
NO SENSE EL MEU RASPALL DE DENTS

El raspall dental és avui dia un objecte 
pràcticament imprescindible a la nostra 
societat. 
Una enquesta realitzada als Estats Units 
va deixar a les clares què aquest objecte 
és imprescindible a les nostres vides: el 
42% dels adults i el 34% dels adoles-
cents el van escollir per davant d'altres 
com l'automòbil, l'ordinador personal o 
el telèfon mòbil.
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Entenem pel terme sedació, la disminució del nivell de 
consciència mitjançant fàrmacs.

L'ansietat i el dolor han estat associades durant la història 
al tractament odontològic. És un problema ben conegut, 
que provoca en moltes persones fins i tot evitar el tracta-
ment dental amb l'empitjorament progressiu de la salut 
oral que això representa.

Es pot controlar totalment la por i l'ansietat del pacient 
amb les diferents tècniques de sedació.

Afortunadament, hi ha una estricta normativa a Catalunya 
sobre aquest tema, i el nostre centre és pioner en la utilització 
d'aquestes tècniques essent també un dels signants de 
l'elaboració de la norma vigent actualment a Catalunya.

En el tractament sota sedació conscient, el pacient es 
troba en un estat de relaxació, adormit, tranquil, sense 
por, estrès o ansietat.

La sedació produeix un augment del llindar del dolor (petites 
molèsties, com la infiltració d'anestèsia local, són totalment 
indolores). La supressió absoluta del dolor s'aconsegueix 
amb l'anestèsia local. D'aquesta manera aconseguim un 
tractament summament confortable, sense estrès ni dolor. 

Les formes d'administració dels sedants utilitzades 
habitualment són: oral, inhalatòria i endovenosa.

La via oral és molt comú, amb l'administració d'una 
pastilla empassada o sota la llengua (sublingual), des 
d'uns minuts prèviament al procediment o fins i tot unes 
hores abans, depenent de les necessitats de cada 
pacient i utilitzant diferents fàrmacs en cada cas, segons 
les característiques de cada persona.

Cal estar en dejú d'unes sis hores aproximadament (una 
mica menys pel que fa a líquids). En finalitzar el tracta-
ment, es quedarà a la consulta un temps i haurà d'aban-
donar el centre acompanyat, un cop s'hagi recuperat. 

Una característica de la sedació és que pot quedar una 
amnèsia del procediment; és a dir, que el pacient tot i 
haver estat conscient, no manté un clar record de la 
sessió. També pot haver-hi una distorsió pel que fa a 
l'apreciació del temps transcorregut (una sessió d'una 
hora li poden semblar uns pocs minuts).

Experts en Somriures
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Un butlletí de

ORTODÒNCIA EN EDATS AVANÇADES

No hi ha una edat màxima per realitzar 
una ortodòncia, i aquesta es podrà 
dur a terme en funció de la salut dental 
i gingival del pacient. 
En casos de periodòncia o presència 
de càries, caldrà que el pacient seguei- 
xi un tractament adequat abans de 
poder anar al ortodoncista, ja que 
només si la boca està sana serà possi-
ble practicar l’ortodòncia. 
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INDICACIONS

Sempre que es requereixi un control de la por o l'ansietat.

L'estrès és la principal causa d'urgències dins de 
l'Odontologia, pot provocar descompensacions en 
malalties cròniques.

Té una clara indicació en pacients amb hipertensió 
arterial, antecedents d'angina de pit o infart, acci-
dents vasculars aguts, epilèpsia, diabetis o altres 
malalties endocrines, etc.

També en l’ancià o amb demència i en disminuïts 
psíquics, nens o fòbics. Sempre ha d'existir un mínim 
de col·laboració per part del pacient ja que si no és així, 
hauríem d’indicar una sedació profunda o fins i tot, en 
casos molt extrems, l’anestèsia general.

Finalment, en cirurgies més àmplies o en determinats 
casos d’implantologia. La sedació endovenosa l’ha 
d'aplicar sempre un metge anestesista.

CONTRAINDICACIONS

No complir la normativa vigent, manca d'instal·lacions, 
material o personal legalment autoritzats.

Pacients al·lèrgics a tot tipus d’anestèsics locals o 
sedants.

Persones amb alteració en els reflexos de la tos o nàusees.

Greus malalties que requereixin un mitjà i ingrés hospita-
lari pel seu tractament.

CONCLUSIONS

La sedació en les seves diverses formes i vies 
d'administració, és un procediment molt valuós avui dia 
associat a l'odontologia.

S'ha de seguir un absolut respecte per la utilització de la 
tècnica i aplicació del mètode científic, selecció del pacient i 
indicació del tractament a realitzar. 

Tant la clínica com el personal, material i mètode han de 
complir tota la legislació vigent.

SEDACIÓ EN ODONTOLOGIA (continuació)
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*

Cas clínic: RX amb molts implants
En cirurgies extenses s'obté un confort total amb l'ús d'aquesta tècnica. 
Aquí es va aplicar únicament en el moment de la cirurgia, la resta de sessions
i confecció de la pròtesi es va dur de forma convencional.
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Font d'oxigen i pulsioximetriaFont d'oxigen i pulsioximetria

J U N Y :   M E S  D E  L ’ E S T È T I C A  
D E N T A L

en estètica dental*
10% de descompte

SOL·LICITI MÉS INFORMACIÓ TRUCANT AL 93 487 77 04

* Descompte només aplicable fins al 30 de juny de 2014.


