INFORMACIÓ
ORTODÒNCIA

Què és l'ortodòncia?
L'ortodòncia és la branca que s'ocupa de la prevenció i del tractament de les irregularitats de la
posició de les dents. A la nostra clínica, està l'especialista (ortodoncista) que estudia cada cas segons
la seva complexitat.

Fa mal el tractament d'ortodòncia?
Després de les visites, poden aparèixer petites molèsties, ja que les dents estan una mica adolorides,
però desapareixen a mesura que s'avança en el tractament. En cas de molèsties hi ha prou amb un
calmant suau.

Què és la maloclusió?
Es produeix quan les dents de dalt (arcada superior) no abracen les de baix (arcada inferior). Podem
comparar l'oclusió dental amb una caixa amb tapa o amb una cremallera, quan determinades peces
de dalt han de mantenir contacte d'una manera específica amb les de baix.

Quin tipus de maloclusions hi ha?
Es classifiquen segons les posicions que tinguin els primers molars, superior i inferior, entre sí.
Aquesta classificació la va descriure l'ortodoncista nord-americà Edward Angle:
•

Classe I: els molars estan ben col·locats però hi ha apinyament en les peces restants.

•

Classe II: el molar superior està desplaçat cap endavant respecte a l'inferior.

•

Classe III: el molar superior està desplaçat cap endarrere respecte a l'inferior.

Per què m'han sortit les dents tan apinyades?
1. Perquè han anat sortint d'una manera desordenada ocupant espais que corresponien a altres
dents.

2. Per falta d'espai un cop finalitzat el creixement ossi, el que obliga a les dents sanes a sortir en
altres espais o a sortir girades.

3. Perquè hi ha més dents del normal.
4. Per la presència de molars mal situades, cosa que provoca que les dents de dalt no contactin
correctament amb les de baix.

5. Per la falta de dents, que deixen espais buits que poden ocupar la resta de les dents.
6. Per augment o disminució de la mida de les dents, ocasionant manca d'espai o augmentant
en excés, fet que provocarà també moviments en la resta de peces dentals.

7. Per mals hàbits com la respiració bucal, l'hàbit de succió del dit, etc. que fa que les dents
creixin cap endavant.

8. Per la pèrdua d'alguna peça en accidents o traumatismes, de manera que les dents veïnes
vagin ocupant els espais existents.

Quan he de començar un tractament d'ortodòncia?
No hi ha una edat ideal per a aquests problemes, l'ortodòncia no és un tractament que estigui
condicionat per l'edat del pacient. És aconsellable realitzar revisions periòdiques sobretot entre els 6-7
i els 10-13 anys respectivament, per detectar a temps aquests problemes, ja que el primer interval
correspon a l'aparició de les primeres dents definitives i en el segon interval acaben d’erupcionar totes
les dents definitives.

Què passa si no vull tractar-me ni alinear les dents?
La maloclusió i el malposicionament dentals dificulten en gran manera la higiene bucal, cosa que a la
llarga pot desencadenar problemes dentals com les càries, la gingivitis, el mal alè, etc. Afectarà
també la funció d'empassar els aliments, parlar i l'estètica. En canvi, amb un tractament d'ortodòncia
tot l'anterior millorarà.

De què consta un tractament d'ortodòncia?
Prèviament a la realització del tractament, es realitza una exploració general i bucal mitjançant la
història clínica, on figuraran les dades del pacient.
Si s'avalua la necessitat d'un tractament d'ortodòncia, s'han de prendre impressions per realitzar uns
motlles de la boca, a més de radiografies i fotografies de l'estat actual per poder anar comparant al
llarg del tractament, segons la maloclusió i els resultats esperats.

Quin tipus d'ortodòncia hauré de portar?
Segons el tipus de maloclusió serà amovible (de treure i posar) o fixa (permanent).

Hi ha ortodòncia estètica?
Sí, és la que fa servir bràquets de porcellana (blancs) o del color de les dents.

Hi ha ortodòncia invisible?
Sí, és la que es col·loca a la cara interna de les dents.

Quant dura un tractament d'ortodòncia?
Depenent del tipus de maloclusió, segons cada cas l'ortodoncista fa una aproximació. Per exemple,
una maloclusió greu pot allargar el tractament 2 o 3 anys.

De quines parts consta un aparell d'ortodòncia?
Les parts més bàsiques són les següents:
•

Bracket: peça de metall o transparent que s'adhereix a la dent i des de la qual es fixa el ferro
en forma d'arc.

•

Ferro o arc: està fixat al bracket com un rail de tren mitjançant uns elàstics, és el que actua
amb força per moure les dents.

•

Banda metàl·lica: sol col·locar-se en els molars com un cinturó i sobre aquesta va el bracket.

¿L'ortodòncia fixa provoca càries?
No, sempre que segueixis les indicacions i consells del teu dentista.

¿Trigaré molt més temps en raspallar-me les dents?
Només al principi, fins que vagis adquirint l'hàbit de raspallar-te tant la boca com els aparells. Un cop
aconseguit, trigaràs una mica més que abans.

És possible que m’hagin d’extreure alguna peça dental?
És possible que sí, sobretot si el problema és la falta d'espai per poder establir una posició correcta
de les dents.

He de tenir alguna precaució especial si porto ortodòncia?
1. Respectar les visites al dentista per poder efectuar un bon control i valorar la correcta
evolució. Normalment serà cada 3 o 4 setmanes per ajustar l'aparell.

2. Raspalla't les dents d'una manera sistemàtica sense oblidar-te cap racó, amb una lleugera
inclinació entre la geniva i la dent i escombrant la superfície dental, tant per la cara externa
com la interna, igualment per la superfície masticatòria.

3. Utilitza la seda dental o raspalls interdentals per a la neteja entre dents.
4. Cal vigilar que no quedin restes de menjar entre els brackets i ferros (aparells fixos) o bé
netejar-los amb aigua i sabó (amovibles). Aquests últims guardar-los en una capseta quan no
els portis posats.

5. Vigilar a l'hora de menjar aliments durs o xiclet amb els aparells fixos, ja que pot afavorir
l'aparició de càries.

6. Col·loca't un protector bucal quan facis esport per evitar accidents amb els aparells que
portes a la boca.

7. En cas de pèrdua, ruptura o qualsevol altre problema amb el teu aparell d'ortodòncia, has
d'anar el més aviat possible al teu dentista. La higiene dental et costarà una mica més que
abans de portar l'aparell. Es tracta que vagis agafant pràctica.

Què he de fer després de l'ortodòncia?
El teu dentista et col·locarà un retenidor per mantenir els resultats aconseguits amb l'ortodòncia fins
que l'os es consolidi.

Després del tractament d'ortodòncia, m'extrauran els queixals del seny?
Depenent de cada cas, l'ortodoncista decideix si cal o no extreure-les abans, durant o un cop finalitzat
el tractament.

Si es trenca alguna cosa de l'aparell d'ortodòncia, hauré de començar de zero?
No cal, però és possible que es retardin els resultats. Si et passa una situació com aquesta, acudeix
al teu dentista el més aviat possible.

És car el tractament d'ortodòncia?
Realitzar el tractament d'ortodòncia pot estalviar problemes en el futur, amb el que ja suposa un
estalvi. A més els beneficis que s'obtenen són per a tota la vida, tant estètics com fisiològics.

I si l'ortodòncia no soluciona el meu problema?
Si l'ortodòncia no pot resoldre el teu problema, la solució requeriria una intervenció quirúrgica en
col·laboració amb un altre especialista, el cirurgià maxil·lofacial. Pocs casos adquireixen aquesta
magnitud.

Consulteu-nos si té qualsevol dubte:
93 731 78 20 |

608 297 949

Pot descarregar-se aquesta informació a:
https://www.dentalcanparellada.es/pdf/informativo/ortodoncia-cat.pdf

