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CONSENTIMENT INFORMAT PER A LA REHABILITACIÓ  
ORAL MITJANÇANT IMPLANTS OSTEOINTEGRATS 

 
Aquest document serveix perquè vostè, o qui el representi, doni el seu consentiment a aquesta intervenció. Això significa que 
vostè ens autoritza a realitzar-la. Vostè pot retirar aquest consentiment quan ho desitgi. Signar-lo no l’obliga a fer-se la 
intervenció. Del seu rebuig no es derivarà cap conseqüència adversa respecte a la qualitat de la resta de l’atenció rebuda. 
Abans de signar, és important que llegeixi a poc a poc la informació següent. 

 
EN QUÈ CONSISTEIX. PER A QUÈ SERVEIX: 
Restaurar la pèrdua d’un o diverses dents mitjançant la col·locació d’una pròtesi fixa o removible 
connectada als implants que s’“integren” a l’ós dels maxil·lars superior o inferior.  
 
COM ES REALITZA: PROCEDIMENT 
• Anestèsia local: Aquesta intervenció es realitza sota anestèsia local (mitjançant una injecció) i no 
precisa hospitalització. En ocasions es pot realitzar sota sedació  (a més de l’anestesia local) per a 
major comoditat del pacient (en aquest cas no podrà conduir i haurà de venir acompanyat). 
• Cirurgia: A continuació es procedeix a la col·locació intraòsia de l’implant sobre el que se muntarà 
la pròtesi dental (fixa o removible). 
 
QUINS EFECTES LI PRODUIRÀ: 
Després d’un període de molèsties i incapacitat funcional el pacient tindrà un major número de dents 
sobre els que es col·locarà una pròtesi amb majors garanties a llarg termini i una milloria estètica. 
  
Però, malgrat els implants osteointegrats han estat àmpliament utilitzats a tot el món des de fa més de 
20 anys, i són un procediment considerat segur per a la comunitat científica internacional existeixen 
complicacions potencials d’aquest procediment quirúrgic, que inclouen: 

- Dehiscència de sutura. 
- Manca d’integració de l’implant amb l’ós que el voreja, amb la consegüent pèrdua precoç o 

tardana dels implants, i la possible modificació de la pròtesi planificada. 
- Impossibilitat de col·locar un implant a la localització prevista per les característiques de l’ós 

romanent. 
- En casos excepcionals, amb atròfia important òssia, pot produir-se una fractura mandibular 

que requereixi tractament ulterior. 
- Fractura de l‘implant o d’algun component de la pròtesi. 
- Complicacions inherents a la pròtesi dental: no compliment de les expectatives estètiques, 

dificultat per a la fonació...  
 
EN QUÈ LI BENEFICIARÀ: 
Restaurar les funcions masticatòria, estètica, oclusal i funcional del pacient.  
Es pretén una millora de l’aspecte estètic, funcional i masticatori del pacient.  
 
ALTRES ALTERNATIVES DISPONIBLES: 
Depenent de la quantitat de peces romanents es podrien plantejar altres tractaments protèsics, a 
vegades precedits per un tractament d’ortodòncia que millori la distribució de les dents. 
 
QUINS RISCOS TÉ: 
Qualsevol actuació mèdica té riscos. La major part de les vegades els riscos no es materialitzen, i la 
intervenció no produeix danys o efectes secundaris no desitjats. Però a vegades no és així. Per 
aquest motiu és important que vostè conegui els riscos que poden aparèixer  en aquest procés o 
intervenció. 
 
ELS MÉS FREQÜENTS:  
- Dolor postoperatori. 
- Hematomes (blaus) i inflor de la zona.  
- Hemorràgies intra o postoperatòries.  
- Dany a les dents veïnes.  
- Infecció dels teixits o de l’ós.  
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CONSENTIMENT INFORMAT PER A LA 
REHABILITACIÓ ORAL MITJANÇANT  IMPLANTS 

OSTEOINTEGRATS 
 
ELS MÉS GREUS:  
- Luxació (desplaçament i separació d’un ós de la seva articulació) o alteracions articulars. 
- Ferides a l’interior de la galta, llengua o paladar.  
- Lesió nerviosa que provoqui hipoestèsia o anestèsia, temporal o permanent, del llavi inferior, 
superior, mentó, dents, geniva i/o llengua.  
- Osteítis i Sinusitis.  
- Comunicacions entre la boca i el nas o els sins maxil·lars.  
- Fractures òssies.  
- Desplaçament de dents a estructures veïnes.  
- Empassat o aspiració de dents o materials odontològics.  
- Trencament d’instruments.  
- Obertura o infecció dels punts de sutura.  
 
 
PROBLEMES AMB L’ANESTÈSIA: És molt estrany patir algun tipus d’al·lèrgia (tant localitzada com 
generalitzada), malgrat això és possible reaccions al·lèrgiques a l’anestèsic d’intensitat variable 
(inclòs shock anafilàctic, de greus conseqüències (inclosa la mort). Se li preguntarà específicament 
sobre els seus antecedents. Especialment, si en alguna ocasió no va tolerar bé l’anestèsia local. Si 
s’utiliza adrenalina a la intervenció (per a disminuir el sagnat de la zona) alguns pacients són molt 
sensibles, percebent nerviosisme o palpitacions. 
En cas de sedació, ha de saber els riscos que tot procediment d’anestèsia o sedació comporta: 
alteracions cardíaques, respiratòries, metabòliques i neurològiques i fins i tot, malgrat que molt rar,  
risc d’aturada cardiorespiratòria. 
 
ELS DERIVATS DELS SEUS PROBLEMES DE SALUT: 
 
 
SITUACIONS ESPECIALS QUE HAN DE SER TINGUDES EN COM PTE: 
Poden existir circumstàncies que augmentin la freqüència i gravetat de riscos i complicacions. 
Aquestes circumstàncies han de ser comunicades al seu metge, perquè siguin valorades. És 
important conèixer les seves possibles al·lèrgies a medicaments, si té alteracions de la coagulació de 
la sang i les malalties que pateixi. Comuniqui també els medicaments que estigui prenent. 
 
ALTRES INFORMACIONS D’INTERÉS (a considerar per el/ la professional): 
 
 
 
SIGNATURA DEL CONSENTIMENT: Després de llegir aquesta fulla informativa i de realitzar les 
preguntes que desitgi, ha de signar una fulla de consentiment autoritzant la tècnica proposada.  
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CONSENTIMENT INFORMAT PER A LA 
REHABILITACIÓ ORAL MITJANÇANT IMPLANTS 

OSTEOINTEGRATS 
 

  

ACEPTACIÓN/DENEGACIÓN DE CONSENTIMIENTO, FIRMAS Y P OSIBILIDAD 

DE REVOCACIÓN 

 
ACEPTACIÓ/DENEGACIÓ DE CONSENTIMENT, SIGNATURES I P OSSIBILITAT 

DE REVOCACIÓ 

 
DATA:.........../ .........../ ............. 
 
Sr./Sra./......................................................................................................................................................
(NOM I COGNOMS DEL PACIENT)    D.N.I.: ….................................  
 
Sr./Sra./......................................................................................................................................................
(NOM I COGNOMS DEL REPRESENTANT LEGAL/FAMILIAR/PERSONA AMB ALTRE VINCULACIÓ DE FET 
(incapacitat del pacient per consentir o denegar, ja sigui per minoria d’edat, incapacitat legal o incompetència, 
indicació del caràcter amb què intervé (pare, mare, tutor, etc.)) 
 

D.N.I.: …….............................. 
 

NOM DEL PROFESSIONAL SANITARIO QUE INFORMA: 

Sr./Sra/....................................................................................................................................................... 
Nº COL·LEGIAT: ............................. 
 
Declaro que: 
� He estat informat de manera comprensible de la naturalesa i els riscos del procediment esmentat, 
així com de les seves alternatives.  
� Estic satisfet amb la informació rebuda. He pogut  formular totes les preguntes que he cregut 
convenients, i m’han estat aclarits tots els meu dubtes. 
� Conseqüentment, dono el meu consentiment per a la seva realització sabent que puc revocar-lo en 
qualsevol moment  signant la denegació/ revocació si arribés el cas. 
� Si sorgís alguna situació d'urgència, que requerís algun procediment diferent del que he estat 
informat, autoritzo a l'equip mèdic a realitzar-lo  sense consentiment previ. 
 
 
 
Signatura del pacient   Signatura Representant Lega l  Signatura del Professional 
 
 
 
 
 
 
 

DENEGACIÓ O REVOCACIÓ DE CONSENTIMENT 

Després de ser informat/da de la naturalesa i riscos del procediment proposat, manifesto de forma 
lliure i conscient  la meva DENEGACIÓ/REVOCACIÓ DE CONSENTIMENT per a la seva realització, 
fent-me responsable de les conseqüències que puguin derivar-se d’aquesta decisió. 
 
Signatura del Pacient  Signatura Representant Legal   Signatura del Professional 
 


