Aquest document, té una finalitat merament informativa. El dia de la realització del tractament, se li lliurarà el mateix formulari, però
personalitzat amb les seves dades i les dades del doctor que li intervindrà, i sí tindrà validesa com a consentiment al realitzar la
intervenció ara descrita. L'objectiu d'aquest lliurament previ, és que ho pugui llegir detingudament i si té qualsevol tipus de dubte, ens el
pugui fer saber amb anterioritat a la intervenció.

TEXT DEL CONSENTIMENT INFORMAT SOBRE

ANESTÈSIA LOCAL BUCODENTAL,
QUE VOSTÈ HAURÀ DE SIGNAR ABANS DE LA SEVA INTERVENCIÓ

Per a la realització d'aquesta terapèutica, se li ha d'aplicar anestèsia (local) bucodental, que:
•
•

Persegueix anul·lar o minimitzar qualsevol possible dolor per la intervenció terapèutica.
Es realitza mitjançant la injecció d'una substància amb aquest efecte (anestèsic local) a la zona tractada o en la
proximitat dels nervis que reben la sensibilitat d'aquesta zona.

La insensibilització és passatgera (de 30 minuts a 3 hores, segons el lloc, la tècnica i l'anestèsic utilitzat) i es percep
com a «formigueig» o inflor (encara que aquesta no existeixi) que pot afectar zones veïnes. Al mateix temps que la
insensibilització, es produeix una paralització temporal dels músculs periorals (els situats al voltant de la boca)
aconseguits per l'anestèsia, de manera que es pot provocar una petita asimetria facial, també transitòria.
L'anestèsia bucodental és un procediment molt segur amb les solucions anestèsiques modernes. No obstant això, per
preveure i prevenir efectes indesitjats, és fonamental que ens adverteixi:
•
•
•
•

De qualsevol al·lèrgia que tingui o sospiti tenir.
De qualsevol malaltia que vostè pateixi (hipertensió, diabetis, etc.),
De si experimenta marejos freqüentment.
Dels medicaments que estigui prenent (inclosos analgèsics i altres d'ús comú).

Els inconvenients més freqüents són:
•
•

•

•

Ferides per mossegada de les zones insensibilitzades (llengua, llavis, galtes). Per prevenir-les, eviti mastegar i
rosegar la zona fins que hagi passat l'efecte de l'anestèsia.
Danys per l'agulla en vasos sanguinis, nervis, músculs, etc., durant el procés d'injecció. Solen ser lleus i com a
molt provocar petits hematomes («blaus»), un lleuger dolor al lloc de la injecció, o anestèsia o parestèsies
(sensacions estranyes) a la zona innervada pel nervi ferit durant algunes setmanes i excepcionalment amb
caràcter permanent. També en alguna ocasió s'ha descrit l'aparició de dolors de tipus neuropàtic.
Són relativament freqüents els mareigs, bé per l'ansietat (gairebé sempre inevitable), bé per disminució de la
tensió arterial. Si li ocorren, ha de comunicar-nos-ho tan aviat els noti, per adoptar les mesures correctores
oportunes i evitar-li tan incòmoda sensació.
Més rara és la producció d'una paràlisi facial transitòria (d'unes hores de durada) durant l'anestèsia del nervi
dentari inferior, per infiltració amb l'anestèsic de la glàndula paròtide (que està travessada pel nervi facial), en
persones amb mandíbula curta .

Les complicacions més greus són excepcionals:
•

•

Algunes persones poden tenir hipersensibilitat (al·lèrgia) a l'anestèsic o a alguna altra substància present en la
solució anestèsica, sense saber-ho. En aquest cas la intervenció del professional podria haver de ser agressiva
i fins i tot requerir ingrés hospitalari.
Encara que és absolutament excepcional, ha de saber que un moviment brusc del cap podria produir un
trencament de l'agulla, que no sempre pot retirar-se sense causar danys col·laterals per les ferides que cal
infligir a la zona fins a localitzar el fragment (encara que deixar-lo sense extreure sol ser perfectament tolerat):
per això interessa especialment que procuri no moure, almenys bruscament, durant la injecció.

Pot descarregar-se aquesta informació a:
http://www.dentalcanparellada.es/pdf/consentimiento/anestesia-cat.pdf

