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Atenció odontològica en totes les 
àrees de la salut bucodental



Oferim tant a persones adultes com a infants  
el tractament més adient per a cada cas, amb 
la màxima qualitat i la tecnologia i els materials 
més avançats. 



Especialitats

— Periodòncia

— Implants

— Cirurgia oral

— Ortodòncia infantil i adults

— Odontopediatria / Odontonadó

— Odontologia restauradora i estètica (pròtesi)

— Endodòncia

— Odontologia preventiva

— Odontologia integral

— Odontologia geriàtrica i pacients amb necessitats especials

— Medicina oral

Qui som?
La Clínica Universitària d’Odontologia (CUO) de la Universitat 
Internacional de Catalunya (UIC Barcelona), situada al Campus 
Sant Cugat, és una clínica dental que ofereix atenció odontològica 
en totes les àrees relatives a la salut bucodental, des dels tres 
mesos d’edat fins a adults. Com a clínica universitària, les visites i 
els tractaments els fan alumnes de grau i de postgrau o de màster 
de la Facultat d’Odontologia sota la supervisió del professorat 
docent.

La Clínica disposa de 88 boxs i de les tecnologies més 
innovadores, que permeten oferir tractaments personalitzats per a 
cada pacient.

Per què la CUO?
1. T’oferim un servei integral que cobreix totes les àrees de 
l’odontologia.

2. Disposem d’instal·lacions i materials de primer nivell, amb les 
tècniques de tractament i

diagnòstic més avançades.

3. Última tecnologia a la teva disposició.

3. Treballem en assajos clínics i altres projectes de recerca.

4. Atenem pacients a partir dels tres mesos d’edat.

Atenció personalitzada  
amb tractaments adaptats  
a cada pacient.



Instal·lacions i equipaments

A la nostra Clínica Universitària d’Odontologia (CUO) disposem 
de 88 boxs dentals d’última generació, tots equipats amb 
la tecnologia més capdavantera. A més a més, tenim boxs 
preparats per realitzar cirurgies, atendre pacients amb necessitats 
especials, per dur a terme la sedació conscient, etc.

Disposem, també, d’un laboratori de preclínica amb 95 
simuladors odontològics i radiologia digital. Aquest laboratori 
permet, amb un gran realisme, exercir l’odontologia abans 
d’actuar sobre el pacient. És especialment rellevant l’adquisició 
d’un equipament de simulació de realitat virtual (Simodont). 
Amb aquest aparell s’introdueix la realitat virtual en les pràctiques 
preclíniques dels estudiants, que els ajuda a millorar en la seva 
formació i la docència.

Disposem, a més a més, del laboratori protèsic equipat amb les 
últimes tecnologies CAD-CAM per donar servei a totes les àrees 
de l’odontologia. Els equips, entre d’altres, queengloba aquest 
laboratori són:

— Escàners intraorals

— Impressores 3D

— Programes de disseny dental

— Microscopis clínics

Per a les proves complementàries, disposem de radiologia 
intraoral i captadors d’imatges digitals a cada box. A més 
a més, en un dels boxs, hi ha un equip integrat de televisió per 
retransmetre intervencions.

Hi ha, així mateix, dues sales de diagnòstic per la imatge, amb 
tres equips de radiologia 3D amb els quals es poden fer 
ortopantomografies, teleradiografies laterals i frontals de crani i 
CBCT/TAC.

A les instal·lacions de la CUO, també disposem d’una sala de 
planificació digital de tractaments, un magatzem informatitzat 
per a l’entrega i la recollida de material i un servei complet 
d’esterilització de tot el material i instrumental mèdic utilitzat.

La Clínica, a més a més, disposa d’un laboratori de recerca en 
odontologia.

I, a banda de totes aquestes instal·lacions i aparells, la Universitat 
té convenis amb la indústria del sector dental, farmacèutic i mèdic 
per potenciar l’R+D+i (Recerca, Desenvolupament i Innovació).



Què oferim
La Clínica Universitària d’Odontologia ofereix una atenció 
integral i personalitzada als pacients de totes les edats, ja que 
està formada per un equip humà que té una clara vocació de 
servei per millorar la salut bucodental de les persones.

En tractar-se d’una clínica universitària podem oferir uns preus 
competitius adaptats a les necessitats de la societat. Alhora, 
els nostres pacients també tenen l’oportunitat de participar en 
estudis clínics de primer nivell. 

Horari 
Horari: de dilluns a divendres de 8.00 h a 22.00 h / dissabtes, de 
8.00 h a 14.00 h

*Exceptuant les vacances de Setmana Santa, Nadal i els 
dissabtes de juny a agost

Durant el mes d’agost l’horari d’atenció clínica serà de dilluns a 
divendres de 8.00 h a 14.00 h

Atenció
— Primera visita gratuïta

— Ampli horari d’atenció clínica

— Totes les especialitats dins l’àmbit de la salut bucodental



Tecnologia de vanguarda per a tots els 

públics 

La Clínica Universitària d’Odontologia (CUO) ofereix una 
atenció integral i personalitzada als pacients de totes les 
edats, ja que està formada per un equip humà que té una 
clara vocació de servei per millorar la salut bucodental de 
les persones.

En tractar-se d’una clínica universitària podem oferir uns 
preus competitius adaptats a les necessitats de la societat. 
Alhora, els nostres pacients també tenen l’oportunitat de
participar en estudis clínics de primer nivell.
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