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Evaluarea oro-dentară pediatrică și posibilităţi
de abordare în apneea de somn obstructivă

Terapia stomatologică care foloseşte dispozitive 
bucale/gutiere dentare este o opţiune eficientă 
de tratament pentru sforăit şi pentru apneea 
obstructivă de somn (OSA). O astfel de gutieră 
bucală individualizată poate îmbunătăţi somnul, 
atenţia şi concentrarea de a doua zi, poate 
revitaliza sănătatea. 

Purtată doar în timpul somnului, se simte ca 
o gutieră de protecţie pentru sportivi sau ca un 
retainer ortodontic. El aduce mandibula într-o 
poziţie protruzivă, pentru a ajuta la menţinerea 
deschisă a căilor aeriene superioare. Studiile arată 
că terapia cu dispozitive orale este o opţiune 
eficientă de tratament. Somnologul este cel care 
va pune diagnosticul. Frecvent cauza obstrucţiei 
este din sfera ORL sau stomatologică. Dacă terapia 
cu dispozitive orale este cea mai bună opţiune 
de tratament, trebuie găsit un dentist certificat în 
terapia dentară a somnului. El ştie care este gutiera 
indicată pentru fiecare caz în parte. 

Terapia cu dispozitive orale reprezintă un 
tratament eficace, non-invaziv, non dureros.

Pacienţii se adaptează uşor deoarece este:
- comfortabilă
- uşor de purtat
- “tăcută”, fără zgomot
- portabilă
- convenabilă pentru călătorii
- uşor de întreţinut
Pentru realizarea lor este nevoie de amprente 

dentare a ambelor arcade şi relaţia de ocluzie în 
intercuspidare maximă (IM), Protruzie maximă 
(PM). Gutiera pentru apnee se realizează într-un 
laborator acreditat. Medicul va adapta intraoral 
dispozitivul pentru a maximiza confortul şi 
eficienţa acestuia. Gutiera se va purta în fiecare 
noapte. Vizitele de urmărire a tratamentului vor 
fi necesare pentru a asigura ajustarea optimă a 
gutierei şi găsirea poziţiei favorabile de protruzie. 

Case report: Tratamentul unei apnee 
obstructive folosind o gutieră mandibulară de 
protruzie adjuvant la un autoCPAP

Această combinaţie aCPAP cu gutieră pentru 
apnee poate fi o opţiune pentru cazurile de OSA 
severă/medie în care doar gutirele sunt insuficiente 
şi există o eficacitate parţială a CPAP-urilor.

Pacienta avea 14 ani, ocluzie clasa I, palat moale 
clasa a II-a, palat adânc, protruzie mandibulară 
normală, hipertrofie de bază de limbă. Scor 
Epworth: 21. Somnolenţă diurnă, cu aţipiri pe la 
3-4pm, la şcoală, în ore. Concentrare pe parcursul 
zilei minimă. Apnee şi aritmie nocturnă.

Înregistrarea polisomnografică a arătat o 
alternanţă de OSA medie cu severă. 

Media pentru AHI a fost de 46,8/h cu cea mai 
mică saturaţie de oxigen de 87%.

Iniţial s-a început terapia cu autoCPAP. 
Rezultatele înregistrate pe cardul aparatului au 
arătat că AHI s-a redus la 16,2/h, o scădere de 
75,4%; în medie saturaţia de oxigen a ajuns la 91%.

Presiunea medie folosită a fost de 13,5 cm 
H2O. Am concis că este necesară o terapie orală 
adjuvantă pentru a reduce somnolenţa, apnea şi 
aritmia nocturnă. Pacienta a primit o gutieră orală 
tip TAP combinată cu aCPAP.

Înregistrarea pe card a arătat în această 
combinaţie: o scădere a presiunii coloanei de aer la

5 cm H2O, a AHI de la 16,2/h la 6,0/h şi o 
creştere a saturaţiei de oxigen la 95%. Nici un

episod de aritmie nu a fost înregistrat.
În concluzie, această prezentare de caz 

arată cum o gutieră orală pentru apnee poate fi 
adjuvantă în tratamentul OSA severă. Arată şi că 
stomatologul este parte din echipa medicală care 
tratează apnea obstructivă de somn.
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Dental therapy by use of oral devices/mouth 
guards is an efficient option of treatment for 
snoring and obstructive sleep apnea (OSA). Such 
an individualized mouth guard may improve 
sleep, attention and concentration of the patient 
during the following day, and it can revitalize 
health. 

If worn only during sleep, it feels like a mouth 
protector for sportspeople or like an orthodontic 
retainer. It brings the mandible in a protrusive 
position, in order to help maintain the upper 
airways open. Studies show that the oral device 
therapy represents an efficient treatment option. 
Sleep specialists are the ones to establish the 
diagnosis. Frequently, the cause of obstruction is 
of ENT or dental origin. If the oral device therapy 
is the best treatment option, then the patient 
needs to find a dentist certified in the dental 
therapy of sleep. He/she will know which is the 
mouth guard indicated for each case. 

The oral device therapy represents an 
efficient, non-invasive, and unpainful treatment.  
Patients adapt easily because it is:

- comfortable
- easy to wear
- “silent”, noiseless
- portable
- adequate for travelling
- easy to maintain
In order to make a mouth guard, dental prints 

are necessary of both arcades and the centric 
relation in maximum intercuspation, maximum 
protrusion. Sleep apnea mouth guards are made 
in certified labs. The physician will adjust the 
device in the mouth in order to maximize its 
comfort and efficiency. The mouth guard should 
be worn every night. Follow-up visits are required 
to ensure optimal adjustment of the mouth 
guard and a favorable protrusion position. 

Case report: The treatment of an obstructive 
sleep apnea by use of a mandibular protrusion 

mouth guard as an adjuvant to auto-CPAP
This association between auto-CPAP and a 

sleep apnea mouth guard may be an option 
for the severe/moderate OSA cases in which a 
mouth guard alone is insufficient, and there is a 
confirmed partial efficacy of the auto-CPAP.

The patient was 14 years old, with occlusion 
class I, soft palate class II, high-arched palate, 
normal mandibular protrusion, hypertrophy 
of the base of the tongue. Epworth score: 21. 
Daytime sleepiness, with dozing around 3 to 
4 in the afternoon, in school, during classes. 
Minimum degree of concentration during 
daytime. Nocturnal sleep apnea and arrhythmia.

The polysomnography showed an alternation 
of moderate with severe OSA. 

The average AHI was of 46,8/H with the lowest 
oxygen saturation of 87.

Initially, the patient started auto-CPAP 
therapy. The results were recorded on the 
device card: AHI was reduced to 16,2/h, a 75,4% 
decrease; the oxygen saturation reached an 
average of 91%. The average pressure used was 
13,5cmH2O.

We concluded that an adjuvant oral therapy 
was required to reduce sleepiness, sleep apnea, 
and nocturnal arrhythmia. The patient received a 
TAP mouth guard associated with the auto-CPAP.

For this association, the data recorded on 
the card showed: a decrease in the air pressure 
to 5cm H2O, AHI from 16,2/h to 6,0/h, and an 
increase of the oxygen saturation up to 95%. No 
episode of arrhythmia was recorded.

In conclusion, this case presentation proves 
how a mouth guard for sleep apnea may be an 
adjuvant therapy to the treatment of patients 
with severe OSA. It also shows that the dentist is 
a part of the medical team treating obstructive 
sleep apnea.
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