
Consultori de salut bucodental
La Isabel ha finalitzat els estudis de TCAI i ha assolit el títol oficial que 
la capacita per poder treballar, entre d’altres llocs, en gabinets de salut 
bucodental tant públics com privats. Ha començat a treballar a la clínica 
odontològica de la Dra. Pilar Rodríguez, i el seu horari de feina és de 
dilluns a divendres, de les 8:30h fins les 14:30h. La clínica disposa d’una 
entrada on es troba la recepció amb un equip informàtic per a la gestió 
administrativa (agenda, comandes, factures, etc.). A la clínica també hi 
trobem un despatx multifuncional en el qual s’exposen les històries clíni-
ques dels pacients per consensuar un tractament adequat, i que també 
es fa servir per rebre de manera individualitzada als pacients i poder 
explicar-los-hi el tractament proposat. Compta també amb una sala d’es-
pera en la qual hi ha una zona preparada per a nens. Així mateix, té sales 
paraclíniques (de raigs X i de pròtesis dental) i tres sales clíniques o ga-
binets dentals. Les especialitats que cobreixen els professionals d’aques-
ta clínica inclouen:

– Odontologia general (restauradora, profilaxis, pròtesis...).
– Odontopediatria.
– Ortodòncia.
– Implantologia.

El gabinet bucodental està organitzat en tres espais de treball, en una disposició semitancada. Un d’aquests espais 
està dissenyat específicament per a tractaments d’ortodòncia i d’odontopediatria. Les funcions que la Isabel haurà 
de realitzar  durant la seva jornada laboral seran les següents:

–  Recepció i preparació del pacient.
–  Gestió de l’agenda diària de cites.
–  Control i gestió de comandes.
–  Manteniment dels equips del gabinet bucodental. 
–  Col·laboració amb els dentistes en la realització de les 

diferents tècniques que li siguin sol·licitades.
–  Preparació dels instruments i del material que cal utilit-

zar en les tècniques que s’apliquen durant la jornada.
–  Esterilització i desinfecció del material i instrumental 

utilitzat, així com de les superfícies del gabinet.
–  Preparació dels materials i instruments en finalitzar la 

jornada per poder ser utilitzats en dies posteriors.

 1.	Quins són els professionals que treballen directament amb el pacient? 
 2.	Quines són les funcions administratives que ha de dur a terme la Isabel? 
 3.		Quines són les funcions assistencials que ha de realitzar la Isabel abans de l’arribada del pacient? I quan arribi 

el pacient?
 4.	Quines són les funcions que ha de realitzar la Isabel durant la realització de la tècnica? I quan ha acabat?
 5.	Quins aspectes ha de cuidar la Isabel pel que fa a la seva imatge personal?
 6.	Indica les funcions de manteniment que ha de realitzar la Isabel.

?
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Relació amb el pacient
L’arribada del primer pacient es produeix conforme estava progra-
mada, a les 10:00 hores. Es tracta d’un home de 45 anys que ha 
vingut per a una neteja i una revisió. Serà atès per la Dra. Pilar 
Rodríguez.

 7. Quines dades ha de recollir la fitxa clínica del pacient? 
 8. Què és el consentiment informat? Com ha de realitzar-se?
 9. On es transfereixen les dades obtingudes en l’exploració del pacient?
10. On es recull la situació que presenta el pacient, el tractament i el pressupost?
11. Quina actuació haurà de realitzar la Isabel si el pacient presenta ansietat?

?

La butaca dental
Cada gabinet de la clínica està format per una butaca dental, més el 
mobiliari auxiliar i els elements adaptables a la butaca.

12.		Descriu la unitat de control d’una 
butaca dental.

13.  Quins són els elements adapta-
bles de la butaca dental?

14.		Especifica les funcions del pedal 
en relació amb el funcionament 
de la butaca.

15.  Quins són els moviments amb els 
quals es treballa habitualment a la 
butaca dental?

16.		Com és el sistema d’aspiració d’una 
butaca dental?

17.  Quina és la diferència entre una 
turbina i un micromotor?

18.		Quin material ha de preparar la 
Isabel per a la realització de la tèc-
nica prevista?

19.  Com ha de col·locar la Isabel les 
freses a la turbina i al contra- 
angle?

20.  Explica quines tasques de mante-
niment ha de dur a terme la Isa-
bel pel que fa a:
a)	 Als	mobles	del	gabinet.
b)	 A	la	butaca	dental.
c)	 A	l’instrumental	rotatori.

?
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27. Indica les posicions de treball de l’odontòleg i del TCAI.
28. Com ha d’acomodar la Isabel al pacient a la butaca dental?
29. Quins moviments es realitzen durant els procediments de treball?
30. Quin sistema de codificació ens facilita la representació de la tècnica del traspàs de l’instrumental?
31. Quines formes existeixen per recollir un instrument?
32. Quines precaucions ha de tenir la Isabel en la transferència de l’instrumental?
33. Com ha de col·locar la Isabel l’instrumental a la safata?

?

La doctora Rodríguez i la Isabel passen moltes hores al gabinet den-
tal, i han d’aplicar els principis de l’ergonomia a la seva feina.

34.  Com es transfereix un instrument? Com ha de transferir 
dos instruments?

35.  Com intercanvia l’instrumental rotatori?
36.  Com transfereix un material dental?
37.  Quines formes d’aguantar la cànula d’aspiració de fluïts 

existeixen?
38.  Com ha de transferir la xeringa d’anestèsia a la doctora? I 

la doctora a la Isabel?

?

La Isabel ha de transferir l’instrumental a la doctora Rodríguez.

39.  Indica quines mesures de prevenció ha d’adoptar en el 
cas de manipular:

– Mercuri.
– Glutaraldehid.
– Les	llums	halògenes	de	les	làmpades	de	polimeritzar.
– Agents	infecciosos	(virus	i	bactèries).

?

La Isabel manipula nombrosos agents químics, físics i bio-
lògics.

21. Explica la seqüència que es realitza en una clínica dental pel que fa al procés d’higiene de l’instrumental.
22. Quins desinfectants són més utilitzats a la clínica dental?
23. Com es prepara la cubeta d’ultrasons?
24. Quins mètodes d’esterilització s’utilitzen a la clínica dental?
25. Quins són els controls d’esterilització recomanats per l’ADA? Explica’ls.
26.  Amb quin tipus de recipients per recollir residus ha de comptar la clínica dental de la doctora Rodríguez?

?

Neteja, desinfecció i esterilització
Una de les funcions de la Isabel és la neteja, desinfecció i esterilit-
zació de tot l’instrumental i material utilitzat, per deixar-lo a punt 
abans de l’arribada d’altres pacients.
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