
DENTS DE LLET

Als 3 anys, els nens solen tenir un joc 
complert de 20 dents temporals o de 
llet que acaben per caure cap als 5-6 
anys perquè puguin sortir les dents 
permanents inferiors. 
En cas de no existir una dent de reem-
plaçament permanent, la dent de llet 
romandrà uns anys més, encara que 
al final s’exfoliarà quedant un espai a 
substituir per un implant o pont.

EL RASPALLAT I LES GENIVES

El raspallat és bo per a les genives 
que sagnen. El sagnat de les genives 
és un signe de mala salut i inflamació, 
generalment per una acumulació de 
placa al voltant de les dents. 
Les genives seguiran sagnant fins que 
la placa sigui eliminada complerta-
ment, de manera que el raspallat 
col·labora de forma clau en la recupe-
ració de les genives de forma eficaç.

ELS IMPLANTS DENTALS
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La Implantologia constitueix una modalitat terapèutica de 
la medicina totalment acceptada i integrada dins 
l'odontologia. Ja fa molt temps que ha deixat de ser una 
tècnica experimental, fins al punt que actualment té uns 
resultats totalment predictibles i constitueix la primera 
indicació en la reposició de dents perdudes. 

Avui dia, estem immersos en una autèntica revolució 
dels implants dentals, ja que hi ha més articles cientí-
fics sobre aquest tema que de qualsevol altre dins de 
l'Odontologia.

Al llarg de la història hi ha hagut diversos tipus de 
materials i de formes diferents dels implants. Ja fa 
temps que es considera el titani el millor material i la 
forma de cargol roscat la que ofereix més garanties de 
subjecció primària. Així doncs, l'implant ideal és un 
cargol de titani. 

Actualment, hi ha una gran quantitat de mides diferents 
de longitud, forma i amplada, per adaptar-se a les 
diferents formes anatòmiques de cada cas clínic.

A través de la història clínica mèdica i un estudi oral 
individualitzat (inspecció clínica i radiologia) s'arriba a la 
indicació de la col·locació dels implants.

En col·locar l'implant, el pacient té aproximadament les 
mateixes sensacions que al realitzar una obturació 
(empastament).

Naturalment,  sempre hi ha altres alternatives de 
pròtesi que el pacient ha de conèixer.
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Un cop col·locats es produeix la osteointegració; és a 
dir, la unió de les cèl·lules de l'os a la superfície de 
l'implant formant una unitat, exactament igual que la 
unió de dos fragments d'un os fracturat, formant-se un 
call ossi.

Aquest temps, és de tres mesos aproximadament. 
Respectar-lo implica augmentar de forma molt impor-
tant l'èxit d'aquestes intervencions. Actualment, 
tenim al voltant d'un 99% d'èxit primari en aquests 
tractaments. 

Transcorregut aquest temps es procedeix a elaborar 
la pròtesi definitiva que tindrà els mateixos passos 
que una pròtesi fixa convencional suportada en dents 
naturals (pont).

L'implant es pot utilitzar tant per reposar una dent 
aïllada com per una arcada completa.

ELS IMPLANTS DENTALS (continuació)

Quan s'indica un implant, el pacient ha de saber que és 
molt important el manteniment del mateix, perquè tingui 
una llarga durada. Tot el que perjudica a la dent natural 
també perjudica l'implant. No oblidem que l'implant és el 
millor dins del que és dolent; és a dir, que com és lògic, 
sempre és millor una dent natural sana, que un implant.

És per tant bàsic dur a terme una higiene exhaustiva, 
raspallant bé sobretot la unió implant-geniva, i passant 
sempre que es pugui per sota de la pròtesi o entre aquesta i 
les dents veïnes, el raspall interdental.

La ingesta de sucres també és potencialment molt 
perjudicial, ja que malgrat que la pròtesi sobre implants no 
pot patir càries, sí que pot perjudicar la geniva (peri- 
implantitis), que igual que la periodontitis (piorrea) produeix 
una pèrdua de la inserció de l'os de suport, quedant l'implant 
amb les espires descobertes, sense os de suport, podent 
provocar la seva pèrdua.

El tabac és un altre factor molt perjudicial: constitueix un 
dels principals factors causants de la pèrdua de dents natu-
rals, així com problemes amb els implants.     

És imprescindible realitzar una higiene a la clínica dental 
i una revisió de l'odontòleg cada 6 mesos o 1 any en 
pacients de poc risc. 

El control radiològic es realitza el primer any i després 
cada dos o tres anys (ortopantomografia oral). És a dir, 
que el manteniment és molt similar al de qualsevol altre 
pacient que no porti implants.

Constituiria una contraindicació absoluta una higiene 
oral inadequada o una manca de compromís d’acudir 
als controls periòdics amb l'odontòleg.
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