
LA DENTADURA DEL PRESIDENT

Segons explica la llegenda, George 
Washington, president dels Estats 
Units d'Amèrica, va perdre totes les 
seves dents de jove i per això portava 
una pròtesi dental de fusta
Això no és del tot cert. El president va 
portar a la seva vida nombroses pròtesis 
dentals, mai de fusta, sent la definitiva 
amb dents tallats en ivori d'elefant i 
hipopòtam i fixats en or.
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L'odontopediatria és la branca de l'odontologia enca-
rregada de tractar els nens. 

Anar a la consulta dental pot suposar un augment 
d'ansietat per part del nen per por a allò desconegut, pel 
que és important demanar cita amb el dentista quan 
el nostre fill tingui 3 anys d'edat per familiaritzar-lo 
amb l'entorn i realitzar una revisió dental rutinària.

Els nens tenen 20 dents de llet que comencen a erup-
cionar als 6 mesos d'edat i continuant fins als 2 anys 
i mig.

Generalment, els adults tenen 32 dents permanents que 
surten des dels 6 anys fins als 12 anys. Dels 18 als 25 
anys aproximadament erupcionen els queixals del seny, 
anomenats tercers molars.

LES DENTS DE LLET I LA SEVA IMPORTÀNCIA 

Les seves funcions principals són la masticació, mantenir 
l'espai per les dents permanents, estètica (molt important 
per l'autoestima del nen), desenvolupament de la fonació i 
l’estimulació del creixement dels maxil·lars.

COM MANTENIR LES DENTS NETES I FORTES

El raspallat dental, encara i utilitzant una tècnica 
correcta, no defensa del tot contra la càries ja que les 
superfícies dentàries no són llises (presenten fosses i 
fissures a les quals no es pot accedir fàcilment, igual que 
les superfícies interproximals, entre dent i dent).

El raspallat s'ha d'iniciar amb l'erupció de les primeres 
dents de llet, amb una gasa impregnada amb col·lutori 
o sèrum fisiològic i fregant suaument la superfície de les 
dents i rodets gingivals, i així eliminar tota la placa 
bacteriana.

“La càries infantil és la malaltia infecciosa 
més comuna en la infantesa, i els bacteris 
responsables del seu inici són transmissibles 
d'una generació a l’altra.”

Experts en Somriures
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LA SALIVA I LA CÀRIES

Les persones amb una menor secreció 
salival, que es caracteritzen per tenir la 
"boca seca", presenten un major risc 
de tenir càries dental. 
Això és degut a que la saliva dilueix i 
elimina els sucres i manté el PH de la 
boca. L'edat, el sexe, el nombre de 
dents, la deshidratació, la respiració 
oral o l'estrès poden reduir el flux de les 
glàndules salivals.
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COM I QUAN REALITZAR EL RASPALLAT DENTAL

Les dents s'han de raspallar 2-3 vegades al dia, 
després de cada àpat principal.

És molt important raspallar-se les dents abans d'anar a 
dormir (ja que es disminueix el flux salival i s'interrompen els 
moviments de la llegua i els llavis).

En nens menors de 3 anys:

Raspallat realitzat pels pares.

No fer servir pasta de dents.

Als 3 anys:

Els pares inicien el raspallat sense pasta dentífrica.

Els nens finalitzen el raspallat amb pasta dentifrícia de 
la mida d'un pèsol (250-500 ppm). 

Supervisió d’un adult.

A mesura que el nen va creixent, els pares i l'odontòleg 
aniran entrenant i passant la responsabilitat al nen sota la 
supervisió dels primers.

Es considera que entre els 7 i 9 anys, la responsabilitat 
es reparteix al 50% i propers ja a l'adolescència, el nen ja 
és autosuficient.

A partir dels 6 anys, ja té reflex esofàgic, li donarem 
una quantitat de pasta normal i podrà utilitzar 
col·lutoris amb fluor. Els col·lutoris amb fluor contri-
bueixen al descens de càries i segons el seu grau de 
concentració es poden usar diàriament (0,02%) o 
setmanalment (0,5%).

Quan erupciona el primer molar permanent, el nen ha 
d'utilitzar seda dental.

“En el raspallat dental el més important és 
motivar al nen i aconseguir una continuïtat.”

MESURES PREVENTIVES PER EVITAR LA CÀRIES A 
LA CONSULTA ODONTOLÒGICA 

Profilaxi:

Eliminar mecànicament la matèria alba que es diposita 
sobre la superfície dental del seu fill produint la inflama-
ció de les genives i possibles càries.

Aplicació de Flúor:

L'esmalt dentari és el teixit més dur de l'organisme 
humà. 

Perquè no s'iniciï el procés de càries, hem d'augmentar 
la resistència d'aquest esmalt, i per a això utilitzem 
fluor tòpic. 

A més de donar una resistència major a l'esmalt, el fluor 
també té un efecte sobre la placa bacteriana, inhibint 
parcialment la producció d'àcids dels bacteris, causants 
de la càries dental.

L'aplicació de fluor s'ha de realitzar cada 3 mesos, 
6 mesos o cada any depenent del risc de càries que 
tingui el seu fill.

Segellat de fosses i fissures:

És un mètode preventiu molt eficaç, que es realitza a la 
clínica dental i es basa en col·locar un material segella-
dor a les fosses i fissures de les cares oclusals de 
premolars i molars, amb l'objectiu que no hi entri placa 
bacteriana i així no s'iniciï la càries dental. 

Els fons de les fosses i fissures varien anatòmicament 
entre les persones, de manera que com més 
profunds són, més retenció de placa i més possibilitat 
d'inici de càries. 

L'esmalt d'aquests fons no es beneficia dels siste-
mes de fluorització, pel que és més vulnerable als 
àcids. 

ODONTOPEDIATRIA I PREVENCIÓ (continuació)
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M A R Ç :  M E S  D E  L ' O RT O D Ò N C I A   
I N V I S I B L E   

Gratuït en nens i adults*

SOL·LICITI MÉS INFORMACIÓ TRUCANT AL 93 487 77 04

* Oferta només aplicable fins al 31 de març de 2014.
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