ODONTOLOGIA

«IMPLANTS»
LES DENTS FORMEN
UNA DE LES PARTS
MÉS IMPORTANTS DEL
COS HUMÀ

Què són els implants?
Els implants són la millor opció per rehabilitar o
restituir dents i queixals que s’han perdut o que
estan en molt mal estat funcional o estètic.
És un tractament tècnicament sensible i compromès que, en mans de metges/cirurgians i especialistes amb experiència sòlida en els protocols
basats en l'evidència científica, té un resultat excel·lent a 20 anys vista o mes. Es pot dir que és
un tractament garantit si es fa en les condicions
abans esmentades.
La importància de les dents
Les dents formen una de les parts més importants del cos humà. El somriure, la respiració,
l’aparell masticatori, l’alimentació, la deglució, la
parla i la comunicació, les relacions socials i els
petons...; tot això està relacionat amb les dents
i les estructures de la boca, la geniva i els maxil·lars.
Història
Ja en temps dels etruscs i antics egipcis s’havia
intentat tornar a fixar les dents perdudes. Des
d’aleshores es van fer diversos intents infructuosos, fins que a Suècia un investigador va descobrir casualment que el titani podia integrar-se
a l’os, enganxar-s’hi íntimament. Després d'anys
d’assajos rigorosos i assajos clínics en humans,
es va introduir el tractament amb implants en el
món científic de la salut dental. Des dels anys
80 han representat el tractament mèdic quirúrgic amb més èxit a mig i llarg termini. És el mes
biocompatible, natural i durador, si es fa en les
condicions adequades.
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Sempre estan indicats?
La qüestió de quants implants i en quina posició
són necessaris, i de les seves indicacions o limitacions en cada cas, ha de tractar-se en tot cas
segons un criteri mèdic, biològic i biomecànic basat en el coneixement mèdic i l’evidència científica. Els procediments digitals poden ser de gran
ajuda, però no poden substituir el criteri biològic
personalitzat en cada pacient i en cada situació.
L’aspecte humà, la biologia del teixits vius, el
respecte per la naturalesa i l’ús de materials
contrastats científicament i compatibles amb els
teixits humans amb què treballem són l’aspecte més important en tots els procediments amb
implants.
Tots els implants són iguals?
Hi ha molts tipus i graus de titani, i també molts
tractaments de superfície de l’implant amb dissenys biomecànics diferents. Els implants no
són un producte genèric.
Avui, quan la pressió mercantilista és tan alta, és
necessari mantenir un criteri sòlid i expert basat
en el coneixement i no cedir als productes i materials experimentals que sovint es fan servir en
certs països on la legislació es més laxa.

Destacat professional, pioner en la
utilització d’implants i en la rehabilitació estètica mitjançant dents de
porcellana sobre implants, tractaments d’implants i dents immediates
el mateix dia.
Ha exposat en nombrosos congressos nacionals i internacionals
d’implants. És metge i cirurgià per
l’Hospital Clínic/UB, i llicenciat en
odontoestomatologia, també per la
UB.
Format a Göteborg (Suècia), al costat
de l’eminent professor Dr. Jan Lindhe —la figura acadèmica mundial
més rellevant del món científic dels
implants i la periodòncia— al departament de postgrau d’implants/
periodòncia de la Universitat de Göteborg, seu de la producció científica
i doctoral més important sobre implants i lloc on es van descobrir.

Dr. Modest Ferrer
Mèdic Cirurgià i Odontoestomatòleg
Director de Dr. Ferrer / Implants & Odontologia
Col. de Metges COMB, 25628 / COEC 2276
www.ferrerdentistas.com
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