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BRUXISMUL





An Exclusive Luxury Dental Clinic 



Located in the Bucharest city center, right next to the Parliament Palace and 

JW Marriott Bucharest Grand Hotel



About The FUTURE



Charles de Gaulle 4-6 Soon to come ☺

A new point of presence for DentalMed in Bucharest

Located in the very heart of Bucharest, next to Arcul de Triumf & Herastrau
Park, two iconic symbols of our city.

Charles de Gaulle Square is the most exclusive business area in Bucharest.







CE ESTE BRUXISMUL?

Characteristics and needs of a business women from a dentist point 

Bruxismul este o afecțiune caracterizată prin scrâşnirea, frecarea sau

încleştarea dinţilor. 

Pentru multe persoane, bruxismul este o problemă inconștientă care 

poate fi depistată uneori atunci când sunt atenționate că scrâșnesc dinții 

cu un sunet puternic în timp ce dorm, in timpul zilei cand sunt foarte 

concentrati sau chiar în timpul unui control stomatologic de rutină, când 

descoperă că smalțul dinților este deteriorat.



CE ESTE BRUXISMUL?

Characteristics and needs of a business women 

from a dentist point 



Cauzele bruxismului

Cauzele bruxismului nu sunt încă foarte clar stabilite, acestea 
fiind multiple si complexe. Există insa anumiti factori 
declansatori, precum factorii genetici, fizici sau psihologici cu 
care este asociată această afecțiune:

• stres, anxietate, frustrări, furie

• odihnă insuficientă

• tulburări de somn

• dezvoltarea disproporționată a oaselor maxilare

• malocluzie dentară (alinierea incorectă a dinților)

• schimbarea dentiției temporare cu cea permanentă - in cazul 
copiilor 





Care sunt simptomele bruxismului ?

➢ scrâșnitul și încleștarea dinților –sunetul este atât de puternic încât te poate trezi 
din somn

➢ dinții sunt ciobiți și slăbiți

➢ smalțul este deteriorat

➢ sensibilitate dentară și dureri puternice ale dinților

➢ dureri faciale, ale gâtului sau ale mandibulei

➢ dureri de cap, în special în zona tâmplelor

➢ slăbirea sau încordarea mușchilor mandibulei

➢ tulburări de somn 



▪ Deteriorarea dinților,

a coroanelor dentare 

sau a maxilarului

▪ Dureri de cap, faciale

sau ale maxilarului

▪ Afecţiuni ale articulaţiei 

temporo-mandibulare

Ce complicatii pot sa apara?



EFECTELE BRUXISMULUI



EFECTELE BRUXISMULUI



Cum este diagnosticat bruxismul ?

Bruxismul este diagnosticat în urma unui control 
efectuat de medicul stomatolog



•

Cum este diagnosticat bruxismul ?



Cum este tratat bruxismul ?

Bruxismul la copii

poate să treacă pe 
măsură ce înaintează 
în vârstă, fără să fie 
nevoie de tratament.

.



Controlul 
stresului

TRATAMENTUL

Corectarea 
ocluziei dentare

Găsirea unor 
modalităţi de 

relaxare

Cum este tratat bruxismul la adulti?



Gutiere pentru bruxism



Cum poate fi prevenit bruxismul ?

.

Bruxismul nu necesită întotdeauna tratament și poate să 

treacă de la sine

Exista remedii care pot sa ajuta la prevenirea si controlul

acestuia.



Evitarea

mestecarii gumei
Evitarea consumului excesiv

de bauturi care contin
cofeina sau alcool

: 
Reducerea

stresului

Cum putem tine sub control bruxismul?



Mergi în mod 
regulat la 
un control 
stomatologic 
deoarece te 
poate ajuta să 
identifici din 
timp posibila 
apariție a 
bruxismului.

.

Cum putem tine sub control bruxismul?




