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GHID PRACTICĂ DE SPECIALITATE AN III - MEDICINĂ DENTARĂ 

 

 

ANESTEZIE ȘI SEDARE ÎN MEDICINA DENTARĂ 

 

 

Obiective: 

 

• Exersarea deprinderilor de efectuare a anesteziilor dentare în vederea tratării  cariei simple, 

șlefuirii dinților stâlpi lucrărilor protetice, tratării cariilor dentare la copii. 

• Exersarea întocmirii fișei de observație a unui pacient, efectuarea unui examen clinic general și 

local 

• Interpretarea investigațiilor radiologice  
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Nume Prenume: 

Raport de activități practice 

ANUL III 

 

Nr. 

Crt.  

Cerințe activitate Barem activitate 

îndeplinit 

Observații  Semnătura și 

parafa 

medicului 

îndrumător 

1.  Examenul clinic al bolnavului, 

întocmirea foii de observaţie. 

Conţinutul foii de observaţie, date 

de identitate personală, anamneză, 

examenul general exo- şi 

endobucal, examenul dento-

parodontal. Ocluzia dentară, 

apelul dinţilor, leziuni dentare, 

leziuni parodontale. 

   

2. Examene complementare: discuții 

pe seama radiografiilor dentare, 

CBCT 

   

3. Indicaţiile şi contraindicaţiile 

anesteziei locale în stomatologie. 

Generalităţi. Indicaţiile anesteziei 

loco-regionale: avantaje 

importante privind administrarea 

uşoară, teritoriul limitat, 

colaborarea permanenta cu 

bolnavul, neavând nevoie de 

pregătiri speciale pre- sau post-

anestezice. Contraindicaţiile ţin 

de starea generală a bolnavilor, 

vârste prea mici, labilitate psihică, 

alergie la substanţele anestezice 

locale, durata mare și dificultatea 

intervenţiei. 

   

4. Anestezia loco-regională în bolile 

generale. Alegerea substanţei 

anestezice în funcţie de terenul 
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patologic al pacientului; atitutinea 

privind paciențăii cu afecțiuni 

cardiovasculare, boli tiroidiene,  

nefropatii, diabet. Gestionarea 

pacienților alergici, gravidelor. 

5. Instrumentarul necesar efectuării 

anesteziei loco -regionale, 

substanțe anestezice uzuale 

folosite. 

   

6. Tehnici de anestezie 

locoregională, endoorale și 

exoorale. Tehnici de anestezie 

locală prin injecţie. Anestezia 

intramucoasă şi intrategumentară. 

Anestezia submucoasă şi 

subtegumentară. Anestezia în 

straturi. Anestezia de baraj. 

Anestezia intraligamentară, 

plexală, osoasă. Tehnici. 

Anestezia tronculară periferică a 

ramurilor nervului maxilar. 

Anestezia la tuberozitate pe cale 

cutanată sau bucală. Tehnici, 

accidente.  

Anestezia nervului infraorbitar pe 

cale cutanată sau endobucală. 

Tehnici, accidente.  

Anestezia fibromucoasei bolţii 

palatine: anestezia nervului nazo-

palatin pe cale endobucală sau 

cutanată. Tehnici, accidente. 

Anestezia nervului palatin mare. 

Tehnici, accidente. 

Anestezia ramurilor nervului 

mandibular. Anestezia nervului 

alveolar  inferior la spina Spix pe 
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cale endobucală. Tehnică, 

incidente, accidente. Anestezia 

nervului alveolar inferior pe cale 

exobucală submandibulară și 

retromandibulară. Tehnică.  

Anestezia nervului lingual, 

tehnica prin anestezia la spina lui 

Spix pe cale endobucală, 

exobucală, submandibulară şi 

retromandibulară. Tehnica 

anesteziei nervului lingual în 

dreptul ultimului molar şi metoda 

D. Theodoreseu (zona canin-

premolar).  

Anestezia nervului mentonier  pe 

cale exo şi endobucală. Tehnica.  

Anestezia nervului bucal pe cale 

exobucală, endobucală, la baza 

apofizei coronoide şi în şanţul 

vestibular inferior (zona canin-

molar III).  

Anestezia nervului maseterin. 

Tehnică. 

Anestezii simultane ale nervilor 

alveolari inferiori, lingual şi 

bucal. Tehnica anesteziei 

simultane a lui Weisbrem, 

Ginestet şi Gow-Gates 

 

7. Accidente locale ale anesteziei 

loco-regionale. Durerea, 

hemoragia, hematomul, ruperea 

acului, anestezia nervului facial 

(pareza tranzitorie), înţeparea 

faringelui. Profilaxie şi tratament. 
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Accidente generale ale anesteziei 

loco-regionale. Lipotimia, 

sincopa. Accidente hipertensive. 

Stopul cardio-respirator. 

Accidente alergice. Criza de 

hipoglicemie, de hiperglicemie. 

Etiopatogenie, profilaxie şi 

tratament. 

 

Semnătura și parafa medicului titular al cabinetului stomatologic 
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Bibliografie Anul III 

 

1.Bratu D., Nussbaum R., Bazele clinice şi tehnice ale protezării fixe. Editura Medicală, Bucureşti, 

2006 

 

2.Florin Lazarescu (sub redactia): Incursiune in Estetica Dentara, Bucuresti 2013 

 

3.Popa S., Protetică dentară, vol. 1 şi 2. Editura Medicală, Bucureşti, 2001 

 

4.Rândaşu I., Stanciu L., Restaurări protetice dentare fixe. Editura Meteor Press, Bucureşti, 2006 
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Fișa de evaluare a studentului - Facultatea de Medicină 

Specializarea Medicină Dentară - An III 
 

 

Caracterizarea activității studentului (nume, prenume) 

.................................................................................................................................... 

 

1.Frecvența .....................  nr. de absențe ...................... 

 

2.Respectarea normelor interne de organizare și desfășurare a muncii  

.............................................................................................................. ..........................................

.........................................................................................................................................................

............................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

 

3.Îndeplinirea obligațiilor profesionale 

 ........................................................................................................................................................

............... .........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

................................................................................................. 

 

 

4.Dobândirea de abilități / competențe  

.........................................................................................................................................................

............. ...........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

................................................................................................. 

 

 
5.Atitudinea față de personalul din unitate  

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

........................................................................................................... 

 
6.Atidudinea față de pacienți  

.......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

 

Îndrumător (nume, prenume) ........................................................................................ 

  

Semnătura și parafa ................................. 


