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 PERIAPICAL
QUE VOSTÈ HAURÀ DE SIGNAR ABANS DE LA SEVA INTERVENCIÓ

FINALITAT
Les tècniques de cirurgia periapical tenen com a finalitat la neteja quirúrgica de l'àpex dentari (extrem de l'arrel) i
l'eliminació de qualsevol tipus de teixit d'origen infecciós i / o inflamatori crònic present a la zona, per procurar la seva
curació per mitjà de teixits sans i cicatricials.
L'existència d'aquests teixits inflamatoris o quístics crònics no implica que l'endodòncia prèvia, en cas d'existir, estigui
defectuosament realitzada, ja que poden tenir naturalesa residual de la patologia prèvia a l'endodòncia, o ser degut a
anomalies anatòmiques en el sistema de conductes de l'arrel (que poden ser tortuosos, múltiples i impossibles
d'instrumentar), o tenir naturalesa quística (que requereix extirpació quirúrgica).

NATURALESA DEL TRACTAMENT
Bàsicament la tècnica consta dels següents passos:
•
•
•
•
•
•
•

Anestèsia.
Incisió i desenganxament de la geniva.
Obertura d'una finestra a l'os, per accedir a la punta de l'arrel dentària afectada.
Exploració de la zona, secció i extirpació de l'àpex de l'arrel (apicectomia), raspat quirúrgic i eliminació dels
teixits inflamatoris de la cavitat.
Segellat del conducte o conductes radicular(s) a la superfície tallada de l'arrel (obturació «a retro»).
Eventualment, farcit de la cavitat òssia amb materials naturals o aloplàstics apropiats.
Reposició i sutura de la geniva.

En ocasions es requereix, a més, la re-endodòncia o retractament endodòncic de la dent afectada.
Quan segons el parer del professional el teixit inflamatori present sigui cridaner per la seva quantitat o qualitat, s'enviarà
al anatomopatòleg, per a realitzar l'anàlisi histològic i descartar altres patologies.

LIMITACIONS
Hi ha un important risc de fracàs d'aquest procediment en la seva finalitat de resoldre el procés patològic periapical, que
es pot estimar, a priori en un 30 o 35% dels casos.

Tot i que es pot intentar un retractament quirúrgic periapical, la pèrdua de longitud de l'arrel (que ha de tornar a ser
retallada) i, per tant, de la subjecció de la dent, pot fer-se desaconsellable, amb el qual, l’únic recurs seria l'exodòncia
(extracció de la dent) i raspat de l'alvèol (llit ossi on s'allotjava l'arrel dentària).
Tot i que els implants estan permetent restituir amb pròtesi fixa moltes dents que fins fa poc temps no es podien
reemplaçar d'aquesta manera i poden ser una alternativa assenyada a la patologia periapical, aquest tipus de cirurgia
persegueix la conservació de la dent natural i mantenir-la funcionalment, i pot ser igualment necessària abans de la
col·locació d'un implant, si, per exemple, hi ha un quist important.

CONTRAINDICACIONS I ADVERTIMENTS IMPORTANTS
•
•
•
•
•
•
•

Si té, o creu tenir, al·lèrgia al làtex ha 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 de indicar-nos-ho, ja que determinats components dels anestèsics
locals (vasoconstrictors) poden exacerbar-la.
Si té, o creu tenir algun problema que afecta la seva coagulació, ha d’advertir-nos-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 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 de vegades en aquest tractament..

CONSEQÜÈNCIES RELLEVANTS O D'IMPORTÀNCIA QUE EL TRACTAMENT ORIGINA AMB SEGURETAT
L'eliminació de l'extrem de l'arrel i consegüent escurçament de la mateixa comporta inevitablement una reducció de
l'ancoratge de la dent i risc de mobilitat.

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 més repercussions, però haurà de consultar-los perquè puguem
procurar una ràpida resolució. Són:
•
•
•
•
•
•
•
•

En primer lloc, recordarem els derivats de l'anestèsia local, ja comentats.
L'aparició de dolor o inflamació a la zona tractada.
Petites hemorràgies o hematomes.
Dehiscència de les sutures.
Sobreinfecció de les ferides per gèrmens de la boca.
Petits danys en els teixits tous que envolten la zona quirúrgica.
Petites pèrdues de sensibilitat, transitòries.
Etc.

Hi ha altres riscos propis d'aquest procediment::
•
•
•
•

Augment de la mobilitat de la dent afectada (que sol millorar amb el pas del temps).
Augment de la fragilitat de la dent (que fa més probable una fractura radicular).
Que quedin restes de material d'obturació en la cavitat quirúrgica (difícils d'eliminar i sense repercussió
biològica, tot i que són clarament visibles, bé com tatuatges de la geniva, bé en radiografies).
Etc.

Hi ha un tercer tipus de riscos propis de la zona quirúrgica afectada, com l'eventual afectació de:
•
•

El si maxil·lar (que pot patir sinusitis crònica i precisar posteriorment una cirurgia resectiva de la seva mucosa, o
intervenció de Caldwell-Luc), quan treballem sobre premolars i molars superiors.
Els nervis: dentari inferior o mentonià (que poden produir pèrdua o disminució de la sensibilitat de la meitat
corresponent del llavi inferior -anestesia o hipoestèsia, respectivament-, o sensacions anòmales -parestèsies-) quan
treballem sobre premolars o molars inferiors.

Finalment, hi ha la possibilitat d'un fracàs en els resultats del tractament (tot i utilitzar la tècnica correcta), bé perquè no
es pugui controlar la infecció o perquè hi hagi algun tipus de fractura o fissura imperceptible. Sol significar la pèrdua de
la dent.

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

