Dra. Neus Sancho
Odontòloga, endodoncista,
implantòloga i especialista
en estètica dentofacial

“Estic contentíssim,
amb la sedació
conscient, no he
sentit res de dolor”
Jordi Martí
Pacient Dental Gaudí
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Metge
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La opinió dels nostres pacients

Tens por al dentista? La sedació
conscient és la millor solució!
Una de cada 20 persones pateixen algun tipus de fòbia. Entre les
més comunes: a viatjar en avió, a
les alçades, a la foscor, als insectes,
al matrimoni... i també al dentista!
Molts pacients posposen la seva
cita amb el dentista per por o ansietat. Si aquest és el teu cas, no
malmetis la teva boca, la sedació
conscient és una bona solució.

Resol els teus dubtes:

4. On i qui la fa?

Un estat de sedació en què es
manté suficientment la consciència per cooperar amb el dentista. El
pacient, sense arribar a adormir-se,
no experimenta ansietat ni dolor.

Tota la sessió es fa a Dental Gaudí. Comptem amb un professional
qualificat, el Dr. Luis Cáncer, metge anestesiòleg de l’Hospital Sant
Joan de Déu. Ell aplica i fa el control del procés de sedació mentre
l’odontòleg treballa.

2. Quan és recomanable?

5. I després?

En tractaments on existeixi fòbia,
por i ansietat severa. En intervencions quirúrgiques llargues i també amb pacients que no poden
cooperar.

La recuperació de la sedació conscient és ràpida. Un cop finalitzat el
tractament, en poc menys d’una
hora, el pacient pot tornar a casa
pel seu propi peu acompanyat
d’un adult. És habitual que se senti
somnolent i no recordi gaire com
ha anat el tractament. L’única limitació és que no podrà fer activitats
de risc, com conduir, durant les
properes 24 hores i que per precaució s’haurà de fer acompanyar
durant aquest temps per un amic o
familiar adult.

1. Què és?

3. Quins avantatges té?
•
•
•
•

No es pateix ansietat ni estrès.
La sensació és de confort.
Redueix el temps d’intervenció.
Permet l’aplicació de fàrmacs per
via intravenosa.
• Millora el postoperatori.

Demana’ns hora. Truca al 93 773 90 55!

Sabies que...

Sabies que...
...quan més aviat portis el
teu fill al dentista, menys
por li tindrà de gran?

...a partir dels 4 anys ja és
convenient que el teu fill es
faci la primera revisió dental?
...fer-te la revisió dental anual
és gratuït a la majoria de clíniques dentals?
...el sagnat de les genives a
causa del carrall va associat a
patir menys càries?

La saliva és
important
per a
la teva
boca

L’estrès pot
provocar
desgast
de les
dents!

I tu, ja tens la
teva bossa
Keep Calm
& Dental
Gaudí?

Amb l’edat
tenim menys aigua
a la saliva i s’accentua molt més la
sequedat de la boca. La manca de
saliva afavoreix el carrall, les càries,
el mal alè, la cremor a la boca i les
males digestions. Beu aigua sovint
i fes diversos àpats al dia amb aliments rics amb aigua com la fruita
i els vegetals.

L’estrès i l’ansietat pot provocar que
cruixim les dents de manera inconscient (bruxisme). Els símptomes són
el desgast dentari, la sensibilitat al
fred i també el mal de cap, el mal
d’oïda, o el dolor mandibular o articular. Pots evitar-ho disminuint
l’estrès i anant al dentista, el qual et
prescriurà un protector bucal.

A Dental
Gaudí volem que
tu i les teves dents estigueu tranquils i és per això que hem engegat
la campanya Keep Calm & Dental
Gaudí! Vam repartir bosses durant
l’esmorzar de Festa Major i el sopar de l’Empaitafoc, però si te’n vas
quedar sense, visita’ns a Dental
Gaudí i emporta’t la teva!

La millor
beguda per
a les teves
dents és...
l’aigua!

Què és
millor, un
raspall
elèctric
o manual?

Per mantenir les
dents blanques no
abusis del cafè ni del vi. La cervesa,
especialment la negra, pot causar
més taques fins i tot que el cafè.
Les coles, les infusions i els tes
blancs també desgasten l’esmalt i
provoquen taques. Per hidratar-te,
el millor que pots fer és beure aigua!

És indiferent.
L’efectivitat del raspallat la determina la teva tècnica,
no el tipus de raspall. Si ets mandrós a l’hora de raspallar-te, o tens
artrosi o altres problemes de mobilitat, millor un d’elèctric. El raspallat
manual ofereix més sensacions.
En qualsevol cas, vés al dentista i
t’ensenyarà com raspallar-te.
A tocar de Correus!
Av. d’Antoni Gaudí, 31 (La Bassa)
93 773 90 55
info@dentalgaudi.com

M’agrada
Cada cop més a prop teu!
Segueix-nos a la nostra pàgina
facebook.com/dentalgaudi.
Escriu-nos a info@dentalgaudi.com
i demana’ns el proper Informatiu
Dental en versió electrònica.
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