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HIGIENE DENTAL

L'odontologia basada en l'evidència
En l’odontologia, potser allò més difícil per al pacient és imaginar el tractament que necessita. Sap
que li falten dents i algun queixal i que li col.locaran
una pròtesi dental per reemplaçar-los; però, per
a ell, una pròtesi dental és quelcom abstracte,
difícil de fer-ho tangible.
Per altra part, hi ha la inseguretat de no saber
en realitat allò que es té, d’allò que és pateix.
En moltes ocasions, tractar de mostrar en un
mirall: una càries, un trencament de peça dental
o un problema gingival posterior, és gairebé una
utopia. El pacient pot tenir el seu queixal en molt
mal estat; però no li fa mal. I com que el dolor és la
seva forma de quantificar la necessitat de tractament, ell pensa que volen obligar-lo a arreglar
quelcom que no cal, i es crea un innecessari estat
de desconfiança.
Aleshores, com va dir sant Tomàs: cal veure
per creure. Cal que el pacient vegi allò que té per
prendre’n consciència i acceptar el tractament
proposat.
En una clínica dental moderna hi ha nombrosos mitjans per aconseguir aquest fi:
1.- La càmera intraoral és un aparell de tecnologia actual que permet fer una endoscòpia bucal
al pacient i mostrar-li en un monitor l’afecció que
presenta. Fins i tot permet poder imprimir o gravar
la imatge per lliurar-la al pacient i que consulti
amb els de casa seva la proposta de tractament .
2.- Models de boques amb escaiola o resina
que mostren les diverses probabilitats de solucionar els problemes més freqüents: ponts fixos,
fundes, pròtesis totals, etc.
3.- Fotos de casos similars al seu, per a comparar.
4.- Programes informàtics didàctics amb imatges digitals que mostren com solucionar el seu
cas.
5.- Encerat diagnòstic, reproducció en cera de
com quedarà el cas solucionat de la manera aconsellada pel dentista.
6.- Fullets instructius, pòsters, làmines, revistes, cintes VHS, etc.
És immens l’arsenal que posseeix el dentista

A dalt, ajust de colors
individualitzat mitjançant una guia,
que fa que la pròtesi no es
distingeixi de les dents naturals.
A l'esquerra, revestiment de
ceràmica complet de les corones
metàl.liques en la zona visible.
Sense vores metàl.liques.

Pròtesi completa amb fixació
mitjançant implantacions. A
l'esquerra, pròtesi completa per a
les mandíbules superior i inferior,
amb efecte ventosa que assegura
llur estabilitat.
perquè el pacient pugui quantificar el seu problema dental i tenir una idea com
més exacta millor de les solucions que hi ha per a resoldre’l.
Tot això sense oblidar el consell professional que doni l’odontòleg.
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