CURS D'AUXILIAR DE CLÍNICA DENTAL
Temari:
UNITAT 1: L'EQUIP DE SALUT DENTAL
1. Els professionals de la clínica dental i les seves funcions:
•

El cirurgià maxil·lofacial.

•

L’odontòleg o estomatòleg.

•

L’higienista dental.

•

El protèsic dental.

•

El recepcionista.

•

L’auxiliar dental.

2. El paper de l’auxiliar d’infermeria en relació amb la salut bucodental:
•

La salut bucodental en persones hospitalitzades.

•

La salut bucodental en persones grans.

•

La salut bucodental en pacients diabètics.

•

La salut bucodental a la consulta de pediatria.

3. La historia clínica dental.
•

Les dades de filiació.

•

Les dades clíniques.

•

Les dades economicoadministratives.

4. La distribució o cita dels pacients a la consulta dental.

UNITAT 2: EL CONSULTORI DENTAL
1. El consultori dental.
2. El material bàsic de la consulta dental.
3. Preparació i endreça del consultori.
•

Preparació.

•

Endreça.

UNITAT 3: ANATOMIA GENERAL DE LA CAVITAT BUCAL
1. Els ossos:
•

Referències especials per a l’estudi anatòmic.

•

Descripció dels ossos del crani i de la cara.

2. Els músculs.
3. Els nervis:
•

Les neurones.

•

Les cèl·lules de neuròglia.

•

Nervis relacionats amb la boca.

4. Les glàndules salivals.
5. Els sins paranasals.
6. Les parts de la boca i la llengua.
•

Les parts de la boca.

•

La llengua.

UNITAT 4: L'ESTRUCTURA DE LES DENTS
1. Anatomia i fisiologia dentals.
•

Estructura dentària.

•

Estructura del periodonci.

•

L’oclusió intermaxil·lar.

2. La dentició temporal i la dentició permanent.
•

Les dents.

•

Nomenclatura dentària.

•

L’erupció dental.

3. Les càries dentals i la dieta.

4. Malalties i lesions de la boca.
•

Malalties bucals.

•

Malalties generals amb manifestacions bucals.

5. Les malalties transmissibles a la consulta dental.
•

Les principals malalties transmissibles a la clínica dental.

•

El control de la infecció per VIH, VHB i VHC a la consulta dental.

6. Les mesures preventives en odontoestomatologia.

UNITAT 5: FARMACOLOGIA I CONTROL DEL DOLOR
1. Els anestèsics:
•

Els anestèsics locals en odontologia.

•

Els anestèsics generals.

2. Altres medicaments utilitzats en odontologia:
•

Els sedants.

•

Els analgèsics antiinflamatoris.

•

Els antibiòtics i antisèptics.

•

Els medicaments coagulants o hemostàtics.

•

Els medicaments d’urgències.

•

Altres medicaments.

UNITAT 6: MATERIALS DENTALS
1. Materials d’obturació:
•

Amalgames

•

Compòsits.

•

Adhesius dentals.

2. Materials d’impressió i buidatge:
•

Ceres d’impressió.

•

Alginats.

•

Silicones.

•

Polisulfurs i polièters.

•

Presa d’impressions.

•

El buidatge de les impressions.

3. Les pròtesis dentals:
•

Pròtesis fixes.

•

Pròtesis amovibles.

•

Cures de les pròtesis dentals.

•

Els implants dentals.

•

Els dispositius ortodòntics.

UNITAT 7: L'INSTRUMENTAL DENTAL ASSISTÈNCIA I
INSTRUMENTACIÓ EN OPERATÒRIA DENTAL
1. Instrumental d’exploració dental.
•

Instrumental per a anestèsia.

•

Instrumental de cirurgia bucal.

•

Instrumental per a activitats preventives.

•

Instrumental clínic de pròtesis.

•

Instrumental de periodòncia.

•

Instrumental d’odontologia conservadora.

•

Instrumental d’endodòncia.

•

Instrumental d’ortodòncia.

2. Assistència i instrumentació en operacions dentals:
•

Posicions de treball per a l’auxiliar dental i l’odontòleg.

•

La instrumentació.

UNITAT 8: FONAMENTS DE RADIOLOGIA BUCAL
1. La constitució de la matèria i les ones electromagnètiques.
2. Els raigs X:
•

Propietat dels raigs X.

•

Interacció dels raigs X amb la matèria: efectes secundaris i radioprotecció.

3. La radiologia dental:
•

Processament i obtenció de la imatge radiogràfica.

•

Tècniques radiogràfiques dentals.

UNITAT 9: PREVENCIÓ I MANTENIMENT DE LA SALUT DENTAL
1. La placa bacteriana:
•

Etapes de formació de la placa bacteriana.

•

Detecció de la placa bacteriana.

•

Els hàbits higiènics: el consum de sucre.

2. El raspall de dents:
•

Mètodes de raspallat de dents.

•

Els raspalls de dents i els col·lutoris.

3. La seda dental.
4. La fluoració:
•

Tècnica d’aplicació del fluor en forma de gel.

•

Ús de fluorurs en forma de col·lutoris.

5. Segelladors.

PRÀCTIQUES D'AUXILIAR DE CLÍNICA DENTAL:
PRÀCTICA Nº 1: Presa d’impressions
PRÀCTICA Nº 2: Colada de la impressió
PRÀCTICA Nº 3: Posicionament de les plaques intraorals.

PRÀCTICA Nº 4: Fitxa odontològica.
PRÀCTICA Nº 5: Reconeixement de diferents instruments segons el tractament
odontològic.
PRÀCTICA Nº 6: Transferències d’instruments.
PRÀCTICA Nº 7: Disposició del material.

PRÀCTIQUES D'AUXILIAR DE CLÍNICA DENTAL EXTERNES I VOLUNTÀRIES
Escola d’Oficis Catalunya disposa de convenis i acords amb diferents empreses del sector,
centres sanitaris privats, perquè els nostres alumnes puguin completar la seva formació
professional amb el màxim rigor i qualitat. Posaràs en funcionament els coneixements
adquirits durant el Curs d’Auxiliar de Clínica Dental amb pràctiques en centres
reconeguts.
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