ASISTENT IGIENIST DE CABINET STOMATOLOGIC
Tematică examen grad principal – 2022
I. Fenomenologia formării și dezvoltării aparatului dentomaxilar
a) Formarea și dezvoltarea sistemului dentar
b) Dinamica dentiției, arcadelor dentare și ocluziei
c)Rolul masticației în dezvoltarea aparatului dentomaxilar
d)Rolul deglutiției în dezvoltarea aparatului dentomaxilar și în producerea anomaliilor
dentomaxilare
II. Depozite dentare moi și dure
III. Mijloace mecanice de control al plăcii dentare
a) Periuțe de dinți și perierea dentară
IV. Mijloace mecanice auxiliare periajului dentar și destinate controlului plăcii dentare
V. Modalități de aplicare a substanțelor chimice antiplacă:
a) Pastele de dinți;
b) Apele de gură;
c) Saliva artificială;
d) Irigări orale sau dușuri bucale;
e) Gumele de mestecat;
VI. Prevenirea bolilor plăcii prin controlul dietei
VII. Prevenire cariei dentare prin administrare de fluor
VIII. Caria dentară
a) Termenul de carie dentară
b)Caria suprafețelor radiculare
c) Caria secundară
IX. Îngrijirea preventivă stomatologică a pacienților, pe grupe de vârstă
X. Îngrijirea preventive stomatologică a pacieților cu variate tipuri de protezări dentare
XI. Proceduri preventive efectuate în parodontologie:
a) Detartrajul manual
b) Detartrajul mecanic
c) Finisarea și lustruirea suprafețelor dentare detartrate
XII. Etiopatogenia anomaliilor dento-maxilare
a) Considerații generale;
b) Factori generali
c) Factori locali
XIII. Principii și etape în planificarea tratamentului anomaliilor dento-maxilare
a) Date generale
b) Factori care limitează tratamentul ortodontic
c) Periodizarea tratamentului ortodontic
XIV. Principii în tratamentul protetic în perioada de creștere
XV. Paricularitățile anesteziei locale în stomatologie
XVI. Substanțele anestezice
XVII. Noțiuni de anatomie a nervului trigermen
XVIII. Anestezia generală în stomatologie și chirurgie oro-maxilo-facială
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a). Monitorizarea
-înregistrarea datelor-fișa de anestezie
b) anestezia în raport cu intervenția de efectuat
XIX. Urgențe medicale în medicina dentară
a) Atitudinea față de afecțiunile cardio-vasculare în cabinetul de medicină dentară
b) Atitudinea față de afecțiunile respiratorii în cabinetul de medicină dentară
c) Atitudinea față de afecțiunile neuro-psihice în cabinetul de medicină dentară
d) Atitudinea față de afecțiunile metabolice în cabinetul de medicină dentară
e) Atitudinea față de afecțiunile endocrine în cabinetul de medicină dentară
f) Atitudinea față de insuficiența renală cronică în cabinetul de medicină dentară
g) Atitudinea față de hepatopatii în cabinetul de medicină dentară
h) Atitudinea față de pacienta gravidă în cabinetul de medicină dentară
i) Atitudinea față de accidentele generale ale anesteziei loco-regionale în cabinetul de medicină
dentară
j) Resuscitarea cardio-respiratorie în cabinetul de medicină dentară
k) Atitudinea față de bolnavul oncologic în cabinetul de medicină dentară
XX.Aparatura de cabinet și instrumentarul necesar actului medical stomatologic
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