
Molt més 
que

somriuresPeriodòncia · Implantologia · Salut dental





Clínica Cervera li ofereix un ampli centre de 500 m2 distribuïts en un gran 
espai funcional i estructurat per departaments. L’accés directe des del 
carrer, sense barreres arquitectòniques ni escales, ofereix una major 
comoditat als nostres pacients amb mobilitat reduïda.

La Clínica Cervera compta amb equips de radiologia dental digital d’última 
generació que inclou radiografies en 3D (TAC dental), que ens permeten 
garantir una menor dosi de radiació al pacient i un diagnòstic més precís de 
la seva patologia bucodental.

Clínica Cervera compta dins de les seves instal·lacions amb un complet 
quiròfan per a cirurgia bucodental equipat amb sistemes de monitoritza-
ció de les constants vitals per a intervencions que requereixin sedació 
conscient, donant al pacient el màxim confort i relaxació durant el proce-
diment.

Seguim un estricte control en el procés de desinfecció i esterilització del 
material que es revisa regularment amb controls biològics que asseguren 
l’eficiència dels nostres processos.

LA CLÍNICA





El nostre objectiu prioritari és la plena satisfacció del pacient 
tant pels resultats obtinguts amb els nostres tractaments com 
pel tracte humà per part de tot el nostre equip. Per això, el 
personal de la clínica, que es troba en un procés constant de 
formació, està preparat perquè la seva visita al nostre centre 
sigui acollidora, agradable, i, sobretot, professional.

Volem donar als pacients la seguretat i tranquil·litat que la seva 
salut i el tracte que rebran és a les mans de professionals 
qualificats.

EQUIP HUMÀ





És l’especialitat de l’odontologia que engloba la prevenció, diagnòstic i 
tractament de les malalties de les genives que es coneixen amb el nom de 
malalties periodontals. Les més freqüents són la gingivitis i la 
periodontitis, normalment coneguda com a “piorrea”. L’odontòleg 
especialitzat en el seu diagnòstic i tractament és el periodoncista.

Aquestes malalties estan causades per bactèries que tenim al voltant de 
les dents. Si no les eliminem amb un raspallat eficaç es van acumulant 
formant una capa de càlcul (“sarro”) que pot destruïr lentament i sense 
dolor els teixits que donen suport a la dent (lligament periodontal i os 
alveolar). Si no es tracta a temps pot ocasionar un augment de la mobilitat 
de les dents i , finalment, la seva pèrdua.  

PERIODÒNCIA





Un implant és una arrel artificial que es col·loca quirúrgicament, sota 
anestèsia local, a l’interior de l’os maxil·lar. Posteriorment, després d’un 
període de cicatrització, se li connecta una pròtesi o funda.

La restitució de les dents absents mitjançant l’ús d’implants aporta els 
següents avantatges:

1 - Reemplacen dents absents sense lesionar peces veïnes.

2 - Permeten mastegar tot tipus d’aliments.

3 - Milloren el confort i la capacitat de la parla.

4 - Mantenen l’alçada de l’os, evitant la seva reabsorció.

5 - Milloren l’aspecte i el somriure.

IMPLANTOLOGIA DENTAL





La rehabilitació oral és la part de l’odontologia encarregada de recuperar la 
funció masticatòria, estètica i l’harmonia oral mitjançant pròtesis dentals que 
restauren la pèrdua de dents i teixits, i solucionen problemes estètics, sempre 
donant una oclusió correcta i funcional.

Abans de rehabilitar, és molt important establir un bon diagnòstic i un pla de 
tractament a seguir. És per això que  aquesta especialitat odontològica va 
estretament lligada a altres especialitats com la periodòncia, estètica, 
ortodòncia i odontologia conservadora.

REHABILITACIÓ ORAL





EMBLANQUIMENT

El procés d’emblanquiment es pot realitzar en una sola sessió clínica d’una 
hora de duració o bé a nivell domiciliari, poguent aconseguir un aclariment 
entre 6 i 7 tons. És un procediment innocu per a les dents si es realitza sota 
control i supervisió constants

LAMINATS DE CERÀMICA

Els laminats o carilles són unes fines capes de ceràmica o composite fetes a 
mida per cada pacient i que s’adhereixen a la part visible de la dent. Permeten 
recuperar o millorar l’estètica en casos de dents fosques, desgastades o 
trencades, amb petites malposicions o bé, si es vol tancar espai entre dents.

REJUVENIMENT DENTAL

Les petites erosions o desgastos que apareixen a les dents amb els anys, poden 
tenir una solució ràpida i senzilla. Així es recupera en una sola sessió i sense 
necessitat d’administrar cap anestèsia,  la forma original de la dent amb 
l’aplicació de resines d’última generació que s’adhereix a la dent natural.

ALTRES TRACTAMENTS D’ESTÈTICA QUE REALITZEM A CLÍNICA CERVERA: 

• Tractament de la Retracció o recessió gingival.

• Tractament del Somriure gingival.

• Tractament amb Incrustacions i obturacions directes sobre la dent.

ESTÈTICA DENTAL





LA IMPORTÀNCIA DEL DIAGNÒSTIC

La primera visita o visita de diagnòstic, és la més important que realitza el 
pacient a la nostra clínica. Per això, el nostre desig és que durant aquesta 
visita compti amb totes les facilitats possibles i se senti perfectament guiat i 
assistit.

És en aquest moment quan es recullen totes les dades necessàries per 
realitzar un diagnòstic precís que ens permeti oferir al pacient les 
alternatives possibles de tractament prèviament estudiades. 

Per tant, és una visita que requereix el temps necessari per realitzar una 
exploració minuciosa de dents, genives i oclusió. Es prenen radiografies, 
fotografies, registres de la dentició i, si és necessari, un escàner 3D per 
visualitzar els ossos maxil·lars amb  precisió. 

A continuació, s’estudien i presenten les diferents possibilitats de tractament 
amb l’objectiu que cada pacient pugui triar el tractament que més s’adapti a 
les seves necessitats de salut, funcionals i estètiques.

PRIMERA VISITA

PRIMERA 
VISITA DE 
QUALITAT

PRIMERA 
VISITA DE 
QUALITAT



Periodòncia - Implants dentals

Rehabilitació oral - Emblanquiment 

Estètica dental - Radiologia digital

TAC - Sedació Conscient

Quan una persona es posa a les nostres mans, l’objectiu que 

ens marquem tot l’equip és que no només ens recordi com un 

grup de professionals que ens ocupem de solucionar el seu 

problema dental sinó que perduri el record de com es va sentir 

de ben cuidat amb nosaltres des del primer a l’últim dia.

Dr. Santiago Cervera

C/ Migdia, 53 - 55 baixos · 17003 Girona                                                    info@clinicacervera.es · www.clinicacervera.cat

Telèfon d’atenció al pacient: 972 211 727

Segueix-nos al http://www.facebook.com/ClinicaCerveraGirona
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