
RASPALL ULTRARÀPID

El dentista Aldo Dominici ha inventat el 
raspall dental electrònic "Glare Smile" 
que promet netejar completament les 
dents en tan sols deu segons. 
A diferència d'un raspall de dents 
convencional, aquest nou dispositiu de 
mida força més gran a la resta, té 
integrats 3 raspalls que permeten 
netejar totes les superfícies dentals al 
mateix temps.
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PER QUÈ ALINEAR-SE LES DENTS?

L'ortodòncia va néixer com una exigència social: l'ésser 

humà exigia una dentadura bonica i ben alineada.  

Al segle XVIII els dentistes van trobar procediments 

mecànics per moure les dents. 

Al segle XIX es va començar a considerar la maloclusió 

com una malaltia i la seva correcció va semblar que 

servia per millorar la salut.

QUÈ ÉS LA MALOCLUSIÓ?

La maloclusió és una malposició dentària d'un o diver-

sos dents que pot generar problemes funcionals i/o 

estètics, com ara pèrdua prematura de dents, proble-

mes en l'articulació temporomandibular (ATM) o malal-

tia periodontal.

QUINES SÓN LES SEVES POSSIBLES CAUSES?

Les principals causes que poden crear problemes de 

maloclusió són: 

Factors hereditaris.

Mals hàbits adquirits durant l’etapa de creixement 

(succió del polze, pressió de les dents amb la llengua, 

biberó en edats avançades o en llargues ingestes, 

etc.).

Morfologia dels maxil·lars.

Mals hàbits alimentaris.

Respirar per la boca.
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DENTIFRICI AMB CAFEÏNA

La pasta de dents "Power Energy" és la 
primera amb cafeïna incorporada, i està 
dissenyada per donar-li als seus usuaris 
un impuls extra als matins, a més de 
mantenir les seves dents netes. 
La fórmula d'aquest dentifrici proporcio-
na una dosi instantània de cafeïna que 
s'absorbeix a través de les genives i la 
boca, permetent saltar-se el primer cafè 
del dia.
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COM ES POT TRACTAR?

En l'actualitat hi ha un gran nombre de tractaments que 

permeten tractar aquesta patologia.

L'ortodòncia transparent consisteix en una sèrie de 

alineadors amovibles de plàstic transparent que 

desplacen les dents poc a poc a la posició ideal.

El diagnòstic i la prescripció es realitzen amb tecnolo-

gies avançades d'imatge digital per ordinador. 

QUIN ÉS EL PROCEDIMENT?

Primer pas 

El pacient s'ha de sotmetre a una valoració de l'estat 

oral i un estudi ortodòntic que consisteix en una explo-

ració radiogràfica, presa de mesures orals i fotografies 

intra i extraorals.

Abans d'iniciar qualsevol tractament d'ortodòncia és 

imprescindible que el pacient tingui una boca perfecta-

ment sana.

Segon pas 

Dissenyar mitjançant un software digital l'oclusió desitjada. 

A partir d'aquest moment s'inicia el tractament amb els 

alineadors transparents.

QUINS AVANTATGES TÉ DAVANT DEL TRACTA-

MENT AMB BRACKETS CONVENCIONALS?

Són pràcticament invisibles.

Són removibles.

Faciliten el raspallat de les dents (fins i tot es pot 

passar el fil dental).

No incorporen filferros metàl·lics que faciliten l'aparició 

d'aftes orals.

QUINES DESAVANTATGES PRESENTA AQUEST 

SISTEMA D'ALINEADORS?

S'han de dur posats de 20 a 22 hores al dia.

No es poden consumir aliments ni begudes calentes 

o ensucrades amb l'alineador posat. 

ES POT UTILITZAR EN TOTS ELS CASOS?

No es pot utilitzar en tots els casos. 

És per això que sempre cal fer un estudi d'ortodòncia 

previ i valorar cada cas individualment.

ORTODÒNCIA AMB APARELLS TRANSPARENTS REMOVIBLES (continuació)

OFERTA ESPECIAL

SOL·LICITI MÉS INFORMACIÓ TRUCANT AL 93 487 77 04

* Descompte només aplicable fins el 30 de desembre de 2016
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