
EL RASPALLAT PERFECTE

Per gaudir d'una bona salut dental és 
bàsic realitzar el raspallat amb una 
correcta tècnica, un raspall i pasta de 
dents adequats, i seguint les indicacions 
del teu dentista. 
A més, és important no descuidar la ne- 
teja dels espais entre dents, coneguda 
com neteja interdental o higiene interpro-
ximal, la qual es pot realitzar amb seda 
dental o raspalls interproximals.
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L'odontologia mínimament invasiva és aquella en 

la qual s'utilitzen un mínim de procediments 

odontològics per realitzar un manteniment de les 

estructures de les dents.

Un exemple d'ella és el cas que descriurem tot 

seguit en el que coneixerem quins són els passos 

per realitzar una pròtesi dental per un pacient 

que no vol destinar massa temps a recuperar la 

seva estètica dental i que, a més, té una mica de 

por al dentista.

PRIMER PAS 

Primer, s’ha d’examinar el seu estat dental. Al 

pacient en qüestió, li falta una dent a la part infe-

rior esquerra de la seva boca (en odontologia, la 

dent número 36).

Per substituir la dent, en aquest cas s'ha decidit 

realitzar un aparell dental de tres peces (pròtesi), ja 

que al no haver dent, cal un suport a cada costat per 

sostenir la pròtesi final.

SEGON PAS 

En segon lloc, arriba el moment de la tècnica del 

tallat dental.

Aquesta tècnica consisteix a reduir la mida de les 

dents sense danyar-les i es porta a terme amb un 

instrument odontològic específic. És una tècnica 

indolora que es realitza per poder posar sobre 

ells la pròtesi final.

Experts en Somriures

Smile
Sabies que...?

:)
Un butlletí de

DENTS PER REGENERAR MÚSCULS

Un estudi científic de la Universitat 
Internacional de Catalunya (UIC) i la Uni- 
versitat Catòlica de Lovaina (Bèlgica) 
demostra de forma reeixida la funciona-
litat de cèl·lules mare provinents de la 
polpa dental per regenerar músculs en 
un grup de rosegadors.
Aquestes cèl·lules, anomenades DPPSC, 
han estat patentades pel  Regenerative 
Medicine Research Institute de la UIC.
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TERCER PAS 

Una cop ja s'ha fet el tal lat de les dues dents adja-

cents, es prenen mesures al pacient amb una 

pasta especial (sabor maduixa). Segurament, 

aquest terme sigui bastant famil iar per a la majoria 

de nosaltres.

Amb aquest mètode s'aconsegueixen els mot-

l les de la boca del pacient en negatiu .  És a dir,  

a l ' invers, de manera que quan es porten al 

laboratori s'omplen amb un material ,  com el 

guix, i  es deixa assecar per poster iorment se- 

parar- lo de la pasta in ic ia l .  

D'aquesta manera s'aconsegueix una còpia per-

fecta de les dents del pacient.

I l · lustració: tallat de les dents núm. 35 i 37
amb pròtesi final

QUART PAS 

Un cop realitzats els models de la boca es pro-

cedeix a confeccionar la pròtesi:  en aquest cas 

un pont de tres peces compost per metall  i  

porcellana .

La pròtesi es realitza en un laboratori protésic.

CINQUÈ PAS 

Un procés que dura entre una i dues setmanes, 

i en el qual el pacient haurà de realitzar dues 

visites més: una per a escollir el color final de la 

pròtesi i una altra per ajustar-la perfectament a 

la boca.

L'odontologia mínimament inva-
siva és aquella en la qual 
s'utilitzen un mínim de procedi-
ments odontològics per realit-
zar un manteniment de les 
estructures de les dents.

Amb aquest exemple, un es pot fer una idea de com 

es realitza una pròtesi dental. 

Però com que no tots els casos es resolen de la 

mateixa manera, és important que el professional 

sàpiga entendre al pacient, explicar-li les possi-

bilitats de tractament que existeixen i saber 

escollir quin d'ells s'ajusta millor al cas concret 

del pacient.

ODONTOLOGIA MÍNIMAMENT INVASIVA (continuació)
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