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En casos d’alteracions estètiques de la 
geniva es poden realitzar tècniques de 
remodelat gingival per aconseguir un 
somriure més estètic.

RETRACCIÓ DE GENIVA
Utilitzant tècniques de microcirurgia, 
aconseguim augmentar el volum de la 
geniva i cobrir dents que mostren les arrels, 

mitjançant un petit empelt del propi 
pacient.

SOMRIURE GINGIVAL
Quan la geniva està sobredimensionada 
es pot remodelar per aconseguir un 
tamany adequat de les dents i reposicio-
nar la geniva al lloc ideal, evitant la seva 
sobreexposició.

Periodòncia · Implantologia · Salut dental



EMBLANQUIMENT

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

Mitjançant l’aplicació de gels oxidants 
s’aconsegueix millorar la tonalitat i el color 
de dents que han patit enfosquiment i 
modificacions del seu color amb el pas del 
temps. 
Abans de començar l’emblanquiment és 
imprescindible una visita amb el profes-
sional per valorar tipus de tractament a 
realitzar, que ha d’estar supervisat en tot 

moment per personal qualificat i format en 
aquests procediments.  

REQUERIMENTS PREVIS
Bona higiene oral
Profilaxis (higiene professional) prèvia al 
tractament
Salut bucodental: absència de càries i/o 
patologies gingivals

LAMINATS
Els laminats o carilles són fines capes de porcellana o composite fetes a mida per 
cada pacient i que s’adhereixen de forma no invasiva a la part visible de la dent, 
millorant l’estètica del nostre somriure. 

INDICACIONS
Millorar l’estètica de dents enfosquides
Canviar la forma, color o tamany de les dents
Restaurar dents desgastades o trencades
Corregir lleugeres alteracions de posició
Tancar diastemes (espai entre dents)
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