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שיניים קבועות
תוך שבוע!

 שיטות מתקדמות להיפטר מתותבות ולחזור לנוחות שמגיעה לך!
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כל הזכויות שמורות לחברת “טיפול בחיוך בע”מ”, רח’ אשר לוין 1 ראשון לציון 75293.

כל ניסיון לצלם, להעתיק, לשכפל, לצטט קטעים מהחוברת, או לעשות שימוש בתמונות 

שבה ללא אישור החברה יהוו עבירה על חוק זכויות יוצרים.

המידע בחוברת זו מבוסס על הידע ועל חוות דעתו האישית של המחבר נכון לשנת 2012. 

הכתוב אינו מהווה המלצה לטיפול, ואינו מחליף בדיקה מסודרת אצל רופא שיניים.
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מכתב פתיחה

דר’ מאיר אבירם

שלום לך, ותודה על שפנית אלינו לקבל את החוברת הזו. קריאת החוברת  

עשויה לחשוף בפניך ידע שקשה להשיגו. נכון, בימינו ניתן לחפש באינטרנט 

ולמצוא מידע כמעט על כל דבר, אולם הוא בדרך כלל מפוזר במקומות רבים, 

יודע מה בדיוק לשאול, קשה מאד להתמקד בידע שבאמת  ואם אתה לא 

מתאים לך. אם אתה קורא את החוברת הזו, רוב הסיכויים שאתה סובל מחוסר שיניים. על הסיכונים 

שבחוסר שיניים חלקי או מלא, תוכל לקרוא בחוברת הראשונה שכתבתי 

שהפכה  חוברת  התותבות”.  לשיניים  קורבן  להיות  להפסיק  “איך  בנושא: 

אחר כך לספר בשם:

 .”Are you a denture sufferer? The practical patient guide to a better bite“

.Amazon.com הספר נמכר בכל העולם דרך אתר

אם נמאס לך לסבול מהתותבות שלך, בין אם הבעיה היא בכך שהן נופלות 

לך בזמן הדיבור, משפשפות לך את החניכיים, או מקשות עליך בזמן האוכל, 

קלות התפקוד  ואת  הנוחות  את  לעצמך  הזמן שתחזיר  אין ספק שהגיע 

שמגיעים לך. 

במה שונות השיטות שבחוברת?
בעבר הלא רחוק, בערך עד אמצע שנות ה-90, נחשבו ההשתלות לנחלתם של מומחים בלבד. 

מבצעים  רבים  שיניים  רופאי  היום,  חולים.  בבתי  התבצע  רבים  ובמקרים  מורכב,  נחשב  התהליך 

שתלים. עם זאת, לא כולם מבצעים את השיטות החדישות ביותר. אתה מבין, לרופאי שיניים אין כל 

חובה להתעדכן. לחלקם, הרגע בו סיימו לימודים באוניברסיטה, הוא הרגע שהגדיר מה הם יודעים 

גם היום. למיטב זכרוני, כשסיימתי לימודים ב’הדסה’ ירושלים ב-1991, לא היה בחומר הלימודים 

כמעט דבר על שתלים, ובטח שלא השתלתי ולו גם שתל אחד בתור סטודנט.

למיטב ידיעתי, במרבית המרפאות בישראל, כולל אלו של קופות החולים לא מבצעים חלק מהטיפולים 

עליהם תקרא כאן. לאו דווקא משום שיש  בהם סיכון כלשהו, אלא אולי משום שמדובר בשיטות לא 

זולות לביצוע, עם חלקים יקרים, ורמת המיומנות הנדרשת לביצוען גבוהה. כמו כן, המדע מאחורי 

השיטות התפתח ברובו ב-15 השנים האחרונות, ובמקרה של שתלים קצרים למשל, רק בשלוש-

ארבע השנים האחרונות. 

אם היו מספרים לי לפני עשור על חלק מהשיטות בהן אני משתמש היום על מנת להחליף שיניים 

תותבות בקבועות, הייתי אומר שאין סיכוי שזה יעבוד ושכנראה שמישהו קרא יותר מדיי ספרי מדע 

בדיוני. אם לא הייתי בוחר להתמקצע בעזרה לסובלים מתותבות לא הייתי מכיר את שיטות הטיפול  

החדשות, ובטח לא הייתי משתמש בהן. חלק ניכר מרופאי השיניים בישראל לא מבצעים שתלים 

את  לך  יציעו  רובם  בחוברת.  שנזכיר  השיטות  בכל  כולם משתמשים  לא   - שכן  אלו  ומתוך  כלל, 
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השיטות הותיקות, אותן הם מכירים ויצא להם לנסות.

“הזמן רופא גדול - הוא כבר יתקן הכול”
                           )מתוך: האופרה מקס ומוריץ(, או שלא...

השיטות שבחוברת נולדו על מנת לעזור לאנשים כמוך - אנשים הנמצאים במצוקה כי הם סובלים 

מתותבות או חוסר שיניים. כמאמר הפתגם האמריקני הידוע: “ההכרח הוא אבי ההמצאה”. אנשים 

רבים לא מעוניינים בניתוחים מורכבים כמו הרמות סינוס, עיבויי עצם וכדומה )אם המונחים זרים 

לך, לא נורא, אני ארחיב עליהם בהמשך(. ההתנגדות שלהם אינה נובעת רק מכך שמדובר בניתוח 

לא נעים, אלא משום שאחרי התהליך הזה יש צורך בהמתנה של חודשים רבים לפני שאתה מקבל 

שיניים קבועות. למעשה, בשיטה הותיקה הזו, אם יש לך כמה שיניים מתנדנדות, יהיה צורך לעקור 

אותן, להמתין חודשיים לריפוי האזור, לבצע הרמת סינוס ואז לחכות לקליטת העצם כ-8 חודשים, 

לבצע את השתלים ולחכות לקליטתם ששה חודשים, ואז ייקח לרופא עוד כחודשיים להשלים את 

בניית השיניים החדשות מעל השתלים. אחסוך לך את המתמטיקה: מדובר בתהליך שלוקח שנה 

וחצי לפחות. אם יש שיטה אחרת, מהירה עד כדיי מיידית, ויש לה אותם אחוזי הצלחה לטווח ארוך, 

לא היית מעדיף להימנע מהצורך בהמתנה?

נכון, בעולם של פעם אנשים לקחו את הזמן. הם חיכו שבועות למכתבים, קראו ספרים לאור נרות, 

והדרך מתל אביב לירושלים התבצעה ברכיבה על אורחת גמלים, וארכה 3 ימים. היום אנחנו חיים 

בעולם מהיר, של טלפונים ניידים ואינטרנט, טלויזיה בה זווית התמונה מתחלפת אחת ל-5 שניות 

החיים  בצדק.  ודי  סבלנות,  לנו  אין  יתחמם.  עד שהמנוע  בבוקר  איתן  לחכות  צריך  ומכוניות שלא 

ולהתחיל  עכשיו  שיניים  רוצים  אנחנו  השיניים.  לרופא  בהמתנה  אותם  לבזבז  בשביל  מדיי  קצרים 

לאכול כמו בני אדם. זה לא שאני נגד השיטות הותיקות, נהפוך הוא. אני מבצע גם אותן ובהצלחה 

שצריכים  אנשים  ויש  הספר,  לפי  וללכת  לחכות  שמוכנים  אנשים  שיש  מבין  אני  זאת,  עם  רבה. 

פתרונות מהירים. עניין של השקפה ואופי.

חלק מהשיטות יחסכו לך ניתוחים מורכבים, חלקן יחסכו לך זמן, וחלקן יחסכו לך הרבה כסף. מה 

שהכי חשוב לי, זה שתדע שיש לך אופציות. אתה לא חייב להסתובב עם תותבות. אתה לא חייב 

לסבול. קרא את החוברת וטלפן אליי. רוב הסיכויים שאוכל לעזור לך.

בברכה:

דר’ מאיר אבירם

מנהל רפואי,

מרפאות “טיפול בחיוך”
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מה הוא שתל דנטאלי?
השתל הוא למעשה סוג של דיבל שיש לו הברגה חיצונית,  באמצעותה 

מקבעים אותו לעצם הלסת, וגם הברגה פנימית, המסייעת לאחר קליטתו 

לקיבוע של חלקים נוספים אליו.

חלקים אלו משמשים לעיגון סוגים שונים של שיקום לשתל.

כאשר חסרות שיניים רבות, ואין לך שיניים הקרובות זו לזו במידה מספקת כך שניתן יהיה לגשר 

ביניהן על ידי גשר חרסינה למשל, אתה נתקע עם תותבות. הן יכולות להיות חלקיות אם יש בפה 

עדיין חלק מהשיניים, או שלמות אם כל השיניים חסרות. 

אם שמת לב שהשיניים שנותרו לך כבר ניידות, רוב הסיכויים שיהיה צורך לעקור גם אותן, ותישאר 

ללא שיניים כלל.

החניכיים,  את  משפשפת  זזה,  היא  עיגון.  שום  לה  אין  בלבד,  חניכיים  על  יושבת  כשהתותבת 

מדבר.  אני  מה  על  יודע  כבר  בודאי  אתה  נו,  אוכל...  כשאתה  בורחת  היא  מתחתיה,  נכנס  אוכל 

אם אתה מוכן להישאר עם התותבת אך מעוניין לקבע אותה כך שלא תזוז, אנחנו צריכים ליצור לה 

איזו שהיא נקודת עיגון חלופית לשיניים שהיו שם פעם. עיגון כזה ניתן להשיג רק בדרך אחת: שתלים! 

שמעתי הרבה סיפורים מפחידים על שתלים, ועל הסבל הלא יתואר שאנשים חוו בעקבות ההשתלה, 

ואפילו סיפורי אימה על איך התנפחו לאנשים הפנים... ויש לי עם זה רק בעיה אחת... לא יצא לי לפגוש 

אצלי אף מטופל עם סיפור כזה. נכון, בחלק קטן של המקרים יש נפיחות קלה באזור, ונכון, הכאב 

דומה לזה שחווית אחרי עקירה, אבל זה באמת לא שום דבר שלא נעלם אחרי כדור אופטלגין או אדויל. 

מיוחדות.  ע”י מתן תרופות  מיעוט המקרים האלו,  למנוע אפילו את  דרך  זה, מצאתי  לכל  בנוסף 

לשאול  למחרת  אליו  כשהתקשרתי  אחד.  ביום  שתלים   14 לאדם  השתלתי  מה  זמן  לפני 

ומופתע  מאושר  ממש  ושהוא  ‘שופינג’,  באמצע  לו  מפריע  שאני  לי  סיפר  הוא  שלומו,  מה 

כלל. בדרך  זה  כך  היחיד.  לא  הוא  קצת?  להשוויץ  אפשר  כאב.  כל  חש  שאיננו  מכך  לטובה 

דוגמא לשתל
של חברת א.ב. דנטל

האם אפשר להפוך את התותבות 
למשהו שאפשר לחיות איתו?

קצת עובדות על שתלים
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מה הבדל בין שתלים מיצרנים שונים?
הרבה פעמים מבקשים ממני: שים לי שתל אמריקאי! או: “שמעתי ששתלים מגרמניה זה הכי טוב”. 

לארץ המוצא של השתל, לא צריכה להיות שום משמעות מבחינת המטופל. האם היית מתחתן 

עם בת זוג רק בגלל שהיא גרמניה או אמריקאית? רוב הסיכויים שהיית מחפש בת זוג שמתאימה 

למידותיך, וכך הדבר גם בבחירת שתלים. 

יתרה מכך, אחת מחברות השתלים הגדולות בעולם, שבסיסה בשוויץ, רכשה לפני מספר שנים 

מפעל לייצור שתלים מישראל בעלות של 95 מיליון דולר. השוויצרים יודעים לזהות איכות. הם לא היו 

משקיעים סתם. השתלים הישראלים מצוינים לא פחות מעמיתיהם בשאר העולם, ומיוצאים לכ-72 

מדינות.

טיטניום היא מתכת מעבר חזקה במיוחד, שעמידה בפני חימצון ולכן גם לא מגיבה עם הגוף מבחינה 

כימית. הרוב המכריע של היצרנים מדווחים כי לשתלים שלהם סיכויים מצוינים להיקלט, בדרך כלל 

כ-95%.  גם בכך אין הבדל גדול בין השתלים.

על מנת לייצר את השתלים, המפעל לוקח גושי טיטניום, מכניס אותם למחרטה עדינה,  ומפסל 

מהגוש את עיצוב השתל. כאן למעשה מתחילים ההבדלים בין השתלים השונים.

השתלים השונים נבדלים זה מזה בצורה החיצונית שלהם )גליל ישר, או מתכנס( בצורת ההתאמה 

וחיבורים  חיצוני,  פנימי, משושה  )משושה  כך  אחר  שימוש  בהם  שיעשה  השיקום  לחלקי  שלהם 

מיוחדים( ואפילו צורת סליל ההברגה החיצונית )הברגה עדינה, הברגה עם כנפיים בולטות(. קיימים 

די משעמם  גם  זה  להודות על האמת,  כולם. אם  היריעה מלתאר את  ותקצר  רבים  עוד הבדלים 

לדעתי...

צורות של  יצרן מפתח מספר  אותו  ולפעמים,  רשומים,  ופטנטים  ייחודיים,  פיתוחים  יש  יצרן  לכל 

שתלים.

*שתלים בצורות שונות, כולן מתוצרת חברת אלפא-ביו ישראל
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רופא השיניים בוחר את השתל שמתאים לך גם לפי צורת העצם שלך, ובמקרים רבים על סמך 

היכרותו המוקדמת עם השתל, וניסיונו בביצוע השתלות איתו. השיקול הכלכלי בדרך כלל לא מהווה 

גורם מכריע משום שאין קשר ישיר בין מחירי השתלים עצמם לבין עלות תהליך ההשתלה כולו.

ישנם יצרנים שפיתחו ציפויים מיוחדים לפני השטח של השתל. מטרתם של ציפויים אלו היא להגביר 

את הסיכוי לקליטה, ולעיתים הם אף מזרזים את התהליך ומקצרים את משך ההמתנה עד לביצוע 

השיקום מעל השתל.

איך מתקינים שתל?
לאחר שבוצעה הרדמה מקומית  )כמו בסתימה( 

מבצע הרופא חתך קטן בחניכיים וחושף את עצם 

בעצם  צר  קדח  מבצע  הוא  מכן  לאחר  הלסת. 

)בתמונה משמאל(.  מכיוון שבעצם   של הלסת 

שהחניכיים  ומכיוון  תחושה,   או  עצבים  קצות  אין 

מורדמים מקומית, ברוב המכריע של המקרים אין 

כאב בשלב זה.

 לאחר ביצוע הקדח הראשוני מרחיב אותו הרופא 

באופן הדרגתי תוך שימוש במקדח או שניים רחבים 

יותר )בתמונה מימין(.

דיבל מתכתי שלו  למקום  מוברג  בגמר ההרחבה, 

פנימית  והברגה  בעצם,  לעיגון  חיצונית  הברגה 

לתפיסת חלקי השיקום שינוחו עליו בעתיד. 

לאחר הכנסת השתל, סוגר הרופא את החניכיים 

עם תפרים, ויש להמתין לקליטת השתל.

לפי מיקום השתל: בלסת  זמן ההמתנה משתנה 

תחתונה,  מקובל להמתין 3 חודשים, בעוד שבלסת 

במשך  ההבדל  חודשים.   6 להמתין  נהוג  עליונה 

ההמתנה נובע  מהשוני בדחיסות העצם בין שתי 

יותר,  דחוסה  התחתונה  בלסת  העצם  הלסתות. 

בעוד שבעליונה העצם ספוגית יותר. 

קידוח ראשוני

השתל מוברג למקומו

הרחבת הקדח

שלב השיקום

www.optiopublishing.com ניתן להשיג את התכנה באתר .Optio-dentistry יצרנית תכנת Optio-Publishing התמונות בפרק זה בחסות *
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לאחר שחלף הזמן ונקלט השתל, חושף הרופא את השתל. מבוצע חתך זעיר בחניכיים מעל מקום 

ההשתלה, ומונחת כיפה מתכתית המכונה כיפת ריפוי. בתהליך שלוקח בממוצע שבועיים, החניכיים 

מסתדרים מסביב לכיפה בצורה מעוגלת ובריאה. בכך נשלם השלב הכירורגי, והרופא עובר לבנות 

את הכתר מעל השתל, מה שמכונה: שלב השיקום.

השתלה עם העמסה מיידית
על  השיקום  את  לבצע  הרופא  מחליט  לעיתים 

מספר  להמתין  בלי  ההשתלה,  לאחר  מיד  השתל 

חודשים. תהליך זה מכונה:  “העמסה מיידית”. נהוג 

שתלים  ב-4  כשמדובר  בעיקר  זה  תהליך  לבצע 

שלימה.  תותבת  לעגן  שמטרתם  תחתונה  בלסת 

ומחקרים  אחרים,  במקרים  גם  זאת  לעשות  ניתן 

סביב  הנבנית  העצם  כי  מעידים  בתחום  אחרונים 

יותר  אפילו  טובה  מיידית,  עליו  שהעמיסו  שתל 

ללא  לקליטתו  הנבנית סביב שתל שחיכנו  מעצם 

העמסה. עם זאת חשוב לצין, כי שיטה זו לא מתאימה לכל אחד ובכל מצב. ניתן לבצעה כל עוד 

שומרים על מספר כללים חשובים, ולוקחים בחשבון את פיזור העומסים בפה.

ניתן אם כן, במקרים רבים לספק לאדם שיניים מיד בתום ההשתלה.

ביצוע השתלות בסיוע מחשב
השיניים  לרופא  מאפשרות  חדשות  טכנולוגיות 

ובאמצעות   CT צילומי  סמך  על  מראש,  להכין 

תכנון ממוחשב, מכשיר המדריך את כיווני המקדח 

האידיאליים של הרופא בעת ביצוע ההשתלה )עיין 

מדויק  הופך  ההשתלה  מהלך  משמאל(.  בתמונה 

יותר, ובמקרים מסוימים אין גם צורך לבצע חתכים 

החניכיים.  דרך  ישירות  הקידוח  את  מבצעים  אלא 

ההשתלה.  לתמחור  מוסיפה  השבלונה  הכנת 

בתמונה משמאל ניתן לראות דוגמא לסד הדרכה, 

המורכב על החניכיים במהלך השתלה מודרכת מחשב בלסת התחתונה.

עקירה והשתלה מיידית
ישנם מצבים בהם במקום לעקור את השן, לחכות כחודשיים לריפוי, ואז לבצע את ההשתלה, ניתן 

לבצע עקירה של השן ובאותו מפגש גם להשתיל. לא בכל מצב ניתן, ולא בכל מקרה רצוי. יש להפעיל 

שיקול דעת מקצועי מצד הרופא. היתרון הגדול הוא קיצור זמן ההמתנה, ומניעת צורך בניתוח.

MIS התמונה באדיבות חב’ דיבידנט יצרנית שתלי *

MD Simmulations ’התמונה באדיבות חב *
Dental Master יצרנית תכנת ההדמיה
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איך רופא השיניים קובע שניתן לבצע שתל?
כאשר נתקל רופא השיניים במצב של חוסר שיניים 

באזור מסוים, הוא בודק גם את שאר אזורי הפה. 

בין השאר הוא מנסה לאבחן בעיות שעשויות למנוע 

את הצלחת השתל, את היחסים בין הלסתות, את 

סמוכים  מבנים  או  על השתל,  שיופעלו  העומסים 

שעשויים למנוע את ביצוע ההשתלה. 

רצוי  שתל,  לבצע  צריך  כי  מחליט  והרופא  במידה 

סיטי  צילומי  הנקראים  מיוחדים  בצילומים  שיעזר 

)C.T.(. הצילומים הרגילים המבוצעים במכונים או במרפאה עצמה, הם דו-מימדיים ומראים את 

גובה העצם בלבד. על מנת לבדוק מה הוא רוחב העצם ומה המבנה המדויק שלה, צריך להיעזר 

ותעלות  רגישים  מבנים  גם  לאבחן  ניתן  בצילום  האזור.  של  הנותן מבט תלת-מימדי   CT בצילום 

עצב, וכך להימנע מלפגוע בהם במהלך ההשתלה. ידע מוקדם לגבי רוחב וגובה של העצם, מאפשר 

לרופא לקבוע מה השתל הטוב ביותר למקרה של המטופל הספציפי.

ומקרה,  לכל מקרה  אידיאלי  ועל מנת לתת מענה  זהה,  בצורה  בנויים  בני האדם  כל  מכיוון שלא 

אני נוהג להחזיק במרפאתי שתלים מיצרנים שונים, 

בעלי צורות שונות וגדלים שונים. 

תארו  העצם,  רוחב  במדידת  הצורך  את  להבין  כדי 

לעצכם שיש צורך להבריג בורג עץ לתוך הצד העליון 

של מגירה )תמונה עליונה משמאל(. אם נשתמש 

בבורג רחב מדיי, הוא יפוצץ את העץ. אם נשתמש 

בבורג צר מדיי, יתכן והוא לא יעמוד בעומס של מה 

שנתלה עליו. 

בכל מקרה העץ לא מרגיש דבר. אין בו כלי דם ועצבים, וגם העצם של הלסת דומה לו במידה רבה. 

יש בה מעט כלי דם, ואין בה בדרך כלל קצות עצבים שיכולים להרגיש את הקידוח. כך, אם חסרות 

לך שיניים, ויש לך עצם מספיק רחבה ועמוקה, ניתן יהיה להכניס לתוכה שתלים.

מה הסיכויים שזה יצליח?
לפי כל המחקרים, תהליך ההשתלה, אם מבוצע כהלכה תוך הקפדה על הכללים, מצליח בכ -95% 

מהמקרים. חשוב שהתהליך יבוצע בצורה אידיאלית תוך שימוש בשתלים טובים המתאימים

למבנה העצם, ותוך הימנעות מביצוע במצבים בעייתיים. 

דוגמא לשבר בעצם הנגרם עקב הכנסת שתל רחב מדיי.
* התמונה באדיבות אי.בי דנטל דיוויסס
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כמה זמן זה מחזיק?
לפי המחקרים, הסיכוי של שתל לשרוד בפה 5 שנים הוא 95%, ולשרוד 10 שנים הוא 92%. ישנם 

סיכויים מצוינים שהשתל ישמר בפיך גם  עשרים שנה ויותר. השתלים בהם אנו משתמשים היום, 

יראו  עתידיים  מחקרים  כי  להאמין  רוצה  הייתי  טכנולוגית.  מבחינה  הזמן  כל  ומשתכללים  הולכים 

זה. אם מסתכלים על החלופות, כמו למשל לבצע גשר חרסינה על שיניים  גם באספקט  שיפור 

מחקרים  מהמקרים.  ב-82%  רק  שנים   10 של   תקופה  שורד  זה  חלופי  ששיקום  הרי  טבעיות, 

שבוצעו באוניברסיטת  UCLA, הוכיחו כי יש מצבים בהם עדיף לבצע שתל, ויש מצבים בהם עדיף 

לבצע גשר, ולא תמיד ההחלטה קלה, גם לא לרופא שיניים מנוסה.

האם זה מצליח גם אצל אנשים בגילי?
אין גיל נכון או לא נכון לביצוע שתלים. השאלה היא רק אם יש לך עצם מספיק טובה, ואם בריאותך 

מאפשרת לך לקבל שתלים. יש לי מטופלת בשנות ה-40 שלה, שלצערי נאלצנו לחזור על שתל 

פעם שנייה לפני שנקלט, ומטופל בן 84 שהשתלים ששמנו לו שינו את חייו לטובה תוך שעה וחצי 

של טיפול בלבד. סבתי ז”ל שנפטרה בגיל 95 קיבלה ממני במתנה שתלים ליום הולדתה ה-88 על 

מנת לקבע את התותבות שלה. היא כעסה עלי מאד, וטענה שנתתי לה לסבול לחינם כי לא סיפרתי 

לה על האפשרות 10 שנים לפני כן...

האם זה מצליח גם אם יש לי בעיות לב או סכרת?
פעם, היינו מסרבים לבצע שתלים באופן גורף לכל מי שהייתה לו בעיית סוכר. היום אנחנו יודעים כי 

אם יש לך סוכרת מאוזנת, נוכל להציע לך שתלים והסיכוי להצלחה - מצוין! )את זאת ניתן לבדוק 

באמצעות בדיקת דם פשוטה,  אנו בודקים ערכי המוגלובין A1C , נמוכים מ- 7.2(.

אם יש לך סוכרת, פצעים שנגרמים משפשופי התותבת ודלקות חניכיים הנובעות משיניים ניידות 

עשויים להוציא אותך מאיזון. הם גם נרפאים לאט יותר. עדיף שתמצא דרך לקבע את התותבת 

שלך. איזון הסוכר שלך יהיה קל יותר.

בעיות לב אינן מהוות בעיה אם לא היה לך התקף במחצית השנה שחלפה. אנו כן נוהגים להתייעץ 

עם הרופא שלך או עם הקרדיולוג במקרה שיש לנו ספק. הכול חלק מהשירות. גם אם יש לך בעיה 

רפואית אחרת, או שאתה מקבל תרופות, אין מה לדאוג. אנחנו מיומנים לטפל כמעט בכל המצבים. 

לא מגיע לך לסבול.

האם אפשר לבצע את הטיפול תחת טשטוש או 
הרדמה כללית?

אם אתה חרד מהטיפול, כדור הרגעה פשוט יכול לעזור מאד. אם אתה חרד אפילו יותר, נוכל לעשות 

את הטיפול תחת טשטוש או אפילו הרדמה כללית. עד היום לא נתקלנו באדם שלא יכולנו לטפל בו 

עקב חרדה. כשאתה בא למרפאה, ספר לנו כי אתה חרד, ונעזור לך. אם תיתן לחרדה לשלוט בך, 

תצטרך להמשיך ולסבול מהתותבות עוד שנים רבות, וחבל. טיפול קצר וסיימנו...
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של  לקיבוע  שיטות  על  ונדבר  לעניין,  נחזור  אז 

על  שמשמאל.  בתמונה  תציץ  קיימות.  תותבות 

מנת לקבע את התותבת, התקינו בלסת התחתונה 

שאתה  הדיבלים  הם  )השתלים  שתלים  ארבעה 

רואה בתוך החניכיים בתמונה(, ומעליהם עומדים 

שישמשו  כדוריים,  מצמדים  ארבעה  להבריג 

נמצאת  התיקתק  של  הנקבה  תיק-תקים.  בתור 

בתוך התותבת. כאשר אתה מכניס את התותבת 

אתה שומע קליק, והתותבת מעוגנת לפיך ולא זזה 

אותה  להוציא  כדי  כוח  להפעיל  יש  לפעמים  יותר. 

החוצה. זו שיטה ידועה ומקובלת, שעובדת מצוין. בלסת עליונה אני נוהג להשתמש בארבעה עד 

שישה שתלים מכיוון שכוח המשיכה עובד שם נגדינו. השימוש בשישה שתלים מאפשר לי להציע 

לך תותבת עליונה בצורת פרסה - בלי חיך! כך תוכל להרגיש את האוכל, ולא תרגיש שהתותבת 

ממלאה את כל הפה. שיטה זו עוזרת מאד לאנשים שיש להם רפלקס הקאה מוגבר, והתותבת 

חונקת אותם או מגרה להם את הגרון. כאשר הפה קטן, אני עשוי להסתפק בשני שתלים בלבד 

לעיגון תותבת תחתונה ובארבעה לעיגון עליונה. האם זה יעבוד גם אצלך? צריך לבדוק.

שיטה נוספת לעיגון תותבת נקראת “דולדר-בר”.     

בשיטה זו שוב משתמשים בארבעה שתלים )ראה 

תמונה משמאל(, אך במקום תיקתקים אני מבריג 

אל השתלים פס מתכתי. בתוך התותבת אני שם 

הפס המתכתי.  את  מיוחדים שתופסים  קליפסים 

כך אני מעגן את התותבת שלא תזוז. אני משתמש 

יש לאדם בעיה מוטורית  זו בעיקר כאשר  בשיטה 

כלשהי שמקשה עליו להלביש את התותבת בצורה 

ונוחה  יותר  יקרה  היא  התיקתקים.  על  מדויקת 

פחות לטעמי, אך יש לה את השימושים שלה. שתי 

השיטות שמניתי, התיקתקים וה”דולדר-בר”, הן רק שיטות על מנת לקבע את התותבות שלך. עדיין 

נשארת עם תותבות, ואתה צריך להוציא אותן לאחר הארוחה כדי לנקות אותן ואז להחזירן שוב לפה. 

קיימות גם שיטות שבאמצעותן תוכל להיפטר לחלוטין מהתותבות שלך.

שיטות לקיבוע תותבות קיימות 
לחניכיים

MIS התמונה בחסות דיבידנט יצרנית שתלי *

MIS התמונה בחסות דיבידנט יצרנית שתלי *
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זה  במקרה  שבתמונה,  השיניים  מחוסר  באזור 

אנו  בתמונה  שתלים.  מוחדרים  עליונה,  בלסת 

שלושה  מתברגים  אליהם  שתלים,  שלושה  רואים 

מאריכים הנקראים מבנים, ואל המבנים מדביקים 

אחר כך כתרי חרסינה. ניתן לבצע רצף של שתלים 

לכל אורך הלסת, ועליהם כתרי חרסינה המחקים 

את השיניים הטבעיות.

ברצף,  שתלים  שלושה  נראים  שבתמונה  אף  על 

על  ומגשרים  לא,  שתל  כן,  שתל  לא,  שתל  כן,  שתל  מבצעים  אנו  חיסכון  מטעמי  רבות  פעמים 

המרווח עם רצף של כתרי החרסינה. ההחלטה לגבי מספר השתלים בהם יהיה שימוש ומיקומם, 

מתבצעת בהתאם לכמות העצם ואיכותה. אם יש לנו עצם רחבה ועמוקה, נוכל לשים שתל רחב 

וארוך שיוכל לשאת עומסים כבדים. אם העצם צרה או קצרה, נאלץ להשתמש בשתלים צרים או 

קצרים, שרצוי להיות זהירים יותר בכמות העומס המופעלת עליהם.

את איכות העצם ניתן לראות רק בצילום סיטי )C.T.(. כאשר תגיע אלינו לייעוץ, ונחליט ביחד מה 

השיטה הטובה ביותר עבורך,  נפנה אותך לביצוע צילום כזה במכון רנטגן. ישנם מכונים רבים, ולא 

ביותר. חשוב לבצע את הצילום במכשיר חדיש, שכן רמת  יש מכשיר מהדגמים החדשים  לכולם 

דיגיטלית  סיטי  צילום  לנו מכונת  יש  בחיוך’  ‘טיפול  גבעתיים של  טובה בהרבה. בסניף  הדיוק שלו 

ומשוכללת, ואנו לא גובים תשלום בעבור ביצוע צילומים. אתם מוזמנים

רק תחשוב על זה, שיניים קבועות, לא נופלות, שלא צריך להוציא, שלא נכנס מתחתן מזון... שיניים! 

תוכל לאכול כמו בן אדם, לחייך בלי לחשוש, ולדבר בלי גוף זר שמפריע לתנועות הטבעיות של פיך. 

כמו בימים הטובים. כן, נכון, ניחשת שוב. גם כאן צריך להשתמש בשתלים.

גשר חרסינה על שתלים

MIS התמונה בחסות דיבידנט יצרנית שתלי *

צפה בסרטוני אנימציה, המתארים ביצוע גשר מעל שתלים באתר:

 “מרפאות שיניים מומלצות בישראל”

www.bestclinics.co.il
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מה קורה כאשר איכות העצם לא טובה?
כבר דיברנו על הדימוי של החדרת בורג לדופן של מגירת עץ. מה קורה כאשר העצם לא עמוקה 

מספיק? הרי אם נקדח בקרש, והוא לא יהיה עבה מספיק, הבורג פשוט יצא מהצד השני! ומה יש 

מהצד השני כשמדובר בפה שלנו? אם מדובר בלסת עליונה, אז בחלק הקדמי שלה יש מעל העצם 

האחורי  ובחלק  האף,  חלל  את 

שנקרא  אויר  חלל  יש  שלה 

צריכים  אנחנו  למה  “הסינוס”. 

את הסינוס? למדענים יש כל מיני 

של  מבחינתם  אבל  השערות, 

בו  שאין  רק  לא  השיניים,  רופאי 

תועלת, אלא שהוא אפילו מפריע 

לנו. בלסת תחתונה המצב בעייתי 

אפילו יותר, משום שבתוך הלסת 

התעלה  בתוך  תעלה.  עוברת 

לאפשר  שתפקידו  עצב  עובר 

תחושה בשפה התחתונה. אם בעת החדרת השתל אנו נקדח לתוך התעלה, אנו עשויים לפגוע 

 .CT- בעצב, ולגרום לאיבוד את התחושה בשפה הקדמית. לכן יש חשיבות רבה כל כך לצילום ה

הוא מראה לנו מראש איפה עוברים המבנים החשובים האלו, ועוזר לנו להתרחק מהם.

נניח שאנו רוצים לשים שתל בחלק האחורי של הלסת העליונה, אבל אין לנו מספיק גובה עצם. 

מה נעשה? נעבה את העצם. ניכנס לתוך חלל האוויר, אל תוך הסינוס, בעדינות, ונמלא אותו בעצם 

חלופית. איך זה עובד? קרא הלאה.

אז כמו שאמרנו, יש צורך בכמות עצם נאותה שתתמוך בשתל לכל אורכו. בשתל ממוצע מדובר על  

לפחות 10 מ”מ על מנת לעמוד בתנאי הלעיסה באזור ולשרוד לאורך שנים. למעשה, הרוב המכריע 

של היצרנים מייצר שתלים שאורכם נע בין 10ממ ל- 16ממ.

אם העצם אינה עבה מספיק, יש צורך לעבות אותה לפני השתלת שיניים. השתלת עצם ברצפת 

עיבוי  למטרת  ביותר  הנפוצה  הכירורגית  להיות ההתערבות  שיניים הפכה  לפני השתלות  הסינוס 

העצם באזור הלסת העליונה. 

הרמות סינוס
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אם נתבונן בתמונה שלמטה, משמאל לימין, אז ניתן לראות כי כמות העצם בין חלל הפה )החלק 

הכחול( לחלל האוויר של הסינוס )החלק החום( נמוכה מ-5 מילימטר. במצב כזה אין לנו מספיק 

עצם על מנת להחדיר מתוכה שתל. אז מה עושים? מפשילים את החניכיים ופותחים חלון בעצם. 

מרימים את ריצפת הסינוס וממלאים את החלל בגרגירי עצם כתושה )B(. לאחר 8 חודשים העצם 

הטבעית של הגוף מחליפה את גרגירי העצם שמילאנו )C(, ועכשיו יש לנו עצם טובה ועבה מספיק 

. )D( כדי לתמוך בשתל. בשלב זה אנו מבצעים ניתוח נוסף, ובו אנו מחדירים את השתלים

העצם  כמות  אם  לעיתים,  לקליטתם.  נוספים  חודשים   6 להמתין  יש  השתלים  ביצוע  לאחר  גם 

מאפשרת זאת, ניתן לבצע את תוספת העצם והחדרת השתלים באותו מפגש, ולחסוך בכך זמן רב.

מאז שנות ה-80, נעשה שימוש במגוון חומרים לצורך עיבוי העצם. בדרך כלל מדובר בתוספות עצם 

שמקורם עשוי להיות:

1. מגוף המטופל עצמו )ניתן לדוגמא לקחת כפיס עצם מאזור האגן, או מאזור הסנטר(

2. עצם מתורמים )אל חשש, לאחר נטילת העצם מהתורם היא עוברת תהליך מיוחד

של כתישה, סטרול ועיקור(.

3. עצם מחומרים סינתטיים.

4. עצם כתושה של פרה.

* התמונה באדיבות דר’ רוני קולרמן, מומחה למחלות חניכיים

רוצה לראות סרטונים המתארים הרמת סינוס?

 היכנס לאתר “מרפאות שיניים מומלצות בישראל”

www.bestclinics.co.il
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סוגים שונים של הרמת סינוס
 ישנם למעשה שני סוגים עיקריים של הרמת סינוס. הרמת סינוס סגורה והרמת סינוס פתוחה. 

הרמת סינוס פתוחה מבוצעת כאשר כמות העצם פחותה מגובה של 5 ממ’, ומתוארת בתמונה 

שלמעלה כפתיחת חלון מהצד, מילוי עצם כתושה, המתנה להחלפת העצם הכתושה בעצם טבעית 

לאחר כ-6 עד שמונה חודשים, ואז השתלה. 

לעומתה, הרמת סינוס סגורה מבוצעת מתוך חלל הפה ולא מהצד, ובה דוחסים עצם אל תוך חלל 

הסינוס דרך פתח קטן שמבוצע מתחת לעצם, ובו בזמן מחדירים גם את השתל. 

מה כדאי לדעת לפני ואחרי הרמת סינוס ? 
לפני ביצוע הרמת סינוס חובה להיעזר בצילומי C.T הממחישים את האנטומיה באזור ואת כמות 

העצם שאנו יכולים לנצל בצורה מדויקת. החלק הכירורגי מבוצע בהרדמה מקומית )כמו בסתימה 

פשוטה( ונמשך בין 30 ל - 90 דקות. המטופלים יכולים להמשיך בשגרת חייהם מיד לאחר הניתוח. 

רצוי עם זאת להימנע מטיסות או צלילות כ-3 שבועות לאחר הניתוח. 

לאחר ניתוח הרמת סינוס ניתנות תרופות שונות: אנטיביוטיקה נגד נפיחות, תרופות נגד כאבים, 

שטיפות חיטוי, טיפות אף וכו’... 

תופעות הלוואי שיכולות להופיע לאחר הרמת סינוס הן: נפיחות מקומית, כאב )הנפתר ע”י כדורים(, 

ודימום קל באזור הניתוח. הסרת התפרים מתבצעת לאחר שבועיים באותה מרפאת שיניים. אחוזי 

ההצלחה המדווחים במרבית המאמרים לגביי פרוצדורה זו הם 90% עד 100%. 

האם ניתן לבצע הרמת סינוס כמעט ללא ניתוח?
שיטה מתקדמת במיוחד המבוצעת במעט מאד מרפאות 

בישראל היא שיטת הבלון. השיטה מאפשרת לבצע הרמת 

סינוס תוך קידוח של שני נקבים בקוטר 2.8 מ”מ בלבד, 

במקום פתיחת חניכיים נרחבת.

את  מרים  והוא  מנפחים  אותו  בלון,  מוחדר  הנקבים  דרך 

)ראה  הסינתטית.  לעצם  מקום  ומפנה  הסינוס  רירית 

תמונה משמאל(. לאחר הוצאת הבלון, מחדירים דרך אותם 

נקבים שכבר ביצענו את גרגירי העצם, וגם את השתלים 

)ראה תמונה מימין(.

שיטה זו סייעה לנו לטפל באנשים שחששו מהרמת סינוס 

רגילה. שמחנו לגלות שהשיטה מקצרת את משך הטיפול 

משמעותית, ואף אחד מהמטופלים לא התנפח, ולא סבל 

מכאבים.
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דוגמא להרמת סינוס

שים לב לתמונה שלמעלה: סימנתי בכחול איך העצם בצד הימני של התמונה דקה מאד. אין פה 

13 ממ’ הנדרשים על מנת להחדיר שתל נורמאלי. לאחר ביצוע תהליך הרמת הסינוס )התוצאה 

בתמונה למטה(, בו עיבינו את העצם, שמנו את השתלים שרצינו. שימו לב לסימון הכחול המראה 

את עובי העצם כעת.
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וזה מומלץ?
בודאי, כי אתה הרי לא רוצה להמשיך לסבול עם התותבות. זו שיטה ידועה ומקובלת שהשימוש בה 

יכול לאפשר לך חיים נוחים וטובים יותר. אבל אולי אפשר לקצר את התהליך? ומה עם סתם להימנע 

מעוד ניתוח?

מנת  על  שיטות  מספר  היום  קיימות 
להימנע מניתוח כזה ולקצר את התהליך:

1. שימוש בשתלים קצרים
2. שיטת אול-און-פור / שתלים בהטיה

3. שתלים זיגומטיים
קרא על השיטות בפרקים הבאים.

רוצה לשאול אותנו שאלות? כתוב אלינו במייל:

smamyt@netvision.net.il
או התקשרו אלינו בטלפון: 03-9678778 בראשון לציון,

או 03-6703349 ברמת גן.
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טכנולוגיה חדשה מאפשרת לחמוק מגזר הדין. גם אם עצם הלסת שלך קצרה, אם היא רחבה מספיק - 

ניתן להשתיל שתלים דנטאליים מיוחדים, קצרים יותר אך רחבים יותר )ראה בתמונה: שתל באורך 

רגיל משמאל לעומת שתלים דנטאליים קצרים מימין(. 

פיתוח השתלים הקצרים והמחקר 

תפסו  ויעילותם,  הצלחתם  על 

תאוצה מאז שנת 2009 בעיקר. 

על  מעידים  כה  עד  המחקרים 

כך שאחוז ההצלחה של שתלים 

שתלים  של  לזה  זהה  קצרים 

ארוכים. עם זאת, יש להזהר בדרך 

השיקום  את  מעליהם  בונים  בה 

הסופי. עומס לא מבוקר על שתל 

קצר עשוי להוביל לכשלונו.

אחרים  כלל,  שיניים  השתלת  טיפולי  מבצעים  אינם  חלקם  מאד.  שמרנים  הם  רבים  שיניים  רופאי 

איטיים בקצב האימוץ של טכנולוגיות חדישות. יש לציין רק שהשיטה של חברת ‘ביקון’ למשל קיימת 

בשוק מעל 20 שנה, אולם מבוצעת בישראל ע”י מעט מאד רופאים. אפשר רק לשער שהסיבה לכך 

היא היכרות לא מספקת עם השיטה, וחבל. הידע הזה יכול לחסוך לך הרמת סינוס, טיפולים ארוכים 

ויקרים, ורוב הסיכויים שישפר את חייך בצורה משמעותית!

באמצעות  בך  לטפל  ניתן  האם 

לבדוק.  צריך  קצרים?  שתלים 

מקדים,   CT צילום  ביצוע  לאחר 

העצם  ורוחב  גובה  את  נבדוק 

במידה  להחליט.  לך  ונעזור  שלך 

וכן, חסכת הרמת סינוס מיותרת 

משמאל:  בתמונה  רב.  וכסף 

ביצוע גשר חרסינה מעל שתלים 

הימנעות  תוך   - וקצרים  רגילים 

מהצורך בניתוח הרמת סינוס.

איך לוותר על הרמת סינוס 
באמצעות שתלים דנטאליים קצרים!

* התמונה באדיבות החברות אי. בי. דנטל דיוייסס, וביקון

* התמונה באדיבות חברת אי. בי. דנטל דיוייסס, יצרנית שתלים קצרים
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שיטת אול-און-פור )או בתרגום חופשי: הכול על 4( פותחה על מנת לתת פתרון לאנשים להם אין מספיק 

עצם לביצוע שתלים באזורים אחוריים של הפה, ואינם מעוניינים או אינם יכולים  לעבור הרמת סינוס או עיבוי 

עצם. המצב בו לאנשים יש יותר עצם באזור הקדמי וחוסר של עצם באזור האחורי נפוץ מאד, בעיקר  אחרי 

מספר שנים ללא שיניים או שתלים ששומרים על גובה העצם. הירידה בגובה העצם של הלסתות בלסתות 

מהירה יותר כאשר אנשים מרכיבים תותבות לתקופה ארוכה, במיוחד אם התותבות אינן מאוזנות כראוי. 

בעצם  שימוש  תוך  התוצאה  את  למקסם  מנת  על 

הקיימת, מחדירים לעצם שתלים בזויות קיצוניות של 

עד 45 מעלות בחלק הקדמי של הפה )ראה תמונה 

משמאל(. בדרך כלל יש באזור הקדמי של הפה יותר 

עצם בה ניתן לעשות שימוש, בזמן שבאזורים האחוריים 

חסרה עצם טובה להשתלות. את השתלים הקדמיים 

מכניסים בזוית ישרה בדרך כלל, בזמן שאת האחוריים 

מחדירים בזוית של עד 45 מעלות. כך מתקבלת תמיכה 

של שתלים על פני משטח ארוך יותר.

על גבי ארבעת השתלים מעמיסים גשר של 10-12 שיניים. השיניים עשויות להיות מפלסטיק, או מחרסינה.  

על סוג החומר וצורת השיניים נחליט ביחד איתך. אנו משתדלים להתאים את רפואת השיניים האיכותית 

ביותר לתקציב שלך.

שיטה פורצת דרך זו, פותחה על ידי דר’ פאולו מאלו במרפאתו שבליסבון, פורטוגל. המחקר שלו וניסיונו 

בשיטה הביאו את חברת נובל-ביוקר העולמית לאמץ 

ולייצר עבורה שתלים וחלקי  את השיטה, לתמוך בה, 

בשיטה  התומכים  תואמים  חלקים  מיוחדים.  שיקום 

מיוצרים היום על ידי מספר חברות בישראל. 

זמני על  השיטה מאפשרת העמסה מיידית של גשר 

יכול  אדם  למעשה,  ההשתלה.  לאחר  מייד  השתלים 

כלל,  שיניים  ללא  בבוקר  שיניים  מרפאת  אל  להיכנס 

ולצאת ממנה בתוך כמה שעות כאשר הוא קורן עם 

חיוך מלא וקבוע. האין זה מדהים?

שיקום לסת שלמה נטולת 
שיניים בשיטת הכול-על-4 

(All-on-four)

 MD Simulatons התמונה באדיבות *
3D Master יצרנית התכנה

 MD Simulatons התמונה באדיבות *
3D Master יצרנית התכנה
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תותבת  מוברגת: אול-און-6 ואפילו אול-און-8!
יותר עצם באזורים אחוריים, ניתן יהיה להשתמש בשתלים שאינם בהטיה. רצוי  אם יש לנו קצת 

לשים לפחות 6 שתלים, ואולי אפילו 8 שתלים על מנת לקבל יציבות טובה ביותר. בתום הההשתלה, 

ולעיתים ללא צורך להמתין לקליטת השתלים, ניתן להבריג אל השתלים תותבת שתישאר קבועה 

בפה. הדבר דומה מאד לשיקום 

שבעמוד  בתמונה  הנראה 

מדגימה  זו  תמונה  הקודם. 

אול-און- מוברגת מעל  תותבת 

פור. כמובן שעיגון התותבת מעל 

יציבות,  יותר  נותן  שתלים,  יותר 

והסיכוי להצלחה לאורך זמן עולה. 

נקראת  כזו  מוברגת  תותבת 

.Fixed-Detachable :בלועזית

למה כדאי לשים לב בזמן השתלת שיניים 
בשיטת אול-און-פור?

למרות היתרונות הברורים הטמונים בשיטה, כדאי לזכור מספר דברים מהם רצוי להיזהר: 

1. השתלות שיניים הם רעיון מצוין, אבל אם לקית במחלת חניכיים, קיים סיכוי גבוה יותר לכישלון

ההשתלה. אנחנו יודעים היום כבר לנקות את הדלקות ואפילו לבנות לך עצם חדשה במקום זו 

שנספגה לך, אפילו תוך כדי ההשתלה. עם זאת חשוב שנבדוק את מצבך לפני תחילת הטיפול, 

ולא נמהר קדימה ללא אבחנה טובה.

2. השיניים שימסרו לך ביום ההשתלה הן זמניות בלבד, ועשויות מפלסטיק. יהיה צורך בלפחות 

פגישה אחת נוספת על מנת לבנות לך גשר קבוע. 

3. שתלים עשויים להיכשל. זה קורה ב-5% מהמקרים, ומצליח ב-95% מהמקרים, אך מה יקרה

אם שתל אחד נכשל? נכון, איבדת גם את הגשר שמעל השתלים. קיימות שיטות בהן ניתן להציל 

את הגשר למרות הכשל, אולם אם ניתן, אנו ממליצים להוסיף מראש שתלים נוספים לעיגון. 

בתמונה: דוגמא לתותבת מוברגת.
* התמונה באדיבות חברת אי. בי. דנטל דיוייסס
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כמו שהסברנו בפרקים הקודמים, חלק מהשיטות החדישות מאפשרות ביצוע השתלת שיניים ביום 

אחד, אולם לאנשים שהלכו עם שיניים תותבות הרבה שנים, יש בעיה. תותבות לא מאוזנות גורמות 

אין מספיק נפח עצם  ואז  לספיגה מואצת של עצם הלסת, 

על מנת לטעת בה שתלים. רופא שיניים זקוק לעצם שאורכה 

השתלת  לבצע  מנת  על  מ"מ  כ-4  ורוחבה  מ"מ   6 לפחות 

אין  בהם  מצבים  מעט  לא  קיימים  אולם  מינימלית,  שיניים 

אפילו את כמות העצם הזו.

מכיוון שלעיתים גם באזורים קדמיים אין מספיק עצם כדי לעגן 

לאנשים  גם  לעזור  איך  החוקרים  התחבטו  בהטיה,  שתלים 

אלה ומצאו פתרון: שתלים זיגומטיים. בתמונה משמאל ניתן 

לראות שתל זיגומטי ארוך לעומת שתלים רגילים.

מה הם שתלים זיגומטיים?
שתלים זיגומטיים הם שתלים מיוחדים שאינם מעוגנים כמו שתלים רגילים אל עצם הלסת, אלא 

אל עצם הלחי - הזיגומה. הם ארוכים במיוחד, שכן המרחק בין עצם הלחי אל חלל הפה איננו קצר 

)ראה תמונה למטה(. שתלים אלה מאפשרים למחוסרי העצם להימנע מהצורך לעבור השתלות 

עצם כמו הרמת סינוס או אחרות, ולקבל שיניים קבועות ביום אחד.

שתלים זיגומטיים
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מי המציא את השיטה, ומתי?
ממציא השיטה הוא פרופסור ברנמרק שהגה אותה כבר למעלה מ-15 שנה. בוצעו בה מחקרים 

רבים, אולם היא הייתה עדיין מוגבלת משום שלא נתנה מענה לחלקים הפנימיים של הלסת העליונה. 

ב-7 השנים האחרונות פיתח דר' פאולו מאלו מליסבון, ממציא שיטת האול-און-פור, בשיתוף חברת 

NOBEL הבינלאומית, עוד חידוש שפתר גם את הבעיה הזו. כיום, ניתן לקבל סט מושלם של שיניים 
לכל אורך הלסת מהר וללא צורך בבניית עצם. מחקרים מ-7 השנים האחרונות הראו אחוז הצלחה 

גבוה של כ- 98% אחוז לטווח ארוך. 

יתרונות וחסרונות השיטה
כאמור, השיטה של שתלים זיגומטיים מאפשרת לסובלים מחוסר עצם קיצוני בלסת העליונה לקבל 

שיניים קבועות ביום אחד, ללא צורך בבניית עצם, הרמת סינוס, או זמן המתנה ארוך. אחרי הרמת 

החדישה  השיטה  בפה.  שיניים  לבנות  שניתן  לפני  שלימה  לשנה  שנה  חצי  בין  לחכות  יש  סינוס 

מאפשרת לקבל שיניים חדשות אפילו באותו יום. זמן ההתקנה של שתלים כאלה נמשך בסך הכול 

הכירורגית הנדרשת מרופא  היא ברמת המיומנות  בין שלוש לשש שעות. המינוסים של השיטה 

השיניים המבצע. מכיוון שהשיטה ייחודית, כמות רופאי השיניים המבצעים אותה בישראל, נכון לרגע 

כתיבת שורות אלו נמוך מאד. בהתאם, גם עלות הביצוע של השתלת שיניים מסוג זה גבוהה מביצוע 

של השתלת שיניים רגילה. 

קרא עוד על השתלות וצפה בסרטוני אנימציה באתר:

 “מרפאות שיניים מומלצות בישראל”

www.bestclinics.co.il
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כמה עולה לבצע שתלים זיגומטיים,
?All-on-four או

אם הגעת עד לעמוד זה, בודאי כבר 

הבנת שיש הרבה שיטות לקבע את 

התותבות שלך, ואפילו להיפטר מהן 

לחלוטין. לגלות לך עוד משהו? יש לנו 

עוד שיטות לעזור לך, שלא מופיעות 

בחוברת הזו. תקנות משרד הבריאות 

אוסרות עלינו לציין מחירים בפרסום. 

נציין רק שחלק מהשיטות הבדוקות 

מעגנים  אנחנו  בהן  והמהירות 

מחיר  תג  נושאות  נשלפות  תותבות 

נמוך יחסית, שאם יפרס לתשלומים 

כמעט כל אדם יכול לעמוד בו. לעומת 

הסופי  בשיקום  שבהן  תכניות  זאת, 

נשלף,   שאיננו  קבוע  גשר  תקבל 

גבוה  מחיר  תג  כלל  בדרך  נושאות 

מיוחדים,  בשתלים  השימוש  יותר. 

מתאמי זווית, וחלקי ביניים רבים לפני 

השלמת השיקום הסופי, מעלים את 

המחיר באופן ניכר יחסית לשיקום עם 

תותבת פשוטה נשלפת. עם זאת יש 

שונה  הסופית  התוצאה  שגם  לזכור 

לחלוטין. מדובר בשיניים קבועות לכל דבר ועניין. 

הכוללות  בשיטות  מאשר  יותר  גבוהה  אינה  אלו  מיוחדות  בשיטות  השיקום  של  הכוללת  העלות 

השתלות רגילות. הסיבה לכך היא שלמעשה נחסכת כאן עלות ניתוחים כמו בניית עצם או הרמת 

סינוס וכו’... שהיו נדרשים, לביצוע השתלות, שלא לדבר על הזמן שנחסך והסבל.

תוהה אם ההוצאה מתאימה לך? בוא אלינו ונראה איזו שיטה הכי מתאימה לך. יש לנו אפשרויות 

פריסת תשלומים מדהימות, שהופכות את התשלום החודשי למגוחך. ביחד איתך נוכל להחליט מה 

היא האפשרות הנוחה ביותר מבחינתך, גם מבחינת הפה, וגם מבחינת הכיס.
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שאלות נפוצות?
בסדר ,נמאס לי לסבול, ואני מבין  שהגיע הזמן 

לטפל בבעיה  שלי ,מה אני עושה?
זה הכי פשוט! תתקשר למרפאה. יענו לך שם עדנה, מירב או דליה, שהן בין האנשים הכי נחמדים 

שאני מכיר. תבקש לקבוע תור אלי או לאחד הרופאים הבודקים במרפאה, בשעה שנוחה לך, וזה 

הכול. פגישת היעוץ היא ללא לחץ וללא כל התחייבות.

מה מצפה לי בפגישת יעוץ החינם שלי?
אחרי שתמלא שאלון רפואי קצר, יש לי כמה שאלות ספציפיות לשאול אותך, שבאמצעותן אנסה 

להבין מה בדיוק מטריד אותך, נעשה כמה צילומים במרפאה )חינם!( ואסביר לך את האפשרויות 

שעומדות בפניך. בדרך כלל יש יותר מאפשרות אחת.

יש כל כך הרבה אפשרויות! איך אדע מה מתאים לי?
ברובם המכריע של  ביותר בשבילך.  לצערי, עד שלא אבדוק אותך, לא אדע מהי השיטה הטובה 

המקרים אני מצליח למצוא פתרונות יצירתיים, גם כאשר רופאים אחרים כבר הסבירו לך שאין לך 

סיכוי לשיפור. הניסיון הרב שצברתי בתחום, וההכשרות הייחודיות שעברתי בשיטות מתקדמות כמו 

אלו שתיארתי בחוברת, מאפשרים לי זווית ראייה ייחודית. 

במידה ואוכל לעזור לך, תוכל לקבוע תורים לטיפול כבר באותו יום, או ללכת הביתה ולחשוב על כל 

הדברים שסיפרתי לך. מקווה שלא תכעס, אבל מכיוון שמרפאתי עמוסה, לעיתים יש צורך להמתין 

שבועיים-שלושה לתור אצלי, אז עדיף שתתקשר כבר עכשיו. ככל שתקבע לעצמך תור מהר יותר, 

כך תוכלי להיפטר מהכאב ומהתסכול מהר יותר.

כמה יעלה לי הטיפול?
קשה לנקוב במחיר מדויק מפני שלכל אדם יש פה שונה, רצונות שונים, ורף ציפיות שונה. דבר אחד 

בטוח, המחירים במרפאה סבירים מאד באופן יחסי לטיפול היחודי והמאוד איכותי שאנו נותנים. אנו 

מאמינים כי ניתן לספק שירותי רפואת שיניים מצוינים במחיר סביר. בהתאם, אנו נציע לך מספר 

אפשרויות טיפול, ונתאים את התכנית שבחרת לתקציב שלך.
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האם אתם עובדים עם חברות ביטוח?
כשאתה מתקשר לקבוע פגישת יעוץ חינם, ספר למזכירה שלנו אם יש לך ביטוח שיניים. אנחנו 

עובדים אישית עם כל חברות הביטוח, אם כי אין אנו מרפאת הסכם. אנו נמלא ברצון את הטפסים 

בסיום  כספי  להחזר  ותביעות  התכנית,  לאישור  בקשות  בשבילך  נשלח  שלך,  הביטוח  לחברת 

הטיפולים. המזכירה שלנו מיומנת מאד בעבודה מול חברות הביטוח. 

האם אפשר לשלם בתשלומים?
בודאי. אנו מקבלים מזומן והמחאות וכרטיסי אשראי. ניתן לשלם באשראי עד 24 תשלומים ללא 

ריבית והצמדה, ואפילו לקבל מימון ולשלם בעבור הטיפול בהוראת קבע עד 60 תשלומים בכפוף 

לאישור חברת המימון. אחת לחודש יחויב הכרטיס שלך בתשלום אחד בלבד, ואין מדובר בעסקת 

תשלומים. כך התשלומים לא יעיקו לך על מסגרת האשראי.

האם יש אחריות על הטיפולים?
במרפאתנו אנו מקפידים על איכות: למעשה 

בבדיקות סטטיסטיות שעשינו, אחוז העבודות שאנו 

הגימור  ורמת  נמוך,  כך  כל  הוא  שנים   8 בתוך  עליהן  לחזור  נאלצים 

המרפאות  למרבית  שבניגוד  כך,  כדי  עד  גבוהה  שלנו  הטיפולים  של 

שמעניקות אחריות בעל פה לשנה אחת בלבד, אנו ניתן לך תעודת 

אחריות חתומה ובה התחייבות לטיפול חוזר במשך 5 שנים. לדוגמא, 

במסגרת האחריות, אם שתל נכשל, אנו נחליף אותו על חשבוננו, 

או אם תחליט שאינך מעוניין בהשתלת שיניים חוזרת, נחזיר לך 

את עלות השתל. אנו יכולים להיות נדיבים משום שאנו יודעים כי 

הסיכוי שתזקק לטיפול החוזר הוא אפסי.

אחריות של 110% על 
שביעות הרצון שלך!

שביעות הרצון שלך חשובה לנו מאד. אנו חיים מהפניות 

של לקוחות חדשים על ידי לקוחות מרוצים. בהתאם, אם לא 

עד שתהיה מרוצה. אם  לעבוד  נמשיך  אנו  סיבה שהיא,  תהיה מרוצה מכל 

למרות כל מאמצינו לא נצליח לספק את רצונך, תוכל להחזיר לנו את השיקום שקיבלת, ואנו 

נחזיר לך את כספך מייד. לא רק זאת, אלא שאפילו נוסיף עוד 10% מכיסנו! אנחנו עד כדי כך בטוחים 

שנוכל לספק לך טיפול איכותי. האם היכרת אי פעם עוד רופא שיניים שהציע לך ביטחון כזה?

5
שנים

תעודת אחריות

לשתלים וכתרים

ראשון לציון 03-9678778

ר“ג-גבעתיים 03-6703349

www.bes
tclini

cs.co.
il

תודה לך על שבחרת לטפל במרפאתנו.

שמחנו מאד לתת לך את השירות.

אומר הפתגם: "הראה לי מי חברך, ואומר לך 

מי אתה". לאנשים דומים יש נטיה להתחבר 

שאם  הנחה,  מנקודת  יוצאים  אנו  לזה.  זה 

גם  לטפל  נעים  לנו  יהיה  בך,  לטפל  נהנינו 

שתפנה  המשפחה  בבן  או  במכר  בחבר, 

(וגם  נעים  יהיה  להם  גם  בהתאם  אלינו. 

בריא...) לקבל את השירות אצלנו.

אותם  ביקור  כרטיסי   3 למטה  צירפנו 

אותם  ולהפנות  לחברים,  לתת  ניתן 

הבדיקות  להזכירך,  במרפאתנו.  לבדיקה 

והצילומים במרפאתנו הם תמיד חינם וללא 

התחייבות.

מבצע חבר-מביא-חבר  ועוד דבר,  כן,  אה 

נמשך! כל לקוח שיופנה אלינו על ידך יזכה 

אותך בניקוי אבנית - חינם, או ב-100 ש"ח 

לכל טיפול אחר.

ל האמון והתמיכה
ך מראש ע

נו מודים ל
א

דר' מאיר אבירם

מנהל רפואי “טיפול בחיוך”

. . טנה.
קשה ק

ב

. . .
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איפה נמצאת המרפאה?
מרפאות.  שתי  בחיוך"  "טיפול  ל- 

גבעתיים,   - גן  רמת  בגבול  האחת 

בן-גוריון,  פינת   156 כצנלסון  ברחוב 

המרפאה  ירושלים.  שדרות  קצה 

"שקל"  במגדלי  ממוקמת  החדישה 

יש  בבנין   .3 בקומה  הישן(  )השקם 

שהכניסה  המרפאה,  ללקוחות  חניה 

אליה מרחוב כצנלסון. למרפאה נגישות 

מצוינת לנכים ובעלי מוגבלויות, ומעלית 

רחבה תעביר אותך מקומת הרחוב אל 

בתחבורה  למגיעים  המרפאה.  קומת 

 63,52,60,61,65,67 קוים:  ציבורית, 

ו-463 עוברים בסמיכות למרפאה.

לציון.  בראשון  היא  השנייה  המרפאה 

העיר  במרכז  ממוקמת  המרפאה 

של  העליון  לקצהו  בסמוך  הוותיק, 

הליכה בלבד  דקות   2- ו  המדרחוב 

אגד  קווי  הישנה.  המרכזית  מהתחנה 

הליכה  במרחק  -14עוברים  ו   85

האידיאלי  מהמרפאה. מיקומה  קצר 

בקומת הקרקע מאפשר לנכים ולבעלי 

להגיע עד לכסא הטיפולים  מוגבלויות 

למרפאה  בסמוך  קלנועית.  עם  אפילו 

מגרשי חניה, ביניהם חניון זד”ל התת-

קרקעי וחניון עובדי העירייה הפתוח חינם לציבור בשעות אחר הצהריים וערבי חג. מאחורי אורוות 

הברון שממול המרפאה קיים מגרש חול שגם בו מקומות חניה.

השירות הכי טוב: הסעות מביתך עד למרפאה!
שירות יחודי של מרפאתנו מאפשר לך להגיע אלינו בקלות גם אם אין לך רכב. נהג המרפאה יגיע 

ויסיע אותך למרפאה. לאחר שתיבדק, הנהג לביתך, יאסוף אותך )וגם את המלווה שלך אם יש( 

המרפאה. צוות  עם  אותו  לתאם  ויש  התחייבות,  וללא  חינם  הוא  השירות  לביתך.  אותך  יחזיר 

ראשון לציון

רמת גן - גבעתיים

מדרחוב

A
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הצעה מיוחדת...

איך ארגיש בסיום הטיפול?
דמיין לעצמך שתוך זמן קצר תוכל להרגיש כמו בן אדם אחר לגמרי. הכאבים וחוסר הנוחות יחלפו 

ותוכל לחזור וליהנות מהחיים. אני רציני לחלוטין! כשאתה בוחר במרפאה שלנו אתה רואה תוצאות 

מהירות. אני דואג שהצוות שלי ואני, לא נהיה רק מנוסים ומקצועיים, אלא גם נחמדים ומתחשבים 

בצרכים שלך. אנו נעשה את המקסימום כדי שתהיה מרוצה, וכדי שחווית הטיפול שלך אצלנו תיזכר 

אצלך כחוויה מתקנת.

לביצוע השתלות 
בטוחות ותכנון 

השתלות 
באמצעות מחשב

חדש!
בסניף ר”ג - גבעתיים

*ההצעה ללקוחות חדשים וללקוחותינו הותיקים כאחד.

!
צילום CT חינם 

במרפאה

ובנוסף:
)גם בסניף ראשל”צ(

צילומי רנטגן 
דיגיטליים ופנורמי 
דיגיטלי ללא עלות 
וללא התחייבות ...
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ראשון לציון   03-9678778

ר”ג-גבעתיים 03-6703349

קראו עלינו באתר: "מרפאות שיניים מומלצות בישראל"

www.bestclinics.co.il

בלי תותבות...
  בלי מגבלות...


