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 CONSENTIMIENT INFORMAT SOBRE

FASE BÀSICA PERIODONTAL
QUE VOSTÈ HAURÀ DE SIGNAR ABANS DE LA SEVA INTERVENCIÓ

FINALITAT DE LA FASE BÀSICA
•

Alleujar o aturar l'evolució de la malaltia periodontal.

OBJECTIUS DE LA FASE BÀSICA
•
•
•

Eliminar els contaminants adherits a la superfície de les arrels dentàries: el càlcul, la placa bacteriana o biofilm i
la capa més superficial, contaminada, del ciment (un teixit dentari que envolta a les arrels).
Allisar les superfícies d'aquestes arrels per facilitar l'adhesió de la geniva a la dent.
Reduir les bosses periodontals a una profunditat fisiològica o normal perquè vostè pugui mantenir lliure de
microbis el solc crevicular ( «escletxa» entre la geniva i la dent) mitjançant una correcta tècnica de raspallat.
Si no s'aconsegueix, estarà indicada la repetició de la fase bàsica o el tractament quirúrgic.

NATURA DEL TRACTAMENT «FASE BÀSICA» I LIMITACIONS DEL MATEIX
•
•
•
•

Generalment prèvia anestèsia, es raspen meticulosament les superfícies de les arrels de les dents per sota de
la geniva mitjançant uns instruments de mà adequats (curetes).
El raspat-allisat radicular no garanteix la remissió o reducció suficient de les bosses, de manera que pot ser
necessària la seva repetició o el recurs a procediments quirúrgics.
La regeneració dels teixits danyats o perduts anteriorment és excepcional i en tot cas molt limitada (mai
completa).
Important: Us recordem que el tractament de la malaltia periodontal no és curatiu definitivament, pel que
vostè necessitarà un tractament de manteniment crònic a força de:

1. Profilaxi (neteges) periòdiques a la consulta (habitualment cada dos a sis mesos, tot i que variarà segons
el seu risc personal d'experimentar una recidiva o reactivació, el que depèn fonamentalment de la seva
tècnica de raspallat i de si vostè fuma).

2. Ocasionals repeticions del tractament, mitjançant fases bàsiques (raspat-allisat radicular) i, més
rarament, cirurgia.

CONTRAINDICACIONS I ADVERTIMENTS IMPORTANTS
•
•
•
•
•
•

Si té, o creu tenir, al·lèrgia al làtex ha d’advertir-nos-ho perquè la majoria dels guants el contenen.
Si ha tingut, o creu tenir, al·lèrgia o algun tipus d'intolerància o reacció anormal als anestèsics locals o
als vasoconstrictors, ha de fer-nos-ho saber immediatament.
Si té hipertensió o diabetis, no us oblideu d’indicar-nos-ho, ja que determinats components dels anestèsics
locals (vasoconstrictors) poden exacerbar-la.
Si té problemes de coagulació o està prenent anticoagulants, antiagregants plaquetaris, aspirina o
antiinflamatoris, ha d’advertir-nos-ho per adoptar les precaucions i mesures específiques.
Adverteixi’ns si té vostè alguna malaltia cardíaca que aconselli fer profilaxi enfront de l'endocarditis
bacteriana (febre reumàtica, vàlvules cardíaques artificials, etc.).
Si és vostè portador de marcapassos cardíac, adverteixi-nos-ho, perquè està contraindicat l'ús dels aparells
d'ultrasons utilitzats en les profilaxi.

CONSEQÜÈNCIES RELLEVANTS O D'IMPORTÀNCIA QUE EL TRACTAMENT ORIGINA AMB SEGURETAT
•

•

Reducció de l'alçada de les genives, per desinflamació i cicatrització de les mateixes, que, especialment
si es va realitzar alguna resecció amb les curetes, comporta un cert allargament de les dents (en realitat, de
les corones clíniques, que és la part visible de les dents). Segons la zona i l'anatomia i mobilitat dels seus
llavis pot tenir una certa repercussió inestètica (encara que sigui més saludable que el manteniment de la
malaltia).
Amb la repetició de raspats pot produir-se un aprimament progressiu de les zones tractades de les arrels.

RISCOS PROBABLES EN CONDICIONS NORMALS
•
•

•

•
•

En primer lloc, recordarem els derivats de l'anestèsia local, ja comentats.
És molt freqüent l'aparició (o empitjorament temporal, si ja existia) de hiperestèsia (sensibilitat excessiva,
de vegades dolorosa, que sol anomenar erròniament «hipersensibilitat», encara que la veritable
hipersensibilitat és un tipus d'al·lèrgia) amb el fred, i ocasionalment amb àcids i sucres (p.ex., sucs de
fruites). La recuperació (de vegades, de manera incompleta) pot trigar diversos mesos.
Com en tots els tractaments mecànics a la boca es poden produir petits danys en els teixits tous
adjacents i inflamació a la zona, que al seu torn pot augmentar la sensació o l'amplitud de la mobilitat de
les seves dents. Tot això sol guarir o millorar en uns pocs dies.
També es poden produir petites hemorràgies localitzades, que solen cedir en unes hores.
Pot notar molèsties al raspallar-se la zona tractada, durant dos o tres dies.

Consulteu-nos si té qualsevol dubte:
93 731 78 20
608 297 949
Pot descarregar-se aquesta informació a:
http://www.dentalcanparellada.es/pdf/consentimiento/basica-periodontal-cat.pdf

