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Suggeriments didàctics 

En aquesta unitat didàctica s’explica la distribució del consultori de salut bucodental amb 

l’objectiu que l’alumne es familiaritzi amb els espais i les tasques que realitzarà com a 

TCAI. 

En primer lloc, s’hi expliquen els diferents tipus de consultes dentals i les àrees de treball 

que les conformen: sales generals, sala clínica i sala paraclínica. Es para especial atenció 

a la importància de tenir cura que l’ambient del consultori dental resulti relaxat i còmode 

tant per als pacients com per als professionals que hi treballen. A més, s’hi descriu la 

butaca odontològica i les seves parts, així com les tasques per al seu manteniment que ha 

de dur a terme el TCAI. S’hi expliquen també el funcionament del material rotatori 

(turbina i micromotor) de la unitat de control de la butaca. 

Per acabar, s’hi exposen les tasques necessàries per al manteniment de les diferents àrees 

de treball del consultori dental: gabinet, sala de màquines, sala paraclínica i butaca 

dental. D’altra banda, s’hi expliquen també les funcions del TCAI respecte de la 

documentació clínica i semi clínica del pacient. 

Al llarg de la unitat es plantegen activitats (resoltes en aquest solucionari), exemples i 

casos pràctics resolts que ajudaran als alumnes a adquirir, consolidar i ampliar els 

continguts. 

Per finalitzar la unitat es proposen activitats i casos finals de recapitulació per ajudar a 

consolidar els continguts tractats. Així mateix, l’avaluació final ajudarà a l’alumnat a 

valorar el seu progrés i identificar les possibles mancances que pugui tenir. 

Els materials complementaris de què disposem són: 

– Presentacions multimèdia: són presentacions en PowerPoint per donar suport a les 

explicacions, amb l’ajuda d’un ordinador i un projector. 

– Generador de proves d’avaluació: són exàmens tipus test.  

A continuació, es mostra una taula resum amb tots els recursos per a aquesta unitat: 

 

Recursos de la Unitat 2 

Recursos multimèdia Presentacions multimèdia 

Proves d’avaluació Avaluacions tipus test 
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Per resoldre el repte s’aconsella treballar en petits grups i amb la tècnica cooperativa 

Situació-problema. Mitjançant aquesta tècnica aconseguim contextualitzar 

l’aprenentatge i desenvolupar la capacitat dels alumnes per resoldre problemes. 

Passos: 

- S’exposa als alumnes una situació problemàtica relacionada amb els continguts de la 

unitat. 

- Els alumnes, individualment, dediquen uns minuts a cercar una possible solució. 

- En petit grup, debaten les diferents solucions i cerquen una resposta consensuada. 

- Un portaveu de cada grup exposa a la classe la o les solucions que han debatut. 

 

Casos pràctics  
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Resumeix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tancat o individual 

Obert 

Semitancat 

Sales generals 

Sala clínica o gabinet 

Sala paraclínica 

Àrea de descans 

Vestuari i servei del 

personal 
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Respatller seient, reposapeus, base, 

pedal, unitat de control (safata 

portainstruments, mànega o xeringa 

de triple funció), escopidera, aixeta, 

elements adaptables (unitat 

d’ultrasons, sistema d’aspiració, 

làmpada dental, instrumental 

rotatori). 
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Resol  

Consultori de salut bucodental 

1·· Indica en el teu quadern com han de ser les condicions adequades 
d’una consulta dental 

L’ambient del consultori dental ha de procurar la relaxació i la comoditat del 

pacient i dels professionals que hi treballen. Per això, es recomanable tenir cura 

dels factors ambientals a fi que no resultin agressius. Entre ells, cal destacar: 

la temperatura ambiental, la il·luminació, els colors de la consulta, el nivell de 

soroll, la vestimenta dels professionals.  

Totes les dependències han d’estar adaptades per a l’accés de persones 

minusvàlides, amb portes amb l’amplada adient i rampes d’accés. El consultori 

dental ha de gaudir d’un sistema de comunicació interna a través del personal 

de recepció i els intercomunicadors. 

2·· Enumera en el teu quadern els tipus de consultoris dentals que 
existeixen, tot analitzant-ne els avantatges i els inconvenients.  

A la següent taula s’expliquen els avantatges i inconvenients dels diferents tipus 

de consultoris: 

 

Consultoris Avantatges Inconvenients 

Tancat o 

individual 

- Es conserva la privacitat, per la qual cosa 

resulta indicat per a adults.  

- Permet l’atenció exclusiva d’un pacient. 

- Permet la realització de radiografies.  

- Es necessita més espai i 

material, ja que obliga a duplicar 

els aparells si es pretén tenir 

més d’un gabinet. 

Obert - Requereix de menys espai. 

- Permet atendre a diversos pacients de 

forma simultània.   

- Disminueix el nombre d’instruments 

necessaris, ja que es comparteixen entre 

diverses butaques dentals. Per exemple: 

làmpades halògenes, vibrador d’ amalgama, 

etcètera.  

- Permet disminuir l’ansietat del pacient, ja 

que està en contacte amb altres pacients.  

- Es perd privacitat, per la qual 

cosa resulta més indicat per a 

infants, amb els quals fins i tot 

suposa una ajuda. 

- Dificulta la realització de 

radiografies a la zona de treball.  

Semitancat -  Permet  optimitzar el treball i els aparells 

de la clínica.  

-  Permet  disminuir l’ansietat del pacient, ja 

que està en contacte parcial amb altres 

pacients. 

- Es perd privacitat. 

- Dificulta la realització de 

radiografies a la zona de treball.  



 

6 

 

Consultori de salut bucodental 

©
 M

A
C

M
IL

L
A

N
 E

d
u

c
a

ti
o

n
 

3···Descriu en el teu quadern els elements que formen part d’una sala 
clínica o gabinet. 

Els elements que formen part d’una sala clínica o gabinet són: 

– Butaca odontològica.  

– Aparell per realitzar radiografies intraorals.  

– Aigüera. 

– Recipients per a la classificació dels residus clínics i tòxics. 

– Mobiliari per a l’emmagatzematge de l’instrumental en condicions adequades. 

– Sistema de visió de radiografies.  

– Instrumental de mà. 

– Elements d’higiene personal  

– Butaca dental 

4·· Enumera les característiques ambientals que ha de tenir un consultori 
de salut bucodental, raona el perquè de cadascuna. 

Un consultori de salut bucodental ambiental ha de tenir cura que els següents 

factors ambientals no resultin agressius: la temperatura, la il·luminació, colors 

del consultori, el nivell de soroll i la vestimenta dels professionals.  

5·· Analitza les característiques que ha de tenir l’entrada d’un consultori de 
salut dental tenint en compte que és la primera impressió que rep tot 
pacient. 

Ha de permetre el fàcil accés a la resta de dependències de la clínica tant als 

pacients com als professionals. A més, ha de facilitar l’accés de cadires de rodes 

i estar adaptada a pacients amb discapacitat. 

6·· Resumeix les àrees que conformen la sala paraclínica d’un consultori 
de salut bucodental. 

Les àrees de la sala paraclínica són: sala de neteja, desinfecció i esterilització, 

magatzem i sala de raigs.  

Butaca dental 

7    Resumeix en el teu quadern les parts de la butaca dental, descriu-ne 
els diferents elements i moviments. 

Les parts d’un butaca dental són les següents: 

– Capçal: és un element articulat on el pacient recolza el cap.  

– Respatller. 

– Seient i reposapeus: llocs on el pacient s’asseu i situa les cames li els peus.  

– Base: va connectada amb les canonades d’aigua, aire, connexions 

elèctriques, desguassos i presa de terra. 

– Pedal: controla els moviments que pot realitzar la butaca dental. 

– Unitat de control: és un dispositiu que permet a l’odontòleg accedir als 

instruments rotatoris i controls. A dins hi trobem l’escopidora que serveix 

perquè el pacient elimini la saliva i s’esbandeixi, aixeta per omplir un vas 

d’aigua, d’un sol ús, a fi que el pacient pugui esbandir-se.  
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La butaca es composa, a més, d’altres elements adaptables: 

– Unitat d’ultrasons. 

– Sistema d’aspiració: pot ser de baixa o alta potència.  

–Làmpada dental: posseeix una pantalla protectora o filtre per disminuir la 

intensitat de llum. 

– Instrumental rotatori: unit a les mànegues de l’equip dental. 

8 En el teu quadern de pràctiques, fes un resum de la història de la butaca 
dental. Pots completar la informació a la següent pàgina d’Internet: 
https://guadentis.com/historia-del-sillon-dental/. 

Les primeres butaques dentals van ser modificacions d’una butaca i s’atribueix a 

Josiah Flagg el 1790, qui va afegir-hi un reposacaps mòbil i va fer més ample el 

reposabraços per a la col·locació de l’instrumental. La primera butaca dental 

mecànica comptava amb un seient i la part posterior reclinable, mirall per 

il·luminar i reposapeus, fet que augmentava el confort del pacient i millorava la 

feina del professional. 

La primera butaca dental que permetia l’elevació i el descens, així com una 
escopidora amb aigua corrent, data del 1860 i va ser la butaca Whitcomb. 
El 1877 va aparèixer la primera butaca amb un mecanisme hidràulic tipus 

bomba, que a més permetia la feina tant de professionals destres com 

esquerrans, mentre que el 1904 es va crear el que es va anomenar “butaca 

perfectament equilibrada”, perquè es feia servir oli a la base per a la seva 

mobilitat. 

La primera butaca pediàtrica va aparèixer a la primera dècada del segle XX, i 

amb l’augment de la consciència de la propagació de malalties les butaques van 

ser més asèptiques. El 1917 es defineix la butaca dental Nº 3 de White 

Diamond com la més “distintiva, compacta, completa i saludable”. El 1940 se 

substitueix la butaca de bombeig per la motoritzada, i el 1958 apareixen els 

primers models de butaques reclinables que permetien una odontologia a quatre 

mans i asseguda. 

En l’actualitat existeixen butaques dentals programables, ja que els moviments 

del respatller i el seient es realitzen per mitjà de botons en un panell de control o 

mitjançant un pedal. Són capaces de suportar fins a 250 kg de pes i presenten 

quatre posicions de treball programables, posada a zero i parada d’ emergència. 

Aquestes butaques poden funcionar amb motors elèctrics, que són els més 

usuals, o bé pneumàtics o mixtos. El pedal no està unit a la cadira i es pot 

ubicar lliurement. D’altra banda, el braç articulat que manté la taula de treball té 

moviments d’ascens i descens, està equilibrat i els seus moviments són suaus. 

Pel que fa a la capacitat instrumental, tenen tres sortides pneumàtiques, dues 

d’aigua per a la refrigeració (opcional una tercera), amb acobladors Borden 

(opcional Midwest o ISO-C). Una xeringa de triple funció i una làmpada LED de 

polimerització completen l’instrumental. 

9···Enumera el material rotatori d’un butaca dental i descriu-ne les 
característiques més rellevants. 

L’ instrumental rotatori de la butaca dental està format per: 

– Turbina: Instrument rotatori d’alta velocitat, que assoleix entre 100.000 i 

500.000 rpm. Aquesta velocitat és útil per eliminar els teixits durs de la dent, com 

l’esmalt, en els processos de tractament de càries. Té una forma lleugerament 

angulada per permetre un fàcil  accés a la dent. 
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– Micromotor: És un sistema rotatori de baixa velocitat, per la qual cosa el seu 

ús queda reservat per als teixits semidurs de la dent, com és el complex 

dentinopulpar. 

Manteniment del consultori dental 

10·· Escriu en el teu quadern les funcions del TCAI pel que fa al 
manteniment del gabinet dental. 
Una de les funcions del TCAI és mantenir nets i ordenats els equips i 

l’instrumental, així com comprovar-ne el correcte funcionament, per assegurar-

ne la durada i un servei prolongat.  

Ha de recollir el material sobrant que es troba als mobles, netejar i desinfectar 

les superfícies de treball, col·locar i classificar el material, preparar els materials 

necessaris per al proper pacient i netejar setmanalment els armaris del gabinet 

bucodental. 

A més, ha de llegir i conèixer les instruccions d’ús de la butaca dental i seguir 

les instruccions de manteniment de la butaca dental que consisteixen en la 

neteja d’escopidores i sistemes d’ aspiració, col·locació de pastilles 

antiescumògenes al sistema d’aspiració, comprovació del sistema d’il·luminació, 

neteja de la làmpada i dels mitjans de refracció de la llum, calibratge de la 

potència de les mànegues de l’equip dental, recollida i neteja de l’equip i posada 

a zero, i realitzar les operacions periòdiques necessàries de manteniment de 

l’equip. 

Respecte de l’instrumental rotatori, el TCAI ha de netejar i lubricar 

l’instrumental rotatori, posar-lo en funcionament el temps necessari per eliminar 

els excessos de lubricant que pugui tenir, comprovar la potència que reben els 

instruments rotatoris, així com el cabdal d’aigua i d’aire, realitzar les tasques de 

neteja prèvies a l’esterilització, utilitzar només freses de bona qualitat.  

Pel que fa a la sala de màquines (compressor i sistema d’aspiració., el TCAI 

purgarà setmanalment el compressor per eliminar l’agua que hi pugui haver a 

l’interior, apagarà el compressor i en comprovarà el buidat del circuit d’aire, 

apagarà el sistema d’aspiració, comprovarà que l’aire produït estigui lliure d’olis 

i, mensualment, netejarà o canviarà els filtres del sistema d’aspiració. 

A la sala paraclínica serà necessari netejar l’equip de raigs X assegurant-ne el 

correcte posicionament de les diferents parts, posar l’equip de raigs X panoràmic 

en posició de repòs, si hi ha sala de pròtesis, recollir el material i netejar els 

equips i les parets, col·locar el material de la sala de pròtesis en el lloc adequat i 

preparar-lo per a la jornada següent, ordenar el magatzem i comprovar les 

necessitats de material que s’hagin pogut crear. 

11···Enumera les funcions del TCAI, pel que fa al manteniment de la butaca 
dental. 

El TCAI ha de conèixer les instruccions d’ús de la butaca dental i realitzar les 

labors necessàries de manteniment: neteja d’escopidores i sistemes d’aspiració, 

col·locació de pastilles antiescumògenes, comprovació del sistema 

d’il·luminació, neteja de la làmpada i dels mitjans de refracció de la llum, 

calibratge de la potència de les mànegues de l’equip dental, recollida, neteja i 

posada a zero de l’equip, i realitzar les operacions periòdiques necessàries de 

manteniment de l’equip. 
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12···Escriu en el teu quadern les funcions que ha de realitzar un TCAI 
diàriament amb relació a la documentació clínica i no clínica. 

Amb relació a la documentació clínica i no clínica, el TCAI realitzarà diàriament 

la còpia de seguretat de les fitxes clíniques del pacient, de les imatges 

radiogràfiques, fotogràfiques i videogràfiques dels pacients. Aquestes còpies de 

seguretat poden ser realitzades a distància per empreses especialitzades que 

permetin el compliment de la LOPD. A més, hauran de comprovar 

telefònicament o per altres vies les cites de la jornada següent, actualitzar la 

facturació amb periodicitat setmanal, i crear i proporcionar les factures que 

demanin els pacients. 

Practica 

1   Per parelles realitzeu els següents moviments de la butaca dental: 

– D’ascens i descens. 

– Cap enrere i retorn. 

– Del recolzebraços, d’amunt cap avall.  

Resposta lliure. 

2   A la butaca dental i per parelles acomodeu a un pacient en la posició de 
Trendelenburg. Posteriorment enumera en el teu quadern en quins casos 
està indicada aquesta posició.  

Resposta lliure. 

3   En grups de dos alumnes realitzeu la neteja i el greixatge del material 

rotatori.  

Resposta lliure. 

4   A la butaca dental, realitzeu el protocol de col·locació de freses a la 
turbina i a la peça de mà. Resumeix en el teu quadern les diferències entre 
tots dos procediments.  

Resposta lliure. 

5   Realitzeu en grups de tres o quatre alumnes, distribuïts per parelles, el 
manteniment de la butaca dental després d’una consulta.  

Resposta lliure. 

6   Amb els materials i amb l’instrumental de l’aula de pràctiques, simuleu 
un petit magatzem d’un consultori dental. Distribuïu el material en calaixos 
o estants i procediu al seu etiquetat. 

Resposta lliure. 

7   Per parelles i a la butaca dental, comproveu el correcte funcionament 
dels següents elements: mànegues per a instruments rotatoris d’alta i  
baixa velocitat, escopidera, aixeta i xeringa de triple funció. 

Resposta lliure. 
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8   A la butaca dental de l’aula de pràctiques i per parelles, realitzeu les 
següents tasques: 

– Col·locació d’una funda en el capçal. 

– Realització de moviments parcials del capçal (amunt – avall). I dels 
recolzabraços (amunt – avall). 

Resposta lliure. 

9   A l’aula de pràctiques, simuleu la recollida i neteja dels mobles d’un 
gabinet després d’un dia de feina. 

Resposta lliure. 

9   Comproveu,, després d’una sessió d’un dia de feina, els següents 
elements de la consulta: 

– Compressor i sistema d’aspiració. 

– Còpia de seguretat de les fitxes clíniques dels pacients. 

– Equip de raigs X. 

Resposta lliure. 
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Posa’t a prova 

1. L’aparell per realitzar les 

radiografies intraorals es troba a: 

a. La sala d’espera.  

b. L’ entrada.  

c. La sala clínica. 

d. El despatx. 

2. A la sala de màquines hi 

trobem: 

a. El compressor. 

b. L’instrumental emmagatzemat. 

c. L’ instrumental de mà. 

d. Cap de les respostes anteriors és 

correcta. 

3. Quina part de la unitat dental 

no està connectada al 

compressor? 

a. L’escopidora. 

b. Les mànegues d’aspiració. 

c. Les mànegues de l’instrumental 

rotatori. 

d. La xeringa triple funció. 

4. Per aconseguir la posició de 

Trendelenburg en una butaca: 

a. Es mou el respatller de davant 

cap enrere. 

b. Es mou el capçal d’amunt cap 

avall. 

c. Es mou el seient cap amunt i el 

respatller cap enrere. 

d. Cap de les respostes anteriors és 

correcta. 

5. La turbina assoleix una 

velocitat de rotació de: 

a. 100-200 rpm. 

b. 100 000-500 000 rpm. 

c. 500-1000 rpm. 

d. 1000-2000 rpm. 

 

 

 

6. No és cert respecte del 

manteniment del compressor 

d’aire que: 

a. Calgui purgar-lo setmanalment. 

b. S’haguin de canviar els filtres 

segons les instruccions del 

fabricant. 

c. Calgui greixar-lo amb oli tots els 

dies en finalitzar la jornada. 

d. Calgui apagar-lo i encendre’l 

cada jornada. 

7. Quina és la resposta falsa 

respecte del manteniment de 

l’instrumental rotatori? 

a. Necessita ser netejat diàriament. 

b. Comprovar-ne el correcte 

funcionament. 

c. No és necessari realitzar un 

lubricat diari. 

d. Cal descartar i eliminar al 

contenidor corresponent les freses 

antigues. 

8. Es consideren elements 

adaptables a la butaca dental: 

a. Unitat d’ultrasons. 

b. Sistema d’aspiració. 

c. Làmpada dental d’il·luminació. 

d. Totes les respostes anteriors són 

correctes. 

9. La unitat de control és: 

a. Un element de la cadira dental. 

b. Un element de la sala d’espera. 

c. La que es troba a la sala de 

màquines. 

d. La que es troba a la sala 

paraclínica. 

10. En una sala paraclínica de la 

clínica dental hi trobem: 

a. La sala d’espera. 

b. El gabinet dental. 

c. El lavabo. 

d. La sala de raig X. 
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Aquesta sala està dotada amb equipament i instrumental apropiat als tipus de tractament que 
s’hi realitzen. Els elements que formen part del gabinet dental són: 

–Butaca odontològica. La butaca s’orientarà en l’amplada màxima de l’habitació. Estarà 

dotada de focus de llum, escopidora, sistema d’aspiració, unitat de control amb mànegues per a 
l’instrumental rotatori (turbina i micromotor amb contraangle o amb peça de mà). També hi 
haurà una xeringa multifunció (aigua, aire i esprai). 

–Aparell per realitzar radiografies intraorals. Es pot situar al capçal de la butaca o a les 
parets laterals. 

– Aigüera d’acer inoxidable. 

– Recipients per a la classificació dels residus clínics i tòxics. 

–Mobiliari per a l’emmagatzematge de l’instrumental en condicions adequades. Els 
armaris han de ser baixos, coberts per un taulell que actua de mostrador, amb unitats mòbils 
per aproximar-les a la butaca quan es necessitin. 

–Sistema de visió de radiografies. Si s’utilitza un sistema analògic, el negatoscopi és 
l’element més usual, però cada dia més s’imposa la tecnologia digital, per la qual cosa la 
presència de monitors és actualment un fet habitual en els gabinets bucodentals. 

–Instrumental de mà en nombre suficient per poder atendre diversos pacients sense necessitat 
de dur a terme els processos d’esterilització entre un pacient i el següent. 

–Elements d’higiene personal (detergent líquid en dosificador, tovalloles de paper d’un sol ús, 
etc.). 

 

 


