
ADÉU ALS QUEIXALS DEL SENY

Actualment, els queixals del seny no 
tenen cap utilitat i, en ser la nostra 
mandíbula cada vegada més petita, no 
tenen espai suficient per sortir i ens 
poden generar un dolor molt molest. 
Els nostres avantpassats sí que els 
utilitzaven per mastegar alguns aliments 
durs que menjaven (arrels, carn crua, 
etc.), però ara es creu que amb el 
temps desapareixeran.
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Quantes vegades ens pregunten els pacients: digui un 
dentifrici que sigui "bo"?

La resposta és que no hi ha dentifricis bons o dolents, 
hi ha els més adequats al nostre problema bucal i al 
llarg del temps podem canviar de dentifrici depenent 
de la patologia que se'ns presenti en aquell moment 
determinat.

La patologia més freqüent és la càries dental i per 
contrarestar-la el fluor és el nostre major aliat.

Existeixen dentifricis amb diferents concentracions de 
fluor, des de les 450 ppm (parts per milió) fins a les 1500 
ppm. Per a un adult la dosi de 1500 ppm és la més 
adequada. 

En nens, una tercera part és la més aconsellada ja que 
un excés de fluor pot provocar fluorosi dental (una hipoplà-
sia o hipomaduració en la formació de l'esmalt).

El Xilitol i/o el Sorbitol són edulcorants que estimulen 
el fluid salival augmentant la concentració de calci i

remineralitzant l'esmalt; la seva fermentació per part 
dels bacteris no produeix àcids pel que no són cariogè-
nics i a més interromp els processos de producció 
d'energia dels streptococcus mutans, responsables 
de la càries.

La càries, no és l'únic problema que se'ns pot 
presentar: la gingivitis (inflamació de la geniva) i la 
periodontitis (inflamació de la geniva acompanyada 
de pèrdua de massa òssia) són la segona causa de 
pèrdua de dents. 

Elsdentifricis aporten compostos químics que ens 
poden ajudar:

La vitamina E, el pantenol o dexpantenol, el glici-
ricinat potàssic o l’àloe vera, són protectors de 
les mucoses davant irritacions externes.
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Sabies que...?
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Un butlletí de

BLANQUEJAMENT VIRTUAL

Disposar d'una dentadura sana i blanca 
és el somni de molts i si ets un d'ells 
t'encantarà Philips Zoom: una aplicació 
per a mòbil amb la qual et podràs fer un 
blanquejament dental "virtual" i veure 
de forma molt aproximada el resultat 
d'un possible tractament.
Per a això, només has d'utilitzar les 
fotografies que tens al teu telèfon i jugar 
a blanquejar el teu somriure.
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La alantoïna és un cicatritzant natural, accelera el 
procés que fa que la pell i les mucoses es des-
prenguin de les cèl·lules mortes o envellides i es 
substitueixin per altres noves.

El triclosan és un antisèptic molt utilitzat a dife-
rents concentracions des 0,15 fins a 0,30%. Té 
l'avantatge que pot usar-se llargs períodes de 
temps ja que no tenyeix les dents i no provoca 
alteracions del gust ni sabor amarg, efectes que si 
ocorren amb la clorhexidina, si bé, no té la 
mateixa intensitat antimicrobiana. 
La clorhexidina es sol indicar en concentracions 
també variables (0,05%, 0,12% i 0,2%) en extrac-
cions dentals, abscessos, implants, curetatges, per a 
manteniment periodontal i, en èpoques que no hi ha 
patologia aparent, s'utilitza el triclosan. També utilit-
zen el clorur de benzalconi i el cetilpiridini en 
menor percentatge.

Un altre problema que pot aparèixer és la hipersensi-
bilitat dental. No sempre es deu a una sola raó. 
El professional ha d'examinar la cavitat oral per 
descartar altres causes (abrasions, càries, fractures 
d'esmalt ...), ja que moltes vegades només amb un 
col·lutori o un dentifrici no es soluciona el problema; 
si un cop solucionat, persisteix la hipersensibilitat, sí 
són aconsellats els productes específics.

Aquests tenen en comú la presència de nitrat i/o citrat 
potàssic en diferents concentracions encara que també 
s'utilitza el citrat d'estronci. 

La seva funció és la d’obturar els microtúbuls dentinaris 
que transmeten l'estímul nerviós des de la superfície 
dental fins a la polpa, que és el causant del dolor.

La sequedat bucal o xerostomia és un altre cavall de 
batalla per l'odontòleg. 

Cada vegada van més pacients amb aquest proble-
ma que pot tenir múltiples causes: estrès, edat, 
associat a altres malalties com la diabetis o la 
síndrome de sjogren, tractaments amb ràdio o 
quimioteràpia, efectes secundaris d'alguns medica-
ments com alguns antidepressius, antihipertensius, 
antihistamínics...

Després d'haver examinat bé al pacient i modifi-
cats o controlats seva patologia i la seva medi-
cació, podem ajudar-nos de nombroses presen-
tacions: substituts de la saliva (clorur sòdic, 
clorur potàssic, bicarbonat sòdic ...), o estimu-
lants de la saliva com l'àcid cítric. Tots ells es 
poden trobar a dentifricis, xiclets, col · lutoris o 
esprais.

Per finalitzar, vull tornar a la idea que no hi ha denti-
fricis bons o dolents. Hi dentifricis adequats al 
nostre problema, i ajudats pel professional 
haurem, en un moment o altre, escollir el millor en 
cada ocasió. 

Per exemple, no serveix de gaire utilitzar un amb un 
percentatge molt alt de fluor quan necessitem un 
antisèptic potent.

En definitiva, cal deixar clar que si no acompanyem 
el dentifr ici amb un control mèdic adequat i  
una higiene bucal enèrgica, constant i  motiva-
da, juntament amb l'ajuda d'altres dispositius 
com els raspalls interproximals i/o la seda 
dental, és possible que no aconseguim els 
efectes desitjats .

EL DENTIFRICI IDEAL (continuació)
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MARÇ:  MES DE L’ORTODÒNCIA 
INVISIBLE

per a nens i adults *Gratuït

SOL·LICITI MÉS INFORMACIÓ TRUCANT AL 93 487 77 04

* Descompte només aplicable fins al 31 març de 2015.
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