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Amb la teva salut no hi 
juguis. Obre bé els ulls 
abans d’obrir la boca!

Somriu, ja és  
Festa Major!

Diagnòstics i neteges gratis, súper 
ofertes en tractaments emblan·
quidors, implants de saldo amb 
garantia de per vida... I la promesa 
de resultats espectaculars. El Col·
legi Oficial d’Odontòlegs i Estoma·
tòlegs de Catalunya ha iniciat una 
campanya per advertir als pacients 
sobre els riscos de les ofertes a 
molt baix preu.

No piquis! Escapa’t dels trac·
taments barats que poden posar en 
risc la teva salut:

•	No tots els materials presenten 
la mateixa qualitat ni les matei·
xes prestacions, i això es veu re·
flectit en el preu del tractament.

•	Ningú no fa res per res. Els tracta·
ments gratuïts són una estratègia 
de ganxo per guanyar més diners.

•	Desconfia quan vas al dentista 
per un mal de queixal i sense 
demanar-ho et volen vendre  
l’arranjament de tota la boca. 

•	Moltes vegades existeixen trac-
taments alternatius, conserva·
dors de les dents, que no s’ofe·
reixen per tenir un benefici baix.

•	Hi ha súper ofertes que, a mesu·
ra que avança el tractament, des·
cobreixes que eren una part del 
pressupost final. 

•	Cap tractament dental (empas·
taments, implants, pròtesis den·
tals...) té una garantia per a tota 
la vida ni per un termini superior 
al que sigui raonable.

•	Els mateixos tractaments em-
blanquidors no serveixen per a 
tothom. Recela dels que venen 
una tècnica concreta.

•	Per millorar el resultat, és pro·
bable que et proposin repetir el 
tractament (per tornar a pagar 
l’oferta).

Per a més informació:
www.nopiquis.cat

S’acosten les dates de la Festa 
Major de Sant Vicenç. És temps 
d’alegria. I si has tingut cura de les 
teves dents, podràs lluir millor el 
teu somriure. Riu tant com pu-
guis, el riure enforteix el teu siste·
ma immunològic, et fa sentir més 
feliç i relaxat, et dóna més confi·
ança, més poder d’atracció social 
i també aprima (40 kcal cada 15 
minuts). Cuida el teu somriure!

Desconfia dels tractaments de saldo i oferta
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Sabies que...
...les panses labials (herpes) 
són una malaltia vírica que es 
contagia per la saliva (petó, 
compartir got...)?

...un cop contagiat de l’herpes 
labial, en seràs portador durant 
tota la vida, encara que no et 
surti mai cap pansa?

...les aftes orals poden estar 
causades per l’estrès, un can·
vi hormonal, llagues, defenses 
baixes o manca de vitamines?

A tocar de Correus!

Av. d’Antoni Gaudí, 31 B (La Bassa)

93 773 90 55

info@dentalgaudi.com

Entumiment de 
la cara, la boca o el 
coll sense causa aparent? Proble·
mes en mastegar, parlar o empas·
sar? Tots són possibles símptomes 
del càncer oral. El fumar, l’alcoho·
lisme, la sobreexposició solar o la 
predisposició genètica ens poden 
fer candidats a sofrir·lo. Si dubtes, 
posa’t en mans del teu dentista.

L’alimentació, 
a banda de la higiene, 
incideix en la nostra salut bucal. 
Unes postres de formatge ajuden 
a compensar l’acció dels àcids que 
provoquen les càries. Altres opci·
ons són la llet desnatada i el iogurt 
natural. Ens elevaran els nivells de 
pH i la producció de saliva, que són 
les barreres naturals anticàries 
que tenim les persones.

Normalment 
surten a prop d’antics
empastaments d’amalgama. La 
plata que forma part de l’empasta·
ment fi ltra a través de les mucoses i 
es fi xa en els teixits tous de la boca, 
com si fossin minúsculs tatuatges. 
Només són un problema estètic i 
no fan mal. En cas de dubte, con·
sulta al teu dentista.

A la superfície 
de la llengua hi ha
unes 10.000 papil·les gustatives. 
A vegades s’infl amen i causen pe-
tites ferides en forma de botó de 
color blanquinós o fosc. La causa 
és incerta: mossegades o canvis de 
pH a la boca causats per aliments 
irritants, antibiòtics, etc. Tal com vé·
nen marxen en un parell de dies.

Quan parlem de 
càries, el temps que 
el sucre està en contacte amb les 
dents és igual d’important que la 
quantitat de sucre que es menja. El 
sucre, digerit per les bactèries de la 
boca, produeix un àcid que corro-
eix l’esmalt dental. Com més temps 
el sucre estigui a la teva boca, més 
àcid es formarà. Gaudeix del sucre, 
però renta’t les dents! 

Nafres a la 
boca més 
de 20 dies?
Vés ràpid 
al dentista!

Hi ha menjars 
que ajuden 
a prevenir  
la càries a
les dents.

El temps 
és tant 
important 
com la 
quantitat.

T’han sortit 
tatuatges 
a la geniva?
Consulta
el dentista!

Tens granets 
dolorosos 
a la llengua?
Són molt
molestos.
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Sabies que...
...el diagnòstic és un acte 
de molta responsabilitat?
Si és erroni, el problema 
pot acabar complicant·se.
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Segueix-nos a:

facebook.com/dentalgaudi 

@dentalgaudi

Estigues informat:
Envia’ns un correu electrònic a
info@dentalgaudi.com i et posa·
rem al dia de les nostres novetats!

M’agrada


