
EL PRIMER RASPALL DE DENTS

El primer raspall dental proveït de 
cordes, similar als que tenim a casa, 
va ser una invenció de l'emperador 
xinès Hongzhi el 1498. 
Les cordes s'extreien manualment del 
coll dels porcs i les cosien a uns mànecs 
de bambú o d'os. Poc després, els 
mercaders van introduir aquest raspall 
entre els europeus, si bé no va ser gaire 
comú fins al segle XVII.

SALUD DENTAL HEREDITARIA

Una mala dentadura no és sempre una 
cosa hereditària, encara que sí que hi 
ha certa connexió genètica entre els 
pares amb dents febles i els seus fills. 
De totes maneres, és molt més freqüent 
tenir una dentadura amb problemes de 
salut a causa d'una dieta inadequada 
i uns mals hàbits dentals instaurats en 
el nucli familiar que per la càrrega 
genètica dels pares.
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QUÈ ÉS L’ORTODÒNCIA?

L’ortodòncia és una ciència que estudia la prevenció, 
diagnòstic i tractament de la posició incorrecta de les 
dents i els maxil·lars que les sostenen. Podem tractar 
aquestes malposicions mitjançant l’ús de diferents aparells 
fixes i/o removibles.

QUÈ ÉS L’ORTODÒNCIA FIXA?

L’ortodòncia fixa està formada per uns additaments 
que s’adhereixen a les dents (els brackets), i uns arcs 
de diferents aleacions metàl·liques. Aquests aparells  
s’utilitzen per a modificar la posició de les dents i ens poden 
ajudar a canviar la forma i la mida dels maxil·lars.

En ocasions, i per aconseguir l’alineament perfecte de les 
dents, es necessita l’extracció d’alguna peça dentària. 

Es important tenir en compte que l’ortodoncista és el 
responsable del control dels aparells fixes (és a dir, que 
el pacient no se’ls pot treure ni activar sense l’assistència 
del professional).

EN QUÈ CONSISTEIX L’ORTODÒNCIA INVISIBLE? 

Bàsicament tenim dos opcions de tractament per 
poder mobilitzar les dents, de forma “invisible”:

    L’ortodòncia lingual.
    Els sistemes d’alineament amb planxes o alineadors.

L’ORTODÒNCIA LINGUAL

L’ortodòncia lingual és una tècnica que consisteix en 
col·locar tots els brackets per la cara interna de les 
dents (per dintre), queden lliures d’additaments les 
superfícies vestibulars (per fora), per així ocultar encara 
més el tractament amb la  finalitat que passi desaper-
cebut a ull nu.

L’avantatge principal és, sens dubte, l’estètic, però 
existeixen altres com la disminució del número de 
lesions en llavis i galtes, millor higiene a la cara visible 
de la dent i, per tant, risc mínim de decoloracions per 
culpa dels brackets.

Experts en Somriures

Smile
Sabies que...?

:)
Un butlletí de

:)
:)

© Cécile Graat

NÚM.5      OCTUBRE 2013| Smile :) www.clinicalopezgimenez.com     93 487 77 04| 



Experts en Somriures

L’ortodòncia lingual, però, també presenta alguns incon-
venients: les despeses son més grans, la tècnica de 
treball és més laboriosa i poden irritar al començament el 
contorn de la llengua (situació que millora amb els dies, 
gràcies a l’adaptació). 

ELS SISTEMES D’ALINEAMENT AMB PLANXES  

És un mètode amb el que es corregeixen les malo-
clusions mitjançant l’ús de fèrules gairebé invisibles 
i removibles que s’anomenen alineadors. 

El tractament s’inicia a la consulta dental, on es 
realitzen les mides de la boca (impressions). Aques-
tes s’escanegen, amb l’ ajut d’un exclusiu programa 
informàtic, i es genera una representació virtual del 
pla de tractament on es podrà visualitzar el movi-
ment dental, des del començament fins a la posició 
final desitjada.

Per que el resultat sigui òptim, és imprescindible 
seguir les recomanacions de l’ortodoncista, així 
com assistir a les visites periòdicament. Els alinea-
dors són lleugerament diferents entre sí per que el 
desplaçament de les dents sigui gradual. 

Els alineadors s’han d’utilitzar el màxim d’hores possi-
bles (i només treure-se’ls per menjar). Cada alineador 
s’utilitzarà aproximadament durant dues setmanes, 
moment en què serà substituït pel següent. La durada 
de l’ortodòncia invisible podrà variar segons el 
pacient, encara que la mitjana es situa entre els 9 i 
els 18 mesos.

Aquest tractament pot corregir la majoria dels 
problemes més comuns en el pacient  adult, com 
dents tortes o apinyades o espais entre les dents.

I DESPRÉS DE L’ORTODÒNCIA, QUÈ? 

Les dents tenen tendència a moure’s i a tornar a la 
seva posició inicial. Així que, per evitar- ho, s’ha de 
complir un període mínim de retenció.

Els aparells de retenció són dispositius que mantenen 
les dents en la posició ideal i poden ser fixes (un filferro 
enganxat a les dents anteriors, a la cara interna), o remo-
vibles. Serà l’ortodoncista qui decideixi el tipus de reten-
ció més convenient per al pacient, depenent de la maloclu-
sió inicial i la salut oral.

Demani consell a les nostres especialistes, que li informa-
ran de quin és el tractament més adequat en el seu cas.

L’ORTODÒNCIA INVISIBLE (continuació)
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