
EL COCODRIL I EL SEU DENTISTA

La salut bucodental és tan important 
que inclús els animals tenen cura d'ella. 
Un exemple clar d'això és el cocodril, 
que té a la seva disposició l'ajuda d'un 
petit però valent ocell dentista anome-
nat Pluvial, que picoteja d'entre les 
seves dents les restes de menjar que 
queden a l'interior de les poderoses 
mandíbules del rèptil amb la mossega-
da més potent del regne animal.
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Sabia que els seus hàbits d'higiene oral incideixen 
directament en la seva salut integral?  

Diversos estudis recents estableixen una connexió entre les 
malalties bucals i altres patologies, com les malalties cardio-
vasculars. Cuidar bé la boca constitueix sens dubte la millor 
inversió en salut per al seu futur.

És per això, que és important eliminar la placa bacteriana 
de genives i dents cada dia. En cas contrari, aquesta 
s'adhereix a les dents i causa càries i gingivitis (inflamació de 
genives), formant-se tosca que pot provocar fins i tot a llarg 
termini la pèrdua de peces dentals.

NETEJA BUCAL 

L'objectiu d'una bona higiene bucal és eliminar la placa 
bacteriana i els seus efectes nocius sobre dents i genives. 

És per això que és molt important netejar-se les dents 
diàriament (un mínim d'un parell de vegades cada dia) 

utilitzant una correcta tècnica de raspallat.

La tècnica de raspallat recomanada és aquella que 
permet l'eliminació de la placa bacteriana d'una forma 
còmoda, en un temps adequat (3-4 minuts poden ser 
suficients) i sense provocar lesions en els teixits de la 
cavitat bucal.

Malgrat la no existència d'una tècnica concreta que sigui 
adequada per a tots (ja que aquesta ve determinada per 
morfologia de la dentició, destresa manual del pacient, 
etc.), la tècnica de raspallat comunament recomanada és 
la que consisteix en un lent raspallat amb moviments 
curts, suaus i el·líptics, prestant especial atenció a les 
genives, les dents posteriors (de més difícil accés) i les 
zones que envolten les corones de les dents i empasta-
ments (si aquests últims existeixen, és clar).
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NADONS AMB DENTS

Un de cada 2.000 nadons (aprox.) neix 
amb dents, les quals solen créixer en les 
genives inferiors, tenir arrels febles i 
moltes vegades s'extreuen per evitar 
problemes amb la lactància materna o 
una potencial ingestió accidental. 
Diversos personatges famosos van 
néixer amb dents, entre els quals es 
troben Napoleó Bonaparte, Juli Cèsar, 
Lluís XIV i el Cardenal Richelieu.
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Aquesta tècnica, a més es pot combinar amb la incli-
nació dels filaments o truges del raspall en un 
angle de 45 graus (cosa que permetrà netejar bé la 
zona que està per sota de la geniva i eliminar els bacte-
ris que es troben al marge gingival), contactant tant 
amb la superfície dentària com amb la vora de les 
genives, prosseguint amb moviments de dalt a baix i 
de baix a dalt. 

Convé, a més, fer moviments molt petits de vibració o 
circulars amb el mànec sense pressionar i sense que els 
filaments s'arribin a desplaçar de la seva posició a la 
geniva. En les dents anteriors, per la cara lingual, s'ha de 
realitzar amb el raspall col·locat verticalment.

A nivell de la superfície de mossegada, es pot emprar 
un moviment de fregat suau cap enrere i endavant.

Tot això, sense oblidar el raspallat de la llengua de darre-
re cap endavant per moure els bacteris que generen el 
mal alè.

EL RASPALL DE DENTS 

En triar el nostre raspall és millor que la mida del capçal 
no sigui massa gran i que els filaments siguin mitjans 
o suaus, per adaptar-se millor a l'anatomia dental i no 
ser abrasius.

El raspall s'ha de canviar aproximadament cada 2-4 
mesos, cosa que dependrà del seu nivell de desgast. Un 
raspall desgastat no realitza una adequada eliminació de la 
placa bacteriana, a més de poder danyar les genives.

Si fem servir un raspall elèctric hem de recordar que ja de 
per si té moviment i que, per tant, s'ha d'anar canviant de 
superfície molt lentament i, fins i tot, imitant la tècnica de 
raspallat convencional, si el capçal ho permet.

ELS RASPALLS INTERPROXIMALS

Per netejar entre les dents (espais interproximals), 
utilitzarem fil o seda dental o, si els espais són sufi- 
cientment amplis, raspalls interproximals de la mida 
adequada. 

És molt important netejar aquestes zones com a mínim un 
cop al dia, ja que representen un 40% de les superfície de 
les dents. Per tant, si no fem servir fil dental o els 
raspalls interproximals, estem deixant sense netejar 
adequadament gairebé la meitat de la boca.

RECOMANACIONS FINALS 

Per ajudar a aconseguir una higiene bucal completa també 
es poden emprar esbandides bucals (d'ús diari o especí-
fics, segons les necessitats) i així reduir eficaçment la 
placa bacteriana.

D'altra banda, no cal descuidar els bons hàbits 
alimentaris, ja que una dieta saludable proporciona els 
nutrients necessaris (sobretot, vitamines A i C) per man-
tenir unes genives saludables. És recomanable controlar 
el consum d'aliments ensucrats i rentar-se bé les dents 
quan s’ingereixin.

I evitar els mals hàbits, com el tabac, que pot contribuir 
a que es posin malaltes les genives, a més de poder 
provocar càncer oral.

Finalment, cal  acudir regularment al dentista, perquè 
realitzi una revisió de la boca (almenys 1-2 vegades a 
l'any), així com una neteja professional. I és que la salut 
bucal és molt important perquè estiguem bé, pel que és 
necessari netejar-se les dents diàriament de forma 
adequada i acudir al dentista de manera periòdica. Com 
sempre, és millor prevenir que curar.
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OFERTA ESPECIAL 

per només 25 euros
Primera visita + Neteja dental

SOL·LICITI MÉS INFORMACIÓ TRUCANT AL 93 487 77 04
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oferta només aplicable fins al 28 de febrer de 2016
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