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

IMPLANTS DENTALS
QUE VOSTÈ HAURÀ DE SIGNAR ABANS DE LA SEVA INTERVENCIÓ

QUÈ ÉS UN IMPLANT?
Un implant (o fixació) és una petita peça allargada amb forma de cargol (també pot ser cilíndrica) d'un material
biocompatible especial (generalment, titani), que, instal·lat en els ossos maxil·lars, es «fusiona» amb aquests al cap
d'unes quantes setmanes (el que es coneix com oseointegració).
Els implants es comporten, d'aquesta manera, com arrels de dents absents que permeten brindar ancoratge a pròtesis
substitutives de la dent o de les dents perdudes. Aquesta pròtesi pot ser fixa o removible (retirable a voluntat) i no
necessita recolzar-se o subjectar-se a dents naturals romanents a la boca.

FINALITAT
Substituir, en la mesura del possible, la funció de les arrels d'alguna o algunes de les dents perdudes mitjançant una
estructura intraòssia, biocompatible (implant o fixació), apta per a subjectar algun tipus de pròtesi dental.

NATURALESA DEL TRACTAMENT
En general, encara que hi ha variacions, la tècnica consisteix en el següent:
•

•

•
•

Previ estudi radiogràfic (preferiblement calibrat) i planificació sobre els models, i sempre sota anestèsia local,
es practica una incisió i desenganxament de la geniva (encara que en ocasions pot evitar-se i n'hi ha prou amb
penetrar a través d'ella fins a l'os amb un perforador - punch- o amb una fresa; són les anomenades
col·locacions transmucoses, el postoperatori és magnífic).
Es prepara, mitjançant instruments rotatoris o manuals, un llit de direcció, diàmetre i profunditat apropiats,
perquè l'implant pugui ser introduït en ell:
1. Sense danyar estructures anatòmiques veïnes (arrels adjacents, nervi dentari, si maxil·lar, etc.).
2. Contra una certa resistència, que garanteixi la seva estabilitat immediata (estabilitat primària).
Es col·loca l'implant roscat o a pressió, al llit, fins a la profunditat adequada.
Es sutura la geniva, bé deixant els implants totalment enterrats sota d'ella (en aquest cas han de descobrir-se
al cap d'un temps per mitjà d'una altra petita incisió quirúrgica), bé deixant-los aflorar a l'exterior a través d'una
obertura. En aquest cas, segons les conveniències i les circumstàncies, podrien ser connectats immediatament
a la pròtesi (càrrega immediata).

En ocasions, quan l'os és insuficient, es pot utilitzar algun material de farciment o recrescut ossi (os autòleg, del propi
pacient; os liofilitzat de boví; materials alo plàstics mineralitzats; etc,) i procediments de fixació o osteosíntesi (com
membranes polimèriques, malles metàl·liques, mini cargols o mini xinxetes).
Per la seva banda, les pròtesis connectades a implants poden ser:
•
•

Pròtesis removibles (retirables del seu lloc a voluntat) o implantorretenides, que es subjecten en els implants,
però no suporten totalment en ells, sinó en les genives edèntules.
Pròtesis fixes (inamovibles), o implanto suportades, en què la força de la masticació es transporta a l'os a
través dels implants.

•

Una variant d'aquestes últimes són les anomenades pròtesis híbrides, que compensen amb una falsa geniva
l'atròfia existent en l'os, però utilitzen un ancoratge poc natural per assegurar la seva adequada higiene, que
resultaria antiestètic si s'exposés a la vista.

L'elecció d'un tipus o un altre d'implant depèn de diversos factors, que han de ser analitzats en cada cas: os i altres
teixits romanents, factors estètics, tipus d'oclusió, pressupost, etc., de manera que no sempre és possible l'opció
inicialment desitjable.

LIMITACIONS
Per causes no conegudes i impredictibles, pot fallar l'osteointegració, de manera que l'implant es desprèn o mobilitza i
ha de ser retirat. La probabilitat d'ocurrència a cinc anys és menor de l'1% en l'arcada inferior, i de prop d'un 10% en
l'arcada superior, especialment en casos d'osteoporosi.
En cas de perdre l'implant, pot col·locar-se immediatament un de nou una mica més gruixut en el seu mateix lloc, o bé
un idèntic al cap d'unes setmanes (temps necessari perquè la cavitat deixada s’ompli d'os).
Si ja estigués realitzada la pròtesi, es canviarà o modificarà de la manera convenient per mantenir la funcionalitat
adequada.
El fet que l'implant s'hagués integrat en un primer moment no implica que no es pugui desprendre posteriorment. Les
causes del fracàs de l’oseointegració són múltiples (i moltes encara desconegudes); per exemple: factors relacionats
amb l'oclusió (intercuspidació de les dents), amb una higiene defectuosa, amb la manca de revisions periòdiques,
factors intrínsecs a la pròpia biologia del pacient, etc.

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 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 al·lèrgia al titani (extraordinàriament infreqüent) o algun altre metall, també ha d’ advertir-ho,
perquè és causa de fracàs de la integració.
Si té, o creu tenir algun problema que afecta la seva coagulació, ha d’advertir-ho, per a adoptar precaucions i
mesures específiques.
Si està prenent anticoagulants, antiagregants plaquetaris, aspirina o antiinflamatoris, ha d’advertir-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 .).
Ens ha d'indicar si pateix de diabetis, ja que, quan no està degudament compensada mitjançant tractament, és
causa de fracàs de l'osteointegració.
Igualment ha d’advertir de l'existència d'antecedents de radiació en els maxil·lars, pel risc de
osteorradionecrosi.
L'hàbit tabàquic és altament desfavorable per a la oseointegració dels implants i per a la prevenció de
periimplantitis (infecció al voltant dels implants que pot conduir a la pèrdua dels implants).
És fonamental recalcar que la seva higiene oral jugarà un paper crucial per l'èxit dels implants. Per això haurà
de seguir el pla de revisions manteniment que se li prescrigui en les successives visites.

CONSEQÜÈNCIES RELLEVANTS O D'IMPORTÀNCIA QUE EL TRACTAMENT ORIGINA AMB SEGURETAT
No hi ha cap efecte desfavorable que es produeixi amb seguretat.

RIESGOS PROBABLES EN CONDICIONS NORMALES
Como tot procediment quirúrgic bucal, la col·locació d'implants comporta una sèrie de molèsties i riscos menors, però
freqüents; per exemple:
•
•
•
•
•
•
•

En primer lloc, recordarem els derivats de l'anestèsia local, ja comentats.
Hemorràgies (fàcils de cohibir mitjançant compressió sobre una gasa humitejada).
Hematoma facial i cervical (per extravasació de sang, que es preveu raonablement bé amb l'aplicació local de
fred immediatament després de la col·locació dels implants).
Dolor i inflamació de la zona durant uns dies.
Petits danys en els teixits tous veïns.
Dehiscència de la sutura.
Sobre infecció de la ferida.

La col·locació d’implants, en particular, comporta altres riscos específics, com:
•
•
•
•

•

•
•

Trencament de la cortical òssia (que poques vegades necessita col·locació d'osteosíntesi).
Dany de les arrels adjacents, si són afectades accidentalment durant el fresat del llit ossi.
Aspiració o ingestió de petits aparells o instruments trencats o despresos (per a prevenir-ho ha d'observar
atentament les nostres indicacions durant la intervenció).
Hi ha algun risc d'intoleràncies, rebutjos o al·lèrgies als materials utilitzats (implant, sutura, malles, cargols,
membranes, etc.), malgrat la seva màxima biocompatibilitat, que podrien obligar a la seva retirada. Aquestes
reaccions idiosincràtiques individuals són impredictibles: no sempre es poden detectar i les proves per
investigar-les, a més de no ser sempre vàlides, tenen un cost desproporcionat.
Quan cal col·locar empelts d'os del propi pacient, pot existir dolor important durant diversos dies a la zona
donant (mentó, branca de la mandíbula, calota cranial o pelvis) i produir-se un hematoma. A més, l'empelt pot
no resultar degudament integrat i precisar la seva retirada i una nova reposició.
El fracàs d'algun implant suposa haver de modificar o, de vegades, canviar completament la pròtesi recolzada
sobre aquest.
Danys en nervis propers a la zona quirúrgica que poden provocar alteracions de la sensibilitat (anestèsies,
hipoestèsies o parestèsies) i excepcionalment dolors neuropàtics, que en la majoria de les ocasions són
temporals, però que en alguns casos poden ser permanents.

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/implantes-cat.pdf

