
FORMULAR DE INFORMARE PRIVIND 

TRATAMENTUL ORTODONTIC 

 
 

Pacienţii au dreptul legal şi etic de a fi informaţi cu privire la procedurile, beneficiile, 

riscurile şi alternativele tratamentului propus, precum şi dreptul de a-şi da acordul pentru 

tratament. Cele mai bune rezultate ale tratamentului ortodontic se obţin la pacienţii informaţi 

şi cooperanţi. Recunoscând beneficiile unui zâmbet frumos şi sănătos, trebuie de asemenea să 

fiţi prevenit(ă) că tratamentul ortodontic are limite şi potenţiale riscuri. Tratamentul 

ortodontic se desfăşoară de regulă fără complicaţii. Totuşi, la fel ca în toate specialităţile 

medicale, răspunsul la tratament şi rezultatele nu pot fi garantate. Complicaţiile legate de 

tratamentul ortodontic sunt destul de rare, iar medicul ortodont va lua toate măsurile pentru a 

reduce la minim posibilitatea apariţiei lor. Cu toate acestea, este important ca pacienţii să le ia 

în considerare atunci când iau decizia de a urma un tratament ortodontic. Alternativele la 

tratamentul ortodontic pot varia, în funcţie de problema specifică individuală, de la un 

tratament ortodontic limitat sau diferite soluţii protetice, până la opţiunea de a nu urma 

tratament ortodontic, acceptând starea actuală a ocluziei dentare (poziţia dinţilor şi 

muşcătura), alternativele de tratament vor fi discutate înainte de începerea tratamentului. 

 
 

BENEFICIILE TRATAMENTULUI ORTODONTIC 

 
Ortodonţia contribuie la îmbunătăţirea esteticii dentare şi faciale, şi implicit la 

îmbunătăţirea stării psihologice de bine, a stimei de sine şi a calităţii vieţii. De asemenea, 

deţine un rol important în cadrul sănătăţii generale orale prin faptul că alinierea dinţilor poate 

facilita o curăţare mai uşoară a lor, contribuind astfel la scăderea tendinţei la carie sau 

afecţiuni parodontale. Tratamentul ortodontic ajută şi la îmbunătăţirea funcţiei (masticaţie şi 

fonaţie), la reducerea migrărilor dentare patologice în viitor, la îmbunătăţirea suportului 

parodontal sau reducerea pierderii continue sau ratei de pierdere a suportului parodontal, 

reducerea riscului de traumă a incisivilor acolo unde aceştia se află mult înclinaţi în afară, 

reducerea problemelor asociate cu dinţii incluşi sau absenţi. Tratamentul ortodontic poate 

constitui un suport pentru abordare multidisciplinară împreună cu alte specialităţi 

stomatologice pentru a obţine estetică facială şi dentară. Din cauza condiţiilor individuale 

prezente şi a limitelor tratamentului impuse de natură, este posibil ca un anumit beneficiu să 

nu fie realizabil la fiecare pacient. Factorii necunoscuţi ai oricărui tratament ortodontic sunt 

răspunsul la tratament şi cooperarea pacientului în timpul tratamentului. 
 

 

NATURA ŞI SCOPUL TRATAMENTULUI ORTODONTIC 

 
Tratamentul ortodontic urmăreşte să îmbunătăţească aspectul surâsului şi ocluzia 

(muşcătura), astfel încât dinţii să poată suporta fără traumă forţele zilnice obişnuite din timpul 

masticaţiei. Dinţii aliniaţi corect ajută la minimizarea solicitărilor excesive aplicate asupra 

oaselor, rădăcinilor, ţesuturilor parodontale şi articulaţiilor temporomandibulare. Tratamentul 

ortodontic are potenţialul de a elimina viitoarele probleme dentare, inclusiv cea a uzurii 

anormale a dinţilor. Rezultatele tratamentului pot facilita o igienă orală mai bună, ceea ce 

minimizează posibilitatea de instalare a cariilor şi a problemelor parodontale. 
 



Vă supunem atenţiei următoarele aspecte pe care trebuie să le cunoaşteţi referitor la 

desfăşurarea şi anumite particularităţi ale tratamentului ortodontic:  

 

1. DURERE SAU DISCOMFORT: După aplicarea aparatului ortodontic, precum şi 

după activarea lui periodică este de aşteptat să existe o perioadă de discomfort sau 

durere, care de obicei durează 24-48 de ore, dar poate varia ca durată şi intensitate în 

funcţie de pacient. Aceasta se rezolvă de obicei cu medicaţie analgezică uzuală, ca de 

exemplu acetaminofen (Paracetamol, Tylenol) sau ibuprofen (Nurofen).  Pot sa apara 

iritatii ale mucoasei datorate bracketurilor sau arcurilor.Se rezolva prin aplicarea de 

ceara speciala pe aparat in locul unde jeneaza.In caz de iritatii mari, doctorul il 

primeste pe pacient la o consultatie de urgenta in termen de 24 ore de la solicitare. 

 

2. IGIENA ORALĂ: Toate tratamentele dentare trebuie realizate înainte de începerea 

terapiei ortodontice. În timpul desfăşurării tratamentului ortodontic trebuie menţinută 

o foarte bună igienă orală. Aparatele ortodontice fac să fie mai dificilă menţinerea 

igienei orale, dar şi mult mai importantă. Dificultatea cea mai mare este curăţarea 

zonelor dintre bracket-uri şi a celor dintre bracket-uri şi gingie, pentru fiecare dinte. 

Se pot utiliza atât periuţele dentare obişnuite şi aţa dentară(Superfloss-OralB), cât şi 

periuţele interdentare (pentru a ajunge între dinţi), periuţele rotative sau duşul bucal.  

Periajul dentar trebuie realizat după fiecare masă. De asemenea, vor fi necesare 

igienizări profesionale mai frecvente decât la pacienţii care nu poartă aparat 

ortodontic, precum şi tratamente locale de fluorizare. Igienizările profesionale pot fi 

necesare o dată la 3 luni sau mai des şi constau în air-flow (curăţarea dinţilor cu jet de 

apă cu bicarbonat), detartraj, periaj profesional, care nu sunt incluse in costul 

controlului lunar. 

În timpul tratamentului ortodontic trebuie minimizate consumul de alimente dulci şi 

băuturi acidulat, alimente dure ce produc deslipirea bracketurilor(alune, fistic, coaja 

de paine,etc). 

 

3. DURATA TRATAMENTULUI: Durata tratamentului depinde de mai multe 

aspecte, între care severitatea anomaliei, varsta pacientului şi nivelul de cooperare al 

pacientului. Durata tratamentului este de obicei apropiată de perioada estimată pentru 

tratament, dar poate fi prelungită dacă are loc, de exemplu o creştere neanticipată, 

dacă există obiceiuri care afectează structurile dentofaciale, dacă apar alte probleme 

dentare sau parodontale sau dacă pacientul nu cooperează corespunzător. În 

consecinţă, pot fi necesare modificări ale planului iniţial de tratament şi prelungirea 

duratei tratamentului. 

 

4. EXTRACŢII INCLUSE ÎN PLANUL DE TRATAMENT: Tratamentul ortodontic 

poate necesita extracţia unor dinţi, în special pentru a corecta înghesuiri sau 

dezechilibre scheletale severe.  

 

5. ANCORAJUL ORTODONTIC: Conform principiului acţiunii şi reacţiunii (legea a 

III-a a lui Newton), "pentru fiecare acţiune există o reacţiune opusă şi egală". Există 

mai multe situaţii în ortodonţie, în care această reacţiune egală şi opusă nu este dorită: 

de exemplu dorim să tragem înapoi grupul dinţilor anteriori, dar trebuie să 

contracarăm forţa reciprocă care ar tinde să deplaseze în faţă dinţii laterali. Pentru 

aceasta medicul ortodont trebuie să utilizeze una sau mai multe metode de ancoraj 

ortodontic. Aceste metode pot fi: aparatele extraorale (prin plasarea forţei reciproce pe 

capul pacientului se pot împinge înapoi dinţii laterali, fără a deplasa înainte dinţii 



anteriori); ancorajul dentar (se trage un singur dinte către un grup de dinţi solidarizaţi 

ortodontic, care formează astfel o singură unitate dentară, cu o suprafaţă totală a 

rădăcinilor mult mai mare); aparate intraorale (ex.: arcul transpalatinal conectează 

dinţii laterali din stânga cu cei din dreapta, formând o singură unitate dentară); mini-

implantele ortodontice (se plasează în os, permiţând un ancoraj scheletal). 

 

6. ELASTICE INTRAORALE: Tratamentul ortodontic necesita purtarea unor elastice 

intraorale, pe care pacientul trebuie să le aplice şi să le înlocuiască zilnic. 

 

7. APARAT DE CONTENŢIE: Tratamentul activ este urmat de o perioada de purtare 

a unor aparate de contenţie, cu scopul de a stabiliza şi menţine rezultatul 

obţinut.Timpul de purtare variaza in functie de varsta pacientului si anomalie, dar va 

fi cel putin egal cu durata tratamentului activ.Pentru unele anomalii este necesara 

contentia pe viata. 

 

8. DINŢI INCLUŞI, ANCHILOZAŢI, NEERUPŢI: Dinţii pot rămâne incluşi (blocaţi 

sub os sau gingie), anchilozaţi (fuzionaţi cu osul) sau nu erup. Frecvent, aceste 

probleme se petrec fără un motiv aparent şi în general nu pot fi anticipate. 

Tratamentul depinde de circumstanţe specifice şi de importanţa generală a dintelui 

respectiv şi poate implica extracţie (mai ales pentru molarii de minte), expunere 

chirurgicală (frecvent în cazul caninilor) sau tratament protetic. Dacă un dinte este 

expus chirurgical pentru a fi deplasat ortodontic, el poate deveni non-vital sau 

anchilozat. Pentru un dinte anchilozat va fi necesară o a doua procedură chirurgicală 

pentru a-l extrage. Nu se poarte garanta reusita aducerii pe arcada.  

 

9. PROBLEME GENERALE DE SĂNĂTATE: Afecţiuni generale, cum sunt boli ale 

oaselor, sangvine, endocrine, diabetul, precum şi unele medicamente luate cu/fără 

prescripţie medicală, inclusiv bifosfonatul pot afecta tratamentul ortodontic. Este 

foarte important să informaţi medicul ortodont cu privire la orice modificări care apar 

în starea dumneavoastră de sănătate. Pentru pacienţii aflaţi în terapie ortodontică 

activă, factorii medicali de obicei pot fi adecvat controlaţi pentru a continua 

tratamentul. Totuşi, unele probleme grave pot necesita întreruperea tratamentului 

ortodontic.   

 

10. FUMATUL: A fost demonstrat că fumatul măreşte riscul afecţiunilor parodontale şi 

interferă cu vindecarea după intervenţiilor de chirurgie orală. Fumătorii sunt mai 

predispuşi la cancer oral, recesiune gingivală şi întârzierea deplasării dentare în timpul 

tratamentului ortodontic. 

 

11. COMPLIANŢA LA TRATAMENT: Pacientul trebuie să respecte cu stricteţe, pe toata 

durata tratamentului, indicaţiile medicului ortodont privind igiena cavităţii orale şi a 

aparatului ortodontic, alimentaţia (evitarea anumitor alimente dure sau lipicioase, care pot 

dezlipi sau deteriora aparatul) precum şi purtarea aparatului. Aparatul necesita controlul si 

activarea periodica, de regula la o luna, dar in unele etape poate sa fie nevoie mai des sau 

mai rar. Imposibilitatea prezentarii la data stabilita pentru control se anunta cu 24 ore 

inainte, in termen de 7 zile lucratoare se propune o alta programare de catre doctor. Daca 

pacientul nu anunta din timp si nu vine la programare, are obligatia de a plati 

contravaluarea controlului neefectuat. Urmatoarea programare se face in termen de 14 

zile lucratoare, in functie de disponibilitatea locurilor libere din program.  

Cooperarea necorespunzătoare, motivaţia slabă, lipsa unei igiene orale corecte şi 



nerespectarea programărilor vor prelungi timpul de tratament, afectând negativ progresul 

tratamentului şi calitatea rezultatului. Aceşti pacienţi sunt mai expuşi unor riscuri ca: 

resorbţia radiculară, cariile, boala parodontală, pierderea de spaţiu, impactarea dinţilor 

etc. În unele cazuri, poate fi necesară îndepărtarea aparatului înainte de terminarea 

tratamentului pentru a preveni efecte adverse suplimentare.  

 

12. MOLARII DE MINTE: Când se dezvoltă şi erup molarii de minte, ceilalţi dinţi îşi pot 

modifica poziţia. Medicul ortodont va monitoriza dezvoltarea molarilor de minte pentru a 

determina dacă este necesară extracţia lor.  

 
 

RISCURILE TRATAMENTULUI ORTODONTIC 

 
Toate formele de tratament medical, inclusiv cele de medicină dentară şi ortodonţie, 

au riscuri şi limitări. Nu toate complicaţiile pot fi anticipate, dar doctorul isi va folosi toata 

priceperea profesionala pentru evitarea lor. Pacientul poate contribui la evitarea anumitor 

riscuri printr-o bună cooperare cu medicul ortodont, respectarea programărilor, păstrarea unei 

bune igiene orale, evitarea desprinderii  bracket-urilor sau deteriorării aparatului ortodontic şi 

respectarea cu stricteţe, pe toata durata tratamentului, a indicaţiilor medicului ortodont. 
 

Riscurile majore care trebuie luate în considerare cu privire la tratamentul ortodontic pot 

include, fără a se limita la:  

 

1. DECALCIFIERI ALE SMALŢULUI ŞI CARII DENTARE: Igiena orală 

inadecvată, când pacientul nu realizează un periaj dentar destul de frecvent sau 

utilizează o tehnică incorectă de periaj, precum şi consumul alimentelor sau băuturilor 

excesiv îndulcite, pot conduce la carii dentare, decalcifieri ale smalţului, pete albe pe 

dinţi, coloraţii ale dinţilor şi/sau afecţiuni parodontale. Aceleaşi probleme pot să apară 

şi fără tratament ortodontic, dar riscul este mai mare la un purtător de aparat 

ortodontic. 

 

2. RESORBŢIA RADICULARĂ (SCURTAREA RĂDĂCINII): Rădăcinile dentare 

ale unor pacienţi devin mai scurte (resorbţie) în timpul tratamentului ortodontic. Nu se 

cunoaşte exact ce cauzează resorbţia radiculară şi medicul ortodont nu poate prevedea 

care sunt pacienţii predispuşi la aceasta complicaţie. De obicei aceasta nu are 

consecinţe semnificative, dar uneori poate deveni un pericol pentru longevitatea pe 

arcada dentară a dintelui implicat. Dacă resorbţia este depistată în timpul 

tratamentului, medicul ortodont poate recomanda o pauză în tratament sau 

îndepărtarea aparatului ortodontic înainte de finalizarea tratamentului.  

 

3. BOALA PARODONTALĂ: Afectarea ţesuturilor care susţin dinţii (gingie, 

ligamente parodontale, os) poate să apară sau să se agraveze în timpul tratamentului 

ortodontic din cauza mai multor factori, cel mai frecvent fiind lipsa unei igiene orale 

adecvate. Dacă placa bacteriană nu este îndepărtată zilnic prin utilizarea unor mijloace 

de igienizare eficiente, se poate produce inflamaţia gingiei, precum şi o pierdere a 

înălţimii osului care susţine dinţii. În unele cazuri, grosimea insuficientă a gingiei 

poate duce la apariţia unei recesiuni gingivale în timpul tratamentului ortodontic, care 

să necesite realizarea unei intervenţii de grefare gingivală. Grefarea poate fi 

recomandată la începutul, în timpul sau după tratamentul ortodontic. În cazuri extrem 

de rare, dacă problemele parodontale nu mai pot fi controlate, tratamentul ortodontic 



poate fi întrerupt până la stabilizarea parodontală. 

 

4. PIERDEREA VITALITĂŢII DENTARE: Un dinte care a fost traumatizat de un 

accident anterior sau un dinte care a avut o carie profundă înainte de a fi obturat 

coronar poate avea leziuni ale pulpei dentare. Deplasarea dentară ortodontică poate 

agrava aceste leziuni, conducând în unele cazuri la necesitatea unui tratament 

endodontic (de canal) la dintele respectiv.  

 

5. LEZIUNI CAUZATE DE APARATUL ORTODONTIC: Pacientul trebuie să evite 

activităţile sau alimentele care pot deteriora sau desprinde aparatul ortodontic. 

Elemente desprinse din aparatul ortodontic pot fi inhalate sau înghiţite sau pot 

provoca leziuni ale mucoasei orale. Trebuie să informaţi medicul ortodont imediat ce 

observaţi orice semne neobişnuite sau elemente ale aparatului desprinse sau 

deteriorate. La îndepărtarea aparatului sunt posibile leziuni ale smalţului dentar sau 

ale unei restaurări dentare (coroană, faţetă, obturaţie), fiind ulterior necesară refacerea 

acesteia. Leziuni ale smalţului la îndepărtarea aparatului pot să apară mai frecvent 

atunci când au fost folosite bracket-uri estetice (ceramice, albe). De asemenea, 

bracket-urile ceramice se pot fractura mai uşor decât cele metalice. Bucăţile ceramice 

desprinse dintr-un bracket fracturat pot fi periculoase dacă sunt inhalate sau înghiţite. 

 

6. LEZIUNI PRODUSE DE APARATUL EXTRAORAL (HEADGEAR): Dacă este 

necesară purtarea aparatului extraoral, instrucţiunile de utilizare trebuie urmate cu 

stricteţe. Detaşaţi întotdeuna forţele elastice înainte de îndepărtarea aparatului 

extraoral. Aparatul extraoral poate provoca leziuni ale feţei şi ochilor. Pentru a 

preveni accidentele, aparatul extraoral nu trebuie purtat în timpul activităţilor sportive 

sau la joacă. Chiar dacă aparatele extraorale pe care le utilizăm sunt echipate cu un 

sistem de siguranţă, recomandăm insistent precauţie în mânuirea şi purtarea lor. 

 

7. RISCURI ASOCIATE UTILIZĂRII MINI-IMPLANTELOR PENTRU 

ANCORAJ ORTODONTIC: Este posibil ca mini-implantul să devină mobil, ceea 

ce va necesita îndepărtarea sa şi posibil reamplasarea sau înlocuirea sa cu un 

miniimplant mai mare. Mini-implantul poate fi înghiţit accidental. Dacă dispozitivul 

nu poate fi stabilizat pentru o perioadă suficientă de timp, poate fi necesar un plan de 

tratament alternativ. Este posibil ca ţesutul din jurul dispozitivului să devină 

inflamat/infectat sau ca ţesutul moale să crească peste capul mini-implantului, 

necesitând fie îndepărtarea mini-implantului, fie excizia ţesutului în exces, posibil în 

asociere cu administrarea unui antibiotic sau a unor soluţii locale antimicrobiene. Este 

posibil ca miniimplantul să se rupă (la inserţie sau dezinserţie), iar partea ruptă, 

rămasă în os, să necesite îndepărtarea sa chirurgicală. Atunci când se inseră 

miniimplantul este posibilă lezarea unei rădăcini dentare, a unui nerv sau perforarea 

sinusului maxilar. De obicei, aceste probleme nu sunt semnificative; totuşi, pot 

necesita tratament dentar sau medicamentos suplimentar. 

 

8. DISFUNCŢII ALE ARTICULAŢIILOR TEMPOROMANDIBULARE: Aceste 

tulburări se pot manifesta prin dureri de cap, dureri localizate la nivelul articulaţiilor 

temporomandibulare, dureri ale muşchilor masticatori zgomote articulare, dificultăţi 

la închiderea şi deschiderea gurii. Există mai mulţi factori care pot afecta sănătatea 

articulaţiilor temporomandibulare, incluzând traume mai vechi (lovituri în cap sau 

faţă), artrita, tendinţa ereditară la probleme ale articulaţiilor temporomandibulare, 

încleştarea sau scrâşnitul dinţilor, lipsa de echilibrare a muşcăturii şi alte probleme 



medicale. Problemele articulaţiilor temporomandibulare pot să apară cu sau fără 

tratament ortodontic. Orice simptom de disfuncţie a acestor articulaţii trebuie 

comunicat rapid medicului ortodont. 

 

9. TENDINŢA DE RECIDIVĂ: Dinţii pot avea tendinţa de a-şi modifica poziţiile după 

încheierea tratamentului ortodontic. Aceasta este de obicei doar o modificare minoră 

şi purtarea conştiincioasă a retainer-ului (aparatul pentru contenţia rezultatului obţinut 

prin tratament ortodontic), conform instrucţiunilor primite de la medic, poate ajuta la 

reducerea acestei tendinţe. Purtarea retainer-ului este frecvent necesară timp de mai 

mulţi ani după încheierea tratamentului ortodontic. De obicei este vorba despre 

purtarea pe timpul nopţii a unui retainer sub forma unui aparat mobilizabil. Pentru 

dinţii cu tendinţă mare de recidivă se utilizează un retainer colat pe faţa internă a 

dinţilor. Chiar şi după purtarea îndelungată a retainer-ului, se pot produce modificări 

din cauze naturale. Aceste cauze pot fi: obiceiul de a interpune limba între dinţii 

anteriori când înghiţiţi sau vorbiţi, dezechilibre musculare, respiraţia orală, 

modificările de creştere şi maturare care continuă de-a lungul vieţii. Apariţia unor 

neregularităţi minore, în special la dinţii frontali inferiori pot fi considerate 

acceptabile. Unele modificări pot necesita tratament ortodontic suplimentar.  

 

10. CREŞTEREA NEFAVORABILĂ: Tiparele ereditare de creştere scheletală, care 

produc o creştere insuficientă sau nedorită, pot limita abilitatea medicului ortodont de 

a obţine/menţine rezultatul dorit. O creştere disproporţionată poate produce modificări 

faciale şi ocluzale (ale muşcăturii), care pot necesita tratament suplimentar, inclusiv 

chirugical maxilo-facial. Dizarmonia de creştere, precum şi formarea sau erupţia 

dentară întârziată reprezintă procese biologice care nu se află sub controlul medicului 

ortodont.  

 

11. REZULTATE NON-IDEALE: Din cauza unei variaţii largi a formei şi dimensiunii 

dinţilor, a dinţilor absenţi, a dezechilibrelor de crestere dintre oase, etc, poate să nu fie 

posibilă obţinerea unui rezultat ideal (de exemplu închiderea completă a unui 

spaţiu,reducerea completa a spatiului dintre dintii de sus si cei de jos, etc.). Pot fi 

necesare alte tratamente dentare restaurative. De asemenea pot fi necesare mici 

şlefuiri ale smalţului pentru echilibrarea ocluzală. 

 

 

 

 

Am luat la cunostinta si sunt de acord cu planul de tratament si cu inceperea tratamentului 

ortodontic. 

 

 

Data ___________________________________ 

Nume pacient ____________________________ 

Adresa 

___________________________________________________________________________

__________ 

Email _____________________________ 

Telefon ____________________________ 


