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CONTINGUT Hogar Dental  

Mitjançant el producte Llar Dental, "Gestió Integral de Xarxes Assistencials S.L." (GIRA) posa 
a disposició dels clients (usuaris) un servei dental amb les següents característiques i 
continguts:   

Clients (Usuaris) de Hogar Dental: el Titular (Client contractant) i els seus 4 Beneficiaris.  

- Com Titular: la persona física que hagi contractat Hogar Dental. 

- Com Beneficiaris: totes aquelles persones, fins a un màxim de 4 per cada titular, que 

s'hagin donat d'alta a Hogar Dental. 

El Titular (Client contractant) podrà designar, en qualsevol moment, en https://hogardental.es/, 
els 4 BENEFICIARIS que desitgi per a aquest servei, els quals rebran les prestacions en les 
mateixes condicions que ell. 

Els BENEFICIARIS podran donar-se d'alta directament, en qualsevol moment, en 

https://hogardental.es/, amb tan sols indicar el titular de referència.  

FÀCIL I CÒMODE ACCÉS:  

Una vegada que el Titular (Client contractant) i/o els seus beneficiaris s'hagin donat d'alta 

podran fer ús de Hogar Dental:  

• Des del seu ordinador, tablet o mòbil amb tan sols introduir el seu número de 

DNI/NIF/NIE al web de Hogar Dental: https://hogardental.es/  

• Anant a la clínica de la Xarxa que desitgi amb el seu DNI/NIF/NIE. 

XARXA D'ÀMBIT NACIONAL DE GRAN CAPIL.LARITAT, CONFORMADA PER MÉS DE 

1.900 CLÍNIQUES DENTALS I 13.500 PROFESSIONALS. 

EL MAJOR COMPARADOR D'OFERTES I PROMOCIONS DE TRACTAMENTS DENTALS 

DEL MERCAT: MÉS DE 14.000 A TOT EL TERRITORI NACIONAL.  

ASSESSORAMENT EN LÍNIA AMB LA CLÍNICA SELECCIONADA.  

PLA DE SALUT BUCAL INFANTIL PER ALS FILLS MENORS DE 16 ANYS DEL TITULAR 

(CLIENT CONTRACTANT) I DE LES SEVES BENEFICIARIS.  

IMPORTANTS AVANTATGES I ESTALVIS: 
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1. Preus màxims garantits en la totalitat de les clíniques de la xarxa, notablement 
inferiors als del mercat. 

  

2. 38 serveis gratuïts a totes les clíniques i 5 addicionals a les clíniques del Pla  
Infantil:  

  

o Ajustaments oclusals i protèsics "per a tractaments realitzats en clínica".  

o Obertura i drenatge d'abscessos "per a tractaments realitzats en clínica".  

o Caixa d'ortodòncia "per a tractaments realitzats en clínica".  

o Cimentat intraradicular de monyons pre protèsics "per a tractaments realitzats en 

clínica".  

o Capellans "per a tractaments realitzats en clínica".  

o Diagnòstic de abrasions dentàries / lesions d'origen no cariogènic.  

o Diagnòstic i prevenció de xerostomía.  

o Dues revisions anuals menors de 16 anys a "clíniques del Pla Infantil".  

o Educació per a la higiene dental i tècnica de raspallat.  

o Ensenyament de autoexamen preventiu de càncer oral.  

o Ensenyament de pautes alimentàries per a prevenció de càries.  

o Ensenyament de tècniques de prevenció periodontal.  

o Ensenyament del maneig de pròtesis.  

o Ensenyament de l'ús de la seda dental.  

o Examen inicial, diagnòstic i pressupost.  

o Exploració i diagnòstic de rehabilitació protèsica "per a tractaments realitzats en 
clínica".  

o Extraccions periodontals sense necessitat de cirurgia (excloses cordals o peces 

incloses).  

o Neteja de boca anual sobre periodonci sa (detartraje).  

o Muntatge en articular semiajustable "per a tractaments realitzats en clínica".  

o Primera visita per reconèixer pacient (ortodòncia).  

o Primera visita per reconèixer pacient (ATM).  

o Primera visita per reconèixer pacient en "clíniques del Pla Infantil".  

o Obturació Provisional "per a tractaments realitzats en clínica".  

o Polit d'amalgama.  

o Radiografia d'aleta "per a tractaments realitzats en clínica".  

o Radiografia intraoral "per a tractaments realitzats en clínica".  

o Radiografia intraoral en "clíniques del Pla Infantil".  

o Radiografia oclusal "per a tractaments realitzats en clínica".  

o Recementado del mantenidor "per a tractaments realitzats en clínica".  

o Recementado del mantenidor "per a tractaments realitzats en clíniques del Pla 

infantil".  

o Reposició de bràquets autolligables "per a tractaments realitzats en clínica".  

o Reposició de bràquets estètics "per a tractaments realitzats en clínica".  

o Reposició de bràquets metàl·lics "per a tractaments realitzats en clínica".  

o Reposició de bràquets transparents "per a tractaments realitzats en clínica".  

o Retirada de punts.  

o Tallat selectiu "per a tractaments realitzats en clínica".  
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o Presa de biòpsia "per a tractaments realitzats en clínica".  

o Presa de registres intermaxil·lars "per a tractaments realitzats en clínica".  

o Topificación de fluor a "clíniques del Pla Infantil".  

o Cargol de cimentació "per a tractaments realitzats en clínica".  

o Cargol de cicatrització "per a tractaments realitzats en clínica".  

o Visita de revisió.  

o Visita d'urgència.  

  

3. Fins uns altres 9 serveis gratuïts addicionals en funció de la clínica que hagi 

seleccionat:  
  

o Cimentat i recementado de corones o ponts.  

o Diagnòstic precoç del càncer bucal.  

o Diagnòstic i sondatge.  

o Aixecament de ponts.  

o Obturació en dents temporals.  

o Ortopantomografia digital (digital/analògica).  

o Selladors oclusals.  

o Teleradiografia digital (digital/analògica).  

o Tinció i índexs de plaques.  

  

4. Ampli i detallat contingut d'informació perquè els TITULARS (Clients contractants) 

i els seus BENEFICIARIS puguin seleccionar les clíniques dentals a què desitgen 

acudir:  
  

o Localització, horaris, especialitats, vista de les clíniques, obertura els dissabtes, 

períodes de vacances...  

o Nombre de gratuïtats, promocions i ofertes, tractaments d'odontologia avançada, 

compromisos de garantia, preus més avantatjosos inferiors als màxims.  

  
5. Continguts i suports especialment dissenyats per a una major i millor tutela i 

orientació dels TITULARS (Clients contractants) i els seus BENEFICIARIS, 

imprimibles, descarregables i certificats per les clíniques:  
  

o Drets del pacient.  

o Codi de Bones Pràctiques.  

o Glossari de termes dentals.  

o Qüestionaris de qualitat.  

o Definició i contingut de cada gratuïtat.  

o Detall dels preus màxims aplicables per especialitats, actes i tractaments dentals. 

o Definició i contingut de les ofertes i promocions.  

o Definició i contingut dels tractaments d'odontologia avançada i dels compromisos 
de garantia.  
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Llevat de les gratuïtats acceptades per cada clínica, serà de compte de l'CLIENT/USUARI 
(Titular o beneficiari), el pagament dels honoraris professionals corresponents a la clínica 
dental pels serveis i tractaments dentals que aquesta els hagi prestat.  
  
GIRA no assumeix cap responsabilitat derivada de la prestació dels serveis dentals per les 
clíniques que haguessin atès els clients (Usuaris), corresponent en tot cas aquesta 
responsabilitat a la clínica prestadora de el servei.  

  


