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Materie Planificat Terminat 

VOLUMUL I 

Cap. 1. ODONTOTERAPIE – [1] 
1. Țesuturile dure dentare – structură, implicații clinice – [1]
2. Etiologia cariei simple – [18]
3. Aspecte histopatologice ale cariei simple – [30]
4. Diagnosticul leziunilor carioase – [38]
5. Diagnosticul leziunilor necarioase – [51]
6. Principii generale de tratament al cariei simple – [59]
7. Tratamentul cariei simple cavitare – [68]
8. Materiale dentare utilizate modern în tratamentele odontorestauratoare [87]

Cap. 2. ENDODONȚIE – [99] 
1. Examinare și diagnostic în endodonție – [99]
2. Patologia pulpară și periapicală – [104]
3. Tratamentul chemo-mecanic al canalelor radiculare – [123]
4. Dezinfecția canalelor radiculare – [144]
5. Obturația de canal – [151]
6. Incidente și accidente în cursul tratamentului endodontic. Succes și eșec în
endodonție – [167] 

Cap. 3. PROTETICĂ DENTARĂ – [175] 
1. Ocluzologie – [175]
2. Edentație parțială redusă – [190]
3. Edentație parțială întinsă și totală – [224]

Cap. 4. PARODONTOLOGIE – [291] 
1. Anatomia, structura și funcțiile parodonțiului – [291]
2. Etiopatogenia bolii parodontale – [299]
3. Influența infecției parodontale asupra bolilor sistemice – [319]
4. Diagnosticul parodontal – [326]
5. Gingivite – [330]
6. Parodontite – [341]
7. Tratamentul parodontal – [346]
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VOLUMUL II 

Cap. 5. PEDODONȚIE – [367] 
1. Erupția dentară – [367]
2. Profilaxia cariei dentare în perioada de creștere – [378]
3. Caria dinților temporari – [388]
4. Caria dinților permanenți imaturi – [406]
5. Urgențele în practica pedodontică – [427]
6. Relația medic-pacient în pedodonție – [443]

Cap. 6. ORTODONȚIE ȘI ORTOPEDIE DENTO-FACIALĂ – [453] 
1. Anomaliile dentare – [453]

1.1.  Dinții supranumerari – [453] 
1.2.  Anodonția – [460] 
1.3.  Incluzia dentară – [468] 
1.4.  Reincluzia dentară – [478] 
1.5.  Ectopia dentară – [483] 
1.6.  Transpoziția dentară – [487] 
1.7.  Diastema – [489] 

2. Anomaliile dento-maxilare – [493]
2.1.  Compresiunea de maxilar – [493] 
2.2.  Ocluzia adâncă acoperită – [505] 
2.3.  Ocluzia deschisă – [512] 
2.4.  Sindromul Progenic (prognatismul mandibular) – [522] 
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Cap. 7. CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALĂ – [533] 
1. Substanțe anestezice utilizate în stomatologie – [533]
2. Tehnici folosite în anestezia loco-regională – [545]
3. Accidente și complicații ale anesteziei loco-regionale în stomatologie – [560]
4. Indicațiile extracției dentare – [566]
5. Contraindicații în extracția dentară – [568]
6. Extracția dentară cu separație interradiculară – [579]
7. Extracția prin alveolotomie – [579]
8. Accidente și complicații ale extracției dentare – [581]
9. Tulburări asociate erupției și/sau incluziei molarului de minte inferior – [590]
10. Odontectomia molarului de minte inferior – [593]
11. Odontectomia caninului superior – [595]
12. Tipuri de lambouri pentru rezecția apicală – [597]
13. Tratamentul chirurgical preprotetic al părților moi – [600]
14. Infecțiile periosoase – [605]
15. Infecții difuze oro-maxilo-faciale – [609]
16. Fasciita necrozantă cervicală – [613]
17. Infecțiile nespecifice ale oaselor maxilare – [616]
18. Osteonecroza maxilarelor – [619]
19. Comunicarea oro-sinuzală – [623]
20. Traumatologie oro-maxilo-facială – [626]
21. Chisturi și tumori benigne ale părților moi orale și cervico-faciale – [629]
22. Chisturi, tumori benigne și osteopatii ale oaselor maxilare – [636]
23. Tumori maligne oro-maxilo-faciale – [645]
24. Luxația temporo-mandibulară – [654]
25. Anchiloza temporo-mandibulară – [658]
26. Patologia glandelor salivare – [661]
27. Despicăturile labio-maxilo-palatine – [665]
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