
Conceptul de a merge la medic fară să te 
doară nimic nu prea există în literatura, 

istoria sau prezentul românesc. Este aproape 
de neconceput să te duci la medic doar să te 

consulte, sa nu te doară nimic, sa iţi faci 

analize fără a fi bolnav...  
 Cum încerci sa însănătoşeşti o naţiune ? 

TEORETIC, E SIMPLU... 

                      PROFILAXIE 
Ionut Husti 

Tehnician superior imagistica medicala 

RADIODENT 

 



ORTHOPANTOMOGRAFIA ESTE SINGURA TEHNICA IMAGISTICA  
prin care se  permite o primă evaluare privind:  

 

Copil, 10 ani – se observa eruptia intarziata a premolarilor superiori 

-  erupţia normală şi erupţiile întârziate;  

-  ageneziile şi dinţii supranumerari;  

-  topografia proceselor carioase;   

-  prezenţa unor chisturi, etc., cu impact deosebit în odontologia infantilă 

 



constă în: 

 

1. depistarea stadiilor incipiente şi stabilirea gradului de lezare a 

ţesutului osos 

 

2. orientarea asupra tipului lezional: distrofic, inflamator, asociat  

 

3. aprecierea gradului de extindere, al caracterului evolutiv sau 

staţionar al bolii 

 

4. traumatisme  

 

ROLUL EXAMENULUI RADIOLOGIC  
ÎN PATOLOGIA B.M.F. 

 



 ROLUL EXAMENULUI RADIOLOGIC  

ÎN PATOLOGIA B.M.F. 
 

 

Doua chisturi de mandibula, cu doua cauze diferite, fara simptome de durere. Primul O.P.T. 38 ani  

Este foarte important sa ne referim la O.P.T.   ca la o anumita tehnica de 

expunere, si nu la denumirea unui tip de radiografie.  



Din momentul in care nu mai suntem dependenti de filmul 

radiologic si radiologia digitala ne este la indemana, pentru  

tehnica O.P.T. inseamna ca orice zona, de orice marime 

poate fi examinata, fara a mai fi necesara expunerea intregii guri.  

 

radiografie zonala 13 – 18, 

executata prin tehnica O.P.T.  

radiografie zonala 24 – 28 / 34 - 38  

executata prin tehnica O.P.T. 



0

10

20

30

40

50

60

70

80

1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr

 
PREZENTAREA LA MEDIC - un studiu personal, realizat pe 1000 de 
pacienti ai  RADIODENT S.R.L. Cluj Napoca, in timp de 18 luni: 
 

Varsta : 6 – 14 ani 

73% -   condusi de parinti, dupa aparitia problemelor dentare 

22% -   condusi de parinti, inainte de aparitia problemelor  

5%   -   din proprie initiativa 

Varsta : 15 – 35 ani 

82%  -   dupa aparitia problemelor dentare, la aparitia durerii 

16%  -   dupa aparitia problemelor dentare, inainte de durere 

2%    -   fara simptome, control de rutina,  

Varsta : 35 – 70 ani 

68% -    dupa aparitia problemelor dentare, la aparitia durerii 

21% -    dupa aparitia problemelor dentare, inainte de durere 

11% -    fara simptome, control de rutina,  
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PĂRERI PRO ŞI CONTRA  

CU PRIVIRE LA FOLOSIREA RADIAŢIEI X ÎN PROFILAXIE  
 
 

Legislativ, in nici un regulament, nu se specifica cum si in ce situatii poti iradia pe 

cineva… sanatos !  

 

In tara noastra, in afara regulamentelor concepute special pentru screening-ul 

cancerului de san (mamografiile), totul este lasat in baza celor trei principii ale 

justificării, optimizării şi limitării dozelor. 

 

Este greu de stiut cât de mult expunerea la radiaţiile testelor imagistice creste riscul 

unei persoane de a dezvolta cancer.  

 

Cercetătorii au estimat că expunerea la radiaţii cu media de diagnostic cu raze X 

poate creşte foarte putin riscul de cancer (probabil pe ordinea de la miimi la 

sutimi procentual – 0,001 la 0,01).  

 

 Aceste discutii sunt de actualitate si fac subiectul unor cercetari extrase de 

pe www.cancer.org.  



Pacient 38, prima O.P.T.  
 
Leziuni de tip distrofic,  
 
pungi parodontale la nivel 17, 
22, 26, 47, 44, 34, 36 ;             
 
mobilitate la nivel 17, 47, 22 

Pacient 32 ani, prima O.P.T.  
 
Parodontoza avansata, 
 
cu mobilitate la nivel 17, 27.  
 



REZULTATE  
 

 
 Radiologic, prin O.P.T., controalele efectuate după aplicarea 

diferitelor metode de tratament medicamentos (terapie generală, masaje, 

de înlăturare a cauzelor,  chirurgicale) pot arăta stabilizarea procesului 

patologic  (... sau nu). 

 

 Dozele medii variază în jurul a 10 microSv, ceea ce ne arată că un 

om ar trebui să execute aproximativ 80 - 100 de O.P.T. pentru a atinge 

pragul maxim de iradiere admis pentru populaţie.    

 

 Limita de doză permisă pentru populaţie de normativele în vigoare 

este de 1000 microSv pe an. 

 

 Având în vedere cantitatea mică de iradiere pe care o presupune 

acest tip de radiografie, aceasta ar fi un obstacol minor în efectuarea 

O.P.T. ca şi screening. 

 

 

 



O imagine pe care imi doresc sa o vad din ce in ce 
mai rar... 

 

Nimeni nu ar trebui sa ajunga asa: 



 
CONCLUZII 

 
 Metoda este foarte valoroasă în stabilirea unui diagnostic în 

patologia maxilo-dentară, deoarece toti dinţii şi  structurile de sprijin 

sunt afişate pe un film, tehnica de executie este relativ simplă, iar 

doza de radiaţii este relativ scăzută, în special cu unităţi moderne 

O.P.T.  

 

 

 Ortopantomografia este un examen complementar important în 

practica stomatologică, rolul său fiind atât de a ajuta la 

diagnosticarea corectă, cât şi de a verifica rezultatele obţinute şi 

menţinerea lor în timp; 

 

 

 Pentru că majoritatea covârşitoare a populaţiei este bolnavă din 

punct de vedere stomatologic, ortopantomografia işi găseşte un loc 

extrem de important în stabilirea diagnosticului, fiind obligatorie ca 

prim pas imagistic! 

 
  



 
CONCLUZII 

 

  

 Din punct de vedere al iradierii, ortopantomografia prezintă un 

risc mult mai mic decât o problemă dentară neidentificată şi netratată; 

 

  

 Executand ca si screening, la un anumit interval de timp O.P.T., 

vom putea identifica problemele minore ce nu transmit durere si care 

pot fi tratate, ieftin, fara durere; 

 

 

 In momentul in care omul se va duce la medic fara sa fie impins 

de suferinta, atunci putem afirma ca am evoluat pe scala sanatatii 

nationale.  


