
PROGRAMA PREVENCIÓ SALUT BUCODENTAL

L’ odontologia, és salut.



EL MÉS IMPORTANT,
PREVENCIÓ.

REVISIONS
PERIÒDIQUES

Una revisió dental permet 
examinar el conjunt de la 
boca, incloent les dents, les 
genives, els llavis, la llengua i 
els ossos que suporten les 
dents. 

A l’ exploració visual es 
poden percebre càries, placa 
bacteriana o malalties 
relacionades amb les geni-
ves. 

Després amb l’ ajuda de les 
radiografies el dentista veurà 
en detall totes aquestes 
anomalies i d’ altres que 
puguin requerir tractament. 

També observarà la posició 
de les dents per si fos neces-
sari proposar cap correcció.

En aquestes revisions el 
dentista també detectarà 
possibles alteracions com la 
gingivitis i la periodontitis.

La prevenció ens 
ajuda a detectar 
malalties que 
tractades a temps 
suposen un estalvi 
econòmic important.

NETEJA
PROFESSIONAL

Imprescindibles per mante-
nir una bona salut a les dent 
i les genives i així prevenir 
malalties periodontals. 

La seva missió principal és 
eliminar la placa bacteriana i 
el sarro que acumulem en el 
nostre dia a dia i que no 
podem eliminar a casa amb 
el nostre raspall de dents 
convencional i l’ ús de la 
seda dental. 

Primer es realitza una 
exploració dental per localit-
zar inflamacions de la 
geniva, hemorràgies, sarro, 
supuracions etc. També es 
realitza la medició de les 
bosses periodontals i es 
comprova si existeix mobili-
tat de les dents. 

Després cal eliminar el sarro 
supragingival i els dipòsits 
subgingivals. Amb les eines 
adequades aconseguim que 
la superficie de les dents 
quedin completament llises i 
sense cap rugositat per 
sarro.

Finalment es realitza el 
puliment de la superficie per 
acabar d’ allisar les dents i 
eliminar taques produïdes 
per tabac, café, té, vi, etc.

RASPALLAT
DE LES DENTS

El raspallat de les dents és 
una part important de la 
higiene bucal habitual.

El raspall així com la pasta de 
dents, fil dental, irrigador, 
col·lutori bucal... han de 
complir una sèrie de criteris 
en quan a seguretat i eficà-
cia. El dentista pot aconse-
llar què productes i tècni-
ques de raspallat s'adapten 
millor a la seva boca.

És recomanable raspallar-se 
les dents 3 cops al dia amb 
una durada de 2 minuts 
cada una.

El raspall de dents s'ha de 
substituir quant veiem que 
els filaments estan desgas-
tats. Un raspall en males 
condicions no serveix per 
netejar les dents.

Raspallar les dents per zones 
exteriors, interiors i les de 
mastegar. Així com la llengua 
per eliminar bacteris.

Cal utilitzar diàriament el fil 
dental o un netejador 
interdental per arribar allà 
on el raspall no pot.

Per finalitzar utilitzar un 
col·lutori sense alcohol.

HÀBITS
SALUDABLES

Podem reduir l'aparició de 
malalties bucodentals si 
evitem factors de risc tan 
comuns, com el tabac, 
l'alcohol o una mala alimen-
tació. 

Una dieta ben equilibrada, 
evitar el sucre, deixar de 
fumar i reduir el consum de 
begudes alcohòliques són 
hàbits que prevenen malal-
ties i disminueixen els riscos 
de càries, periodontitis, 
pèrdua prematura de les 
dents o càncer de la cavitat 
oral.

Practicar esport de forma 
habitual també ajuda en el 
manteniment d'unes geni-
ves saludables gràcies a la 
millora del nostre sistema 
immunològic.



CÀRIES DENTALS

Són perforacions (o dany estructural) de les dents. 

Els bacteris es troben normalment a la boca. Aquests bacteris converteixen els aliments, especial-
ment els sucres i midons, en àcids. Els bacteris, l'àcid, els trossos de menjar i la saliva es combinen a 
la boca per formar una substància enganxosa anomenada placa que s'adhereix a les dents. Si aques-
ta no es treu, començarà a presentar càries.

Els àcids de la placa danyen l'esmalt que cobreix les dents i creen orificis (càries). Les càries general-
ment no són doloroses , tret que es tornin molt grans i afectin els nervis o causin una fractura de la 
dent. Sense tractament, poden portar a un abscés dental. La càries dental que no es tracta també 
destrueix l'interior de la dent (polpa), la qual cosa requereix un tractament més extens o, en el pitjor 
dels casos, l'extracció d'aquest.

Pot no haver-hi símptomes, però si es presenten, poden ser des del dolor de queixal o sensació 
dolorosa en les dents, sobretot després de consumir begudes o aliments dolços, freds o calents, fins 
a aparició de forats visibles en les dents

Es poden prendre radiografies cada any per detectar el possible desenvolupament de càries en 
àrees d'alt risc a la boca.

GINGIVITIS

Inflamació i infecció que destrueixen els teixits de suport de les dents. Això pot incloure les genives, 
els lligaments periodontals i els alvèols dentals (os alveolar).

La gingivitis es deu als efectes a llarg termini dels dipòsits de placa que s'acumula en les parts expo-
sades de les dents. També és una causa important de càries dental.

Si la placa no s'elimina, es converteix en un dipòsit denominat sarro que queda atrapat a la base de 
la dent. La placa i el sarro irriten i inflamen les genives. Els bacteris i les toxines que aquestes 
produeixen fan que les genives s'infectin, s'inflamin i es tornin sensibles.

Els símptomes més comuns són: Sagnat, vermellor, sensibilitat al tacte, inflamació de les genives i 
aparició d' aftes bucals.

PERIODONTITIS

La periodontitis arriba quan la inflamació o la infecció de les genives (gingivitis) es deixa que avanci 
sense tractament. 

La infecció i inflamació es disseminen des de les genives (gingiva) fins als lligaments i l'os que 
serveixen de suport a les dents. La pèrdua de suport fa que les dents s'afluixin i finalment caiguin. 

La periodontitis és la causa principal de la caiguda de les dents en els adults. Aquest trastorn no és 
comú en els nens petits, però s'incrementa durant els anys d'adolescència. La placa i el sarro 
s'acumulen a la base de les dents. 

La inflamació arran d'aquesta acumulació fa que entre la geniva i les dents es formin bosses que 
s'omplen de sarro i de placa. La inflamació del teixit tou atrapa la placa dins la bossa. 

La inflamació contínua porta al dany dels teixits i l'os al voltant de la dent. Com que la placa conté 
bacteris, és probable que es presenti infecció i també es pot presentar un abscés dental. Això també 
augmenta la probabilitat de destrucció òssia.

Els símptomes inicials s'assemblen a la gingivitis.

PRINCIPALS
MALALTIES
BUCODENTALS

Les malalties periodontals greus, que 
poden desembocar en la pèrdua de dents, 
afecten entre un 5% i 20% dels adults 
d'edat madura; la incidència varia segons 
la regió geogràfica.



SIMPTOMATOLOGIES
SAGNAT O DOLOR 
DE GENIVES

Pot ser un símptoma de gingivitis, és a 
dir, una fase inicial i reversible d'una 
malaltia de les genives (que de no 
tractar-se pot derivar en una periodonti-
tis, i portar a la pèrdua de peces den-
tals), o simplement derivar-se d'un 
raspallat excessivament fort o de 
començar a usar el fil dental. En qualse-
vol cas, si el sagnat de les genives és 
persistent, cal anar a un dentista per 
descartar problemes greus i revertir la 
situació.

DOLOR MANDIBULAR
ESTRÈNYER O SERRAR LES DENTS

El bruxisme és l’ hàbit inconscient de 
estènyer o serrar les dents. És difícil de 
diagnosticar a causa que pot haver-hi 
múltiples causes: mal de queixal, gingivi-
tis, artritis o disfunció de l'articulació 
temporomandibular (ATM), alteracions 
de la son, etc.. És fonamental visitar a un 
dentista perquè avaluï cada cas.

SENSIBILITAT DENTAL

Si té dolor a les dents en prendre begu-
des calentes o fredes, pot tenir dents 
sensibles. Això pot estar ocasionat per 
tenir alguna dent fracturada, per una 
càries no diagnosticada, un empasta-
ment desgastat, o una gingivitis, entre 
altres causes. El tractament dependrà 
del que ocasioni la sensibilitat en cada 
cas. No obstant, és convenient visitar al 
dentista si té cap d' aquests símptomes.

MAL ALÈ

El mal alè pot ser causat per la ingestió 
de determinats aliments, per una higie-
ne bucodental incorrecta, per fumar, per 
tenir boca seca, o per problemes de 
salut. Si el problema persisteix pot ser 
també un símptoma de malaltia gingival 
(de les genives). 
Una bona higiene dental és la millor 
forma de prevenir el mal alè o la malal-
tia gingival.

ÚLCERES BUCALS

Les úlceres orals poden ser de diversos 
tipus: úlcera cancerígena, herpes labial, 
leucoplasia (lesió precancerígena) o 
candidiasis (fongs). És molt important 
estar al tant de la seva existència i fer un 
seguiment exhaustiu de les mateixes, ja 
que poden ser símptoma d'una malaltia 
greu, o d'una infecció. . Si l'úlcera es 
manté després d'una setmana, cal 
acudir al dentista.

BOCA SECA

La saliva és essencial per mantenir una 
boca saludable, doncs és clau en la 
prevenció de la càries i de la formació de 
placa bacteriana. A més, la síndrome de 
boca seca (també anomenat xerosto-
mia) pot comportar problemes per 
mastegar, empassar, assaborir els 
aliments o fins i tot parlar. Pot deure's a 
un problema mèdic o a la presa de certs 
medicaments. La millor manera de 
solucionar aquest problema és amb una 
cuidada higiene bucal, però si el proble-
ma persisteix ha de consultar-ho amb 
un especialista.



Instituts Odontològics neix l'any 1990 amb l'objectiu de 
practicar odontologia de qualitat i fer-la accessible a totes les 
famílies. Honestedat, rigor i professionalitat són els pilars en 
els quals hem basat aquests 25 anys de servei, entenent 
l'odontologia principalment com una professió, la nostra 
professió i no únicament com un negoci.

Només després de tants anys ens atrevim a garantir-li aques-
ta qualitat assistencial centrada en la seva salut dental, en 
l'aposta per professionals de reconeguda solvència, proveï-
dors compromesos de primer nivell i materials que superen 
amb escreix tots els controls de qualitat exigibles. Només així 
entenem que tenim una raó de ser com a odontologia priva-
da de qualitat.

Ens agrada presumir amb orgull de les nostres 27 clíniques 
dentals. I ressaltar la importància que totes elles siguin 
pròpies, sent aquesta l'única manera de garantir una qualitat 
uniforme en els serveis prestats. 

En tots els nostres centres trobarà personal propi dedicat a 
Instituts Odontològics així com grans especialistes en les 
diferents modalitats que requereixen una atenció dental 
integral.

Servei professional, política de preus transparent i compro-
mís de futur ens han permès arribar, en aquests 25 anys, a la 
tercera generació dels nostres pacients: els ja avis ens han 
portat als seus fills i aquests al seu torn, els néts. 

Més de 700.000 pacients ens avalen i fan del boca orella la 
nostra millor publicitat. La seva satisfacció concentra el focus 
dels nostres esforços en una clara orientació al llarg termini 
com a negoci.

CLÍNIQUES DENTALS

Barcelona 
Diputació, 238
933 426 400

Barcelona 
Calàbria, 236
934 941 810

Tarragona 
Av. Prat de la Riba, 23
977 249 966

L’ Hospitalet Ll. 
Bruc, 51
932 615 800

Sant Boi Ll. 
Mallorca, 40
936 613 500

Barcelona 
Sardenya, 319
934 570 453

Barcelona 
Ramon Turró, 246
932 247 770

Badalona 
Av. Martí Pujol, 254
933 894 331

Manresa 
J. Verdaguer, 15
938 774 597

Terrassa 
Galileu, 213
937 333 368

Barcelona 
Av. Madrid, 141
934 394 500

Barcelona 
Neopàtria, 55
933 601 070

Cornellà Ll. 
Jacint Verdaguer, 6
934 741 932

Mataró 
Camí Ral, 530
937 577 181

Vic 
Rda. F. Camprodon, 11
938 869 400

Barcelona 
Còrsega, 474
932 226 060

Girona 
de la Rutlla, 49
972 426 400

Granollers 
Pl. Josep Barangé, 10
938 793 228

Sabadell 
Sant Joan, 23-31
937 275 396

Vilanova i la G. 
Llibertat, 89
938 105 858

CATALUNYA



Gràcies per la seva confiança.

El nostre principal objectiu és la pràctica de l'odontologia, així com la pro-
moció de la prevenció en la salut bucodental.

Tots els nostres odontòlegs són professionals col·legiats amb titulació 
oficial i compleixen els requisits legals per exercir. Només ells estan quali-
ficats per diagnosticar i aplicar el tractament adequat.

Un odontòleg i en cap cas un comercial li explicarà personalment el seu 
tractament des del principi, així com els processos, la durada i les proves 
o materials necessaris.

Encara que intervenen diferents professionals en el tractament, només 
l'odontòleg pot manipular personalment les pròtesis dentals.

Tots els materials utilitzats en les nostres clíniques són tecnològicament 
avançats, específics, i d'una qualitat i durabilitat contrastades.

Establim rigorosos protocols sanitaris referent a la utilització, estat i quali-
tat dels materials, l'esterilització i higiene dels mateixos, els controls de 
radiologia i la gestió de residus sanitaris.

El personal d'Instituts Odontològics li oferirà un tracte respectuós, cordial 
i humà.

Complim tota la legislació vigent referent al tracte i confidencialitat de les 
dades personals i sanitàries dels pacients.

Instituts Odontològics actua de forma ètica referent a la publicitat, pràcti-
ques competitives i procediments financers.

CODI ÈTIC
GARANTIA DE QUALITAT ASSISTENCIAL




