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El que necessites saber 
abans de fer-te un pírcing 
a la llengua

Com aconseguir 
que els nens 
es raspallin les 
dents

La perforació de la llengua (o els 
llavis, les galtes i les mucoses) són 
una forma d’expressió corporal 
considerada cool per molta gent, 
tot i que pot afectar la nostra sa-
lut oral així com les funcions d’ali-
mentar-nos, parlar i respirar.

La perforació i posterior allotjament 
del pírcing sovint té mal pronòstic. 
La boca està constantment humida 
i poblada per milions de bacteris 
(més que habitants té la Terra). És 
un ambient amb un alt risc d’infec-
ció i de difícil cicatrització.

La llengua és un múscul amb infi -
nitat de vasos sanguinis i nervis. La 
seva perforació pot causar una in-
fl amació greu (amb risc d’obstruc-
ció de les vies respiratòries), un sag-
nat sever, entumiment temporal o 
permanent (amb possible afectació 
de la parla, la masticació i la deglu-
ció) i alteració del sentit del gust.

L’allotjament del pírcing també pot 
augmentar la producció de sali-

va i provocar un baveig excessiu. 
Però el major risc és la lesió de les 
genives, les dents i els empas-
taments produïda pel dringar del 
pírcing contra aquests elements 
(mentre es parla, mastega o sim-
plement es juga amb la llengua), 
que causa ratllades i esquerdes 
que poden sensibilitzar les dents, 
fer aparèixer càries, fer retrocedir 
les genives i ocasionar una pèrdua 
prematura de les dents.

I si ja tens el pírcing? 

Valora treure-te’l de la boca abans 
que causi un problema. Si decidei-
xes mantenir-l’hi visita el dentista 
regularment per prevenir danys, 
raspalla’t després de cada àpat i uti-
litza un col·lutori perquè les restes 
de menjar no s’adhereixin al pírcing 
o al forat. Treu-te’l quan practiquis 
esports, evita “jugar-hi” perquè no 
malmeti les dents o les genives i 
comprova regularment el tanca-
ment correcte (amb les mans ne-
tes) per evitar ingerir-lo o l’asfíxia.

Els que som pares sabem com pot 
ser de difícil que els nens es rentin 
les dents cada dia, que se les ren-
tin ells mateixos i que se les ren-
tin bé. Però és important no desis-
tir per mantenir a ratlla la càries i 
arribar a l’edat adulta en les millors 
condicions. Per ajudar els més pe-
tits en l’aprenentatge d’aquest hà-
bit, podeu utilitzar la taula de ras-
pallat que Dental Gaudí us ofereix 
gratuïtament. Cada vegada que el 
nen es renti les dents feu que hi 
marqui un símbol o hi enganxi un 
gomet. D’aquesta manera fareu del 
raspallat un hàbit divertit.

Qualsevol dentista desaconsellarà un pírcing oral
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Sabies que...
...somriure estimula el cervell, 
el cor i els pulmons?

...a Dental Gaudí oferim un ser-
vei de sedació conscient ori-
entat a pacients amb fòbia?

...els nens consumidors de sucs 
envasats tenen més del doble 
de risc de patir càries dental?

...una càries es pot formar amb 
només una vegada que no et 
rentis les dents?

La majoria de la
gent atribueix per 
error el sagnat de la geniva a la du-
resa del raspall o a un raspallat mas-
sa vigorós. Però el cert és que una 
geniva sana no ha de sagnar i, si 
ho fa, és perquè està infl amada o té 
una malaltia. Si et sagnen les geni-
ves habitualment, demana hora al 
teu dentista per tractar-ne la causa.

La saliva, 
d’una banda, regula 
el pH i neutralitza els àcids generats 
per la fermentació dels aliments; i, 
de l’altra, ajuda a la remineralització 
dental gràcies al seu contingut en 
calci i fosfats. Però a la nit salivem 
menys i aquesta protecció natural 
perd efi càcia. Raspallar-se les dents 
abans d’anar a dormir és essencial. 

Es formen durant
la infància i cap als
17-20 anys d’edat erupcionen, tot i 
que no a tothom. Es desaconsella 
extreure’ls sense causa justifi cada. 
Poden causar dolor o infl amació 
quan no tenen prou espai per de-
senvolupar-se, i fi ns i tot infectar les 
dents adjacents quan el queixal no 
fa la seva erupció com hauria. 

Després de cada
pit o biberó és 
recomanable netejar la boca del 
nadó sense dentició amb un drap o 
gassa humida. L’acció de massatge 
alleujarà el dolor de les seves genives 
i previndrà possibles infeccions per 
entumiment de la dent que empeny 
per sota la geniva. També l’acostu-
maràs a l’hàbit de netejar-se la boca.

A partir dels 12
anys, tothom hauria
de començar a fer servir el fi l de 
seda, com a mínim, un cop al dia. 
Només amb el raspall es fa impos-
sible arribar a l’espai entre les dents 
i els queixals, on s’acumularan els 
bacteris en forma de placa, la qual 
cosa pot provocar càries i la malal-
tia de les genives.

Aquest és un
error molt comú. 
No hem de mullar el raspall de 
dents amb aigua abans de raspa-
llar-nos-les. Hem de fer-nos a la 
idea que el raspall és com una es-
combra, i si la mullem no aconse-
guirem que netegi correctament. 
El raspall sec, sense aigua, sempre 
neteja millor.

Les genives,
si estan
sanes, no 
han de 
sagnar

Abans d’anar 
a dormir, 
cal rentar-se 
les dents 
sempre!

Fil dental, 
a partir 
dels 12 
anys, un 
cop al dia

No mullis 
el raspall 
de dents 
abans de 
raspallar-te

Què hem 
de fer 
amb els 
queixals 
del seny?

Quan més 
aviat li 
netegem 
la boca, 
millor

Sabies que...
...els pares poden trans-
metre la càries als seus 
nadons?

A tocar de Correus!
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