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ls doctors Rosa Mas i 
Ignasi Gil-Vernet són al 
capdavant de la clínica 
dental Gil-Vernet, i se-
gueixen molt de prop 

totes les innovacions que s’incor-
poren en el món de la salut dental 
perquè entenen que l’evolució de 
la seva professió els empeny a co-
nèixer en tot moment les noves 
tecnologies i a incorporar-les al 
seu sector. Això fa que sigui un 
dels centres pioners en la integra-
ció de noves tècniques dentals i de 
tots aquells tractaments que aju-
den a millorar i perfeccionar ser-
veis, com el de la implantologia. 

La Clínica Gil-Vernet Mas va 
obrir el 1983 a la plaça del Progrés 
i actualment està vinculada a la 
Policlínica Treton. Es dedica a la 
medicina regenerativa, la cirurgia 
guiada i la tecnologia dental Cad 
Cam, que són tres de les innovaci-
ons que garanteixen que avui dia 
el rebuig dels tractaments implan-

tològics estigui per sota de l’1%.  
El doctor Gil-Vernet reconeix 

que la medicina regenerativa ha 
estat tota una revolució, com a al-
ternativa a la cirurgia, perquè, a 
hores d’ara, per exemple, ja és pos-
sible renovar l’os o el teixit malmès 
de la mandíbula amb plasma ric 
amb factors de creixement del 
propi pacient. Per al cirurgià i im-
plantòleg, els casos més habituals 
on utilitzen aquest tractament en 
cirurgia maxil·lofacial i oral són 
aquells que busquen la regenera-
ció de l’os i dels teixits tous. Una 
teràpia indicada per a pacients 
que tinguin poca densitat òssia, 
que necessitin un empelt per a la 
col·locació d’implants i també per 
als casos de tractaments per mi-
llorar els defectes periodentals i de 
dolor a l’articulació temporoman-
dibular. 

Tanmateix, la possibilitat de 
processar la informació que con-
té un TAC per ordinador permet al 

cirurgià situar els implants abans 
de la intervenció i fabricar unes 
guies quirúrgiques, que permeten 

fer una cirurgia més segura, ràpi-
da i menys invasiva.  

El final d’un tractament d’im-
plants es culmina amb la col·loca-
ció de la pròtesi i és quan el paci-
ent comprova el resultat definitiu. 
La tecnologia dental Cad Cam 
capta directament imatges de la 
boca del pacient, evitant les mo-
lèsties dels tradicionals motlles de 
silicona o alginat per a la presa de 
mides de la dentadura. Gràcies a 
aquest sistema, aconsegueixen 
una solució per a cada rehabilita-

ció, l’ús de tot tipus de materials, 
un major ajust i una durada supe-
rior de les pròtesis. “Així mateix 
hem aconseguit reduir el temps de 
col·locació de qualsevol pròtesi. 
Actualment, podem col·locar una 
pròtesi sobre implant en una set-
mana.” //


