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

ORTODÒNCIA
QUE VOSTÈ HAURÀ DE SIGNAR ABANS DE LA SEVA INTERVENCIÓ

FINALITAT
Els tractaments ortodòntics tenen com a finalitat:
•
•
•

La recol·locació dentària.
En alguns casos, influir sobre el desenvolupament dels maxil·lars (ortopèdia dentofacial) per aconseguir en el
pacient una millora de la funció i, en el possible, de l'estètica.
De vegades, un alineament de les dents per facilitar la col·locació d'una pròtesi o la higiene dental, de vegades
persegueix un propòsit estètic..

OBJECTIUS
•
•
•
•
•

Anivellar les dents.
Optimitzar la seva recíproca intercuspidació.
Evitar disharmonies oclusals funcionals.
Durant el període de creixement facial, modelar el desenvolupament dels maxil·lars.
Millorar l'estètica fins on els procediments ortopèdics o ortodòntics ho permetin (de vegades es requereix, a
més, cirurgia ortognàtica i / o cirurgia estètica).

NATURALESA DEL TRACTAMENT
Per aconseguir aquests fins hi ha moltes alternatives tècniques de tractament:
•
•
•

La més habitual és l'ortodòncia fixa (també amb diferents submodalitats).
Es pot emprar, per a casos concrets, ortodòncia removible: plaques mòbils actives, aparells ortopèdics
bucofacials, dispositius flexibles, etc.
En moltes ocasions cal combinar diversos d'aquests tractaments.

Prèviament a decidir el pla de tractament el pacient s'ha de sotmetre a una sèrie de proves prèvies entre les que
s'inclouen diverses radiografies, i pot ser necessari repetir-les al llarg del tractament.

El pla de tractament i la seva durada varia notablement d'un cas a un altre. A més, ja que el tractament transcorre durant
un temps llarg i en aquest període pot ocórrer que una variació imprevisible del creixement ossi facial o alguna
modificació en l'erupció dentària, de vegades pot ser necessari canviar el pla de tractament. Això pot suposar la seva
major durada o fins i tot requerir en ocasions l'extracció de dents definitives per aconseguir més espai o de dents
temporals per controlar l'erupció dentària.

LIMITACIONS
•

•

•

L'abast de l'ortodòncia no és il·limitat. Així, els aparells ortodòntics extraïbles no permeten traslladar les
dents dins de l'arcada òssies, sinó només inclinar-les. Per traslladar-les cal l'ortodòncia fixa, mitjançant una
sèrie de passos successius, i en tot cas no sol aconseguir-se on s'hagin realitzat extraccions antigues i les
corticals òssies s'hagin fusionat.
A causa de la gran quantitat de factors «poc controlables» que actúen sobre el tractament ortodòntic, hi ha la
possibilitat que el resultat no arribi a les expectatives estètiques del pacient. Per això hauria d’exposar-li al
dentista, abans de realitzar el tractament, quines són les seves expectatives estètiques, per tal d'aclarir
quines són factibles i quines no.
Un cop finalitzat el tractament actiu, podrien produir-se petites modificacions en el resultat esperat, o una petita
recidiva del defecte inicial, a causa de factors de desenvolupament dels ossos maxil·lars o de l'erupció
dentària. Aquesta possibilitat és difícilment previsible però serà menys probable que passi si s'utilitza els
aparells de manteniment recomanats i es visita regularment al professional..

CONTRAINDICACIONS I ADVERTÈNCIES IMPORTANTS
•

Si té, o creu tenir, al·lèrgia a algun metall o al làtex ha d’advertir-nos-ho perquè la majoria dels guants el
contenen.

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

Dificultats fonatòries, per l'ocupació dels aparells i la seva interferència amb els llavis i / o la llengua.

RISCOS PROBABLES EN CONDICIONS NORMALS
•

•
•

Els aparells emprats poden implicar petites rascades i molèsties a la boca, sobretot al activar-los. Es
requerirà un temps per habituar-se a portar els aparells i menjar, parlar i netejar-se les dents amb ells. Per les
pròpies forces masticatòries algun element es podria desenganxar i hauria d'acudir al seu dentista. És molt
important que seguiu les indicacions pel que fa a hàbits, etc.
Els aparells removibles poden obstaculitzar la parla i dificultar la pronunciació d'alguns fonemes (sons).
Els aparells fixos linguals (ortodòncia lingual) també poden produir rascades a la llengua i dificultar la parla.

En el curs del tractament poden aparèixer complicacions més serioses que vostè ha de conèixer:
•

•
•

•

Si la higiene és deficient podrien aparèixer càries dentals o gingivitis. Per això, la manca continuada de
col·laboració pel pacient en aquest extrem justifica professionalment la interrupció unilateral del tractament per
part del dentista.
En molt rares ocasions, pot ocasionar una reabsorció radicular i obligar a canviar el pla de tractament o a
suspendre'l.
També, encara que rarament, poden apareixen problemes en l'articulació temporomandibular (espetecs,
bloquejos d'obertura o del tancament de la boca, mal davant de l'orella, etc.) coincidents amb el tractament
ortodòntic, sobretot si hi ha patologia articular prèvia o determinats patrons de creixement craniofacials.
En algunes ocasions es pot produir una reabsorció de l'os que envolta a la dent (sobretot a la zona externa)
que pot comportar, al seu torn, una retracció de la geniva a la zona.

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/cto-ortodoncia-cat.pdf

