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L’elevació del si maxil·lar és una
tècnica quirúrgica que es realitza
en implantologia per permetre la
col·locació d’implants dentals en
pacients que no disposen de sufi-
cient altura òssia a la zona poste-
rior de l’arcada superior.

Aquest procediment permet
augmentar verticalment la quan-
titat d’os en pacients que han ex-
perimentat una pèrdua òssia
dràstica que impedeix la correc-
ta col·locació dels implants. 

Què és el si maxil·lar?
El si maxil·lar és una cavitat si-
tuada en el maxil·lar superior, a
cada costat de les fosses nasals,

amb les quals comunica per l’òs-
tium maxil·lar, i per sota de l’òr-
bita ocular. La base del si ma-
xil·lar es relaciona amb els alvè-
ols dentaris dels premolars i mo-
lars superiors. 

Està recobert per una mucosa
d’epiteli respiratori ciliat, que
presenta continuïtat amb l’epite-
li nasal (membrana sinusal). 

Les funcions del si maxil·lar
són servir de caixa de ressonàn-
cia en l’emissió de sons; consti-
tuir un sistema mucociliar de ne-

teja,  humidificació i escalfament
de l’aire inspirat; alleugerir el pes
del cap; constituir càmeres de re-
serva pneumàtica de les fosses
nasals, i ajudar l’olfacte. 

La tècnica quirúrgica
L’elevació del si maxil·lar és una
tècnica segura, predictible i efec-
tiva. Després d’insensibilitzar la
zona a intervenir amb anestèsia
local, es realitza una incisió a la
geniva que ens permetrà aixecar
un penjall i realitzar una finestra
d’accés al si maxil·lar. Posterior-
ment es realitza l’elevació de la
membrana del si amb la finalitat
d’aconseguir l’espai necessari per
afegir l’os artificial. Aquest pas
s’ha de fer de forma acurada per
no danyar aquesta membrana.

Un cop aixecada la membrana
sinusal, omplirem, amb una mes-
cla d’hidroxiapatita i os autòleg,
l’espai resultant entre el terra del
si maxil·lar i la membrana sinu-
sal prèviament aixecada. Una ve-
gada col·locat el biomaterial, es
realitza el tancament de la ferida
mitjançant punts de sutura. 

Col·locació dels implants
En funció de la base òssia inicial
del pacient, podem realitzar la
col·locació dels implants de ma-
nera immediata (al mateix mo-
ment que es fa l’elevació) o en dos
passos, és a dir, sis mesos després
de l’elevació del si. 

Els passos són els següents: in-
cisió a la geniva que permet aixe-
car un penjall mucoperiòstic; fi-

nestra lateral d’accés al si ma-
xil·lar; aixecament de la mem-
brana sinusal; col·locació del bio-
material entre el terra del si ma-
xil·lar i la membrana prèviament
aixecada; augment vertical d’os
obtingut després de la cirurgia, i
col·locació de l’implant sis mesos
després de la intervenció. 
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Estar en forma, viure sense complicacions físiques i en harmonia
entre el nostre cos i la nostra ment depèn exclusivament de
nosaltres. Hi ha entrebancs, però, que no podem evitar. Una bona
alimentació, tenir bons hàbits i costums i posar-nos en mans de
metges i especialistes quan sigui del tot necessari, són els

principals ingredients de la millor fórmula que ens permetrà
viure amb comoditat i sense ensurts innecessaris. En aquestes
pàgines especials que us proposem, es poden veure els serveis de
diversos professionals i centres de salut de la comarca que us
poden ser útils en cas de necessitat.

El si maxil·lar és una cavitat
situada en el maxil·lar
superior, a cada costat de les
fosses nasals

L’elevació del si maxil·lar és
una tècnica segura, predictible
i efectiva que duen a terme
des de Clínica Dental Isern

El si maxil·lar és una cavitat situada
en el maxil·lar superior.
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