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

TRACTAMENT MITJANÇANT
FÈRULES DE DESCÀRREGA
QUE VOSTÈ HAURÀ DE SIGNAR ABANS DE LA SEVA INTERVENCIÓ

FINALITAT DEL TRACTAMENT
Alleujar la simptomatologia de la disfunció de l'articulació temporomandibular i intentar aturar la seva progressió.

OBJECTIUS DEL TRACTAMENT
•
•

Alleujar les forces oclusals anòmales generades en l'aparell estomatognàtic i que afecten a l'ATM o les seves
estructures associades (musculatura masticatòria, lligaments, etc.).
De vegades també «reposicionar» la mandíbula per aconseguir una millor posició en repòs de l'ATM.

NATURALESA DEL TRACTAMENT
•
•
•
•
•

El tractament mitjançant «fèrules de descàrrega» consisteix a separar les dues arcades dentàries mitjançant un
dispositiu protètic (generalment d'acrílic).
El temps durant el qual s'ha de portar les fèrules ho indicarà el dentista encarregat del seu tractament, en
qualsevol cas l'ús nocturn és la norma general, en ocasions acompanyat de períodes d'utilització durant el dia.
Les «fèrules de descàrrega» són productes sanitaris a mida. Això implica que es precisarà prendre impressions
de les seves arcades dentàries i diversos registres de la relació existent entre elles.
Les fèrules dentals necessiten ser renovades periòdicament, i això per dos motius: suporten forces oclusals
potents que deterioren els materials, i a més s'han d'adaptar als canvis produïts en l'aparell masticatori.
El tractament mitjançant «fèrules de descàrrega» necessita una supervisió periòdica per part del seu dentista.
L'ús incontrolat d'aquestes fèrules pot ser contraproduent.

CONTRAINDICACIONS I ADVERTIMENTS IMPORTANTS
•
•
•
•
•
•

El tractament mitjançant «fèrules de descàrrega» és molt poc invasiu i per tant comporta pocs riscos clínics.
No obstant la habituació a les «fèrules de descàrrega» no és fàcil i sol requerir un temps i, de vegades, retocs
de les parts de la fèrula que irritin els teixits tous de la boca.
En cas de presentar al·lèrgia als materials acrílics, les fèrules podrien provocar una irritació al·lèrgica en els
teixits tous bucals (llavis, genives, llengua, etc.). Aquest quadre no és greu i es soluciona retirant la fèrula.
En cas de trencament de la fèrula s'ha d'acudir immediatament al dentista. A més de la irritació mecànica que
podria provocar, hi ha un risc d'ingestió o aspiració d'algun fragment desprès de la fèrula.
Les fèrules de descàrrega requereixen una higiene escrupolosa sobre la qual se li informarà en el moment de
la seva col·locació i posada en servei.
Insistim en la importància de les visites periòdiques de control i en els perills de l'ús «no controlat» de les
fèrules de descàrrega.

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/ferulas-descarga-cat.pdf

