiniați corespunzător sau deteriorați. 
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Pentru unii adulți, ideea purtării unui aparat dentar poate fi destul de ciudată. 
In orice caz, odată cu avansarea tehnologiei în domeniul stomatologic din ultimii ani, 
acum exista opțiunea alegerii între aparate dentare tradiționale cum ar fi cel metalic, 
ceramic sau safir sau sisteme moderne cum ar fi cele invizibile(linguale sau Invisalign). 
 

Aparatele linguale sunt similare cu cele clasice. Diferența majoră între acestea 
este ca un aparat lingual, este plasat pe partea interioară a danturii. 
 

Trebuie menționat faptul că aparatele dentare invizibile nu se pretează pentru 
orice fel de probleme ortodontice, uneori purtarea unui aparat fix, clasic, fiind 
absolut necesară. 
 

AVANTAJE DEZAVANTAJE 

• Estetica placuta 

• Absenta petelor pe dinti 
 

• Costuri foarte mari, pana la 4.000 
de euro 

• Intretinere si inlaturare repetata 

• Confort relativ scazut 

 

 

 

Pasul doi – Montarea aparatului dentar 

 
Dupa finalizarea consultului inițial, stabilirea diagnosticului și alegerea tipului 

de aparat dentar pentru începerea tratamentului, urmează unul dintre pașii cei mai 
importanți din întregul tratament. Montarea aparatului dentar. 
 

Montarea aparatului este o procedură nedureroasă, dar poate crea disconfort 
deoarece durează circa o oră pentru fiecare arcadă, iar pacienții vor trebui să menţină 
o deschidere optimă a cavităţii bucale. 
 

După o igienizare riguroasă ( detartraj, periaj profesional), medicul dentist va 
aplica fiecare bracket pe dinte, cu ajutorul unui ciment dentar care se întăreşte sub 
acţiunea lămpii de fotopolimerizare. 
 

În cele din urmă, prin orificiile brackeţilor se introduce un arc metalic, 
elementul activ al aparatelor ortodontice, care se va fixa în poziţie cu ajutorul unor 
elastice. 
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Pe parcursul tratamentului 

 
Prima saptamana este cea mai dificilă din intreg tratamentul. Primele efecte ale 

aparatului se resimt în câteva ore printr-o durere mai mult sau mai puţin tolerabilă. 
Pentru a depăşi mai uşor această perioadă îți recomandăm: 
 

• Să consumi alimente moi, lichide, care sa nu îți suprasolicite dinţii, şi aşa supuşi 
unui stres mecanic (supe, alimente pasate) 

• Dacă durerea este persisentă, poți lua un analgezic, ca în cazul durerilor de cap 
(Nurofen, etc) 

• Evită alimentele dulci, reci sau calde, pentru că în această etapă dinţii prezintă 
un grad de hipersensibilitate 

• Dacă brackeţii sau capetele arcului îți provoacă răni la nivelul buzelor sau al 
obrajilor, cere medicului ceară specială pentru protecţie 

 
Pe parcusul purtarii aparatului dentar sunt doar cateva reguli pe care trebuie sa le 

urmezi și care îți vor asigura reusita tratamentului: 
 

• Evită alimentele dure, crocante (nuci, sâmburi, seminţe, covrigi) sau cele din 
care trebuie să muşcaţi (mere, morcovi) 

• Evită alimentele lipicioase şi guma de mestecat 

• Păstrează o igienă orală impecabilă, pentru a preveni apariţia cariilor şi a 
respiraţiei neplăcute 

• Brackeţii reţin foarte uşor resturi alimentare, de aceea este indicat sa folosești 
periuţe speciale, interdentare, aţa şi apa de gură 

• pentru orice defecţiune a aparatului (arc care te jenează, bracket dezlipit) 
programează-te imediat la medicul ortodont deoarece nerezolvarea lor poate 
prelungi durata tratamentului 

• Mergi regulat la controale medicale, la aproximativ 1 lună 

• uneori este posibil să  observi o oarecare mobilitate a dinţilor, dar este un 
fenomen normal. 

 

 

Probleme în timpul tratamentului 
 

În cazul în care apar probleme în timpul tratamentului, cum ar fi ruperea unui 
elastic, sau a unui bracket, mergi cât mai repede la medicul ortodont, fără să aștepți 
consultația lunară.  
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Dacă nu porți aparatul dentar sau acesta nu se află în poziția corectă, îți poate 
dăuna tratamentului și durata acestuia se poate prelungi semnificativ. 
 

 

Igiena dentară în timpul purtării aparatului dentar 
 

Odata cu aplicarea aparatului dentar, este foarte important sa menții o igiena 
dentara la fel de buna ca si inaintea aplicarii acestuia. Braketsii, arcurile, inelele sau 
aparatele de contentie reprezinta elemente la nivelul carora particulele alimentare 
pot stagna cu usurință ceea ce va face mai dificilă igienizarea dinților. De aceea se 
recomandă un periaj atent, folosirea aței dentare și a apei de gură, preferabil după 
fiecare masa pentru a preveni acumularea placii dentare, aparitia cariilor si afecțiuni 
ale gingiilor. 

Dupa aplicarea aparatului îți vom arăta care sunt tehnicile corecte de periaj și 
utilizare a aței dentare pentru a-ți putea menține o igienă corectă. Iată câteva 
sfaturi: 
 
 
 

Periajul corect 
 

1. Mai intai începi cu fața 
exterioară a dinților (care 
privește spre buze și 
obraji) cu periuța in unghi 
drept. Recomandăm 
utilizarea unei periuțe de 
dimeniuni mici pentru a 
putea spala corect fiecare 
dinte. Periază prin mișcări 
circulare. 

 
 

2. Curăță cu atenție zona 
dintre gingii si braketsi. înclinând periuța în jos (și in sus in cazul dintilor de 
jos) folosind tot mișcări circulare. 

 
 

3. Curăță zona dintre braketsi si vârful dinților orientând periuța în sus (și în jos in 
cazul dinților de jos). 

 
4. Curăță cu atentie suprafata dintilor cu care mesteci, atat la dintii de jos cat si 

la cei de sus. 
 

5.  La final curăță și suprafața interioară a dinților. 
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Periuța interdentară 
 

Odata ce ai curătat corect dinții deasupra si dedesubtul braketsilor cu ajutorul 
periutei obisnuite, vei folosi periuța interdentara pentru a curata dinții de-o parte și 
de alta a braketsilorr, pe sub arc. Se folosește pentru fiecare dinte și in locurile in 
care periuța obisnuită nu poate curăța complet. 
 

Ața dentară 
 

Utilizarea zilnica a atei dentare este necesara in igiena dentara pentru a pastra 
sanatatea gingiilor si a preveni aparitia cariilor interdentare.  
 

Apa de gură 
 

Dupa ce ai periat cu grijă dinții si ai folosit ața dentară poți clăti energic cu apă 
de gură timp de un minut. 
Atenție: Apa de gură nu inlocuieste periajul dentar ci are un rol antiseptic în 
completarea periajului corect. 
 
 

Finalul tratamentului 

 
După ce dinţii sunt perfect aliniaţi, iar ocluzia este corectă și 

echilibrată, aceast rezultat trebuie menţinut. Deoarece dinţii au tendinţa să revină la 
poziţia iniţială odată ce forţele aparatului nu mai acţionează asupra lor, la finalul 
tratamentului, ei trebuie mentinuti in pozitia corectata prin aplicarea contentiilor. 
 

În cazul tratementelor făcute la copii, contențiile se vor menține până la 
încetarea creșterii. În cazul adulților, contențiile se vor 
menține pe viață. 

 
 

Contențiile sunt fixe și constau în două sârmulițe 
(retainere) care se lipesc în spatele dinților sus și jos și o 
gutieră care trebuie purtată noaptea. Acestea sunt aproape 
invizibile și nu o să îți creeze disconfort. 
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Esti pregatit pentru un zambet perfect? 

 
  
 

Îți mulțumesc ca ai parcurs acest ghid și mă bucur că ai 
toate informațiile necesare pentru a putea face o alegere 

bună în privința aparatului dentar care ți se potrivește. 
 

 

Cu siguranță încă îți dorești să ai un zâmbet perfect și o 
dantură sănătoasă iar pentru asta voi atât eu cât și întreaga 

echipă Ortoclass îți stăm la dispoziție. Te așteptăm cu 
brațele deschise la cabinet să facem un prim consult 

detaliat al danturii tale și să vedem în ce fel îți putem fi de 
folos. 

 

Ne poți găsi la: 
 
 

Telefon:  +40 736 944 335 

 

Website:  https://www.ortoclass.ro 

 

Email: contact@ortoclass.ro 

 

Adresa: Str. Aviator Teodor Iliescu, nr. 28, sector 1, Bucuresti 

 

 
Acest ghid este in prima lui varianta si il vom imbunatati constant, adaugand unele 

informatii care probabil ne-au scapat, sau care depind foarte mult de tipul de problema 
ortodontica prezentata de fiecare pacient in parte. 
 

mailto:contact@ortoclass.ro
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