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

ENDODÒNCIA / TRACTAMENT DE CONDUCTES
QUE VOSTÈ HAURÀ DE SIGNAR ABANS DE LA SEVA INTERVENCIÓ

CONCEPTE D’ENDODÒNCIA
Endodòncia és el conjunt de possibles tractaments de la patologia de la polpa o «nervi» de les dents. Aquests
tractaments poden ser:
•
•
•
•

•

Protecció pulpar (una espècie d'obturació o "empastament" provisional que pretén la recuperació
conservadora dels danys pulpars encara no irreversibles).
Recobriment pulpar (un aïllament medicamentós sota les obturacions o empastaments quan la polpa o
«nervi» ha quedat exposat a l'aire durant l'eliminació de la càries).
Pulpotomia (eliminació parcial superficial de la polpa, seguida d'una cobertura de la ferida a l'entrada de l'arrel
amb substàncies medicamentoses).
Pulpectomia (eliminació total d'aquesta polpa, tant si és vital -biopulpectomia- com si està gangrenada necropulpectomia-), seguida per una desinfecció, instrumentació i farcit o obturació del sistema cavitari
intradentari on es trobava aquesta polpa (tractament de conductes). Per costum, encara que impròpiament,
sol anomenar-se «endodòncia» a la conductoteràpia (la realització suposa una prèvia pulpectomia), i així ho
farem al llarg d'aquesta informació. Pot ser realitzada mitjançant diferents procediments (manuals i / o
mecànics) i diversos materials i tècniques de segellat o farcit.
Apicogènesi i apicoformació (inducció d'un tancament del conducte radicular en arrels amb àpexs
immadurs).

FINALITAT
La finalitat del tractament de conductes és poder conservar funcionalment una dent, la polpa de la qual està
irreversiblement danyada; d'una altra manera, hauria de ser extreta per eliminar el dolor i / o la infecció de la dent, l'os i
dels teixits perirradiculars.

NATURALESA DE L'ENDODÒNCIA (TRACTAMENT DE CONDUCTES)
Gairebé sempre sota anestèsia (excepte quan la polpa està gangrenada) i amb controls radiogràfics successius, s'obre
accés a la cavitat on s'allotja la polpa o «nervi» mitjançant fresat de la dent. Després es cateteritzen els petits conductes
de les arrels, es buiden de continguts orgànics i de restes podrides, es dilaten mitjançant instruments apropiats (llimes,
escariadors), es desinfecten i s'omplen amb un material especial (gutaperxa) fins a un lloc situat al costat de l’extrem de
les arrels.

LIMITACIONS
El tractament de conductes constitueix una terapèutica parcialment mutiladora de la dent, que, tot i aconseguint salvar-lo
i evitar la seva extracció, sempre deixa unes certes seqüeles irreversibles; ve a ser com l'amputació d'una cama
gangrenada, que permet salvar la vida, però també deixa irremissiblement una mutilació. Aquestes seqüeles són,
principalment:
•
•
•

Fragilitat i major risc de fractura.
Un cert canvi en la tonalitat i translucidesa de la dent.
De vegades, una petita fibrosi periapical (cicatriu radiotransparent a la punta de l'arrel), que s'assembla
radiogràficament a l'existència d'una periodontitis apical crònica (inflamació permanent a la punta de l'arrel).

També hi ha circumstàncies i complicacions per a l'execució del tractament que, sense ser responsabilitat del dentista,
poden impossibilitar la finalitat perseguida, com:
•

•

•

L'existència de calcificacions dins dels conductes o d'anatomia complexa dels mateixos (bifurcacions, grans
curvatures, estretor ínfima), que de vegades impedeixen la seva adequada instrumentació, desinfecció i farcit.
En cas de produir-se qualsevol d'aquestes situacions, li informarem convenientment.
L'existència de conductes situats en posició anormal i tan estrets que podrien passar inadvertits i quedar sense
tractar (en aquest cas solen continuar les molèsties, que ens ha de consultar per intentar buscar i solucionar la
causa).
Sempre que s’endodòncia una dent amb una infecció al voltant de l'arrel, hi ha la possibilitat que no produeixi la
seva curació total i la infecció cronifiqui degut a causes variades que poden no arribar a conèixer-se. En
aquests casos es pot precisar la realització d'una apicectomia (tècnica quirúrgica per arribar a la infecció des
de la geniva).

EXPECTATIVES INFUNDADES FREQÜENTS
•

•

•

En l'endodòncia, com en qualsevol tractament odontològic, no hi ha «garantia de per vida». En condicions
normals, l'èxit és de l'ordre del 95% (una mica menor en les dents infectades o en les que tenen anormalitats
anatòmiques).
Si l'endodòncia no produeix la curació desitjada, pot estar indicada la repetició del tractament de conductes o
complementar-lo amb un tractament quirúrgic (apicectomia). En aquests casos, les expectatives d'èxit
descendeixen a dos terços dels casos. Si no s'aconsegueix tampoc la curació, la indicació odontològica és
l'extracció (exodòncia).
Els implants estan permetent restituir amb pròtesi fixa moltes dents que fins fa poc temps no es podien
reemplaçar d'aquesta manera, però l'endodòncia persegueix la conservació de la dent natural i mantenir-la
funcionalment.

CONTRAINDICACIONS I ADVERTIMENTS IMPORTANTS
•
•

Si té, o creu tenir, al·lèrgia al làtex ha d’advertir-nos-ho perquè tant la majoria dels guants com els dics de
goma (unes membranes per aïllar el camp operatori i protegir les parts toves de la boca) 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.
Adverteixi’ns si té vosté 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.
Les diverses modalitats de tractament endodòntic no inclouen la reconstrucció o restauració de la dent, que
s'ha de fer posteriorment, com a tractament a part; admet diverses alternatives (principalment, obturació -o
empastament-, o reforços intraradiculars i corona protèsica), que ofereixen diferent resistència a les forces
masticatòries.
L'existència d'una endodòncia no preveu que aquesta dent pateixi càries, malaltia periodontal, o qualsevol altra
afecció dentària, que són patologies diferents i alienes al tractament de conductes.

CONSEQÜÈNCIES RELLEVANTS O D'IMPORTÀNCIA QUE EL TRACTAMENT ORIGINA AMB SEGURETAT
Les dents endodonciades són més febles, perquè al faltar la sang del seu interior, es deshidraten i es tornen
trencadisses, pel que poden generar-se esquerdes inicialment imperceptibles a la corona i / o en l'arrel per on finalment
sorgeix una fractura. A aquest afebliment contribueix també la cavitat que cal fer en ella per endodonciar-la. El risc de
fractura disminueix (no desapareix) si es reconstrueix la dent mitjançant una corona (funda) de recobriment total.

RISCOS PROBABLES EN CONDICIONS NORMALS
•
•
•

•

En primer lloc, recordarem els derivats de l'anestèsia local, ja comentats.
Sovint els materials de tall i subjecció del dic de goma poden provocar petites lesions a la zona de la dent
tractada. Solen ser lleus i es resolen en uns dies.
És possible, encara que poc freqüent, que en conductes molt irregulars i estrets es fracturi accidentalment
algun instrument, que de vegades no es pot retirar del seu interior i impedeix la correcta obturació de l'arrel.
En aquest cas seria vostè informat del succés.
Molt sovint, després d'una endodòncia correcta es produeixen molèsties a la zona tractada. De vegades es té
la sensació que la dent ha «augmentat d'altura»; en ocasions hi ha dolor espontani i fins i tot es pot produir una
inflamació de la zona. També pot ocórrer una sensació de formigueig o adormiment temporal, que
comunament es resolen espontàniament. Tots aquests fets es produeixen per la manipulació mecànica en
teixits vius que implica l'endodòncia i no està en relació amb la qualitat tècnica del tractament realitzat. Li
indicarem quines mesures ha d'adoptar i quina medicació prendre segons el seu cas concret.

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/endodoncia-conductos-cat.pdf

