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Implants dentals: per salut o per estètica?

En l'actualitat, gràcies a les múltiples campanyes de
divulgació, gran part de la població és conscient de la
importància que té cuidar-se la boca, però encara són
massa les persones que ho fan per un motiu principalment estètic quan ho haurien de fer per una qüestió de
salut, ja que una salut bucal correcta disminueix la
probabilitat de patir problemes tan importants com
infeccions dentals, certes alteracions gastrointestinals,
immunològiques i nutricionals, així com alguns tipus de
càncer.
Convé recordar que les dents són estructures que
influeixen directament sobre la salut bucal i general i,
per tant, si per algun motiu han de ser extretes, és molt
important restituir-les; en aquest cas, una de les opcions
són els implants dentals.
La implantologia és una part de la cirurgia oral que va
començar a desenvolupar-se fa diverses dècades i que,
en l'actualitat, ofereix solucions per substituir una o
diverses dents, així com suportar la pròtesi amovible de
pacients que no en tenen cap.

Així doncs, sempre que el pacient reuneixi les condicions
adequades per a la col·locació d'implants dentals, alguns
dels avantatges que aquests aporten en relació amb les
pròtesis convencionals són:
-Milloren la salut general perquè afavoreixen una
millor alimentació, masticació i digestió.
-Milloren la salut bucal perquè disminueixen el risc
de patologia i lesió d'altres estructures de la boca.
-Redueixen la pèrdua d'os dels maxil·lars i, en conseqüència, es redueix l'envelliment facial.
-Augmenten la sensació de comoditat del pacient
perquè no tenen mobilitat, la qual cosa afavoreix la
masticació i la parla.
-Permeten aconseguir un somriure més natural.
-Milloren l'autoestima.
Per tot això, a la Unitat de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial
del Centre MQ Reus tractem els nostres pacients amb
l'únic objectiu d'aconseguir-ne el benestar.
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La boca és una part del nostre cos que influeix de forma
molt important sobre la salut general de les persones.
El terme salut bucal significa quelcom més que dents
saludables, perquè la paraula bucal fa referència a la
boca i, per tant, inclou també altres estructures com les
genives, la mucosa oral, la llengua, els llavis, els ossos
maxil·lars, etc.

