
FLUOR PROTECTOR

El fluor que contenen la majoria dels 
dentifricis és vital per reforçar la duresa 
de l'esmalt dental. 
Això és així perquè el fluor reacciona 
amb el material del qual estan fetes les 
dents, la hidroxiapatita, formant la 
fluorapatita, un cristall més petit i encara 
més dur i resistent, que s'adhereix a 
l'esmalt fent-lo més fort i més resistent 
a l'àcid.
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El pacient que acudeix a la consulta i refereix que pateix 
o ha patit un trastorn neoplàsic, es converteix per a 
nosaltres en un pacient especial.

El tractament tant de quimioteràpia com radioterà-
pia afecta la cavitat oral, per la qual cosa cal seguir 
certes recomanacions.

A la primera visita, ja sigui abans, durant o després del 
tractament, es necessita: 

Història clínica.

Exploració oral.

Radiografies periapicals, d'aleta de mossegada i 
panoràmica. 

També, en segons quins casos, s'hauria de demanar 
una analítica. 

PAUTES A SEGUIR ABANS, DURANT I DESPRÉS 
DEL TRACTAMENT

1) ABANS DEL TRACTAMENT ONCOLÒGIC:

Tot el tractament dental hauria de completar-se 
abans que la quimioteràpia s'iniciï, per minimitzar 
així les complicacions en el pacient.

S'haurà de procedir de la mateixa manera en el cas dels 
pacients que seran tractats amb bisfosfonats o radio-
teràpia a causa del risc d'osteonecrosi.

Si totes les necessitats dentals no poden tractar-se 
abans de l'inici de la quimioteràpia, les prioritats han de 
ser: infeccions, extraccions, tractament periodontal 
bàsic, eliminació de factors d'irritació tissular, endodòn-
cia de peces permanents i reemplaçament d'obturacions 
defectuoses.

Experts en Somriures
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Un butlletí de

DENTADURES POSTISSES VICTORIANES

A l'Anglaterra del segle XIX, les perso-
nes que utilitzaven dentadura postissa 
tenien el costum de menjar a les seves 
habitacions abans de qualsevol esde-
veniment en el qual calgués sopar. 
Aquesta tradició tan victoriana, els 
evitava viure el vergonyós moment que 
podia esdevenir en el cas que en ple 
sopar se'ls caigués aquesta pròtesi 
dental davant dels comensals.  
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Experts en Somriures

És molt important educar el pacient ressaltant la 
importància d'una cura oral òptima per a minimitzar 
els problemes bucodentals abans, durant i després 
de la quimioteràpia. 

2) DURANT EL TRACTAMENT ONCOLÒGIC:

En aquests moments el tractament anirà encaminat a 
solucionar els efectes secundaris de la quimioterà-
pia, radioteràpia o bifosfonats:

Mantenir una bona higiene oral per reduir el risc de 
complicacions.

No fumar.

Aplicació de fluor i col·lutoris antisèptics. 

Portar una dieta no cariogènica i poc irritant.

Si el pacient porta dentadura postissa, ha d'evitar el 
seu ús continuat, ja que pot danyar més la mucosa.

Tractament de les mucositis, inflamació de la mucosa 
oral que apareix als 4-7 dies en forma de lesions eritema-
toses que causen cert dolor i evolucionen a úlceres o 
aftes i duren 14-21 dies. Com a mesures generals:

Evitar productes que continguin alcohol, glicerina o 
llimona, dentífrics d'acció abrasiva.

Es recomana dieta tova, incrementar l'aportació de 
líquids freds i nutritius i abstenir-se de irritants com 
l'alcohol i tabac.

Tractar la xerostomia (disminució de la quantitat de 
saliva). S'apliquen solucions mineralitzants, antisèptics 
que no continguin alcohol, aliments que estimulin la 
salivació i ingesta d'abundant líquid.

Tractar les infeccions que puguin aparèixer 
(micòtiques, virals o bacterianes) ja que es pot fer crònic 
depenent de la immunodepressió.

Tractament de la disgèusia (alteració en el sentit 
del gust).

Evitar exodòncies i endodòncies.

3) DESPRÉS DEL TRACTAMENT ONCOLÒGIC:

Les complicacions que poden aparèixer són les 
mateixes que durant el tractament oncològic, per la 
qual cosa el tractament anirà encaminat a: 

Higiene oral exhaustiva i fluor, durant un any com a 
mínim, per part del pacient.

Realitzar tartrectomies (neteges) sempre que sigui 
necessari.

Evitar pròtesis mal adaptades.

Aines i/o corticoides en cas d'inflamacions i/o 
dolor.

Solucionar la xerostomia.

Tractar les càries existents.

Segellat de fissures en nens i adolescents.

No realitzar extraccions en un any i si no queda més 
remei, fer cobertura antibiòtica 48h. abans i durant 7 o 15 
dies després.

Evitar les endodòncies, encara que són preferibles a 
les extraccions.

Realitzar revisions al pacient cada sis (6) mesos, 
aproximadament.

CONSIDERACIONS I MANEIG DEL PACIENT ONCOLÒGIC (continuació)
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OFERTA ESPECIAL EN REVISIONS INFANTILS

Fluoritzacions gratuïtes
en nens *

SOL·LICITI MÉS INFORMACIÓ TRUCANT AL 93 487 77 04

Fluoritzacions gratuïtes
en nens *

* Servei gratuït només aplicable fins al 31 de juliol de 2016

NÚM.32      JULIOL-AGOST 2016| 

:)

:)

:)

:)

:)

:)

:)

:)

:)

:)

:)

:)

:)

:)

:)

·

·

:)

:)

:)

:)

:)


