
Tipus 
d’ortodòncia
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Els tractaments d’ortodòncia realitzen 
suaus moviments que desplacen les dents 
de forma individual o en bloc i corregeixen 
la seva col·locació. Tenen el doble objectiu 

d’aconseguir una bona oclusió i una correcta 
alineació de les dents, aconseguint importants 

beneficis funcionals i estètics.

Avui dia els tractaments són cada vegada 
més discrets i poc invasius. En Institut 

Maxil·lodental del Vallès som especialistes 
en ortodòncia, i per això oferim diferents 

opcions que s’ajusten a la seva butxaca i a les 
necessitats del seu cas particular:
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L’ortodòncia s’utilitza 
fonamentalment per 
solucionar els següents 
problemes:

Dents 
separats

Sobremossegada 
superior

Sobremossegada 
inferior

Overjet

Mossegada 
oberta

Mossegada 
creuada

Mossegada de 
marge a marge

Apinyament
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Cronologia del 
tractament 
d’ortodòncia 
estàndard

1 93

Fase estudi: 
diagnòstic precís i 
pla de tractament 
personalitzat.
a. Anàlisi radiogràfic.
b. Anàlisi facial: 
intraoral i extraoral.

Revisions post-
tractament.

Alineació i 
anivellació: 
discrepàncies 
verticals i el 
apinyament.

42 6 8

7

Correcció de 
la mossegada i 
relació molar.

Col·locació 
de brackets.

Acabat i 
terminació.

Retenidors.

Retirada dels 
aparells.5 Tancament 

d’espais.
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La fase d’estudi definirà l’èxit del seu 
tractament, ja que una bona execució 
comença per una correcta planificació. 
A Institut Maxil·lodental del Vallès 
comptem amb les últimes tecnologies per 
a la planificació ràpida i eficient del seu 
tractament d’ortodòncia:

Escàner cranial Carestream 
CS8100SC CEPH, la tecnologia 
radiològica més avançada.
Aquest model facilita el 
posicionament, facilitant 
l’experiència per als nostres 
pacients. A més, permet fer 
adquisicions d’imatges més 
ràpid i amb una qualitat 
d’imatge insuperable.

Escàner Intraoral ITERO Element 
Flex: Un escàner intraoral 3D 
punter amb imatges en HD en 
tan sols 60 seg. El primer amb 
tecnologia d’imatges infraroges 
properes (NIRI) que escaneja les 
estructures d’una dent (esmalt i 
dentina) en temps real amb una 
càmera intraoral ergonòmica per 
a un fàcil accés i en resultat de 
gran exactitud en menys temps.

Gràcies a aquest escàner d’última 
generació, els nostres pacients 
poden visualitzar els resultats del 
seu tractament des de la primera 
visita.



1110 Ortodòncia

TIPUS 
D’ORTODÒNCIA
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ORTODÒNCIA 
CONVENCIONAL

L’ortodòncia tradicional consta d’aparells adherits a les 
dents que consisteixen en correctors metàl·lics (brackets) 
que corregeixen la mal posició dental mitjançant uns arcs 
metàl·lics que s’ajusten progressivament fins que les dents 
arriben a la posició desitjada.

Durada: Entre 12 i 24 mesos. Per a casos molt complicats la 
durada pot ser més gran..

Avantatges: Opció més econòmica, els nens poden 
personalitzar amb gomes de colors.

Desavantatges: Són molt visibles, l’aparell pot causar 
rascades i dificulta la higiene, cal evitar certs aliments que 
poden danyar l’aparell, incompatible amb corones i ponts 
dentals.



1514 Ortodòncia

ORTODÒNCIA DE 
PORCELLANA O SAFIR

Funcionen de la mateixa manera que una ortodòncia 
convencional, però en aquest cas els brackets estan fets 
de porcellana o safir, aconseguint fer l’aparell molt més 
discret, i dissimulant els brackets fins a en un 85%.

Durada: Entre 12 i 24 mesos. Per a casos molt complicats 
la durada pot ser més gran.

Avantatges: Opció discreta i econòmica.

Desavantatges: L’aparell pot causar rascades i dificulta 
la higiene, cal evitar certs aliments que poden danyar 
l’aparell, incompatible amb corones i ponts dentals.
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ORTODÒNCIA 
LINGUAL

És el mètode d’ortodòncia més discret del mercat. Igual 
d’efectiu que altres sistemes, és el procediment triat per 
aquells pacients que valoren l’aspecte estètic sobre altres 
aspectes, ja que, en aquest tipus d’ortodòncia, els brackets es 
col·loquen a la cara interna de la dent.

Durada: Entre 12 a 36 mesos.

Avantatges: L’únic que garanteix una invisibilitat completa.

Desavantatges: Període d’adaptació més llarg que amb 
l’ortodòncia tradicional, ja que la llengua ha de acostumar-
se a la presència dels brackets, possibilitat més alta de patir 
nafres orals causa de la fricció de l’aparell amb la mucosa, 
higiene oral dificultosa (necessari utilitzar un Waterpik) 
incompatible amb corones i ponts dentals.
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ORTODÒNCIA 
INVISIBLE

Aquest sistema redreça les dents mitjançant una sèrie 
d’alineadors pràcticament invisibles i extraïbles que es 
fabriquen a mida de cada pacient. Els alineadors s’han 
de dur entre 20 i 22 hores al dia, i es canvien cada dues 
setmanes durant la durada del tractament, per aconseguir 
que les seves dents es moguin de forma gradual fins arribar 
a la seva posició ideal.

Durada: El temps necessari per completar el tractament 
és diferent per cada pacient, i depèn de la complexitat del 
problema a corregir.

Avantatges: Pràcticament imperceptible, no hi ha irritació 
o talls intraorals, higiene i alimentació amb total normalitat, 
compatible amb corones i ponts dentals.

Desavantatges:  tractament més costós, no indicat per a 
casos on el pacient presenti maloclusions molt severes o que 
requereixin un moviment important de l’arrel dental.
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ORTODÒNCIA 
INTERCEPTIVA

Aquest tipus d’ortodòncia pretén garantir el correcte 
desenvolupament maxil·lofacial dels nostres pacients més petits 
(entre 6 i 11 anys), així com evitar futures extraccions dentals per 
falta d’espai o complicats tractaments ortodòntics en l’edat adulta.

Aquest tipus d’ortodòncia s’enfoca en guiar el creixement i / o 
corregir el desenvolupament de les estructures òssies (maxil·lar 
i mandíbula). Alguns dels aparells utilitzats en aquest tipus 
d’ortodòncia són disjuntors, mentoneres, màscara facial, arc facial, 
el Bionator o la placa de Hawley.

Durada: Entre 6 i 18 mesos.

Avantatges: Evita complicacions i anomalies en el futur, encara que 
no evita en tots els casos la necessitat d’ortodòncia fixa (brackets) 
en el pacient adolescent, si limita la durada i complexitat de futurs 
tractaments d’ortodòncia.

Desavantatges: El tractament pot comportar la utilització de 
dispositius bastant aparatosos, com els aparells extraorals / facials.
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DESPRÉS DEL TEU 
TRACTAMENT
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Sigui quin sigui el tractament d’ortodòncia 
elegit, al acabar aquest, el pacient haurà
de portar uns aparells anomenats retenidors, 
amb la finalitat mantenir les dents en posició 
i evitar que tornin a descol·locar-se. Hi ha 
diferents formats de retenidors:
els removibles, que es recomanen per a les 
hores de son, i la retenció fixa, que
és un arc metàl·lic cimentat a la cara 
interna de les dents, i que és pràcticament 
imperceptible per al pacient un cop col·locat.
Pregunti a les nostres especialistes per la 
millor opció per a vostè.
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Carrer Bernat Metge 24   
08100  Mollet del Vallès      
931 279 804
atencionpaciente@imaxilodental.com


