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מכתב פתיחה
שלום לכם.
אם אתם קוראים חוברת זו יש סיכוי סביר שאתם או מי ממכיריכם לקה
במחלת חניכיים .מחלות חניכיים מכונות גם “הרוצח השקט” של השיניים.
דר’ מאיר אבירם

ברוב המקרים אנשים אינם חשים במחלה עד שמאוחר מדי .אחרים חשים
בה ,אך אינם יודעים שמדובר במחלה .חוברת זו נועדה לאפשר לכם לקבל

יותר מידע על מחלות חניכיים ,הסיבות להן ,והפתרונות העומדים היום לרשותנו.
כמו שתבינו בהמשך ,היחידי שבאמת יכול להציל אתכם מהמחלה הוא ...אתם .כן ,רק אתם יכולים
להציל את עצמכם מהמחלה .לרופא השיניים או למומחה החניכיים יש אמנם תפקיד חשוב ,אולם
מכיוון שהטיפול במחלת חניכיים הוא עניין יומיומי ,בעוד שהמומחה או הרופא יפגשו אתכם רק אחת
לתקופה ,ההקפדה שלכם על הטיפול בבית היא המפתח האמיתי להצלחה.
במרפאותינו אנו שמים דגש על מתן טיפולי שיניים שישרדו זמן ארוך ככל הניתן ואף נותנים לכם
תעודת אחריות חתומה .כדי שהטיפולים שביצענו ישרדו ,גם תמיכת החניכיים בשולי הסתימות,
הכתרים והשתלים שאנו שמים חייבות להיות תקינות .נסיגת חניכיים עשויה לקלקל את המראה
האסתטי של הטיפול שביצענו ,ולעיתים אף לגרום לכישלונו.
זאת ועוד ,למחלות חניכיים השפעה גדולה על כלל מערכות הגוף ,וקיומן מסכן את בריאותכם
הכללית ,כפי שיפורט בהמשך .קראו היטב ,והרגישו חופשיים להתקשר אלינו ולשאול שאלות.

אם נתקלת באחת התופעות הבאות,
יתכן ויש לך מחלת חניכיים:

בברכה:
דר’ מאיר אבירם
מנהל מרפאות “טיפול בחיוך”

דימום מהחניכיים בעת צחצוח.
כאב בחניכיים.
שיניים ניידות.
רואים חשיפה של שורשי השיניים עקב
נסיגה.
ריח לא נעים מהפה.
רגישות גבוהה בשיניים לחום וקור.

מרפאת “טיפול בחיוך” סניף ראשון לציון 03-9678778

4

מה גורם למחלות חניכיים?
מחלות חניכיים ,או בלשון מקצועית
מחלות

פריודונטליות,

זיהומיות

הנגרמות

הן
ע”י

מחלות
חיידקים

הנמצאים בחלל הפה.
פעילות החיידקים פוגעת ברקמות
התומכות

בשן,

בחניכיים

ובעצם

התומכת בשיניים .למחלה מספר
שלבים ,ונעמוד עליהם בהמשך.
בפה של כל אדם ניתן למצוא  200-400זנים שונים של חיידקים .חלקם שותפים לגרימת מחלות
חניכיים.
כשהחיידקים מתרבים ,הם “גרים” זה מעל זה בשכבות ורבדים .רובד החיידקים נקרא :פלאק
( .)Plaqueאת רובד החיידקים המצטבר סביב השן אנו יכולים לעיתים לראות גם בעצמנו .תוכלו
להעביר את קצה הציפורן על שולי השן סמוך לחניכיים ולראות על קצה הציפורן את השכבה הלבנה
המצטברת בה .שכבה לבנה זו היא רובד החיידקים.
בנוסף ניתן להבחין על גבי שולי השיניים בשכבה של אבנית שמצטברת בחיבור השן והחניכיים.
קל יותר להבחין בשכבה זו בחלק הפנימי של השיניים הקדמיות התחתונות .מקור האבנית הוא
בשקיעת מינרלים הנמצאים ברוק על גבי השיניים .תהליך זה מזכיר מאד את המתרחש בקומקום
להרתחת מים .המינרלים שבמים מצטברים על שולי הקומקום ,ויש להסירם או שתיפגע פעילות
הקומקום .בפה ,גורמת האבנית לפגיעה ברקמת החניכיים הצמודה לשן ,הסיבים המחברים בין
השן לעצם נהרסים והעצם סביב שורש השן נספגת.
שיניים שהעצם סביבן נספגה ,מתחילות להתנדנד וסופן לעקירה אם לא יטופלו בזמן.
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שלבים בהתפתחות המחלה
במצב בריא

אנו יכולים לראות כי השן יושבת בתוך

העצם של הלסת .בינה לבין הלסת קיימים סיבים המשמשים
חניכיים

כבולמי זעזועים .סיבים אלו נקראים  .PDLמבחוץ ,החניכיים
עוטפים את העצם ואת שולי השן .בין החניכיים לבין השן קיים
כיס קטן ,שעומקו עד  1.5מ”מ .ניתן לראות מצב בריא זה

סיבי
PDL

בתמונה משמאל .מכשיר הנקרא “פרוב” מוחדר בין החניכיים

עצם

לשן ומסייע למדוד את עומק הכיס .כאשר אנו מזניחים את
ההיגיינה של הפה שלנו ,אנו פותחים פתח למחלה לתקוף את
החניכיים שלנו.

בשלב ראשון

החיידקים מתיישבים על החניכיים

ויוצרים רובד .במקביל מצטברת בשולי החניכיים והשן שכבה של
אבנית .החניכיים מנסים להילחם בגירוי ונוצרת דלקת חניכיים.
דלקת חניכיים נקראת גם ג’ינג’יביטיס ( .)Gingivitisשלב זה

אבנית

מאופיין בדימום מהחניכיים בעת הצחצוח .החניכיים נפוחות,
אדומות ואינן בריאות למראה.
שלב זה של המחלה הוא קל לטיפול .עומק הכיס עשוי להעמיק
עד ל 3-מ”מ ,אך באמצעות שמירה על היגיינה טובה (צחצוח,
חוט דנטאלי ,קיסמים ועוד) ניתן לעצור את ההתדרדרות ואף
להחזיר את המצב לקדמותו .בנוסף חובה להקפיד על ניקוי
אבנית תקופתי אצל שיננית .עוד על הדרך הנכונה לשמירה על
היגיינת הפה והדרכה לצחצוח נכון ניתן לקרוא באחד הפרקים
הבאים ,או לראות סרטון הדרכה באתר “מרפאות שיניים
מומלצות בישראל”.

בשלב שני

נסיגת
עצם
מתפתחים בין השיניים לחניכיים כיסים

עמוקים יותר .כיסים בין החניכיים לשיניים הם כאמור עניין טבעי,
אולם כאשר עומקם מגיע ל 5-מ”מ ,אין לאדם אפשרות לנקות
את הכיסים ולשמור עליהם בכוחות עצמו .סיבי מברשת השיניים
אינן מגיעים כל כך עמוק .עיינו בתמונה  2משמאל.
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החניכיים מתנפחים עוד יותר ,כך שחיצונית קשה לראות את הפגיעה הפנימית ,אך תוך כדי כך
נגרמת פגיעה בסיבי החיבור שבין החניכיים לשורשי השיניים והעצם התומכת בשן מתחילה לסגת
(עיינו בתמונה למטה משמאל) .שלב זה איננו סתם דלקת חניכיים .מדובר כבר במחלת חניכיים לכל
דבר ועניין .המחלה נקראת בלועזית :פריודונטיטיס (.)Periodontitis

השלב האחרון

של המחלה ,הנקרא מחלת

חניכיים מתקדמת ( )Advanced Periodontitisמתאפיין בכך
שהפגיעה הגיעה לרקמת העצם ולסיבים האוחזים בחניכיים,
החניכיים מודלקות ומתחילה ניידות של השיניים .אפשר לראות
כי בין השיניים נוצרים מרווחים ,השיניים נראות ארוכות יותר עקב
נסיגת החניכיים ,ולעיתים קרובות יש גם כאבים באזור ורגישות
מוגברת של השיניים בעת חשיפה לחום ,קור ומזון חמוץ או
מתוק .לעיתים אפילו נושרות כבר חלק מהשיניים.

מי סובל ממחלת חניכיים?
אחוז ניכר מהאוכלוסייה סובל ממחלת חניכיים .מחלת חניכיים יכולה להופיע אפילו בגילאים צעירים
מאד ושכיחותה עולה עם הגיל .באוכלוסיה הבוגרת היא שכיחה ברמה זו או אחרת בכ90%-
מהאוכלוסייה .למחלת חניכיים מלבד היותה מחלה המתבססת על חיידקים ,יש גם גורמים נוספים
העשויים להשפיע על תגובת האדם למחלה ,ולהשפיע עליה.

גורמים המשפיעים על
התפתחות מחלת חניכיים.
בין השאר אנו יודעים כי לגורמים הבאים יש השפעה על מחלות חניכיים:

גנטיקה

 -אם להורים שלך הייתה מחלת חניכיים ,סיכוי גבוה יותר שגם לך תהיה ,ועליך

להקפיד יותר מאחרים כדי שלא תאבד שיניים בגיל צעיר.
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עישון

 העשן החודר לפיך מכווץ את כלי הדם בחניכיים ומוריד את יכולתם להבריא במהירות.ככל שאתה מעשן יותר ,כך הנזק לחניכיים שלך יגדל .יכולת ההגנה של
הגוף בפני חיידקי החניכיים יורדת .מחקרים שונים מצביעים על כך שבקרב
אנשים מעשנים אחוז מחוסרי השיניים גבוה יותר .יתרה מכך ,אצל כ50%-
מהמטופלים בני  65ומעלה שעישנו ,נצפה חוסר שיניים גדול עד חוסר
שיניים מוחלט .במצבים בהם יש צורך בניתוחי חניכיים או השתלות ,הריפוי
בקרב מעשנים איטי וממושך יותר.

לחץ נפשי

 -מוריד את האפקטיביות של

המערכת החיסונית שלך לעמוד בפני החיידקים
שתוקפים את החניכיים.

הריון

 -התנודות ההורמונאליות במהלך הריון

משבשות את האיזון של החניכיים וגורמות לנשים
רבות לאבד שיניים במהלך הריון .בנוסף ,החומציות
המוגברת בחלל הפה הנובעת מההקאות משבשת
את מאזן החיידקים בפה .חשוב לעבור ניקוי אבנית גם
במהלך הריון ולהקפיד על היגיינה טובה של חלל הפה.

סוכרת

טיפ
מחלת חניכיים שקטה יכולה
להפוך קטלנית.
מחלת חניכיים ,בדיוק כמו
לחץ דם הינה מחלה שקטה
שלא מודעים אליה .החולה
אינו מודע למתחולל בפה
שלו :דבר אינו כואב וכלום לא
נשבר.

 -בדומה לעישון ,הסוכר גורם לסתימה

של כלי הדם באזור החניכיים ומוריד את יכולת הריפוי
והעמידה שלהם בפני החיידקים.

מחלות

סיסטמיות

משבשות

לעיתים את מערכת החיסון  -הן מורידות את יכולת
הגוף להתנגד לחיידקים התוקפים אותו.

תרופות

ביקור אצל רופא השיניים
חשוב ביותר בנסיבות אלו.
רופא השיניים שלך יכול
לאבחן את המצב ולהתריע.
היה אחראי ,גש עוד היום אל
רופא השיניים שלך ותן לו
לקבוע מה הטיפול המתאים.

 -לתרופות מסוימות תופעות לוואי הגורמות לנסיגת חניכיים ,אחרות גורמות

להתנפחות החניכיים ,בעוד שאחרות גורמות ליובש בפה ,המוביל ל ...ניחשתם נכון .בעיות חניכיים.

הרגלים

 -אם אתם נוטים להדק שיניים או לחרוק אותן ,העומס המוגבר על העצם התומכת

עשוי לגרום לספיגה שלה מסביב לשן ,ולאובדן תמיכה לשן.

תזונה לקויה
אלכוהול וסמים  -גורמים אף הם לירידה מהירה בחוסן של החניכיים ובעמידותם
 -חוסר במרכיבים נכונים במזון עשוי לערער את בריאות החניכיים.

למחלות.
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השפעת מחלת החניכיים על
הבריאות הכללית:
מרבית האנשים באוכלוסיית העולם ,אינם יודעים או מודעים להשפעות המזיקות של מחלת החניכיים
על בריאותנו הכללית .מחקרים רבים נערכים מדי שנה על הנושא ,כך שהידע שלנו בתחום רב היום
משמעותית ממה שהיה לפני  50שנה .המחקרים מעידים כי למחלת חניכיים השפעה רבה גם על
התפתחות מחלות אחרות בגוף ,ובעיקר מחלות לב וסכרת.
מחלת חניכיים ,כפי שכבר הוסבר ,הינה מחלה זיהומית הנגרמת על ידי חיידקים .כאשר אתם
לועסים ,חיידקי רובד השן חודרים למחזור הדם .אנו קוראים לתהליך :בקטרמיה.
החיידקים נוסעים ממקום למקום עם זרם הדם ,ועלולים לגרום לקרישי דם קטנים שעלולים לגרום
לסתימת עורקים וכלי דם ,למחלות לב ושבץ .בחלק מהמקרים עשויים החיידקים להתיישב על
מסתמי הלב ולגרום בהם דלקות .אל חשש ,אצל אדם בריא ,הגוף יודע להילחם על בסיס יומיומי
בחיידקים הללו .אך מה קורה כאשר המערכת החיסונית שלנו איננה במיטבה?
זו הסיבה שחשוב מאד לטפל במחלת חניכיים .אנו חייבים למנוע את התפשטות החיידקים למחזור
הדם ,כדי שלא ייגרום נזק לאיברים חיוניים בגוף.
אצל הלוקים בסוכרת דלקות חניכיים מפרות את האיזון של הסוכר בגוף .קשה מאד לאזן אדם
הסובל ממחלות חניכיים .ראינו לא מעט מקרים במרפאתנו בהם אדם סוכרתי שהיה לו קשה
להתאזן ,טיפל בחניכיים שלו והתאזן בתוך זמן קצר כאילו במטה קסם.
בנוסף מעידים המחקרים על כך כי מחלות חניכיים משפיעות על הפוריות ,ועל איכות הזרע אצל
גברים .הן עשויות לגרום ללידה מוקדמת ,ואפילו
להתקפי לב.
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כיצד נטפל במחלת חניכיים?
השמירה על בריאות החניכיים מתחילה קודם כל בשמירה על היגיינה טובה ברמה היומיומית.
היגיינה טובה מורידה את כמות החיידקים בחלל הפה ,ומונעת מהם להתרבות ללא השגחה .תוכלו
לקרוא עוד על צחצוח נכון בפרק הבא .אנו ממליצים גם לצפות בסרטוני הדרכה באתר “מרפאות
שיניים מומלצות בישראל” ).(www.bestclinics.co.il

ניקוי אבנית
הטיפול במחלה בתוך מרפאת השיניים עשוי לכלול ניקוי אבנית (בדרך כלל על ידי שיננית) ,שגם
הוא מצמצם את כמות החיידקים והאבנית .השיננית מוציאה את החיידקים והאבנית המצטברים
בתוך הכיסים שבין החניכיים לשן .לעיתים מספיקה לטפול זה ישיבה אחת של עד  30דקות ,אולם
אם מדובר בכמות גדולה של אבנית ,או דלקת חניכיים במצב מתקדם ,יתכן ויהיה צורך לחזור על
התהליך מספר פעמים עד שנראה החלמה מלאה.
במהלך ניקוי האבנית תעשה השיננית שימוש במכשירים ייעודיים מיוחדים למטרה זו .המכשירים
בחלקם ידניים וחלקם מכשירים אולטרא-סוניים הפועלים באמצעות רעידות וקילוחי מים .באמצעות
מכשירים אלו ,ניתן לנקות את השיניים ולהסיר מהם שאריות אבנית וכתמים שהצטברו עליהן .ניקוי
אבנית אינו כרוך בדרך כלל בכאבים ,אלא באי-נעימות קלה באזור החניכיים בלבד.
אם אתם רגישים יותר מהממוצע ,ניתן להרדים את האזור ע”י משחה שמורחים על האזור הרגיש,
ספריי הרדמה ,או אפילו ע”י הרדמה מקומית של האזור המטופל.
משרד הבריאות ממליץ על ניקוי אבנית אחת לחצי שנה ,שזהו פרק הזמן הממוצע בו מצטברת
אבנית חדשה .אצל חלק מהאנשים התהליך מהיר יותר ,ויש צורך בניקוי אחת ל 3-חודשים ,ואצל
אחרים איטי יותר ,ומספיק לבצע את הטיפול אחת לשנה .אם אתם סובלים ממחלות חניכיים כדאי
לבצע ניקוי בתדירות גבוהה יחסית של אחת ל 3-חודשים.
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הקצעת שורשים
ניקוי עמוק ,המכונה גם הקצעת שורשים ,הוא תהליך בו מבוצע ניקוי עמוק יותר על ידי שיננית
או מומחה חניכיים לכיסים יותר עמוקים ,של מעל  5מ”מ .בסוף הניקוי מחליקה השיננית את פני
השטח של שורש השן .כאשר פני השטח של השורש חלקים ,הסיכוי לחיידקים להיתפס עליו יורדים
משמעותית .כעת ,כאשר האזור נקי ,תרד דלקת החניכיים והם יתכווצו לגודל סביר .עומק הכיס
כזכור אמור להיות כמילימטר אחד עד שלושה ולא יותר.
מכיוון שיש צורך להיכנס לעומק הכיס ,עדיף לבצע טיפול זה בהרדמה מקומית .ההחלטה על
התקדמות לטיפול זה מתבצעת ברוב המקרים אחרי שכבר ביצענו ניקוי רגיל ,אך למרות הטיפול
ועל אף שהמתרפא הקפיד על צחצוח והיגיינה טובה כיסי החניכיים לא התכווצו.
אם גם אחרי טיפול זה עדין לא רואים שיפור מספק ,ועומק הכיסים עדין גדול ,עלינו לנסות לצמצם
את הכיסים בצורה אחרת .אפשר לנסות לעשות זאת על ידי תרופות מיוחדות המוחדרות לכיס
עצמו ,או לבצע ניתוח לצמצום כיסים .ניתוח חניכיים מבוצע בדרך כלל על ידי מומחה חניכיים.

ניתוחי חניכיים
ניתוח חניכיים הינו הגדרה כוללת לפעולות כירורגיות הנעשות במטרה לשקם את בריאות החניכיים
ולצמצם את עומק הכיסים .עומק כיסים רגיל יאפשר למטופל לנקות את החיידקים והאבנית
המצטברים סביב שיניו בכוחות עצמו .כיסים עמוקים של  5מ”מ לא מאפשרים למטופל להגיע
לעומק הכיס ולנקות אותם בעצמו ,ולכן יש לצמצמם.
לצערנו ,ניתוח חניכיים איננו מחזיר את החניכיים למקומם המקורי ,וזו גם לא מטרתו .צמצום
הכיסים יאפשר למטופל לשמור בצורה יומיומית וטובה על ההיגיינה בפיו ,ובכך יעכב את המשך
התקדמות המחלה.

משפטים ששמענו מאנשים
הסובלים ממחלות חניכיים:
“מראה החניכיים שלי דוחה ,אני חוששת לחייך”.
“אני סובל מכאבים בחניכיים כל הזמן”.
“נמאס לי מהדימומים ודלקות חניכיים”.
“כבר שכחתי מה טעמם של גלידה ומשקאות קרים”.
“אני מתביישת לעמוד קרוב לאנשים ,כי אני חוששת שיריחו את הריח הלא נעים
מהפה שלי”.
“אני מרגיש זקן ,השיניים שלי מתנדנדות ,ארוכות מדי ויש בינן רווחים גדולים”.
“אני מפנטז לקבל חזרה את החיוך שהיה לי פעם”.
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מיתוס :ניקוי אבנית מחליש את השן
טעות .הימנעות מהסרת אבנית תגרום לדלקת חניכיים ,נסיגה עד לאיבוד העצם התומכת בשיניים
ובסופו של דבר לאבדן השן .ניקוי אבנית מאפשר ריפוי והחלמת החניכיים ,מרחיק מהם גורמים
מזהמים ומאפשר התחזקות הרקמות האוחזות בשן והתייצבות השיניים.

מיתוס :ניקוי אבנית פוגע בזגוגית השן
טעות .בזמן ניקוי אבנית אין פגיעה בזגוגית השן (האמאייל) .המכשור אינו פוגע בזגוגית ולא נגרם
אף נזק לשן .הוא עובד באמצעות רעידות אולטרא-סוניות (גלי קול) ומפורר את האבנית בלבד.

מיתוס :הניקוי גורם להצטברות מואצת של אבנית
טעות .אין קשר בין הסרת אבנית להצטברות מחודשת של אבנית .חייבים להסיר אבנית בממוצע
אחת ל 6-חודשים .ישנם אנשים שקצב הצטברות האבנית אצלם מהיר יותר ולכן יש צורך לבצע
ניקוי אבנית לעיתים תכופות יותר .האבנית תצטבר בכל מקרה ,ויש להסירה כל פעם מחדש לפני
שהכמות המצטברת פוגעת בחניכיים.

מיתוס :ניקוי אבנית מסוכן לנשים בהריון
טעות .ניקוי אבנית אינו מסוכן לנשים בהריון ומומלץ לכל אדם בריא .יתרה מכך ,במהלך ההיריון
גורמים השינויים ההורמונאליים לתגובה מוגברת של החניכיים לכל גירוי ,ולכן חשוב להסיר את
האבנית אפילו יותר במהלך ההיריון.

מיתוס :ניקוי אבנית
מיועד למבוגרים
בלבד
טעות .ניקוי אבנית מיועד לכל הגילאים,
גם לילדים .מרגע שיש את כל השיניים
הקבועות בפה מומלץ וצריך לעבור ניקוי
אבנית.

חשוב לזכור
מחלת חניכיים אינה באה לידי ביטוי באותה
רמה בכל השיניים בפה .קצב התקדמות
המחלה שונה מאדם לאדם ועדיין אין לנו
את האפשרות לאבחן מראש אלו אזורים
הנגועים בדלקת חניכיים יתקדמו לאובדן
עצם .בהתאם ,יש לטפל בדלקת חניכיים
בשלביה ההתחלתיים ולדאוג למניעת
התדרדרות המצב.
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טיפול בכיסים באמצעות תרופות
במצבים מסוימים ניתן למנוע את הצורך בניתוח לצמצום כיסים ולטפל בכיסים העמוקים ע”י
החדרת תרופות לתוכן .התרופות מכילות חומרים קוטלי חיידקים .החומרים מוחדרים אל עומק
הכיס ,ופועלים בתוכו כדי להרוג את החיידקים כאשר החומר הפעיל בהם משתחרר לאט לאט תוך
מספר חודשים .כשהחיידקים מתים ,הגירוי לחניכיים נפסק והם מתכווצים לעומק סביר.

פריוצ’יפ:
הפריוצי’פ הינו פיתוח ישראלי של חברת דקסון
ומשווק בארצות רבות בארה”ב ואירופה.
מדובר בכפיס אדום קטן שמכיל תרופה בשם
כלורהקסידין .תרופה זו משמשת גם במי
שטיפת פה רפואיים כמו קורסודיל או תרודנט.
הכפיס משחרר את החומר לעומק הכיס לאט
ובאופן ממוקד.
את הפריוצ’יפ מחדירים אל עומק הכיס לאחר
הניקוי אצל השיננית .תהליך החדרת הפריוצ’יפ
קצר מאד ואינו מצריך הרדמה .הפריוצ’יפ נשאר
בתוך הכיס ,עד שהוא מתכלה לחלוטין לאחר
כ  7-10ימים .במידה והכיסים נשארים עמוקים
יש צורך לחזור על הטיפול כל  3חודשים או
לשקול מחדש ניתוח חניכיים.
הפריוצ’יפ מיועד לכיסים בודדים בגודל בינוני,
ולא לטיפול בפה שלם.

אליזול:
מופיע בצורת ג’ל המכיל חומר אנטיביוטי (מטרונידזול) .האליזול יעיל בריפוי במקרים בהם יש צורך
בכיסוי שטח גדול יותר.
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ארסטין:
חומר אנטיביוטי (מינוציקלין) המוחדר לעומק
הכיסים .החומר מגיע באבקה המכילה מיקרו
כדוריות ,המתפרקות לאט בתוך הכיס .החומר
ממשיך לפעול  21יום מתחילת השימוש בו.
תרופה זו משפרת את הסיכוי לריפוי מלא פי 3
לעומת הקצעת שורשים בלבד ,ומפחיתה את
מס’ החיידקים המזיקים פי  .2היא יעילה מאד גם בפתרון דלקות חניכיים סביב שתלים דנטאליים.

אמדוגיין:
חומר המכיל חלבון טבעי המופרש סביב השן בשלבי הנביטה שלה בלבד .האמדוגיין מחקה את
התהליך הביולוגי שמתרחש בפה בתחילת צמיחת השיניים ולמעשה מעודד בנייה מחודשת של
תאים ובניית עצם .החומר מוחדר לאזור שבו נספגה העצם מסביב לשיניים במהלך ניתוח חניכיים
פשוט ,וגורם לבניה מחודשת של העצם שנספגה.
תהליך הטיפול באמדוגיין:
בשלב ראשון (תמונה  )1יש להגיע לשיננית
שתנקה את האזור כמיטב יכולתה .מאמציה
יסייעו להפחתה של דלקת חניכיים באזור

בתמונה :ספיגת עצם סביב השן

ויאפשרו למומחה החניכיים להיכנס אליו ולתקן
את הפגם בעצם .הפחתה בקצב של מחלת
חניכיים חשובה לפני שממשיכים לשלב הבא.
בתמונה :ניקוי אבנית והקצעת השורשים
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לאחר שהצלחנו ליצור יציבות באזור ,אנו רואים
הטבה במחלת החניכיים ,ניתן לבנות מחדש
את העצם שנספגה כתוצאה ממחלת חניכיים
או דלקת חניכיים .תהליך ניתוחי זה יסייע לבניית
העצם מחדש ,ועלייה בגבה העצם תיצור מחדש
את היציבות סביב לשיניים הניידות.
בשלב ראשון יבוצע חתך קטן בחניכיים,
והמומחה יפשיל אותם כדי לחשוף את העצם
ואת השורש של השן.

המומחה ינקה את האזור שוב ,אך יחדור יותר
לעומק ויסיר שאריות אבן עמוקות ופלאק .בסיום
הניקוי הוא ימלא את החלל באמדוגיין (תמונה
למעלה) .לפעמים ,אם החלל גדול יחסית ,יש
להוסיף ולערבב עם האמדוגיין גם תחליף עצם
כתושה.
לאחר המילוי ,יסגור המומחה את החניכיים עם
תפרים ,וימתין מספר חודשים .לפי המחקרים,
ישנו סיכוי מצוין שהעצם הטבעית של הלסת
* התמונות בחסות ה.א .שיטות,
יבואנית אמדוגיין לישראל.

תחליף את העצם הכתושה ותמלא את החלל
(תמונה מימין).
כאשר קירות העצם החדשים אוחזים היטב בשן,
היא יציבה ,ותוכל עוד לשמש בפה שנים רבות.
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הרגלי צחצוח מומלצים:
 .1לניקוי יסודי אך עדין  ,יש להשתמש במברשת
שיניים עם סיבים רכים ( ,)softורצוי שלמברשת יהיה
ראש קטן יחסית.

 .2יש להתחיל את הצחצוח מהצד החיצוני של השיניים
הקדמיות .הצחצוח צריך להיעשות בתנועות עדינות
קדימה ואחורה ,כאשר זווית הסיבים של המברשת
היא ב 45-מעלות לשן ,והסיבים חודרים בעדינות אל
תוך כיסי החניכיים.

 .3לאחר מכן  ,יש לצחצח את הצד החיצוני של
השיניים האחוריות .יש להתחיל מקו החניכיים.

 .4לצחצוח הצד הפנימי של השיניים האחוריות ,יש
להניע את המברשת בתנועות קצרות.

 .5את הצד הפנימי של השיניים הקדמיות יש
לצחצח בתנועות אנכיות למעלה ולמטה .כאשר ידית
המברשת פונה במאונך לכיוון האף כשמדובר בשיניים
תחתונות ,או לכיוון הסנטר כשמצחצחים את הצד
הפנימי של השיניים העליונות.
* התמונות בחסות חב’ .Oral B
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 .6את משטחי הלעיסה של השיניים יש לצחצח
בעדינות כאשר מברשת השיניים שטוחה על השן.

 .7גם את הלשון צריך לנקות באופן יסודי  ,כדי להבטיח
נשימה רעננה .ניתן להשתמש לצורך כך במנקה לשון.
בחלק מהמברשות יש מנקה לשון מצידן ההפוך של
הסיבים.

 .8זכרו להחליף את מברשת השיניים מידי  3חודשים.
מברשת שיניים חדשה מסירה עד כ 30%-יותר
מרובד חיידקי השן (פלאק) לעומת מברשת שיניים
בת שלושה חודשים.
יש לצחצח את השיניים לפחות פעמיים ביום,
בבוקר אחרי הארוחה ,ובערב לפני השינה במשך
 2דקות לפחות כל פעם.

מברשת חשמלית :כדאי או לא?
מברשת שיניים חשמלית מסירה לפי המחקרים כמות זהה א גדולה יותר לעומת מברשת שיניים
רגילה .יעילותה ,כמו זו של מברשת שיניים פשוטה ,תלויה מאד במיומנות שלך בצחצוח נכון .חלק
מהאנשים מוצאים את השימוש במברשת החשמלית נח יותר מבחינה מוטורית .עם זאת ,חשוב
לזכור לא להדק את המברשת בחוזקה על השיניים על מנת למנוע שחיקה מוגברת של האמאייל.

צפה בסרטון המדגים צחצוח שיניים נכון
באתר “מרפאות שיניים מומלצות בישראל”
www.bestclinics.co.il
מרפאת “טיפול בחיוך” סניף ר”ג  -גבעתיים 03-6703349
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השימוש בחוט דנטלי
השימוש בחוט דנטלי מאפשר לכם להוציא את החיידקים מאזורים אליהם מברשת השיניים לא
יכולה לחדור :הרווחים שבין השיניים .רצוי להעביר חוט דנטלי לפחות אחת ליום ,לפני השינה.

1
3
5

לפפו את החוט הדנטלי סביב
האמה של יד שמאל.

השתמשו באגודלים ובאצבעות
על מנת להחדיר את החוט אל בין
השיניים.

הניעו את החוט למטה ולמעלה
כאשר הוא הדוק על השיניים עד
מעבר לקו החניכיים.

2
4
6

לפפו קצה שני של החוט סביב
האמה של יד ימין.

החדירו את החוט בין השיניים
ומתחו אותו בעדינות סביב
השיניים.

זכרו לנקות בין כל השינים ,כולל
מאחורי השן האחרונה.
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7
8
9

ישנם סוגים שונים של חוט דנטאלי (עם שעווה ,ללא שעווה ,עם טעם) .התייעצו עם רופא
השיניים או עם השיננית שלכם באיזה סוג של חוט דנטאלי כדאי לכם להשתמש.
אם יש לכם ברזלים ליישור שיניים או גשר חרסינה שמפריע להחדרת חוט דנטאלי רגיל,
אתם יכולים לנסות את החוט הדנטאלי המושחל (סופר-פלוס) .לחוט דנטאלי זה יש קצה
מוקשה שמאפשר להשחיל אותו בין השיניים או מתחת
לגשר.
למתקשים באחיזת החוט הדנטאלי ניתן להשתמש
בחוט דנטלי המתוח על גבי תופסן מיוחד ,שניתן לקנות
במרבית בתי המרקחת ורשתות הפארם.
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שימוש בקיסמי שיניים
השימוש בקסמי שיניים ידוע עוד מתקופת האדם הקדמון,
והשתכלל רבות עד ימינו .קסמי שיניים מומלצים אינם דווקא אלו
העגולים עם החוד שאנו מוצאים במסעדות (מחצצות) אלא בעלי
צורה משולשת העשויים מעץ רך ,או פלסטיק.
המבנה המשולש של הקיסם מאפשר כניסה נכונה יותר של
הקיסם למרווח שבין השיניים ומונע פציעה שלהם.
יש להחדיר את הקיסם המשולש
כאשר החלק הרחב פונה כלפי
החניכיים ,והחד כלפי להב השן
(ראו שרטוט בתמונה השנייה) .יש לבצע את הפעולה בעדינות כדי
לא לפצוע את החניכיים ,ואם מדובר בהחדרה של הקיסם הדנטאלי
מתחת לכתרים או גשרים ,אפילו יותר בזהירות כדי שלא להפעיל
מנוף שינתק את הכתרים מהשיניים התומכות.
קיימים גם קיסמים מסוגים נוספים,
למשל קיסם שקצהו עטוף בלבד ונקרא :קיסם מבריש (ראו תמונה
שלישית משמאל).
כמו כן ניתן למצוא קיסמים שהקצה שלהם דמוי מברשת (קסמי
איזולה) אותה ניתן להעביר במרווחים שבין השיניים ומתחת לגשרים
(בתמונה למטה).
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שטיפות פה
רוב שטיפות הפה הקיימות בשוק מסייעות במידה מועטה להפחתת כמות החיידקים ,ועוזרות
בעיקר לתחושה נעימה של רעננות וריח פה משופר .בין התכשירים שכן עוזרים וניתן להשתמש
בהם על בסיס יומיומי ,אפשר להמליץ על ליסטרין ,אורביטול טריפל אקשן ,ועוד.
רצוי להשתמש בשטיפות פה לאחר הצחצוח והעברת החוט הדנטלי או הקיסמים .כך התמיסה
תגיע בקלות רבה יותר אל עומק הכיסים.
אין להשתמש במי פה רפואיים כמו קורסודיל או תרודנט יותר משבוע .הדבר עשוי לגרום להפרת
מאזן חיידקים בפה ולהופעת צביעה חומה על השיניים.

משחות שיניים
השימוש במשחת שיניים הוא הכרחי ברמה היומיומית .המשחה מכילה מרכיבים המסייעים להפחתת
כמות החיידקים בפה ,בינם חיידקים הגורמים לעששת (חורים בשיניים) ולמחלות חניכיים .רצוי
להשתמש במשחה המכילה גם פלואוריד ,שכן חומר זה מחזק את זגוגית השן.
קיימות בשוק מספר משחות ייעודיות לבעיות החניכיים .מתוכן אנו נוהגים להמליץ בעיקר על
פרודונטקס ,משחה המכילה מרכיבים צמחיים וגם תכולת מלח גבוהה המובילה להתכווצות של
הכיסים.
משחה מצוינת נוספת שאנו אוהבים להמליץ עליה
היא סנסודין דואל-קר .למשחה זו יש פעילות כפולה:
גם טיפול בחניכיים וגם הורדת רגישות השיניים.
שתי המשחות שציינו מכילות פלואוריד.
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שימוש במרכיבים טבעיים
לטיפול בחניכיים
קיימים לא מעט תכשירים טבעיים המתיימרים לטפל בבעיות חניכיים .לצערנו ,רובם עושים זאת
ללא הוכחות מדעיות בדוקות ,כך שקשה לנו להמליץ עליהם .מתוך החומרים שאנו יודעים שעובדים
מצוין:
גרגירי מלח  -המלח פועל כגורם מחטא ,וכן כגורם המכווץ כלי דם באזור שבו קיימת דלקת חניכיים.
ניתן למרוח מעל החניכיים ,להשאירו כדקה ואז לשטוף אותו .חזרה על פעולה זו  3פעמים ביום
תשפר באופן דרמטי את המצב בלא מעט מקרים .חשוב לזכור שהשימוש במלח אסור לבעלי לחץ
דם גבוה.
שמן עץ התה  -מופק מעץ אוסטרלי ומשמש גם בארומתרפיה .ניתן למצוא שמן זה בחנויות טבע
וברשתות הפארם .יש למהול  5טיפות בספל מים ,ולבצע שטיפות עם התמיסה  3פעמים ביום.
חשוב לא לבלוע את החומר.
השימוש במרכיבים טבעיים לא בא להחליף את הצורך בביקור אצל שיננית ,צחצוח שיניים ובטיפולים
נוספים כפי שיוגדרו על ידי רופא השיניים או מומחה החניכיים ,אלא רק לזרז את תהליך ההחלמה
במצבים אקוטיים.
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שאלות נפוצות

בסדר ,בסדר .קראתי והבנתי את חשיבות הטיפול
בחניכיים שלי .מה עליי לעשות ,למי לפנות?
פשוט מאד .כל מה שצריך זה להתקשר למרפאה ולקבוע תור לפגישת ייעוץ .הפגישה היא חינם

בגבעתיים בראשון לציון .בדרך כלל הייעוץ הראשוני ניתן על ידי רופא שיניים כללי ,ולפי המלצתו יתכן

גם צורך בבדיקה אצל מומחה חניכיים .בדיקת המומחה כרוכה בתשלום סמלי.

מה מצפה לי בפגישת הייעוץ?

בקבלה ממלאים שאלון רפואי קצר ,לאחריו נכנסים לבדיקה .הרופא יבצע בדיקה ואבחון ראשוני,
יסביר את המצב הקליני של השיניים והחניכיים שלך .במידה ויתעוררו שאלות ,ניתן יהיה לקבל

תשובות מהרופא.

האם יש צורך בצילומים?
סביר להניח שיהיה צורך בצילומים על מנת לבצע אבחון מקיף .אם יש ברשותך צילומים ,נשמח
אם תביא אותם לפגישת הייעוץ .במידה ואין ברשותך צילומים ,נוכל לבצע צילומים בודדים במרפאה
(חינם) או שנפנה אותך לביצצוע צילומים במכון שיניים .מומחי חניכיים מעדיפים לעבוד עם סט
צילומים המכונה :סטטוס מקביליות.

כיצד ומי מטפל בבעיות החניכיים?
לאחר בדיקת אבחון ע”י רופא השיניים במרפאה ,יהיה בידו מספיק מידע על מנת לקבוע למי
להפנות אותך .בחלק מהמקרים ניתן להסתפק בטיפול אצל שיננית ,ואם המצב יתייצב  -יסתיים
בכך הטיפול .לעיתים המצב חמור יותר ויש צורך בהתערבות של מומחה חניכיים ,אליו תקבל מכתב
הפניה מסודר ומפורט.

כמה יעלה הטיפול?
לא ניתן לקבוע כרגע מחיר לטיפול ,מפני שלכל
מטופל מצב חניכיים שונה ,ויתכן והטיפול יהיה
שונה גם בסוג ,בתדירות ובמשך מאדם לאדם.
המחירים במרפאתנו אינם מהיקרים באזור ,אך
גם לא מהזולים בו .אנחנו מאמינים שניתן לספק
שירותי רפואת שיניים מצוינים במחיר סביר.
לאחר אבחון תעשה הערכה ראשונית ותוכנית
טיפול שתכלול הצעת מחיר.
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האם ניתן לשלם בתשלומים?
בודאי .אנו מקבלים מזומן ,המחאות וכרטיסי אשראי .ניתן לפרוס את התשלומים בכרטיס אשראי
עד  24תשלומים .במידת הצורך ניתן לקבל מימון חוץ בנקאי בהוראת קבע בכרטיס האשראי
בפריסה של עד  48תשלומים.

איפה נמצאת המרפאה?
ל”-טיפול בחיוך” שתי מרפאות:
האחת

בגבול

רמת-גן-גבעתיים,

כצנלסון  156פינת בן-גוריון  ,182קצה
שד’ ירושלים.
המרפאה החדישה ממוקמת במגדלי
“שקל” (השקם הישן) בקומה  .3בבניין
יש חניה חינם ללקוחות המרפאה,
הכניסה לחניון מרחוב כצנלסון .156
למרפאה נגישות מצוינת לנכים ובעלי
מוגבלויות .מעלית רחבה תעביר אותך
אל קומת המרפאה.

רמת גן  -גבעתיים

למגיעים בתחבורה ציבורית ,קוים 67
 63, 52, 60, 61, 65,ו 463-עוברים
בסמיכות למרפאה.
המרפאה השנייה היא בראשון לציון:
המרפאה ממוקמת במרכז העיר

A

הוותיק ,בסמוך לקצהו העליון של
המדרחוב וכ 2 -דק’ הליכה בלבד
מהתחנה המרכזית הישנה .קווי
אגד  85ו 14עוברים במרחק הליכה

מדרחוב

קצר מהמרפאה .מיקומה האידיאלי
בקומת הקרקע מאפשר לנכים ולבעלי

ראשון לציון

מוגבלויות להגיע עד לכסא הטיפולים,
אפילו עם קלנועית .בסמוך למרפאה
מגרשי חניה ,בינם חניון זד”ל התת-קרקעי וחניון עובדי העירייה הפתוח חינם לציבור בשעות אחר
הצהריים וערבי חג .מאחורי אורוות הברון שממול המרפאה נמצא מגרש חול שבו שפע מקומות
חניה .כתובת המרפאה המדויקת היא :אשר לוין  ,1פינת מוהליבר  5ראשון לציון.
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מבצע:
במרפאות “טיפול בחיוך”
האבחון הראשוני ע”י רופא
שיניים והצילומים במרפאה הם
חינם .בנוסף ,עלות הבדיקה על
ידי מומחה החניכיים מקוזזת
לאחר מכן מטיפולים אחרים
שיבוצעו במרפאה.
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