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Llicenciat Odontologia. UB 1997

•

Màster Oclusió i Rehabilitació Oral. UB. 1999

•

Dr. En Odontologia UB. 2009

•

Prof. Associat UB.

•

Prof. Màster Oclusió i Rehabilitació Oral. UB. Unitat de
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OBJECTIUS:
Donar a conèixer quin és l’estat actual de la Odontologia del Son per aquells professionals no iniciats
i actualitzar a aquells ja iniciats amb el tema.
Ser capaç de reconèixer els trastorns del son que ens afecten com a odontòlegs.
Conèixer les opcions terapèutiques en cada cas.
Ser capaç de prendre els registres per confeccionar un DAM, instal·lar-lo i monitoritzar-lo.

PROGRAMA:
a. El Son: fisiologia, tècniques d’estudi, classificació dels trastorns del son.
a.1.

La importància i l’estructura del son humà.

a.2.

Classificació dels trastorns del son, actualització.

a.3.

Estudis del son: la polisomnografía, concepte i interpretració per a odontòlegs.

a.4.

Trastorns respiratoris del son. Síndrome d’Apnea-Hipoapnea del Son (SAHS). Definició,

etiopatogènia, criteris diagnòstics, prevalença i impacte en la qualitat de vida.
b.

Paper i responsabilitats de l’odontòleg en el tractament del ronc i la SAHS.
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b.1.

Alternatives terapèutiques. La Pressió d’Aire Positiva Contínua (CPAP) i altres

opcions.
b.2.

Els dispositius intraorals, història i importància.

b.3.

Dispositius d’Avançament Mandibular (DAM). Mecanisme d’actuació, tipus i

característiques.
b.4.

Algorisme de maneig del pacient amb ronc o SAHS, situació actual. Proposta

d’un protocol d’actuació per a odontologia.
b.5.

Presentació de la Guia Espanyola de Pràctica Clínica sobre el tractament de

la Síndrome d'Apnea del Son amb Dispositius d'Avançament Mandibular
1.- La importància i l’estructura del son humà

INFORMACIÓ PRàCTICA
HORARI:
DIA 23 de 16,00 a 20,00 hs
DIA 24 de 9,00 a 13,00 hs
PREU INSCRIPCIONS:
Col·legiats COEC: 50,00 €
Col·legiats altres Col·legis: 100,00 €
Col·legiats COEC menys de dos anys de col·legiació: Gratuït
AFORAMENT
Plazas limitadas
LLOC
Auditori COEC
Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya
Travessera de Gràcia, 93-95 · 08006 Barcelona
http://www.coec.cat/ca/

