
NADONS AMB DENTS

No és una cosa que succeeixi de forma 
massa freqüent, però hi ha nadons que 
arriben al moment del part amb alguna 
dent a l'interior de la seva boca. 
Aquestes dents, conegudes com dents 
natals, solen coincidir amb els incisius 
inferiors, ser un o dos, poden produir 
irritació i ulceració a la part inferior de la 
llengua, i provocar problemes a l'hora 
de la lactància. 
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Les fecetes de porcellana (també anomenades facetes 
ceràmiques o fronts laminats), així com les corones, es fan 
servir en tractaments de precisió d'estètica dental com a 
solució per a reconstruir un somriure danyat per alguna 
alteració en el color de les dents, permetent al pacient 
tornar a lluir un somriure perfecte.

Tenint en compte que l'expressió de la cara és el primer 
que veu la persona amb qui s'entaula conversa, la 
col·locació de facetes de porcellana és un tractament en 
alça en el sector dental ja que permet al pacient superar la 
inseguretat que li provocava el mostrar la seu antic somriure 
poc estètic, mitjançant una intervenció poc complicada i 
dolorosa que a més presenta resultats excel·lents (en 
durada i aspecte natural).

En termes planers, una faceta de porcellana és una làmina 
més o menys fina que cobreix tota la cara frontal de la dent, 
adherint-s’hi mitjançant un determinat tipus de ciment de 
resina (naturalment no visible des de l’exterior).

És recomanable (i fins i tot necessari) haver solucionat 
qualsevol problema de salut dental abans de demanar al 
dentista la solució a un problema estètic. 

AVANTATGES DE LES FACETES ESTÈTIQUES

Mitjançant una faceta de porcellana és possible canviar la 
forma de les dents, el seu color i fins i tot la seva posició.

Es poden fer servir en casos complicats (malgrat 
això, en casos de grans apinyaments de dents, defec-
tes en la relació de les arcades dentàries o bruxisme, 
podria fer que es descartés el tractament i el pacient 
hagués d'optar per una altra possibilitat, sempre amb 
el corresponent assessorament del seu dentista).

Es tracta d'un tractament relativament poc invasiu 
ja que, en tractar de làmines que s'adhereixen a 
l'esmalt dental, no cal modificar excessivament la 
forma original de la dent del pacient tallant-la. 
S'ajusten perfectament (i amb força) a la dent que es 
vol modificar, pel que no es requereixen grans altera-
cions del teixit dentari.
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EL ROBOT PACIENT

La Universitat japonesa de Showa ha 
inventat un robot simulador que fa de 
pacient amb problemes dentals per tal 
que els alumnes puguin realitzar les 
seves pràctiques.
L'han anomenat Hanako i té les carac-
terístiques principals d'un pacient real: 
mou la mandíbula, té peces dentals, 
llengua i llavis, pot tossir, genera saliva 
artificial i respon al dolor.
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Les facetes de porcellana són peces de llarga durada. 
Això no vol dir que no hi hagi desgast (tot element està 
subjecte a un cert desgast, fins i tot lògicament les 
pròpies dents) o que no es puguin trencar mai, però no 
és habitual que passi després de poc temps, com pot 
succeir amb altres tractaments. Les facetes de porcella-
na mantenen durant molt de temps el color, la brillan-
tor i l’aspecte general que tenen quan es col·loquen 
(no es tenyeixen, per exemple, amb el vi o el cafè).

INCONVENIENTS DE LES FACETES ESTÈTIQUES

Un cop posades, les facetes de porcellana no es 
poden reparar ni treure fàcilment (cal trencar-les). A 
més, tant el tallat previ de la dent com el disseny de la 
màscara de porcellana i la manipulació de la mateixa 
mentre es col·loca a la boca, requereixen d'uns conei-
xements tècnics en estètica dental força elevats, ja 
que no es tracta d’un procés senzill. 

A diferència d'altres tractaments d'estètica dental, la 
col·locació de facetes de porcellana no sol fer-se 
en una única sessió: requereix de dues visites a la 
clínica odontològica. Encara que l'alt grau de recons-
trucció del somriure que s'obté justifica aquesta 
petita incomoditat.

Així doncs, és extremadament important l'elecció 
d'un especialista odontològic reconegut que asses-
sori sobre el color i la forma més adients en cada cas, i 
que proporcioni garanties a l'hora de dur a terme el 
tractament amb facetes de porcellana.

QUAN POSAR-SE FACETES ESTÈTIQUES 

La col·locació de facetes de porcellana com a tècnica de 
restauració dental adhesiva està indicada en aquests casos:

Problemes de color de les dents (tincions dentàries): les 
dents poden perdre el seu color natural per múltiples 
causes, encara que la més comuna sol ser la tinció pel 
consum continuat de tabac, te, vi o altres begudes amb 
color intens com les de Cola (en aquests casos es parla 
col·loquialment de dents grogues o dents tacades). També 
poden produir alteracions en el color de l'esmalt de les 
dents degudes a l'ús de medicaments o per problemes en 
la composició de les dents.

Problemes de forma de les dents: un pacient pot 
voler recuperar el seu somriure natural, dents que 
s'han fracturat per algun cop, especialment quan la 
fractura es produeix en una vora de la dent (les face-
tes de composite són també molt adequades per 
reconstruir fractures). Dents molt desgastades pel 
pas dels anys o per bruxisme.

Problemes moderats de posició de les dents.

Amb independència dels supòsits esmentats, és 
imprescindible consultar amb el dentista abans de 
sotmetre’s a un tractament d'estètica dental amb face-
tes de porcellana per conèixer si existeix cap contraindi-
cació en el cas concret de cada pacient. 

D'altra banda, cal insistir que hi ha alternatives per a la 
reconstrucció del somriure que no fan servir facetes de 
porcellana sinó facetes de composite, obtenint-se en 
molts casos resultats també favorables. 

FACETES ESTÈTIQUES DE PORCELLANA (continuació)
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FEBRER: MES DE LES NETEGES 
DENTALS  

en neteges dentals*
10% de descompte

SOL·LICITI MÉS INFORMACIÓ TRUCANT AL 93 487 77 04

* Descompte solament aplicable fins el 28 de febrer de 2014.
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