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Cuidem la nostra boca

L’AVULSIÓ DENTÀRIA, UN TRAUMATISME
TAN FREQÜENT COM DESCONEGUT

Els traumatismes de la cavitat oral en nens i adoles-
cents constitueixen una part important de la pràctica 
odontopediàtrica (odontologia especialitzada en infants), 
sobretot si tenim en compte que un de cada quatre nens 
pateix un traumatisme dental en el transcurs dels seus 
primers anys de vida. Un d’aquests traumatismes és 
l’avulsió dentària; terme que fem servir els odontòlegs 
per a referir-nos a la caiguda total d’una dent que, per la 
raó que sigui, s’ha desprès completament de la geniva, 
amb arrel i tot. Per la freqüència d’aquest fet, crec que 
és important parlar de quins serien els passos que 
cal seguir quan ens trobem davant una situació com 
aquesta.

El tractament de l’avulsió dentària d’una dent definitiva 
(mai d’una dent de llet) seria fer una reimplantació, és a 
dir, tornar a col•locar la dent dins el seu alvèol (el forat 
que queda a la geniva una vegada ha caigut la dent). Un 
dels factors més importants per tal que el tractament 
sigui efectiu és el temps que passa entre el moment en 
què es produeix l’avulsió i la reimplantació de la peça 
a la posició original. Cal procurar que entre una cosa i 
l’altra transcorri el mínim temps possible.

Si ens trobem en aquesta situació, el que hem de fer 
és això: si la dent és neta, la tornarem a col•locar dins 
l’alvèol, prement-la suaument per la corona (part exter-
na i visible de la dent) i anant en compte de no tocar 
l’arrel (part interna o oculta de la peça dentària); si la 
dent és bruta, la netejarem amb algun producte innocu, 
com ara el sèrum fisiològic i llavors, sempre amb molt 
de compte de no tocar ni fregar l’arrel, la introduirem 
novament a l’alvèol.

Però no tothom s’atreveix a fer d’improvís aquesta 
operació. Si som realistes, hem de reconèixer que, si 
es dóna el cas, la majoria de les persones (pares, mes-
tres, monitors...) no es veuen amb cor de reimplantar 
ells mateixos les dents i prefereixen que ho faci un 
professional. Així, doncs, si la reimplantació immediata 
no és possible, la prioritat és posar ràpidament la dent 
evulsionada en un medi adequat per a conservar-la fins 
a arribar a la clínica dental. El millor per al transport seria 
disposar de l’anomenada solució de Hank (es troba a les 
farmàcies), però el més probable és que no la tinguem a 

mà en el lloc on s’ha produït l’accident (casa, escola...). 
Aleshores ens cal recórrer a una alternativa casolana 
però efectiva: posarem la dent dins un recipient amb 
llet (si és descremada, millor) i, si ens espavilem, tenim 
entre mitja hora i una hora per a arribar a la clínica dental 
a temps de fer la reimplantació amb èxit. Si tampoc no 
tenim llet a l’abast, unes altres alternatives són utilitzar 
sèrum fisiològic o, si res més no, col•locar la dent sota 
la llengua del pacient.
 
Si fem cas d’aquestes indicacions, l’odontòleg podrà re-
implantar la dent amb èxit i ens estalviarem tractaments 
protètics (col•locació de postissos), els quals, a més, 
no es podran dur a terme fins molt de temps després, 
quan l’infant hagi deixat ja de créixer.

Recordeu, doncs, que, en cas d’avulsió d’una dent 
definitiva (mai d’una dent de llet), el millor és posar-la 
immediatament amb llet i dirigir-se tan ràpidament com 
sigui possible a ca l’odontòleg. La rapidesa és clau per 
a l’èxit del tractament.

Reimplantació d’una dent despresa a causa d’un traumatisme




