
UNA AJUDA PER ALS NOSTRES FILLS

Brushytime és una divertida aplicació 
per a mòbil que ens pot ajudar a educar 
els més petits de la casa perquè enten-
guin bé la importància d'una correcta 
higiene dental. 
Disponible només en anglès, amb 
dibuixos i animacions, jocs i un compte 
enrere, fa més entretingut establir com a 
rutina el correcte raspallat de les dents 
en la vida dels nostres fills.
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Molts esportistes no són conscients de la importància 
de tenir una boca sana.

Hem de tenir en compte que la cavitat bucal és la part del 
nostre organisme que presenta més quantitat i varietat de 
contingut bacteriològic. L'esport de competició, com a 
activitat física, necessita un perfecte estat de salut 
general per al seu desenvolupament més òptim.

La boca forma part del nostre cos i per tant, quan hi ha 
una infecció a una dent o a les genives, aquesta 
afecta el rendiment del nostre organisme. Davant 
d'aquesta situació, el sistema de defensa del nostre 
organisme tracta de mantenir la infecció controlada, 
activant el metabolisme del sistema immunològic, i per 
tant dificultant l'òptim funcionament i augmentant el 
nostre cansament. 

Recordo el cas d'un ciclista de la selecció catalana que 
tenia diverses càries sense tractar, i durant un campio-
nat va estar sense poder competir 2 dies a causa d'un 
flegmó dental, fins i tot tenia prohibida l'administració de 
certa analgèsia causa dels controls anti-dopatge. 

Moltes hores de dur entrenament no van servir de res 
per no haver tractat les càries en el moment del seu 
diagnòstic.

És per aquest motiu que és important tenir una bona 
prevenció bucodental. Les visites periòdiques per 
prevenir, així com uns bons hàbits higiènics i dietètics 
són l'única manera d'evitar aquest tipus de desagrada-
bles sorpreses.

TRAUMATISMES DENTOFACIALS

Un altre aspecte important en l'activitat esportiva són 
els traumatismes dentofacials. En la pràctica de certs 
esports, el contacte físic és freqüent. Els danys a la 
cara i en les dents són habituals durant la realització 
d'esports de contacte (rugbi, arts marcials, boxa...), 
encara que en un altre tipus de pràctica esportiva no tan 
agressiva (futbol, per exemple) també es produeixen 
traumatismes dentals.  
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PROBLEMES LATERALS

El costat esquerra de la boca sol ser el 
focus principal de problemes dentals 
per acumulació de placa, a causa de 
que la majoria som dretans i netegem 
amb més deteniment aquesta zona.
Establir de forma prèvia un correcte 
circuit en el nostre raspallat, tenint espe-
cial atenció en la superfície de mastica-
ció, pot ajudar a compensar aquesta 
mala tendència.

Smile :) www.clinicalopezgimenez.com     93 487 77 04| NÚM.24      JUNY 2015| 



Experts en Somriures

No obstant això, hi ha altres causes intrínseques a 
l'individu que li fan més susceptible al traumatisme 
dental durant l'activitat esportiva:

L’edad: En el cas de nens/es, a part de la maduració 
física i el desenvolupament, la seva coordinació i habi-
litat són factors determinants. Segons alguns estudis 
la majoria dels accidents ocorren en l'adolescència 
i en els adults joves. Més tard, amb l'edat disminuei-
xen els traumatismes. En la dentició primària (dents 
de llet) s'observen més luxacions i concusions 
(lesions lleus). No obstant això, en dentició perma-
nent, la fractura de la corona de la dent és la manifes-
tació més freqüent.

El sexe: Els homes tenen tendència a practicar 
esport més agressivament i ser més vigorosos, a 
part de practicar més esports de contacte. 

Història de traumatisme: Pacients amb trauma-
tisme previ tenen més possibilitats d'un nou trau-
matisme.

Sobrepès: Nombrosos estudis conclouen que un 
excés de pes predisposa a patir un traumatisme 
facial practicant esport.

PREVENCIÓ DE TRAUMATISMES OROFACIALS

Molts accidents amb traumatisme dental són preve-
nibles amb l'ús apropiat de l'equipació protectora 
esportiva. 

Los protectors bucals s'utilitzen des de 1890, quan 
Woolf Krause (un dentista londinenc) el va idear per 
protegir els llavis i les dents dels boxejadors. Certament, 
la boxa va ser la primera disciplina esportiva en la qual 
es va utilitzar protector bucal, i òbviament, segueix sent 
obligat en els nostres temps. 

Protectors bucals estandarditzats: Són els més 
econòmics. Hi ha diferents talles depenent bàsica-
ment de l'edat de l'esportista. En ser estàndard, 
s'haurà d'estar mossegant en tot moment per evitar 
que es desprengui. A causa de la manca de subjec-
ció, aquest tipus de protectors interfereixen més 
en el rendiment esportiu (dificultat en la respiració, 
la parla, etc.). Per aquests motius, aquest protector 
esportiu no és molt acceptat per la majoria d'atletes 
i ofereixen la pitjor protecció enfront dels trau-
matismes dentals.

Protectors bucals auto-ajustats:

1. Un tipus de protector bucal auto-ajustat, és el 
que consisteix en una closca rígida i s'introdueix 
en el seu interior etil metacrilat acabat de preparar. 
L'esportista mossega el protector i, després 
d'endurir el material, es retalla el sobrant.

2. Una altra manera de preparar l'ajust del 
protector bucal és col· locant el protector en 
aigua bul l int per estovar el material. El protector 
estovat és col· locat immediatament a la boca 
de l'esportista, qui acaba de modelar-lo amb 
els dits i fent moviments amb la musculatura 
facial.

Protectors personalitzats, que són realitzats per 
personal qualificat sobre un model de la boca de 
l'esportista. A causa de la seva adaptació i retenció, 
els protectors personalitzats són els que interferei-
xen menys amb la respiració i la parla.

Finalment, cal insistir en la necessitat de controls 
preventius per tal d'evitar problemes en els 
moments més inadequats. El consell del seu dentista 
l'ajudarà a escollir el protector bucal més adequat a la 
seva activitat física.

ODONTOLOGIA ESPORTIVA (continuació)
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JUNY:  MES DE L'ESTÈTICA 
DENTAL 

en estètica dental*
10% de descompte

SOL·LICITI MÉS INFORMACIÓ TRUCANT AL 93 487 77 04

* Descompte només aplicable fins al 30 juny de 2015.


