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 PERIODONTAL
QUE VOSTÈ HAURÀ DE SIGNAR ABANS DE LA SEVA INTERVENCIÓ

FINALITAT
•

Alleujar o aturar l'evolució de la malaltia periodontal.

OBJECTIUS
•
•
•
•
•

Exposar les arrels a la part profunda de les bosses per permetre o facilitar el seu raspat i allisat «a cel obert»
en els llocs inaccessibles al raspat-allisat convencional.
Reduir la profunditat de les bosses, mitjançant escissió de hipertròfies o reinserció (recol·locació) de la geniva
al seu nivell apropiat.
Regularitzar la superfície de les arrels, per facilitar l'adhesió de la geniva.
Crear una morfologia òssia i gingival favorable, al voltant i entre les arrels.
Regenerar l'os especialment en els cràters situats al voltant d'algunes arrels dentàries.

NATURALESA DEL TRACTAMENT I LIMITACIONS
•

•

•

•
•

Prèvia anestèsia, es realitza una incisió i desenganxament de la geniva per poder accedir a l'os i a la part més
baixa de les arrels. Es raspa i allisa la totalitat de les superfícies de les arrels, ara a cel obert, completament
visibles. Si cal, es realitza la regularització de la forma de l'os i de la geniva.
En les tècniques quirúrgiques resectives s'eliminen o corregeixen, segons el cas, els engruiximents i
hipertròfies dels teixits tous que previsiblement no vagin a remetre de manera espontània, i les irregularitats
òssies que dificultin l'obtenció d’una forma de la geniva cicatritzada que resulti adequada per poder realitzar
una bona higiene oral.
En les tècniques quirúrgiques regeneratives es col·loquen empelts, biomaterials o materials alo plàstics amb el
propòsit d'assolir un cert grau de recuperació d'estructures que sense tractament quedarien irreversiblement
perdudes o danyades, però actualment encara no existeix seguretat d'èxit ni cap predir el seu possible rebuig.
Important: La cirurgia periodontal no té predictibilitat de resultats estètics. Si la seva única finalitat és l'estètica,
ha de saber que és inevitable la possibilitat que senti desencant amb el resultat.
Important: Us recordem que la cirurgia periodontal no és tractament resolutiu de la malaltia periodontal, de
manera que en tot cas, igual que en el tractament mitjançant l'anomenada fase bàsica, també necessitarà un
tractament de manteniment crònic a força de:

1.
2.

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

Vostè ha de comprendre que la seva col·laboració és la part més important del tractament.

CONTRAINDICACIONS I ADVERTIMENTS IMPORTANTS
•

•
•
•
•
•
•
•

El tractament quirúrgic de la malaltia periodontal no està indicat en pacients descuidats en la seva higiene oral
o en la preocupació per la seva salut, en grans fumadors, en diabètics descompensats (especialment les
tècniques regeneratives), en pacients corticoprius (malaltia i síndrome d'Addison) o immune deprimits, en
agranulocitosi, leucosi o leucèmies, infeccions sistèmiques, coagulació deficient i defectes de cicatrització.
Si té, o creu tenir, al·lèrgia al làtex ha advertír-nos-ho perquè tant la majoria dels guants com els dics 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-nos-ho, per a adoptar
precaucions i mesures específiques.
Si està prenent anticoagulants, antiagregants plaquetaris, aspirina o antiinflamatoris, ha advertír-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 freqüentment en aquest tractament.

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 en la
cirurgia resectiva, comporta reducció de les genives i 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
repercussió antiestètica (encara que sigui més saludable que el manteniment de la malaltia), i ser indicació de
posteriors procediments odontològics de finalitat estètica, impredictibles en aquest moment.

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), que pot trigar a
recuperar-se diversos mesos (algunes vegades de manera incompleta).
L'eliminació de teixits també provocarà en moltes ocasions la sensació d'augment de mobilitat dental, que pot
ser real durant algunes setmanes.
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 a la zona tractada, durant tres o quatre dies.
Es pot produir un petit hematoma, que es resoldrà espontàniament al cap d'uns dies.
Si s'han utilitzat materials exògens (empelt d'os, malles, etc), com passa amb les tècniques regeneratives,
també hi ha la possibilitat imprevisible i impredictible que siguin rebutjats. Serà Vè. informat de l'eventual ús de
tals materials que se li hagi realitzat.

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

