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Molts nens que neixen avui 
viuran 100 anys. El repte 
és mantenir les dents!

Reforcem l’equip  
Dental Gaudí!

En el darrer segle, les dones hem 
passat de viure 42,6 anys a 84,5, i el 
homes de 38,8 anys a 78,4, dupli-
cant així l’esperança de vida en no-
més quatre generacions. De man-
tenir-se la tendència, la meitat dels 
nens que neixen avui viuran 100 
anys. La qüestió és si amb dents 
o sense.

Quan envellim la quantitat de sali-
va disminueix i la mucosa oral es 
deteriora. Tot i la tecnologia i els 
avenços mèdics, l’edat hi juga en 
contra. Es produeix pèrdua òssia i 
massa muscular i ens costa més 
mastegar. I algunes malalties cròni-
ques com la diabetis,  l’osteoporosi 
i el càncer, així com alguns medi-
caments com els relacionats amb 
les malalties del cor, la pressió arte-
rial alta, esteroides o quimioteràpia 
poden afectar-nos la boca.

Però perdre les dents no és un fet 
inevitable. Cada cop més adults 
són capaços de mantenir les seves 
dents naturals més enllà dels 60 
anys. 

Assolir la vellesa amb una bona 
salut oral i amb la major quanti-
tat de peces dentals naturals és 
un objectiu que s’ha de treballar al 
llarg de tota la vida. Són determi-
nants tenir una bona higiene oral 
i visitar el dentista regularment 
des de ben petits.

Hem incorporat, al nostre qua-
dre mèdic, el Dr. Javier Somoza, 
odontòleg general especialista en 
pròtesi i cirurgia (núm. col·legiat 
4244). En destaquem l’experiència 
i el tracte professional. És professor 
del màster en implantologia i pros-
todòncia del CIDESID i forma part 
de l’equip mèdic voluntari de Den-
tistas Sobre Ruedas, entitat sense 
ànim de lucre amb la qual Dental 
Gaudí fa temps que col·laborem. 
Amb ell, millorem la nostra capaci-
tat d’atenció al pacient.  

La salut dental és un factor essencial per una vida saludable
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El nou equip Dental Gaudí



Sabies que...
...els glopeigs bucals amb fl u-
or ajuden a protegir l’esmalt.

...les dents que ens surten a 
partir dels 6 anys, ens han de 
durar tota la vida.

...la càries arriba abans al ner-
vi en una dent de llet que en 
una de defi nitiva.

...el desgast causat per un ras-
pallat abrasiu accelera el pro-
cés d’envelliment de la boca.

A tocar de Correus!

Av. d’Antoni Gaudí, 31 B (La Bassa)

93 773 90 55

info@dentalgaudi.com

Quan ens 
estirem per dormir 
la mandíbula i la llengua es relaxen. 
En alguns casos, l’entrada d’aire es 
difi culta fi ns a fer vibrar la laringe i 
provocar el ronc, que es pot pal·liar 
utilitzant una fèrula d’avançament. 
Aquesta fa avançar la mandíbula 
obrint la via aèria durant la fase del 
son perquè pugui passar l’aire.

És un fragment
de mandíbula, de
8 cm de longitud i 5 peces dentals 
incrustades. Té 2,8 milions d’anys 
i ha estat descobert recentment a 
Etiòpia. Pertany a un període cru-
cial en què es creu que el canvi 
climàtic va afavorir l’aparició de la 
humanitat. Se sap poc del seu pro-
pietari. No s’ha pogut determinar 
ni el sexe, ni l’edat, ni com era.

És un raspall
més reduit que un 
de comú, que s’usa per netejar les 
restes de menjar i la placa bac-
teriana acumulada en els espais 
interproximals, és a dir, entre dent 
i dent. Se’n recomana l’ús quan 
existeixen espais oberts entre les 
dents i en pacients amb pròtesi o 
amb patologia periodontal.

Disminueix la
capacitat de cicatrització
i altera la microbiota de la boca, 
fent-la més vulnerable als patògens. 
Amaga la presència de periodon-
titis (piorrea) i pot causar càncer 
oral. Augmenta el risc de fracàs de 
la majoria de tractaments dentals i 
disminueix l’esperança de vida de les 
dents. Si fumes, visita el teu dentista.

Quan els 
fi laments ja no 
estan rectes, el raspall no neteja 
bé perquè no arriba als racons de 
la boca. La vida útil d’un raspall és 
de tres o quatre mesos, depenent 
de la duresa dels fi laments i de l’ús. 
Si, passats sis mesos, el teu raspall 
encara es veu nou, és un indicador 
que no t’estàs raspallant el temps 
sufi cient o amb prou freqüència.

Deixar de 
roncar és 
possible 
amb una 
fèdula.

S’ha trobat
el fòssil 
humà més 
antic del 
món

Cada tres 
o quatre 
mesos, cal 
un raspall 
nou!

Interproximals,
els raspalls
per netejar 
entre dent 
i dent.

El tabaquisme 
causa mal 
alè i tinta 
i mata les 
dents.
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Sabies que...
...perdre prematurament les 
dents de llet, pot provocar 
problemes dentals d’adult?
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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


