
RASPALLAR PAUSADAMENT

El raspallat excessiu pot danyar dents 
i genives, ja que un cop eliminada la 
placa, el raspallat prolongat i agressiu 
pot danyar les peces dentals, al perju-
dicar a l'esmalt i desgastar la superfí-
cie dental, a més de provocar un 
retrocés de les genives. 
Un raspallat d'uns dos minuts amb 
moviments rotatius sol ser suficient 
per gaudir d'una bona salut dental.
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Ja fa molts anys que les resines compostes 
(composites) van substituir els antics empasta-
ments d'amalgama (metàl·lics). Avui dia s'utilitzen en 
més del 95% dels casos en què s'indica una obturació 
o reconstrucció. 

El seu descobriment va permetre un gran salt en la 
preparació dental, en la tècnica d'ús i sobretot en 
l'estètica. No obstant això, aquest tipus de material no 
ha deixat d'evolucionar, millorant les seves propietats 
físiques (resistència, elasticitat semblant a la de la dent, 
etc.), químiques (materials més delicats per la dent) i 
òptiques (infinitat de colors, transparències i tints).

Tot això permet realitzar nous tractaments odontolò-
gics amb la mínima preparació de la dent i conser-
vant al màxim l'estructura dental sana. És el que 
anomenem l'odontologia mínimament invasiva.

Amb la utilització de noves tècniques diagnòstiques 
(radiologia intraoral digital d'alta definició, mitjans de 
tinció, etc.) ens permet detectar de manera precoç

petites lesions de càries i activar totes les mesures 
preventives necessàries per evitar la progressió de la 
càries. En el cas de ser degut tractar, permet realitzar 
tractaments molt conservadors que, de vegades, es 
poden realitzar fins i tot sense anestèsia. 

Les visites i revisions periòdiques són l'única 
mesura que permetrà l'odontòleg diagnosticar 
lesions inicials de càries i pautar el tractament més 
adequat en cada cas, ja sigui preventiu o curatiu.

D'altra banda, el gran desenvolupament de les resines 
estètiques de nanopartícula ens permet realitzar infinitat 
de tractaments rehabilitadors. L'exemple més clar són 
les fractures de dents incisives.
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En el transcurs de la història, s'han 
provat una gran varietat de remeis per 
tractar d'alleujar el mal de queixal, a 
qual més variat. 
Per exemple, a l'antiga Xina envoltaven 
aquelles dents que causaven dolor 
amb un paper de pergamí en el qual 
escrivien certes paraules, mentre que 
els seus coetanis alemanys li donaven 
un petó a un ruc amb el mateix objectiu.
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Actualment, gran part de les fractures de dents 
incisives es poden reparar al moment mitjançant 
l'ús de resines estètiques. El ventall de colors, opa-
citats, transparències i tints, permet imitar a la 
perfecció la dent natural. Els materials de polit a base 
de pols de diamant, obtenen una lluentor a la superfí-
cie de la reconstrucció que li dóna un aspecte més 
natural i durador. 

Un altre tipus de tractaments que realitzem amb les 
resines estètiques de nanopartícula són el tancament 
d'espais interdentals. De vegades hi ha dents que 
estan separades o dents més petites del que és habitual. 
Mitjançant les tècniques adhesives, sense tocar gairebé 
la dent, podem donar una forma més harmònica a les 
dents, fins i tot millorar considerablement el somriure.

De vegades es pot perdre una dent incisiva inferior 
i si les dents veïnes i l'oclusió (forma de mossegar) 
ho permeten, es pot reposar també amb resines 
estètiques. En aquest cas utilitzarem tires de fibra de 
vidre, que en unir-les mitjançant els sistemes adhesius, 
li donen una molt bona resistència a la restauració. 
Aquest mètode permet reposar en una sola sessió i 
sense anestèsia, una dent perduda.

En definitiva, el disposar dels últims mitjans de diag-
nòstic i el material restaurador més innovador, 
permet diagnosticar de forma precoç les lesions 
precursores de les càries, tractar de manera míni-
mament invasiva i prevenir l'aparició de lesions de 
càries avançades, evidenciant que les resines de 
nanopartícula són una eina de gran utilitat en 
l'odontologia estètica.

ODONTOLOGIA AMB RESINES ESTÈTIQUES (continuació)
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