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Faþetele dentare sunt microproteze care se aplicã
prin cimentare pe faþa exterioarã a dinþilor frontali, în
scopul îmbunãtãþirii formei, culorii sau alinierii dinþilor.
Faþetele pot corecta:
• Dinþi inegali sau sparþi
• Dinþi disproporþionaþi
• Coloraþii intrinseci cauzate de tetraciclinã
• Distrucþii mari pe dinþi cauzate de carii sau abraziune (dinþi tociþi)

Faþetele pot fi
realizate în cabinetul stomatologic utilizând metoda directã, sau indirect, în
laboratorul dentar,
prin utilizarea unei
amprente. Metoda
directã se realizeazã în cabinet,
din rãºini compozite
aplicate pe suprafaþa preparatã sau
direct pe dintele
nepreparat. Dezavantajele acestei
metode: faþetele
sunt mai puþin rezistente în timp, îºi pot modifica culoarea în funcþie de alimentaþie ºi de alþi factori precum tutunul.

unui model de lucru. Fiind realizate integral din porþelan, acestea nu-ºi modificã culoarea, în timp, în faþa
agenþilor externi (cafea, ceai sau tutun), pãstrându-si
aspectul natural mult timp. Acestea sunt ºi mult mai
rezistente în timp din punct de vedere mecanic, fiind ºi
mai scumpe.
De foarte multe ori, faþetele pot înlocui tratamentul
prin coroanele dentare. Beneficiile sunt foarte mari ºi
constau într-o conservare mult mai mare a substanþei
dure dentare, menþinerea vizibilitãþii asupra dintelui
reabilitat prin faþetã, ceea ce duce la un control ºi o prevenþie mult mai bune pe viitor.
Tratamentul de aplicare de faþete este relativ simplu
ºi de scurtã duratã ºi necesitã implicarea decizionalã a
pacientului. Confecþionarea faþetelor dureazã puþin,
astfel încât, în câteva zile, câºtigaþi un zâmbet pe care
vi l-aþi dorit de mult timp.
Cimentarea faþetelor din ceramicã se realizeazã cu
cimenturi de ultimã generaþie, care le conferã rezistenþã în timp. Pacientul trebuie sã vadã ºi mai ales sã
fie de acord cu forma ºi culoarea obþinutã. Medicul
stomatolog poate sfãtui evitarea anumitor muºcãturi
sau, dacã este nevoie, purtarea unei gutiere de protecþie pe parcursul nopþii în cazul în care pacientul
scrâºneºte dinþii pe timpul nopþii.
Întreþinerea faþetelor de cãtre pacient este foarte
simplã ºi este asemãnãtoare cu cea a dinþilor naturali:
spãlatul pe dinþi ºi folosirea aþei interdentare sunt suficiente.

Faþetele din porþelan se realizeazã în laboratorul de
tehnicã dentarã în urma unei preparãri a dinþilor, a
amprentãrii lor de cãtre medicul stomatolog ºi a turnãrii
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