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

CIRURGIA ORAL
(extraccions quirúrgiques, quistectomies, regularitzacions òssies, biòpsies...)

QUE VOSTÈ HAURÀ DE SIGNAR ABANS DE LA SEVA INTERVENCIÓ

FINALITAT
Els procediments quirúrgics orals poden tenir múltiples propòsits:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L'extracció de dents incloses en l'espessor de l'os o semi-incloses.
L'extracció de restes d'arrels fracturades.
L'eliminació de granulomes (inflamacions cròniques) o de quists en zones periapicals (és a dir, en els voltants
de la punta d'alguna o algunes arrels dentàries).
L'extirpació de quists maxil·lars.
La conformació de l'os i de la geniva per rebre adequadament pròtesis dentals (cirurgia preprotèsica).
L'eliminació de frens labials o del fre lingual, que produeixen alteracions en la posició de les dents i / o en la
parla.
L'extirpació de glàndules salivals menors.
La presa de teixits per a analitzar-los.
etc.

NATURA DEL TRACTAMENT
Tot i que la finalitat pot variar, les tècniques emprades seran molt semblants, i impliquen, prèvia anestèsia, la incisió de
la geniva, el seu desenganxament en major o menor grau, l'extirpació dels teixits patològics o sobrants (amb raspat, si
escau, del llit ossi, si l’hagués) i, finalment, la sutura de la ferida.
Si la finalitat de la maniobra fos l'obtenció de teixits per al seu anàlisi histopatològic (biòpsia), cal obtenir aquesta mostra.

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 saber immediatament.
Si té hipertensió o diabetis, no us oblideu d’indicar-ho, ja que determinats components dels anestèsics locals
(vasoconstrictors) poden augmentar-la.
Si té, o creu tenir algun problema que afecta la seva coagulació, ha d’advertir-ho, per a adoptar precaucions i
mesures específiques.
Si està prenent anticoagulants, antiagregants plaquetaris, aspirina o antiinflamatoris, ha d’advertir-nos-ho per
adoptar les precaucions i mesures específiques.
Adverteixi’ns si té Vè. 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-ho, perquè està contraindicat l'ús dels aparells
d'ultrasons utilitzats de vegades en aquest tractament.

RISCOS PROBABLES EN CONDICIONS NORMALS
Totes les intervencions quirúrgiques impliquen una sèrie de riscos i inconvenients que són inevitables i cal assumir.
Encara que relativament freqüents, no solen tenir majors repercussions i es curen al cap de pocs dies, però haurà de
consultar-los perquè puguem procurar una ràpida resolució. Són:
•
•
•
•
•
•

Els derivats de l'anestèsia local, ja comentats.
L'aparició de dolor o inflamació a la zona tractada.
Petites hemorràgies o hematomes.
Dehiscència de sutures.
Sobre infecció de les ferides per gèrmens de la boca.
Petits danys en els teixits tous que envolten la zona quirúrgica.

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

