
PREVENCIÓ INFANTIL

Les dents de llet requereixen tanta cura 
com les adultes. 
Per molt que aquestes dents estiguin 
destinades a caure amb el pas del temps, 
una pèrdua prematura a causa de la 
càries interferiria en la masticació i la 
correcta ingestió de nutrients. A més, es 
podrien desplaçar les peces dentals 
adjacents i sortir en posició irregular les 
futures dents adultes. 

LA PRIMERA ANTESTÈSIA

El primer anestèsic que es va fer servir en 
odontologia va ser la cocaïna de mà del 
Doctor Carl Soller a 1880, encara que va 
ser descartada per crear addicció. 
El 1905, el químic alemany Alfred Einhorn 
sintetitza la procaïna i la patenta com 
novocaïna, que pretenia ser utilitzada com 
anestèsic d'ús militar i es va acabar 
divulgant el seu ús en odontologia només 
dos anys més tard.
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Què és la endodòncia?

"Endo" és la paraula grega per referir-se a "dins" i 
"Odont" significa "dent". El tractament endodòntic, 
tracta doncs, l'interior de la dent.

Per entendre el tractament endodòntic, és útil saber 
alguna cosa sobre l'anatomia de la dent. A l'interior de 
la dent, sota l'esmalt blanc i la capa dura anomenada 
dentina, hi ha un teixit tou anomenat polpa.

La polpa dental és un teixit conjuntiu constituït per 
cèl·lules i aferències nervioses i vasculars, que 
ocupa l'interior de la corona i de l'arrel o arrels de la 
dent, on es connecta amb els teixits que envolten 
aquesta arrel. La polpa és important durant el creixe-
ment d'una dent i el seu desenvolupament. Malgrat 
això, quan la dent hagi madurat completament, pot 
sobreviure sense la polpa, ja que la dent segueix sent 
alimentada pels teixits que l'envolten.

Experts en Somriures

Smile
Sabies que...?

:)

NÚM.3      JULIOL-AGOST 2013| Smile :)

Un butlletí de

www.clinicalopezgimenez.com     93 487 77 04| 

El tractament endodòntic comprèn tots aquells procedi-
ments dirigits a mantenir la salut de la polpa dental o de 
part de la mateixa.

S'aplica en peces dentals fracturades, amb càries profun-
des o lesionades en el seu teixit polpar, en què es dóna 
una simptomatologia característica anomenada "pulpitis". 
Si la pulpitis és irreversible l'única opció terapèutica és 
l'extirpació total de la polpa dental, la neteja química-mecànica 
dels conductes i l'obturació tridimensional dels mateixos.

Símptomes per a una endodòncia

La dent es descoloreix, enfosquint-se, o apareix 
dolor davant estímuls freds i calents en una dent 
amb càries. Pot existir l'antecedent d'un traumatisme 
a la dent o la realització d'una restauració molt profun-
da de la que la dent no es recupera. En moltes 
ocasions no fa mal i la lesió cariosa ja ha afectat la 
polpa de manera irreversible.
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Què passa si es lesiona la polpa?

Pot formar-se un abscés (infecció) a la dent causat per 
la càries dental. Si la polpa emmalalteix o es lesiona i no 
es pot reparar a si mateixa, es mor. Poden entrar gèrmens 
(bacteris) a la càmera polpar i iniciar així, un degeneració 
de la polpa.

Els gèrmens poden causar infecció dins de la dent. Sense 
tractament, s'acumula pus al voltant de l'arrel, en la maxil·la, 
i forma una "bossa de pus" anomenada abscés. L’abscés 
pot causar danys a l'os al voltant de la dent. Si la pus troba 
una sortida (fístula) no patirà cap simptomatologia, si no 
troba una sortida, s'acumularà creant un flegmó i es tindrà 
una simptomatologia dolorosa.

Diagnòstic

Aquest s'estableix amb base clínica, pel que es reque-
reix d'una exploració per part de l'especialista. En tots 
els casos cal fer una radiografia prèvia.

Tractament (Tècnica)

La tècnica consisteix en anestesiar la peça o regió, es prepara 
el camp operatori i s'aïlla la dent amb un dic de goma.

Es realitza la menor obertura dental possible per deixar 
exposat el canal radicular i la polpa malmesa. S'extreu el 
teixit polpar, i es neteja i eixampla el conducte radicular amb 
l'instrumental i material adequats. 

Posteriorment es segella el conducte perfectament amb un 
material termoplàstic (gutaperxa) i ciment. Pot ser necessari 
realitzar radiografies de control en els diferents passos. 
D'aquesta manera la dent està preparada per ser restaura-
da. Les dents endodonciades poden requerir la col·locació 
d'una corona amb fins funcionals i estètics.

Complicacions d'una endodòncia

Malgrat fer una correcta endodòncia, el tractament pot 
fracassar ja que és una teràpia en la qual intervenen múlti-
ples factors. 

La peça restaurada després d'una endodòncia, li pot 
durar al pacient tota la vida si continua cuidant 
adequadament les seves dents i genives. 

De totes formes, es necessiten revisions regulars. 
Mentre l'arrel o les arrels de la peça tractada rebin 
suport dels teixits al seu voltant, la peça dental es 
mantindrà perfectament saludable.
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