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Una higiene dental consisteix en 
enretirar el tàrtar i les taques de la 
corona superficial de la dent, és a dir, 
la part de la dent que sobresurt de 
la geniva. Aquest procediment és un 
dels més habituals a les clíniques 
dentals, ja que a part de que la hi-
giene bucal és essencial per l’estè-
tica de la dentadura  també és 

important per la salut de la boca, que 
a més a més està estretament rela-
cionada amb el bon funcionament de 
l’aparell digestiu i fins i tot de l’apa-
rell cardiovascular.   

Donada doncs la freqüència i la 
notorietat d’aquesta operació, Cris-
tina Talló Ortodòncia ha decidit in-
vertir en Guided Biofilm Therapy, un 
kit fabricat a Suïssa que facilita i mi-
llora el protocol de la intervenció. 
GBT ajuda la conservació de les 
dents, els implants i les pròtesis, i 
permet diferents tractaments enfo-
cats a la prevenció de càries, trac-
tament de taques i neteja. Tots els 

instruments estan pensats per acon-
seguir els millors resultats de la ma-
nera més ràpida i còmoda pel paci-
ent possible. Ofereix a més un trac-
tament enfocat a cada pacient en 
particular, diferenciant per exemple 
entre les dents de llet, les restaura-
cions, els brackets, els implants... 

Amb la GBT, una neteja bucal 
consisteix en una serie de passos 
senzills. En primer lloc, es sondeja i 
s’examina cada cas clínic per saber 
quin tractament s’ha d’aplicar. Des-
prés d’esbandir la boca amb un glo-
peig, es revela el biofilm (comuni-
tats de microorganismes que s’han 

d’eliminar) utilitzant el Biofilm Dis-
closer, un producte que forma part 
de l’equip GBT.  Després comença la 
higiene en si amb l’ús de l’Airflow, 
un esprai  que expulsa eritritol en 
pols a pressió, un sucre naturalment 
present a la fruita que a diferencia 
del bicarbonat clàssic i altres pastes 
abrasives és molt respectuós amb 
la dent i la geniva. Així s’elimina 
completament el biofilm de les ge-
nives, la llengua, el paladar i les 
dents.  

Després es pot eliminar el tàrtar 
restant amb l’instrument Piezon, 
que a diferència d’altres tècniques 

aconsegueix l’extracció del càlcul 
sense que sigui dolorós. A més, no 
fa malbé les superfícies dentals ni 
els teixits suaus, essent mínima-
ment invasiu amb el ciment radicu-
lar (un teixit que es forma al voltant 
de l’arrel) i utilitza aigua tempera-
da per evitar la hipersensibilitat. 

La GBT representa un canvi radi-
cal ja que assegura que la neteja 
dental no sigui una experiència ni 
dolorosa ni incòmoda pel pacient. 
La tecnologia dels aparells simplifi-
ca el procés fent que es torni més 
agradable, suau, ràpid, i en general 
més eficient. 

Una neteja bucal millor i més segura 
amb el nou kit Guided Biofilm Therapy
La tecnologia dels aparells simplifica el procés fent que es torni més agradable, suau, ràpid, i en general 
més eficient amb un resultat excel·lent per al pacient, amb una experiència còmoda i indolora
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