
Com actuar quan ens trenquem una dent?

Per Poder Prevenir 
els Problemes de 
fraCtures dentals 
durant aCtivitats 
esPortives, és molt 
imPortant fer ús de 
fèrules ProteCtores

els traumatismes den-
tals són lesions dels tei-
xits que formen i envol-
ten la dent (esmalt, den-

tina, mucosa, etc.). es produeixen 
freqüentment durant la infància 
i l’adolescència. són provocats 
principalment per caigudes i ac-
cidents durant activitats esporti-
ves (majoritàriament esports en 
equip i de contacte). 

el diagnòstic i tractament a se-
guir està directament relacionat 
amb el temps que ha passat des 
de l’accident i amb la gravetat 
d’aquest. és essencial que quan 
es produeixi, es vagi al dentista 
tan ràpid com sigui possible, per 
poder evitar posteriors compli-
cacions. si el pacient ha perdut 
el coneixement, és recomanable 
anar directament a un centre hos-
pitalari.

la classificació dels traumatis-
mes dentals poden anar des de 
fractures que no afecten el nervi  
a les que sí l’afecten. també exis-
teixen traumatismes que provo-
quen moviment de la dent dins de 
l’os (en el cas de dents de llet hi 
ha risc de lesionar les dents de-
finitives en formació). el proble-
ma més greu és la pèrdua total de 
la dent.

Quan ens trenquem una dent o 
l’accident és més greu i es pro-
dueix l’avulsió (pèrdua de tota 
la dent), hem de buscar el frag-
ment o la dent perduda, no netejar 
i mantenir-ho amb llet o amb sali-
va per entregar-ho a l’odontòleg. 
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Quan es produeix l’avulsió dental 
s’ha d’actuar encara més ràpid i 
anar al dentista més proper per 
intentar reimplantar-la.

és de gran importància recor-
dar que un cop tractat el proble-
ma s’ha de seguir amb el pro-

grama de controls periòdics 
recomanats pel dentista per 
comprobar que el teixit pulpar 
( “nervi”) de la dent segueix una 
bona evolució.

Per poder prevenir els proble-
mes de fractures dentals durant 

activitats esportives, és molt im-
portant fer ús de fèrules protec-
tores dentals sobretot si són es-
ports d’impacte (boxa, bàsquet, 
futbol, etc.). la prevenció sempre 
és el millor tractament.


