
TABAC, NO GRÀCIES

El tabac, a més de generar mal alè i 
provocar greus malalties cardiovas-
culars i pulmonars, també influeix en 
la salut bucal dels fumadors. 
Enfront dels no fumadors, els consu-
midors de tabac presenten un major 
nombre de bacteris agressius per a 
les genives i un pitjor control de placa, 
a més de tendir a tenir un major risc 
de càries.
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Tots sabem que són comuns les caigudes dels 
petits de la casa, però el que moltes vegades des-
coneixem és com actuar quan s'ha produït la frac-
tura d'una o diverses dents.

El traumatisme dental succeeix amb una freqüència 
de fins al 36% dels casos i és el segon motiu de les 
visites a l'odontòleg, després de la càries dental.

El primer que cal fer després d'una fractura dental, 
és netejar la cara i la boca de la víctima per veure 
on són les ferides, en cas d’haber-ne. 

És important respondre a preguntes com: Com?, 
On?, Quant de temps fa que va passar?, les 
quals són bàsiques per facilitar l'actuació de 
l'odontòleg.

També és necessari detectar si hi ha hagut algun 
període d'inconsciència seguit de nàusees o 
vòmits ja que això denotaria un possible dany

cerebral que requeriria atenció mèdica hospita-
lària immediata.

El traumatisme pot comportar diferents tipus de conse-
qüències a nivell dental i/o ossi. 

TIPUS DE TRAUMATISME

Fractura no complicada

La més comuna és la fractura coneguda com a "no 
complicada" ja que afecta els primers teixits de la 
dent sense arribar a exposar el nervi. 

Aquest tipus de fractura es resol amb la reposició o 
la reconstrucció del petit fragment, segons consi-
deri l'odontòleg. 

Experts en Somriures

Smile
Sabies que...?
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Un butlletí de

LA PRIMERA DONA DENTISTA

L’any 1866 es va graduar a una Facultat 
d'Odontologia la primera dona odon-
tòloga: Lucy Beaman Hobbs.
Graduada als 33 anys d'edat a l'Ohio 
College of Dental Surgery (després 
d'anys de pràctica prèvia sense diploma), 
va ser a més la primera dona en la història 
que va ser admesa com a membre d'una 
societat odontològica i presentar un 
treball científic davant aquesta societat.

Smile :)
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Cal considerar que és recomanable guardar el 
fragment dental en sèrum o llet desnatada per 
intentar recol·locar-lo a la clínica (encara que si la 
fractura afecta el nervi, no cal guardar el fragment 
fracturat ja que no podrà ser recompost).

Avulsió

Una altra de les entitats que podem trobar és 
l'avulsió, que succeeix quan la dent desallotja el 
seu alvèol per complet, de manera que queda la 
dent sencera fora de l'os. 

L’avulsió és més comú en pacients pediàtrics ja que 
el seu os és més esponjós i resulta més fàcil que la 
dent es desallotgi completament. 

En canvi, la fractura "no complicada" és més típica de 
pacients amb dentició permanent i amb una edat més 
avançada, ja que la qualitat de l'os envoltant va evolu-
cionant i fent-se més densa. 

En cas d’avulsió hem de tenir clar si es tracta 
d'una dent de llet o una dent permanent, ja que el 
tractament serà diferent. 

Si la dent és de llet, no l’hem de reimplantar a 
l'alvèol ja que podríem danyar el germen de la dent 
permanent que s'està formant a la zona. 

En canvi, si estem davant d’una dent permanent el 
que s’indica és reimplantar-la el més aviat possible. 

Per a això, hem de localitzar la dent i agafar-la per la 
corona (part blanca) i no per l'arrel (part groga).

Si la dent està bruta, l’hem de passar 10 segons sota 
l'aigua freda de l'aixeta sense gratar-la, ja que és

recomanable preservar les pet i tes f ibres per io-
dontals que envolten la dent. 

Un cop col · locada de nou, s'haurà mossegar 
un mocador o tovallola per mantenir-la a la 
seva posició i  anar al dentista immediatament .

Si no és possible reimplantar la dent a l’acte, 
hem de guardar-la en sèrum o un got amb llet 
desnatada i portar-la al dentista urgentment. 

Es pot transportar també la dent en sal iva, 
però mai en aigua ,  ja que l 'afectar ia de manera 
negat iva. 

S i  d isposem d'una so luc ió  espec ia l  com la  
so lució de Hank,  ser ia  e l  mi t jà  ideal  per  
t ransportar- la .  

És important remarcar que s'ha d'actuar amb 
rapidesa ,  ja que com menys temps passi mi l lor 

pronòst ic t indrà aquesta dent.

RECOMANACIONS FINALS

En tot cas, després de qualsevol tipus de trau-
matisme hem de visitar l'odontòleg perquè rea-
litzi els tractaments pertinents a la dent i la 
zona afectada, ja que els traumatismes dentals 
poden involucrar fractures òssies que passin desa-
percebudes.

És de vital importància realitzar el control de la 
dent afectada al llarg del temps ja que qualsevol 
traumatisme pot donar lloc a problemes d'infecció, 
necrosi, reabsorcions radiculars o altres alteracions 
que l'odontòleg ha de controlar. 

TRAUMATISMES DENTALS (continuació)

NOVEMBRE: MES DE LES NETEGES DENTALS

en neteges dentals*

10% de descompte

SOL·LICITI MÉS INFORMACIÓ TRUCANT AL 93 487 77 04

* oferta només aplicable fins al 30 novembre de 2015
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