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ASISTENT IGIENIST DE CABINET STOMATOLOGIC 

Tematică examen grad principal - 2018 

 

I. APARATURA DE CABINET  

-Unitul dentar: prezentare părţi componente; diferenţieri în construcţie, comenzi şi modul de 

funcţionare, întreţinerea zilnică, defecţiuni, anexe;  

-Aparatura de sterilizare:  

•Etuva 50 dmc-100 dmc: utilizare, regimuri de lucru, întreţinere; 

•Pupinel: utilizare, regimuri de lucru, întreţinere;  

•Sterilizator rapid SR: utilizare, regimuri de lucru, întreţinere; 

•Autoclav: utilizare, regimuri de lucru, întreţinere ;  

 

II. INSTRUMENTAR NECESAR ACTULUI MEDICAL STOMATOLOGIC: 

a)Instrumentar de consultaţie: oglindă, sondă, pensă, escavator, spatulă bucală)  

b)Instrumentar necesar pentru prepararea cavităţilor: instrument rotativ: freze dentare, pietre 

dentare, discuri dentare, perii, pufuri, polipanturi dentare; 

c)Instrumentar pentru tratamentul endodontic;  

d)Intrumentar pentru detartraj (manual, ultrasonic, etc.); 

 

III. PREVENIREA CARIEI DENTARE: 

-Prevenirea cariei dentare prin administrare de fluor: 

-Metode de administrare generală a fluorului; 

-Metode de fluorizare locală; 

-Prevenirea cariei prin controlul dietei; 

 

IV. PREVENIREA ANOMALIILOR DENTO-MAXILARE: 

-Prevenirea anomaliilor dento-maxilare prin combaterea disfuncţiei respiratorii;  

-Prevenirea anomaliilor dento-maxilare prin combaterea disfuncţiei masticatorii; 

-Prevenirea anomaliilor dento-maxilare prin combaterea disfuncţiei funcţiei deglutiţiei; 

-Prevenirea anomaliilor dento-maxilare prin combaterea disfuncţiilor fonatorii;  

-Prevenirea anomaliilor dento-maxilare prin combaterea dezechilibrului muscular; 

-Prevenirea anomaliilor dento-maxilare prin combaterea obiceiurilor vicioase; 

-Prevenirea anomaliilor dento-maxilare prin urmărirea evoluţiei dinţilor temporari;  

-Reeducarea funcţională prin exerciţii  şi miogimnastică şi antrenament muscular. Program de 

prevenire primară a anomaliilor dento-maxilare. 

 

V. PREVENIREA PARADONTOPATIILOR MARGINALE CRONICE: 

-Detartrajul; tehnici de detartraj (manual, mecanic, finisarea suprafeţelor dentare detartrate);  

 

VI. ASEPSIA ŞI ANTISEPSIA ÎN STOMATOLOGIE ŞI CHIRURGIE BMF 

-Pregătirea instrumentelor în vederea sterilizării; 

-Pregătiri preextracţionale ale bolnavului şi ale cabinetului. 
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