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Aquestes recomanacions van dirigides als cuidadors 
de les persones discapacitades que necessiten una 
ajuda parcial o total per raspallar-se les dents .  

 



Primer... uns conceptes bàsics! 

   

   



PER A QUÈ FEM SERVIR LA BOCA?   

Mengem 

Parlem 

Somriem  

Respirem 

 

  



LA BOCA NO NOMÉS TÉ DENTS! 

LLENGUA 

GENIVES 

DENTS 



PARTS DE LA BOCA 

1.  DENTS. 

2.  LLENGUA  I ELS TEIXITS TOUS: 

  Genives.  

 Llavis.  

 Mucosa dels llavis. 



PARTS DE LA DENT 



 DENTICIÓ TEMPORAL  

• Dura dels 6 mesos als  2 anys. 

• En total tenim: 

  8 Incisius 

  4 Canins 

  8 Molars  

 

 

20 dents 



 DENTICIÓ PERMANENT 

 Als 12 anys ja tenim la dentició definitiva  (28 peces).                                                   

Als 18 anys pot sortir el queixal del seny (32 dents). 

 32 dents  



PARTS DE LA BOCA  

La llengua i els 

 teixits tous 
  



QUÈ HEM DE SABER DE LA GENIVA? 

  La geniva és l’estructura que dona suport a les 
dents. 



Una  geniva sana NO ha de sagnar 



Per què  sagna la geniva? 



Perquè sagna la geniva??? 

  - Mala higiene. Acumul de placa. 

   - Com efecte secundari d’una infecció o malaltia :Diabètics  

   - Determinats medicaments  

   - Canvis hormonals ,embaràs 

   - Portadors de pròtesi dentals o aparells d'ortodòncia  

   - Estres 



QUÈ PODEM FER? 

2. RASPALLAR LES DENTS 

1.  CONTROLAR LA DIETA  

3. REVISIONS DENTALS  



SABEM COM ES RASPALLEN LES DENTS? 
 
Per fer o aplicar una tècnica el primer es coneixer-la bé. 
 
 



AMB UN RASPALL DE DENTS!!!!!!!! 

   Al 1223 un mestre de zen japonès explicava que havia vist monjos xinesos netejar-se les 
dents amb raspalls fets de pels de cua de cavall unides a un mànec d’os de bou. 

  Al 1498 l’emperador de Xina Hongzhi de la dinastia Ming, va patentar el raspall dents. 

  Era un raspall fet amb un conjunts de serres de porc inserides  a una peça d’os o de bambú. 

  Al ser les serres mes dures permetien una millor higiene . 



CONSELLS GENERALS 

• Hem de començar a raspallar les dents quan ens surten les 
primeres (dents de llet). 

• Cal raspallar les dents tots els dies, després de cada 
menjada, al menys 2 vegades al dia. 

• La raspallada més important és la de la nit, abans d’anar a 
dormir. 

• El temps del raspallat és el necessari per poder netejar totes 
les dents per tots les costats. 

• Quan ens acabem de raspallar les dents passem la llengua 
per totes les superfícies i comprovem que estan llises. 

 

 



COM HA DE SER EL RASPALL DE DENTS? 
 
La forma i mida del raspall dependrà de l’edat i de les  nostres habilitats, 
per fer els moviments del raspallat. 
 
 Capçal del raspall: 
 
- Dependrà de la mida de la boca i de la capacitat de la persona per obrir-
la.  
 
- No ha de ser més llarg que l’amplada dels dos incisius centrals superiors.  
 
- Per a un adult un raspall de dents per a  nens, amb el capçal petit,  pot 
facilitar el raspallat de les zones mes difícils de la boca. 

 



COM HA DE SER EL RASPALL DE DENTS? 

- Cal triar el raspall més adequat  per aconseguir una bona 

higiene bucal, respectant les necessitats especials de cada 
persona. 

- Filaments del raspall: Han de  ser suaus i de puntes 

arrodonides.  

-  Cal canviar el raspall quan els filaments hagin canviat la seva 
forma original o estiguin oberts.  



                  RASPALL ELÈCTRIC 

Els raspall de dents elèctric i els raspalls amb capçals especials 
també poden ser una alternativa. 
 
Aquest raspalls funcionen d’una forma diferent. És important 
saber com utilitzar-los abans de fer-los servir. 
 
 



QUIN TIPUS DE RASPALL? 
Hi ha evidència que és millor usar un raspall elèctric que un manual. 

     PERÒ:    Cal utilitzar-los bé, seguint les instruccions. 

                    No són més ràpids que els manuals. 

 



PASTA DE DENTS I COLUTORIS 
 

Els podem classificar: 
 
- Cosmètics  

 
- Medicament : 
 
                 - Manteniment. 
 
                 - Tractament. 

 



 

- Raspallem a la mateixa hora i de la mateixa manera tots els dies, perquè es 
transformi en una part de la rutina diària.  És millor fer-ho dins dels horaris 
habituals dedicats a la higiene personal. 

 

- Podem posar una cançó o música que li agradi, per fer més agradable el 
moment del raspallat. 

 

- Cal identificar el què li agrada i el què no : 

  Els sorolls, colors, olors i sobretot el gust. 

 

 

Raspallar les dents ha de ser una expressió de cura i carinyo. 

 

 

 

CONSELLS GENERALS PER  L’HIGIENE ORAL 

 A PERSONES AMB DISCAPACITAT. 



COM HEM DE  RASPALLAR LES DENTS? 

1. Busquem un lloc còmode i il·luminat, i l’adaptem als 
requeriments de la persona (cadira, elements de contenció, 
etc..)  

 

2. Ens hem de rentar les mans i si la persona discapacitada pot 
col.laborar, també s’ha de rentar les mans. 

 

3. Preparem els elements que usarem per fer 

 la higiene bucal.   

 



4. Posem la pasta de dents al raspall (en cas que l’usem). 

 
5. Acompanyem  a la persona durant el raspallat assegurant que 
netegi totes les superfícies de les dents. Si ell no pot, ho fem 
nosaltres.  
 

6. Hem d’usar la tècnica adequada per cada cas, considerant que 
el més important és que totes les superfícies de les dents quedin 
netes. 

 

COM HEM DE  RASPALLAR LES DENTS? 



 
7. Netegem la llengua amb el raspall o amb una gassa. 
 
8. Si hem fer servir pasta de dents ens hem d’assegurar 
d’eliminar els excessos.  
 
9. Assequem els llavis i la cara.  
 
10. Rentem els raspall amb aigua, l’espolsem i el guardem en 
posició vertical, amb el capçal cara amunt perquè s’assequi.  

COM HEM DE  RASPALLAR LES DENTS? 



 
 
  

CARACTERÍSTIQUES DEL RASPALLAT DE                    
DENTS SEGONS EL GRAU D’AJUDA 

 
 
 



 
RASPALLAT AMB AJUDA PARCIAL 

 
La persona pot respallarse les dents, però necessita ajuda per 
fer un raspallat correcte. 
 
- L’ajuda dependrà de les habilitats de la persona. 
 
- Podem guiar-lo mentre es raspalla  amb la paraula o agafant-li     
la mà. 

 
- El podem posar davant del mirall perquè vegi els moviments 
dels raspall. 

 



 

          RASPALLAT AMB AJUDA PARCIAL 
 
 
- És important la forma com  agafa el raspall, com el posa a la 
boca, i que els moviments que fa siguin adequats  per netejar 
totes les superfícies de totes les dents. 
 
- Podem colocar-nos darrera o una mica al costat, i agafar-li la 
mà per guiar i/o corregir els moviments que fa. 
 
- Hem de buscar la posició més còmoda pels dos. 
 
- Al acabar li demanem que passi la llengua per les dents i que 
ens digui si les nota fines i llises. 



        EL MÀNEC DEL RASPALL 

 
Es recomana que sigui ferm perquè puguem subjectar-lo bé. 
 
La forma i mida, dependrà de les habilitats que tingui la persona 
per agafar i moure el raspall. 
 
Pot adaptar-se a les necessitats de cada persona, es pot fer més 
llarg o més ample, amb mitjans casolans. 

  



RASPALLS ADAPTATS 



QUÈ NO S’HA DE FER………………………? 



 RASPALLAT AMB AJUDA TOTAL  

- La persona no pot raspallar-se les dents, i 
som nosaltres els que li fem la higiene oral. 
 
- Ens hem d’assegurar que està còmoda i que 
té el cap fixe. Si cal demanem que ens ajudin. 
 

- Si la persona està en cadira de rodes, ens 
col·locarem darrera de la cadira. Podem seure 
amb un coixí a la falda i inclinar la cadira fins 
recolzar-la  sobre el coixí.  

 

 

 



 

       RASPALLAT AMB AJUDA TOTAL  
 

 

Si la persona està al llit, ens col·loquem al costat del llit. 

 

Per començar a raspallar, separem la galta i intentem raspallar 
totes les dents amb moviments suaus. 

 

Si no podem raspallar totes les dents en una sessió, ho fem en 
sessions separades, tenim en compte que hem netejat a la 
darrera vegada. 



RASPALLAT AMB AJUDA TOTAL 



COM SUPERAR ALGUNS PROBLEMES QUE   ENS 
PODEM TROBAR DURANT EL RASPALLAT  

Mossegar el raspall: 
 
Si la persona mossega el raspall, en podem fer servir d’un altre 
per continuar el raspallat. No la forcem perquè el deixi anar, ja 
ho farà espontàniament. 
 
Un “apoia mossegada” pot ajudar  a la persona a obrir  la boca i 
no mossegar el raspall.  
 
Hi ha diferents tipus “d’apoia mossegada”. Es poden fer amb uns 
pals de gelat i gases. 
 

 







COM SUPERAR ALGUNS PROBLEMES QUE   ENS 
PODEM TROBAR DURANT EL RASPALLAT  



• Un altre  alternativa es utilitzar un “apoia 
mossegada”de material plàstic . 

•  Ha de  tenir al menys 20 cm de llarg per poder-lo 
agafar bé mentre raspallem.  

COM SUPERAR ALGUNS PROBLEMES QUE   ENS 

PODEM TROBAR DURANT EL RASPALLAT  



SANGRAT DE GENIVES 

• Hem de raspallar les dents encara que la geniva sagni. 
 
• Raspallem suaument i al cap del temps veurem com el sagnat 

disminueix . 
 
• Si les genives continuen sagnant, cal consultar amb el 

dentista. 
 
• El normal és que amb un raspall en bon estat, fent un 

raspallar suau i constant, al cap del temps, les genives 
recuperin el color rosat i desapareixi el sagnat. 



MOVIMENTS DE LA LLENGUA 

 

La llengua i els llavis poden treure el raspall fora de la boca. Per 
controlar aquests moviments, utilitzem “l’apoia mossegada” per 
moure la llengua o el llavi durant el raspallat. 

Cal paciència i perseverància per aconseguir-ho. 

 

És important protegir els dits, per evitar mossegades accidentals. 



NÀUSEES I VÒMITS 

Per  reduir las nàusees i  vòmits durant el 
raspallat, comencem fent un massatge de les 
genives, la llengua i les galtes per anar 
preparant a la persona a les sensacions del 
raspallat, començant sempre per fora de les 
dents. 
 



RESISTÈNCIA AL RESPALLAT 
 
 
Per disminuir la resistència que pot provocar el raspallat, primer hem de fer que 
la persona es familiaritzi amb el raspall, que el toqui, que jugui amb ell, i se'l posi 
a la boca. 
 
També podem tocar les genives amb el dit, amb una gasa o amb una esponja, per 
simular la sensació del raspallat. Recordem protegir els dits! 
 
Quan veiem que ja està familiaritzat amb el raspall, comencem a raspallar les 
dents suaument. 
 
Augmentem poc a poc la duració del raspallat fins que aconseguim netejar les 
dents. 
 
El procés ha de ser lent i suau, respectant les necessitats i reaccions de l’altre 
persona. 
 
Relacionem el raspallat amb estímuls agradables, horaris i llocs còmodes. 

 



  Rentar la dentadura amb aigua, desprès de cada 
menjada. 

  Una vegada al dia, millor per la nit rentar-la amb 
aigua i sabó (el dels plats); usar un raspall. 

HIGIENE DE LA PRÒTESI 



COLUTORIS 

• Els utilitzarem si son necessaris, en cap 
moment substitueixin al raspallat. 

• Per ser efectius, han d’estar un minut a la 
boca. 

 

 


