Salut i Vida Sana

HIGIENE DENTAL

El quiròfan en un centre dental
Tal com hem dit en altres articles, la
implantologia dental és una especialitat amb més de trenta anys d’existència. Una implantació dental és un dispositiu mecànic que es col.loca a l’interior de l’os maxil.lar per reemplaçar
una dent o un queixal perduts.
La col.locació d’una tal implantació
requereix una correcta tècnica quirúrgica, després d’un extens i profund
estudi del cas, que ha de realitzar-se
dintre dels nivells d’asèpsia i esterilització adequats.
Les mesures d’higiene i desinfecció
que s’empren actualment a les clíniques dentals són les dictades per la
normativa vigent. Els procediments de
rentat, desinfecció, esterilització i conservació s’apliquen a instrumental,
equips, mobiliari i roba del
personal.Amb això s’evita qualsevol tipus de contagi, allò que s’anomena
infecció creuada. Es protegeix la salut
del pacient així com la del personal de
la clínica.
Però: és coherent que en el mateix
gabinet dental en el que s’han pres uns
motlles, s’han col.locat sàvies
obturacions i s’han realitzat algunes higienes, en el mateix dia es faci una cirurgia de col.locació d’implantacions ? Encara que se segueixin els protocols de
desinfeció - tant a les superfícies com al
terra - en la cadira dental i també en l’ambient poden quedar pols, gases o partícules contaminants que poden jugar en contra del procés quirúrgic a efectuar.
L’ideal és col.locar les implantacions en
un quiròfan dissenyat a tal objecte, tota
vegada que s’hi pot aconseguir asèpsia absència de gèrmens infecciosos - perquè en tractar-se d’un espai quirúrgic d’ús
limitat, és impossible que es contamini

amb el que es produeix en fer altres tractaments dentals rutinaris sèptics.
Els futurs centres dentals - clíniques
dentals de més d’un gabinet - hauran de
comptar amb l’esmentat espai quirúrgic
per tal de poder garantir al pacient els
mitjans quirúrgics antisèptics necessaris
per a la cirurgia de col.locació, aflorament,
farciment ossi, empelts ossis, etc. que sorgeixen en la planificació d’un cas d’implantacions dentals enfocat amb serietat
professional.
És bo de recordar que el pacient d’edat
avançada, les condicions anatòmiques
del qual i de l’estat general de la seva
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salut solen ésser delicats, és el que més
sol.licita reemplaçar les seves peces
dentals perdudes. Tota vegada que el
seu sistema de defensa natural sol ésser baix, les mesures d’esterilització i
asèpsia en intervencions quirúrgiques,
fins i tot en les més senzilles, han d’ésser controlades rigorosament.
Si a cap cirurgià se li ocorreria operar un pacient a la mateixa sala i sobre
la mateixa llitera en la qual passa visita cada dia: per què, col.locar unes implantacions dintre de l’os, mereixen
menys?.
Per acabar, voldria recordar-vos que
el nivell de rebuig d’una implantació
és mínim, tota vegada que l’èxit
d’aquestes intervencions supera el 90%
dels casos. Una implantació pot fracassar per problemes de salut general sinusitis, diabetis, etc. - per pròtesis inadequades, o per falta de vigilància
higiènica per part del pacient. Un pacient amb implantacions ha de tenir una
higiene bucal exquisida i controlar-se
cada sis mesos amb el seu implantòleg,
encara que no tingui cap simptomatologia. Si el pacient no es neteja correctament, pot patir un procés similar a la piorrea de les dents, que en les implantacions s’anomena periimplantitis.
Tal com diem sempre, les implantacions dentals no són la panacea mèdica
bucal. S’han de tenir en compte una sèrie
de factors - salut general, tipus d’os, qualitat de l’os, asèpsia quirúrgica, higiene
bucal correcta, etc. - per tal que el tractament tingui èxit.
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