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Si treballes a Castellbisbal, 
a Dental Gaudí tens molts 
avantatges per a tu i als teus

Fem 10 anys!

Aquest any 2014 el volem celebrar 
promovent la salut bucodental en-
tre els treballadors i treballadores 
de Castellbisbal. 

Oferim als treballadors i als seus 
familiars atractius descomptes en 
tractaments dentals i d’estètica.

Vine i informa’t de tots els 
avantatges i descomptes que 
tenim preparats per a
tu i per als teus!

Avantatges

Al costat del lloc de treball

Possibilitat de fi nançament 
bancari a 6 mesos sense 
interessos

Extensible a la família: 
cònjuge, pares i fi lls

Descomptes

Demana hora 
a Dental Gaudí  
i aprofi ta els 
descomptes! 

93 773 90 55 
info@dentalgaudi.com
A tocar de Correus!

La vocació per l’odontologia em 
ve des de la infància, i fa 18 anys 
que vaig portar aquesta passió al 
terreny professional. Als inicis vaig 
assumir responsabilitats a clíniques 
de Blanes, Molins de Rei i Barcelo-
na. Fins que va arribar la necessitat 
d’iniciar un projecte propi que em 
permetés marcar un estil personal, 
fugint del mercantilisme a vega-
des associat a les clíniques dentals. 
L’elecció de Castellbisbal va ser a 
consciència; per la seva ubicació 
estratègica, la seva dimensió redu-
ïda i el seu tarannà com a poble. 
Dos anys més tard, l’èxit de la clí-
nica va fer factible que m’hi traslla-
dés a viure, completant així el meu 
projecte vital. 

I ara fem 10 anys! Deu anys amb 
la consciència tranquil·la que et 
dóna fer la feina ben feta i d’una 
manera honesta. Deu anys ofe-
rint-vos un tracte personal, expli-
cant-vos el perquè de les coses i 
procurant que us sentiu tranquils, 
segurs i ben cuidats. Deu anys
consolidant Dental Gaudí 
il·lusionats pel futur que ve.

Dra. Neus Sancho
Odontòloga, endodoncista, 
implantòloga i especialista 

en estètica dentofacial
Dra. Clara Noguera

Ortodoncista i 
ortopedista dentofacial

L’equip Dental Gaudí

Núria Cedó
Auxiliar de clínica 

i recepcionista

Anna Julibert
Higienista
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Dra. Neus Sancho
Col·legiada núm. 3230

-50% 
higienes i em-
blanquiments 

dental

-35% 
implants i 

pròtesis sobre 
implants

-20% 
empastaments i 
tractaments de 

les genives



Sabies que...
...ets propens a tenir més o 
menys càries en funció de 
l’acidesa de la teva saliva?

...la càries sorgeix per l’atac 
àcid que produeix la combi-
nació de les bactèries de la 
teva boca amb el sucre de les 
restes de menjar?

...si no s’utilitza el fi l dental o 
els raspatllets interproximals, 
es deixa sense netejar fi ns a un 
40 % de la superfície dental?

Sabies que...
... el pa de motlle industrial 
pot fer més càries que les 
llaminadures de sucre? 

A tocar de Correus!

Av. d’Antoni Gaudí, 31 B (La Bassa)

93 773 90 55

info@dentalgaudi.com

Agafa el tros, 
intenta mantenir-lo
humit (molt important si la dent 
ha caigut sencera), preferiblement 
dins la boca del nen o en un got de 
llet, i ves el més ràpid possible a cal 
dentista perquè la reenganxi abans 
que afecti el nervi, o la reimplanti 
abans que tanqui la ferida, segons 
el cas.

L’ús diari 
de fl uor enforteix 
l’esmalt de les dents i ajuda a pre-
venir les càries. És important que 
els nens es raspallin amb pasta 
dental fl uorada, i que ho facin es-
pecialment abans d’anar a dormir. 
Si el nen ja té càries, les fl uoritza-
cions a cal dentista són encara 
més efectives per remineralitzar les 
dents.

Un bon petó 
a una boca sana
farà que intercanviïs uns 2 milions 
de bacteris i 40.000 microorganis-
mes. Però si no t’has raspallat les 
dents últimament, és molt proba-
ble que tinguis més bacteris a la 
boca que habitants té la Terra. El 
carrall d’una sola dent pot contenir 
més de 500 milions de bacteris. 

Fins als 6 anys, 
es recomana utilitzar 
pastes de dents infantils. En menors 
de 2 anys, s’aconsella aplicar-hi 
únicament una quantitat molt peti-
ta, com “pintada” directament sobre 
el raspall. A partir dels dos anys, la 
quantitat de pasta ja pot ser com la 
d’un pèsol. Dels 6 anys endavant, 
els nens ja poden utilitzar la pasta 
de dents per a adults i la quantitat 
recomanada és d’un centímetre de 
dentífric sobre el raspall.

Cada dent té 
un lloc i una funció 
a la boca. Si en perds una, amb el 
temps se te’n descol·locarà la resta i 
a partir d’aquí pots patir més càries, 
mossegar malament i fi ns i tot te-
nir dolors cervicals i articulars. Si al 
teu Tetris li falta una peça, arregla’l 
avui i estalviaràs diners, temps i 
complicacions demà.

Els raspalls 
durs, amb raspallats 
massa vigorosos, poden arribar a 
malmetre les genives. Preferible-
ment escull un raspall tou o mitjà 
i raspalla’t amb suavitat, sense 
presses. Com a mínim dedica-hi 2 
minuts i comença sempre per llocs 
diferents. Sempre que es pugui, 
fes-ho tres vegades al dia, després 
dels àpats principals.

Què cal fer si 
al teu fi ll se 
li trenca 
una dent 
defi nitiva?

Fluoritza’l
i protegeix
de càries 
les seves 
dents!

Què és 
millor, un 
raspall 
dur o un 
de tou?

Quanta pasta
he d’utilitzar
quan em
rento
les dents?

La boca pot 
tenir tants 
bacteris 
com gent 
té la Terra!

La boca és 
un Tetris. 
Mantenir-
lo encaixat 
depèn de tu!
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