
CÀRIES SENSE DOLOR

La càries dental no sempre és dolorosa, 
ja que només quan es presenta una 
infecció que no pot trobar sortida 
mitjançant la boca, com a través d'una 
dent trencada, s'arriba a sentir dolor.
És, per tant, molt possible patir un 
abscés sense adonar-se'n en no 
percebre cap molèstia, i és per aquest 
motiu que són fonamentals les revisions 
dentals de forma periòdica.
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El blanquejament dental forma part de tota la plani-
ficació estètica del somriure, com a tractament 
individual o previ a una altra tipologia de tractaments 
restauradors.

En l'actualitat, el blanquejament és un procedi-
ment no invasiu que ja presenta evidències cientí-
f iques suficients com per a una aplicació clínica 
segura. 

A més, amb la valoració cada vegada més gran de 
l'estètica per part de la societat, cada dia augmenta 
la difusió d'aquest tipus de tractament.

QUINS TIPUS DE BLANQUEJAMENT DENTAL HI HA?

Blanquejament pròpiament dit

Microabrasió

Aquestes dues tècniques s'apliquen d'acord amb els 
tipus de taques que hi hagi a la dent.

QUAN ESCOLLIM LA MICROABRASIÓ?

Bàsicament, es realitza per a l'eliminació de taques 
superficials: 

Per taques per fluorosi de grau lleu o moderat 
(aquest tipus de taques solen ser simètriques, parells i 
ocupen el terç mitjà o incisal de les dents). 

Per taques blanques superficials provinents de la 
desmineralització, com aquelles que queden després 
dels tractaments d'ortodòncia. 

El tractament es realitza amb productes àcids i 
abrasius sobre la superfície de l'esmalt dental. Com 
més superficial sigui la taca, millor serà el resultat del 
tractament. 
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Un butlletí de

COMPTE AMB EL QUE MENGES

En resum, això va ser el que va procla-
mar Hipòcrates (460 a.C.- 370 a.C.), 
considerat pare de la medicina, i que 
va relacionar la caiguda de les dents 
amb la dieta del pacient ja en temps de 
l'Antiga Grècia. 
Després d'una vida d'exercici mèdic, 
va arribar a la conclusió que el consum 
de determinats aliments perjudicava de 
manera directa a la salut bucal.
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QUAN I COM FEM EL BLANQUEJAMENT PRÒPIA-
MENT DIT?

Pot ser realitzat de diverses maneres: mètode casolà 
supervisat i/o en el consultori mèdic-dental. 

El mecanisme d'acció d'aquestes tècniques és el 
mateix. Consisteix en l'oxidació dels pigments 
orgànics amb productes de la descomposició de 
l'agent blanquejador.

QUINS PRODUCTES FEM SERVIR PER AL BLANQUE-
JAMENT DENTAL? 

Hi ha tres productes per al emblanquiment: 

Peròxid d'hidrogen

Peròxid de carbamida 

Perborat de sodi 

Aquestes, són molècules de baix pes molecular capa-
ces de penetrar en l'esmalt i la dentina per assolir els 
pigments foscos, que fan que s'absorbeixi la llum emesa 
sobre la dent i li confereixen un color més fosc. 

L’agent blanquejador és capaç de dissoldre aques-
tes molècules a l'interior de la dent, augmentant 
l'índex de reflexió de la llum emesa sobre aquesta, que 
passa a tenir un aspecte més clar.

ESTÀ RECOMANAT EL BLANQUEJAMENT AMB PRO-
DUCTES DE VENDA LLIURE? 

L'èxit de la tècnica de blanquejament a casa supervisat 
per l'odontòleg, va impulsar la indústria a crear nous 
productes per al blanquejament que es troben en

molts supermercats, farmàcies, internet, etc., amb 
costos més accessibles i que poden ser aplicats 
sense l'aparent necessitat d'acudir a un odontòleg. 

Aquests productes es troben disponibles als comer-
ços, si bé no hi ha evidències clíniques pel que fa a la 
seva seguretat i eficàcia. 

Els fabricants financen molts estudis que es basen en 
períodes curts d'avaluació. 

En principi, aquests blanquejadors de venda 
lliure podrien ser interessants per al manteni-
ment de la teràpia de blanquejament realitzada 
per l'odontòleg. 

De totes maneres, consulti el seu dentista quina 
és la tècnica que més s'adequa al seu cas, per 
obtenir els millors resultats.

BLANQUEJAMENT DENTAL (continuació)

OFERTA ESPECIAL

SOL·LICITI MÉS INFORMACIÓ TRUCANT AL 93 487 77 04

* Descompte només aplicable fins al 30 de juny de 2017

10% de Descompte

en Blanquejaments dentals *
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