
LA XOCOLATA PODRIA SER ANTICÀRIES

Si et ve de gust menjar alguna cosa 
dolça, és millor triar la xocolata en lloc 
d'un altre tipus de llaminadura. 
Així conclou una investigació japonesa 
segons la qual la llavor de cacau, de la 
qual s'extreu la xocolata, posseeix 
continguts antibacterians que podrien 
evitar la càries, compensant el seu alt 
nivell de sucres. Però es clar, si la xoco-
lata és sense sucre, millor que millor.

EL PARE DE LA IMPLANTOLOGIA DENTAL

A l’any 1980 el cirurgià ortopèdic suec 
Ingvar Branemark descriu una tècnica 
per a realitzar implants dentals, que 
l'ha fet ser conegut com el pare de la 
implantologia dental moderna. 
El seu descobriment i aplicació de 
l’osteointegració, o fusió biològica de 
l'os a un material estrany, va revolucio-
nar com mai abans el camp de 
l'odontologia de l'implant.
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Actualment, hem trobat un interès creixent per l'estètica 
dental. De manera que el que abans es considerava un to o 
color normal, ara resulta fosc. Unes dents blanques donen 
un aspecte més net, sa i juvenil.

Amb el pas del temps les dents tendeixen a enfosquir-se, a 
causa de la dieta i d’altres factors, perdent així el seu color 
original.

El blanquejament és un tractament dental estètic que 
aconsegueix reduir diversos tons el color original de les 
dents, deixant-les més blanques i brillants.

QUINS TIPUS DE BLANQUEJAMENT HI HA?

Els sistemes de blanquejament actuals no desgasten, ja 
que s'usen agents químics sense restar-li capes a la dent.

Bàsicament, hi ha 3 tipus de blanquejament:

Blanquejament a casa

Es confeccionen unes fèrules toves fetes a mida de les 
dents, en les quals introduïm un gel blanquejador (peròxid 
de carbamida). S'han de fer servir unes 6 hores en funció 
del color inicial.

Blanquejament en clínica

Es col·loca el gel blanquejador (peròxid d'hidrogen) 
directament sobre les dents i s'aplica una llum làser per 
activar el producte. La sessió dura aproximadament uns 
40 minuts.

Blanquejament combinat 

Es fa una part a casa i una altra part a la clínica. Indicada 
per colors més foscos o dents difícils de blanquejar per la 
tinció que presenten per dieta o medicaments.

FA MAL EL BLANQUEJAMENT?

El blanquejament dental és indolor. Pot aparèixer sensibi-
litat dental durant el tractament. Sensació que remetrà 
després de la finalització d'aquest. Si el pacient presenta 
sensibilitat inicial també es pot realitzar el tractament 
blanquejador amb concentracions de gel més baixes. 

Experts en Somriures

Smile
Sabies què...?

:)
Un butlletí de

:)

:)

:)

NÚM.7      DESEMBRE 2013| Smile :) www.clinicalopezgimenez.com     93 487 77 04| 



Experts en Somriures

La durada del tractament dependrà de cada pacient, en 
funció dels hàbits nocius i/o dietètics.

De totes maneres, és recomanable fer una sessió de 
record cada any per a mantenir el color desitjat.

Demani consell als especialistes de la nostra clínica, que li 
podran indicar el tractament més adequat per al disseny 
del seu somriure.

FACETES DENTALS

Les facetes dentals són un tractament estètic per 
"emmascarar" la cara vestibular de la dent (la cara 
exterior, la qual es veu a simple vista), amb el propòsit de 
corregir alteracions del color, forma o posició de les 
dents.

Es cobreix la part anterior oferint resultats altament estètics, 
respectant sempre els teixits adjacents. A diferència de les 
fundes, aquest sistema permet no desgastar res o molt 
poc la dent tractada. 

Actualment, representen un dels tractaments estètics 
dentals de més èxit, ja que són triats per la seva senzillesa i 
bon resultat. 

En poc temps es poden corregir diferents problemes 
estètics obtenint el somriure desitjat, proporcionant a la 
dent una aparença natural.

BLANQUEJAMENT DENTAL I FACETES (continuació)

QUANT DURA EL BLANQUEJAMENT?  Hi ha 2 tipus de facetes:

A)  Facetes d'esmalt sintètic 

Consisteix en aplicar capes de composite directament sobre 
la dent fins a obtenir l'efecte desitjat. És l'elecció més 
conservadora. Es realitza en una sola sessió i no hi ha 
necessitat de provisionals. Depenent de la disposició de les 
dents serà necessari tallar (desgastar) o no. Si el pacient té 
una bona alineació, es poden afegir capes; si hi ha apinya-
ment caldrà tallar les dents que estiguin més protruides 
(avançades) perquè quedin totes ben alineades.

B)  Facetes de porcellana

Consisteix en col·locar una fina làmina de ceràmica sobre la 
dent. Aquest procediment es fa en 2 sessions.                                      

A la primera sessió es retoquen les dents (si cal) i es 
col·loquen els provisionals immediats, per a què el pacient 
mai tingui una estètica inadequada. En aquesta visita es 
decideix el color i la forma de les dents.

A la segona sessió es cimenten les facetes sobre la dent.

Les facetes dentals no requereixen cap cura especial. Com 
tots els procediments odontològics requereixen uns bons 
hàbits higiènics i revisions periòdiques. 

S'ha de tenir en compte que un cop col·locades, les facetes 
no canviaran de color. Pel que, si el pacient vol fer-se un 
blanquejament s'ha de fer abans dels laminats 

En moltes ocasions són necessaris tractaments multidisci-
plinaris amb ortodòncia, pròtesi i estètica per obtenir resul-
tats òptims. Dependrà de l'estat inicial de la boca i les 
expectatives del pacient. 

És recomanable sempre que es fan tractaments estètics, 
realitzar visites conjuntes amb els diferents especialistes per 
valorar la millor solució en cada cas. 

DESEMBRE: MES DELS IMPLANTS DENTALS

10% de descompte
en implants

SOL·LICITI MÉS INFORMACIÓ TRUCANT AL 93 487 77 04
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10% de descompte només aplicable fins al 31 de desembre de 2013
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ABANS DESPRÉS
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