
LES DENTADURES NO SÓN ETERNES

Una bona dentadura postissa amb el 
manteniment adequat pot durar molts 
anys, però no per sempre, ja que els 
teixits orals de la part inferior de la denta-
dura canvien amb el transcurs del 
temps, però els materials durs no 
s'adapten de la mateixa manera. 
D'aquí que fins i tot les dentadures 
que encaixen a la perfecció hagin de 
canviar-se almenys cada cinc anys.
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El concepte de salut és un concepte global. L'OMS 
defineix la salut com l'estat complet de benestar 
f ís ic, mental i  social; no només l'absència de 
malalt ia.

No hi ha estadística específica sobre la prevalença de 
càries en disminuïts. Tots coincideixen en una major 
prevalença de malaltia periodontal i falta d'higiene 
oral.

En aquests pacients, s'aprecia una major absència de 
peces dentals ja que els dentistes opten per 
l'extracció en comptes de la restauració a causa de la 
dificultat del maneig del pacient.

Com que hi ha altres prioritats en el pacient disca-
pacitat, com la deambulació, parla, rehabilitació etc.,  
l'atenció odontològica i la prevenció solen passar 
a un segon pla.

PREVENCIÓ 

La prevenció es fa amb: 

Un raspallat adequat amb dentifrici fluorat, triclosan, etc. 

Una dieta dura, exempta de sucre

No menjar entre hores

Gels de Clorhexidina

Fluor (dentifrici o col·lutori)

Per a la xerostomia (manca de saliva) s'ha de donar 
aigua bicarbonatada i saliva artificial.

Experts en Somriures
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Un butlletí de

ELS RICS (EGIPCIS) TAMBÉ PLOREN

A l'època de l'Antic Egipte eren curiosa-
ment els més adinerats els que tenien 
més probabilitats de patir dolor dental. 
Això passava perquè les persones amb 
millor economia es podien permetre el 
luxe de menjar aliments dolços (mel, 
per exemple), mentre que els treballa-
dors menjaven cebes i d’altres tipus de 
menjars menys perjudicials per a la 
salut dental.
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CÀRIES 

La Càries és una malaltia oral que es manifesta a les dents. 
Malaltia infecciosa que es manifesta per la desminera-
lització dels teixits dentaris.

Els bacteris causants de la càries són a la placa bacteria-
na, un dipòsit tou de color blanc groguenc que s'adhereix 
a la superfície de les dents. La placa es compon de bacteris 
aerobis i anaerobis (Streptococo sanguis, S. oralis, S. mutans, 
Actynomices, Lactobacilus).

SALIVA 

La saliva, pel seu contingut en bicarbonats i fosfats, 
controla el pH. 

La disminució de saliva afavoreix la retenció 
d'aliments i disminueix el pH. Aquest pH àcid afavoreix 
la desmineralització de les superfícies.

DIETA 

La consistència i composició de la dieta són primor-
dials en la regulació de la composició de la placa. 

Els aliments enganxosos, romanen durant més 
temps en contacte amb les dents i produeixen àcid. 
Els aliments rics en hidrats de carboni de baix pes mole-
cular, com la sacarosa, glucosa i lactosa, estimulen la 
producció d'àcid.

Un altre factor important és la freqüència de la ingesta; 
sobretot d'hidrats de carboni, ja que després de la presa 
d'aliments, els bacteris cariogènics posen en marxa els 
seus processos metabòlics i produeixen àcid que implica 
la desmineralització.

El pH de la placa en dejú és neutre (6.5-7, pH en repòs). 
Amb la ingesta d'hidrats de carboni, el pH disminueix 
(5-5.5) i en 30-60 minuts torna al seu valor inicial. 

El menjar amb freqüència dóna lloc a una repetició dels 
períodes d'acidesa que afavoreixen el creixement de S. 
Mutans y Lactobacilus. La producció d'àcid sobrepassa la 
capacitat tampó de la saliva i produeix desmineralització 
i la càries.

RECOMENDACIONS ALIMENTÀRIES 

Reducció del consum de sacarosa per sota de 50 
gr./día.

Reduir la freqüència de consum de sucre i productes 
ensucrats.

Evitar menjar o picar entre àpats.

Disminuir el consum d'aliments enganxosos o visco-
sos que s'adhereixin a la dent.

Substituir sacarosa per edulcorants.

Promocionar l'ús de Xilitol en xiclets i llaminadures.

Substituir els dolços per fruites.

ODONTOLOGIA EN PACIENTS ESPECIALS (continuació)

OFERTA ESPECIAL 

20% de descompte
en aparells per a l'apnea del son 
o per als roncs*

SOL·LICITI MÉS INFORMACIÓ TRUCANT AL 93 487 77 04

* oferta només aplicable fins al 30 d’abril de 2016
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