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Una de les preguntes que es 
fan els pacients és sobre la 
seguretat dels consultoris 
mèdics en general –i de les 
clíniques dentals en parti-
cular– davant d’aquest nou 
virus.

El coronavirus
Virus i bacteris han convis-
cut sempre amb nosaltres. 
Abans del coronavirus es-
taven entre nosaltres –i hi 
continuen estant– els virus 
de l’hepatitis, de la grip co-
muna i de la sida, entre d’al-
tres, sense que es produeixin 
contagis massius a pacients a 

les clíniques dentals, ja que 
la majoria de consultes dis-
posen dels mitjans necessa-
ris per eliminar els microor-
ganismes patògens i garantir 
la seguretat dels pacients.

Com pot una clínica dental 
evitar al pacient el conta-
gi del coronavirus i altres 
malalties?
Metges i pacients són sus-
ceptibles de ser infectats 
però l’odontòleg i el personal 
auxiliar són els que tenen un 
major risc i, per tant, són els 
primers interessats a preve-
nir el contagi posant tots els 

mitjans necessaris per a això.
En primer lloc, esterilitzant 
tot l’equipament clínic mit-
jançant autoclaus, envasat 
hermètic de l’instrumen-
tal, et . També és important 
que l’esprai d’aigua que ge-
neren els instruments ro-
tatoris estigui esterilitzada, 
ja que aquests esprais són 
una via importantíssima de 
transmissió.

Mereix una menció espe-
cial l’esterilització de totes 
les superfícies de la clínica 
mitjançant desinfectants 
apropiats:butaques dentals, 
armaris, teclats d’ordinador, 
terres, etc.

En segon lloc, pel que fa al 
personal, cal que usin mas-
caretes amb filtres especials 
que impedeixin l’entrada 
d’aquests virus al sistema 
respiratori (FFP2 o FFP3) per 
evitar una contaminació cre-
uada. També cal usar guants 
d’un sol ús, desinfectant de 
mans, etc.

La prevenció incumbeix no 
només el personal sanitari. 
Fins ara, els pacients feien 
prevaler els seus drets en-
front dels seus deures. És 
hora de canviar aquesta ac-
titud i prendre consciència 
que també tenen obligacions 
a complir i que sense la seva 
col·laboració aquesta serà 
una lluita llarga i difícil.

Quines són les obligaci-
ons dels pacients amb 
l’odontòleg?
-  Han de complir amb les nor-

mes higièniques bàsiques: 
rentat de mans, higiene 
personal etc.

-  Si hi ha la possibilitat que 
siguin portadors del coro-
navirus, ho han de posar en 
coneixement de la clínica.

-  Han de demorar l’assistèn-
cia a la consulta (excepte 
en el cas de les urgències) 
si es té tos, febre, dificultat 
respiratòria o si ha contret 
el coronavirus i ha estat do-
nat d’alta recentment.

-  Cal posposar la cita com a 
mínim dues setmanes en els 
següents casos: si ha estat en 
zones de risc, en contacte 
amb malalts amb patologies 
respiratòries o en contacte 
amb persones hospitalitza-
des o ha viatjat amb avió.

La nostra feina és vetllar per 
la salut dels nostres pacients 
i, tot i que hem pres totes les 
precaucions per protegir-los, 
a causa de la situació crítica 
actual hem pres la decisió de 
suspendre temporalment els 
tractaments dentals (a ex-
cepció de les urgències).

Esperem que comprenguin 
que davant d’aquesta crisi és 
la millor decisió que podem 
prendre i que, encara que 
aquesta dràstica mesura ens 
causarà uns perjudicis im-
portants, creiem que tenim 
l’obligació moral de posar-la 
en pràctica.

Si necessiteu ser atesos ur-
gentment poseu-vos en con-
tacte telefònic amb nosaltres 
i us visitarem tan aviat com 
puguem.

Us preguem que entengueu 
que com a precaució tot el 
personal de la clínica (tant 
el sanitari com l’administra-
tiu) mantindrà, sempre que 
es pugui, una distància de 
dos metres amb els pacients. 
També evitarà donar la mà i 
fer abraçades i altres mostres 
d’afecte que impliquin una 
distància pròxima.

Dr. Josep Antoni Olivé
Metge-estomatòleg
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rebre una informació detallada dels llocs de risc, dels símptomes i dels mètodes de prevenció de la malaltia

DIVENDRES, 12 DE MAIG DEL 2017 el 3 de vuit 13

publireportatge  

C/ de la Font, 10-12, Escala A 2n 3a
Tel. 93 892 14 44

Vilafranca del Penedès
www.oliveclinicadental.com

LÀSER
CLÍNIC

estètica dental
El primer que ens atreu quan mirem algú són els ulls i, tot seguit, la boca. Unes dents d’un color adequat i ben alineades al voltant d’uns llavis bonics 
farà que tinguem un aspecte atractiu i alhora ens donarà confiança i ens ajudarà a tenir èxit en les nostres relacions interpersonals.

Avui parlarem amb el Dr. J.A. Olivé sobre estètica den-
tal, un tema que és actualitat i que desperta l’interès 
dels pacients.

Dr. Olivé: quins són els problemes més freqüents 
relacionats amb l’estètica dental pels quals el pa-
cient va a l’odontòleg?
Bàsicament les malposicions dentals, dents fos-
ques, desgast dental (dents que han perdut alçada) 
genives inflamades associades a dents més llargues 
i també per problemes de pèrdua de volum de llavis.

Què es fa quan les dents entren mal col·locades?
Depèn del grau, però bàsicament el tractament és 
alinear-los amb ortodòncia, ja sigui fixa o removi-
ble. Avui dia hi ha ortodòncia invisible, de manera 
que pacients de qualsevol edat poden portar-la i fer 
una vida laboral i social sense que amb prou feines 
es noti que són portadors d’un aparell d’ortodòncia.

Digui’m, doctor: què s’han a la boca aquests ac-
tors que veiem a les pel·lícules amb unes dents 
perfectes i blanques i amb aquest somriure que 
tots envegem?
Bé, depèn de com tinguessin les dents abans, però 
la majoria han estat tractats amb ortodòncia per 
alinear perfectament les dents. Altres amb facetes 
dentals estètiques de ceràmica, farcit de llavis o 
amb tractaments multidisciplinaris.

Que són les facetes dentals estètiques?
Són uns frontals de ceràmica que s’enganxen a les 
dents del pacient només per la seva part visible. 
Perquè s’entengui, seria com posar una ungla pos-
tissa sobre una ungla natural. Amb aquestes facetes 
variem el color i la forma de les dents i les alineem 
perfectament, de manera que aconseguim canviar 
totalment l’aspecte del pacient d’una manera molt 
poc agressiva per a la dent.

Què es pot fer amb uns llavis petits o que han 
perdut volum per l’edat?
Normalment s’injecta àcid hialurònic. És un tracta-
ment totalment reversible amb el qual es recupera 
el volum perdut, s’augmenta, si és necessari, i es 
corregeixen defectes de forma. És un tractament 
totalment ambulatori i indolor amb uns resultats 
espectaculars en la majoria dels casos.

Làmpada de blanquejamentAbans de blanquejar Després de blanquejar

Somriure abans de les facetes Somriure després de les facetes

Detall de les facetes abans Detall de les facetes després

Llabis abans Llabis després

Parlem de dents fosques. És realment efectiu, el 
blanquejament dental?
Sí. En la majoria dels casos, el resultat final de-
pèn de la tonalitat de la dent que cal blanquejar 
i del sistema de blanquejament que es faci servir. 
Obtenim molt bons resultats en dents grogues o 
marrons i no tan bons en dents amb coloracions 
blavoses.

Quant al sistema de blanquejament, el millor dis-
ponible en aquests moments és l’anomenat Zoom, 
que blanqueja mitjançant una làmpada de llum vi-
sible i un gel de peròxid d’hidrogen.
Hi ha casos en què no està indicat el blanqueja-
ment, de manera que haurem de tractar les dents 
fosques amb facetes de ceràmica, amb les quals ob-
tindrem uns resultats altament satisfactoris.

Dr. Josep Antoni Olivé, metge-estomatòleg que exerceix a  Vilafran-
ca des de l’any 1980 | OCD

Alguns dels productes usats per a neteja, desinfecció i protecció per 
evitar infeccions creuades | OCD

Autoclau tipus B per esterilitzar instruments dentals | OCD

La nostra feina 
és vetllar per la 
salut dels nostres 
pacients i, ara a 
causa de la situació 
crítica hem pres la 
decisió de suspendre 
temporalment 
els tractaments 
dentals”

Josep Antoni Olivé
Metge estomatòleg

La majoria de 
consultes disposen 
dels mitjans 
necessaris per 
eliminar els 
microorganismes 
patògens i 
garantir la 
seguretat dels 
pacients”

Josep Antoni Olivé
Metge estomatòleg


