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 בחלקו העחיון הוא מתחבר לחלל הפה ןלחלל האף.

 איזןר הלוע מהווה מקום שכיח להתפתחות דלקות.

 

 

 הגדרת מערכת הגוף : 

 מערכת הגוף היא גוף מורכב , שחלקיו פועלים בתיאום.

 המערכת היא אוסף של חלקים המקומיים ביניהם יחסי גומלין להשגת מטרה משותפת.

 תפקודה הכללי של המערכת.כל מרכיבי המערכת משרתים את 

 מערכת הנשימה 

 מערכת העיכול

 מערכת העצבים 

 מערכת ההובלה

 מערכת השרירים

 מערכת השלד

 מערכת החיסון

 

קיימת תלות הדדית בין כל מרכיבי המערכת ,  המרכיבים משפיעים הדדית זה על זה 

 ויחסי הגומלין המתקיימים ביניהם מאפשרים להם לפעול יחד.

 

 :מערכת השלד 

עצמימי שמע    6עצמות שבונות את צורת הגולגולת ו  22עצמות )  28הגולגולת בנויה מ 

 בכל אוזן( 3

 SUTURESהעצמות מחוברות ביניהן על ידי תפרים  
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התפתחות הגולגולת : עצמות הגולגולת של העובר לא נראות כמו עצמות הגולגולת של 

 מבוגר.

החלק המחזיק את המוח הוא )באופן אצר עובר ישנו מרווח בין העצמות, כמו כן 

פרופורציונלי( הרבה יותר גדול מהחלק המחזיק את הפנים, לאור הגידול המהיר במוח 

 בשנים הראשונות לחיים.

 קירות הגולגולת : 

עובי קירות הגולגולת משתנה באיזורים שונים ולפי מין האדם . אצל נשים הקירות דקים 

 יותר מאשר אצל גברים.

 מ"מ 4מ"מ ל  2נע בין  עובי הקירות

) CORTOCAL BONEרוב עצמות הגולגולת בנויות משתי שכבות של עצם קומפקטית )

 (CANCELLOUS BONEשביניהן שכבת עצם ספוגית )

 עצמות הגולגולת :

 עצמות הגולגולת לשתי קבוצות: 22ניתן לחלק את 

 CRANIAL BONESעצמות   8 –החלק המחזיק את המוח 

 FACIAL BONESעצמות  14 –נים החלק המחזיק את הפ

 

 (CRANIAL BONESעצמות קופסת המוח )

 עצם המצח FRONTALפרונטאל 

 עצם הקודקוד )זוגי( PARIETALפארייטאל 

 OCCIPITALעצם העורף 

 )זוגי( TEMPORALעצם הצדע  

  SPHENOIDספינואייד 

 ETHMOIDאטמואייד 
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לק ממערכת הנשימה , העיכול : עצמות הפנים מרכיבות ח FACIAL BONESעצמות הפנים 

 ומערכת ההרחה .

הן מהוות את החלק הקידמי של הגולגולת ומכילות את העצמות סביב חלל הפה , האף 

 וחלק גדול מארובת העין.

: העצם שנושאת את השיניים העליונות , יוצרת גם חלק  MAXILLAעצם הלסת העליונה  

מן הדפנות החיצוניות של הסינוסים הסמוכים לאף )סינוס מקסילרי( וחלק מרצפת העין 

ORBITA  

 הלסת העליונה הינה עצם קבועה ובלתי ניידת.

 ALVEOLAR PROCESS השיניים יושבות בתוך העצם שלהלסת    

 

 MAXILLARY SINUSסינוס מקסילרי 

( CILIAהסינוס הינו חלל אוויר מרופדים באפיתל נשימתי העשוי תאי אפיתל עם שעריות )

ותאים המייצרים ריר, קרום רירי , הסינוסים נפתחים לחלל האף ומתנקזים לכיוון הלוע 

 ( ומשם ללוע התחתון.NASOPHARYNXהאחורי )

 MAXILLARY SINUS –סינוס מקסילרי 

 ETHMOID SINUS –סינוס אטמואידלי 

 SPHENOID SINUS –סינוס ספינואידלי 

 FRONTAL SINUS –סינוס פרונטלי 

 

 דלקת בסינוסים – SINUSITIS –סינוסיטיס 

 דלקת בסינוסים היא דלקת של ציפוי החלל , דלקת של הרירית שבתוך הסינוס.

דלקת בסינוס מתפתחת במצבים שבהם קיים ייצור מוגבר של ריר, חסימת הפתחים 

 ילות השעריות.ועיכוב בפע

הסינוס המקסילרי הוא הפגיע ביותר לדלקת. למעשה בכל נזלת האור מתמלא בהפרשה , 

כאשר לרוב יש ניקוז טבעי דרך פתחי הסינוסים. כאשר אין ניקוז על רקע הנפיחות 
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והחסימה המקומית, הרירית נעשית בצקתית ונפוחה, מרישה יותר ריר ועלולה להתפתח 

 דלקת.

 תר לדלקת סינוס חריפה, הוא זיהום ויראלי , כגון הצטננות חורף רגילה.הגורם הנפוץ ביו

 תפקידי הסינוסים :

 להקטין את משקל הגולגולת-

 לבלות חבלות בפנים-

 לבודד שורשי שיניים ועצבים-

 לחמם ולהרטיב את האויר הנשאף-

 להוסיף תהודה לקול-

 

 MANDIBLE –עצם הלסת התחתונה 

הגדולה והחזקה מבין עצמות הפנים . הלסת התחתונה הלסת התחתונה היא העצם 

ממוקמת בחלקה התחתון של הגולגולת ומהווה את בסיס חיבורן של השיניים בתחתונות. 

הלסת מופרקת עם עצם הרקה דרך המפרק הלסתי רקתי המאפשר את פעולות הלעיסה 

 והדיבור.

נף הלסת התחתונה,  הוא ע L-במבט על נראית הלסת התחתונה והאזור הניצב של צורצ ה

 ( .  לעצם שני ענפים הנמצאים בשני צידי הגוף.RAMUSהרימוס )
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 NERVOUS SYSTEM –בים צמערכת הע

 

על הגוף כיחידה מצעותה פומערכת העצבים היא רשת תקשורת עצבית מפותחת שבא

 מבוקרת ומתואמת.

 מערכת העצבים המרכזית = מוח הגולגולת ומוח השדרה.

ההיקפית = תאי עצב ושלוחות של תאי עצב המגיעים לגוף ממוח מערכת העצבים 

 הגולגולת וממוח השדרה.

שתי המערכות מקיימות ביניהן יחסי גומלין : מערכת העצבים ההיקפית מספקת למערכת 

העצבים המרכזית מידע גירויים מן הסביבה ומוציאה לפועל הת ההוראות שנתקבלו 

 ממנה.

 

שת תאי עצב המפוזרים בכל הגוף.מערכת העצבים ההיקפית היא ר  

מיליארד תאי עצב . רובם המכריע נמצאים במוח. 100בגוף האדם יש כ   

המערכת הזו קולטת מידע על גירויים בסביבה החיצונית והפנימית ומעבירה את המידע 

 דרך סיבים עצביים למוח.

 

או לבלוטות  המוח מעבד את הניתונים ואז הוא שולח פקודות דרך עצבים אחרים לשרירים

 , להפעיל תגובה מסויימת.

 המוח אחראי על מערכת השרירים ובכך שולט על יכולות התנועה של הגוף.

 כך המוח הוא המפקח על תהליכי ההתנהגות, המודעת והלא מודעת.

  

עצבים היקפיים שיוצאים  12לשם הסדרת עבודתו ושליטתו בכל הגוף , שולח המוח 

.משם עושים את דרכם לכל נקודה בגוףמהמוח דרך חורים בגולגולת ו  
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 עצבי הגולגולת :

1- OLFACTORY   עצב הריח 

2- OPTIC   עצב הראייה 

3- OCULUMOTOR   העצב המניע עיניים 

4- TROCHLEAR   עצב הסליל 

5- TRIGEMENAL   עצב המשולש 

6- ABDUCENS   העצב המצדיד 

7- FACIAL   עצב הפנים 

8- VESTIBULOCOCHLEAR  עצב השמיעה והאיזון 

9- GLOSSOPHARYNGEAL    עצב הלשון והלוע 

10- VAGUS  העצב התועה 

11- SPINAL ACCESSORY   עצב הלוואי 

12- HYPOGLOSSAL   עצב הלשון 

 

 

 סוגים של מסלולים עצביים : 3מסלולים עצביים : מגדירים את תפקיד העצב על ידי 

 מעביר תחושה -מסלול סינסורי    -
 מפעיל את שרירי השלד –מסלול מוטורי  -
 קשור בהפעלת איברים פנימיים -אנאטומי  מסלול  -
 

 

 

 תאי העצב 

( הם יחידות הפעולה הבסיסיות של NEURONתאי העצב , קרויים גם נוירונים  )

 מערכת העצבים.

בכל תא עצב יש גוף תא, ובו גרעין ואברונים. מגוף התא יוצאות שלוחות רבות 

 ומסועפות הקרויות דנדיטים.

ומעבירות את המידע לגוף הא. מעברו האחר של התא שלוחות אלו קולטות גירויים 

 יוצאת שלוחה אחת ארוכה מאוד הקרויה אקסון.

 

כאב השן נקלט ב אודונטובלסטים שבמוח השן ומשם מועבר ל דינדריטים של תאי 

 העצב כאות חשמלי.   האות החשמלי נע מהדנדריטים לכיוון האקסון.
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יר את המידע לדנדריטים של כאשר הדחף העצבי מגיע לקצה האקסון הוא מעב

התא עצב שצמוד אליו בצורה של אותות כימיים , באמצעות שחרור של חומר כימי 

 ( מתוך שלפוחיות שבקצה האקסון.NEUROTRANSMITER) נוירוטרנסמיטיר(  )

 

כל עוד הקולטנים תפוסים ע"י מולקולות הנוירוטרנסמיטור  התא אינו יכול לקבל 

 צעו פינוי של מולקולות אלה.מידע חדש ולכן חשוב שיתב

 

חומרי ההרדמה כמו לידוקאין תופסים מקום בקולטנים ובכך מונעים העברת מידע 

 מתא לתא.

 

 ANESTHESIAאלחוש = הרדמה = 

 

 (VASOCONSTRICTORחומרי הרדמה כם מכווצי כלי דם )

 מכווצי כלי דם ידועים  אדרינאלין    +    איפיניפרין    

 השפעת הלידוקאין :

  (פחות דימום )במיוחד בניתוחים-

 הלידוקאין מכווץ את כלי הדם וזה גורם לחור ההרדמה להיות אפיקטיבי ליותר זמן-

 

בעיות לב , לחץ דם נשים בהריון ,אצל מטופלים עם בעיות רפואיות מסוימות , כמו 

 , משתמשים בחומר אלחוש ללא אדרינאלין.
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 CARIES –עששת 

 

 הגדרת העששת :

 היא מחלה בה נגרם הרס ורקבון של רקמות השן כתוצאה מפעולתם של חיידקים.עששת 

 החיידקים הם "תושבי קבע" בחלל הפה

 

 התפתחות העששת :

האוכל , בצירוף החיידקים יוצרים חיפוי דביק על השיניים . חיפוי זה נקרא "פלאק" או 

את הסוכר שבתוכו רובד דנטלי , אם הפלאק נשאר לכמה שעות, חיידקים מתחילים לפרק 

 (PHולהפיק ממנו חומצה. דבר שגורם לירידת דרגת החומציות בפה )

. 

( , גורמת להמסת תרכובות 5.5ירידת דרגת החומציות מתחת לערך קריטי מסויים )

  DEMINERALIZATIONך האמייל , התהליך הזה נקרא "דימנרליזציה"  הסידן והזרחן מתו

 

 
 

 

 

 Calcium – Ca –סידן 

 Phosphor-P –זרחן 

 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=_MB-ygTi7QBq6M&tbnid=JFTw9H46YnjJ4M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.edugal.org.il/hokrim/concept/mu279.htm&ei=tQE7U_CpLaPx0gWr3IHQCg&bvm=bv.63934634,d.bGE&psig=AFQjCNGFO32LOJnPDsKXtAPOAw5sube3Sg&ust=1396462339194659
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הביטוי הראשוני של איבוד המנירלים )דימנראליזציה( מתבטא מבחינה קלינית בהופעתם של 

 אזורים בצבע לבן אטום )לא שקוף( על פני שטח האימייל.  אזור זה נקרא  "נגע נקודתי לבן "

W.S.L = White spot lesion 

 השטח הנוגע באמייל יהיה מחוספס.

 

  W.S.Lהטיפול ב 

 לצחצוח שיניים והיגיינה אורלית תקינה )פעמיים ביום( הדרכה 

 )החזרת המנירלים לשן על ידי )רימניראלזציה 

 

 רימנרליזציה דרך הוספת פלאוריד

 

הפלואוריד הינו מינרל הקיים בטבע הנמצא והוכח כמחזק את השן בפני עששת. הפלואוריד בנוכחותו 

ידי החיידקים בפה -פני חומצות המופרשות עלבתוך או בסביבת השן גורם לה להיות עמידה יותר ב

 הגורמים להתפרקותה.

 שיטתות פלואורידציה מקומיים.  -

 שיטות  פלואורידציה סיסטמית. -

 

 אפשרויות להוספת פלואוריד לשיניים 

 פלאוריד נמצא במשחות השיניים  -1

 פלאוריד נמצא במי פה -2

 העיריות למי השתיה(    םפלאוריד נמצא במים לשתיה ) תוספת מטע -3

 פלאוריד מרוכז בג"יל שנמרח על השיניים -4

 לתינוקות -פלאוריד בטיפות  -5

 לילדים -פלאוריד בכדורים לבליעה   -6

 

 מאפיינים המשפיעים על התפתחות העששת :

  הגיינה אורלית ,צחצוח שיניים 

 סוג המזון )מזון דביק , כמות הסוכר במזון 

  השיניים )מורפולוגיה בעלת דרגת סיכון כמו חריצים עמוקים וקשים לניקוי ( –במאחסן 

  רוק 
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 מים ומספק הגנה טבעית נגד עששת ומחלת חניכיים. 99%הרוק מורכב מלמעלה מ 

 הרוק מוריד את רמת החומציות בפה, הרוק גם שוטף את השיניים משאריות אוכל וחיידקים.

 ם שאינם דבוקים היטב למשטחים השונים )שוטף אותם(.הרוק מאפשר את ניתוקם של חיידקי

 

 

 מניעת התפתחות העששת :

 ביקורים סדירים אצל רופא השיניים 

 חשיפה מבוקרת לפלוריד 

 ביצוע איטומי חריצים וחרירים על גבי השיניים הטוחנות 

 הפחתה בצריכה היומית של סוכרים במיוחד אלו הנדבקים לשיניים 

 צריכה בלתי מבוקרת ותכופה של חטיפים בין הארוחות יש להשתדל למנוע מהילדים 

  זקוקים לסיוע מבוגר בעת צחצוח השיניים 8ילדים עד גיל  –צחצוח שיניים נכון 
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 תנאים להתפתחות העששת :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 התנאים כלרק בצירוף                                                                                        

 

 חלוקת העששת בהקשר לשיחזור קיים :

עששת ראשונית : עששת המתפתחת במקום בו לא היתה לפני כן עששת, עששת חדשה שתוקפת * *

 את השן.

 .פתחה מתחת לשיחזור קיים* עששת משנית : היא עששת שהת*

 

 חלוקת העששת לפי מקום התפתחותה : 

 ( class 1)   1** עששת דרג 

 עששת בחרירים ובחריצים של שיניים אחוריות )מלתעות וטוחנות ( משטח אוקלוזלי.

 שן

 סוכר

 חיידקים

 זמן
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 ( class 2) 2** עששת דרג 

 עששת במשטח צדדי )פרוקסימאלי(   / )בנקודת המגע בין שתי שיניים(

 אחוריות )מלתעות וטוחנות(בשיניים 

 

 

 ( class 3)  3** עששת דרג 

 עששת במשטח צדדי )פרוקסימאלי( / בנקודת המגע בין שתי שיניים(

 בשיניים קדמיות )חותכות וניבים(

 

 

 ( class 4) 4** עששת דרג 
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 עששת בה להב השן מעורב )החלק האנציזאלי(

 

 ( class 5) 5** עששת דרג 

 )צמוד לחניכיים(עששת בצוואר השן 

 

 ( class 6) 6** עששת דרג 

 עששת בקצה התלולית )שיניים אחוריות(.

 

 אבחנת העששת:

  בפה המתרפא –אבחנה קלינית 

  זונדה נתפסת –חריץ דביק  –מישוש 

 משתקף  העברת אור דרך השן )אם יש עששת אז רואים את הצל שלה –אילומינציה -טראנס

 (דרך השן

   צילום( אבחנה רנטגניתX-RAY ) 

 

 

 בחוסר הגיינה אורלית מתחילות להופיע נקודות וחורים קטנים בצבע שחור/חום . זה נקרא עששת.

 העששת ממיסה את האמייל , בחוסר טיפול התהליך ימשיך לשכבת הדנטין.
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שן )פולפיטיס( .אם המצב הזה אינו מטופל, העששת )החיידקים( יגיעו עד למוח השן ויגרמו לדלקת מוח   

 בחוסר טיפול עלול להיגרם נמק של רקמת מוך השן.

אפיקלי )מסביב לאפיקס( , עם מעורבות -אם מצב זה אינו מטופל, החיידקים יצאו מהשן דרך האפקס לאיזור הפירי

 .      ABCESS  של זיהום ודלקת בעצם ותוקף איברים מרוחקים ורקמה רכה

Abcess 

תוצר האבצס )הפסולת ( כדי לשפוך אותה החוצההגוף מייצר דרך להוצאת   

 הוא מייצר צינורית שמוציאה מורסה מהאבצס החוצה

(Intra-oral) ושופך אותה או ליד השן 

 

 

 

 הטיפול בעששת

 איטום חרירים וחריצים : 

ריות מזון מקום קל ומתאים להצטברות שאם חריצים היא איטום החריצים שמהווימטרת איטום חרירים ו

  .וחיידקים ) פלאק (

וחיידקים לתוך החריצים . חריצים מונע הידבקות שאריות מזוןאיטום חרירים ו   

לכן מומלץ לבצע איטום גם לשיניים שעוד לא פיתחו עששת  )במיוחד אצל ילדים מיד אחרי בקיעת  

 השיניים האחוריות  הקבועות( .

 

 

 לאיזה שיניים מומלץ לעשות איטום חרירים וחריצים 

 

קבועות וטוחנות  )מלתעות( בעיקר לשיניים קדם טוחנות -1  

 או כטיפול מונע לפני שתתפתח העששת 

נציאל עששתי גדול.טשיניים חלביות רק אם יש פו-2  

שן שכל כותרתה בקעה .-3  
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: שלבי הטיפול   

 

 אין צורך בהרדמה

 ניקוי השן שתטופל היטב בעזרת מברשת ניקוי , חומר מיוחד לניקוי  1-

   ( low speedוזויתן )    

      

 =  Atching   צריבה באמצעות אטשינג -2

 37%חומצה פוספורית בריכוז של 

 שניות 15-20מורחים על השן וממתינים 

 

 ולאחר כך ייבוש.  שניות  20שטיפה היטב עם ספריי מים ואויר למשך כ -3

 להזהר משטיפת החומצה לתוך העיניים !!! 

 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=ibKN6T0i_6DH2M&tbnid=sHJdyoeTNI9fpM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.dr-wietzorke.de/leistungen/fissurenversiegelung.php&ei=MHurUpCpPMPE7AbkGQ&psig=AFQjCNEXPkqjUG9BtsjBUjqMDGnpUGUjbg&ust=1387055722467918
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=wJAoGl_Z62ldOM&tbnid=QGIeovGMfHbSOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.maxprophylax.at/vorsorge.htm&ei=iXurUs7dBa3n7Abm2YCQDw&psig=AFQjCNEXPkqjUG9BtsjBUjqMDGnpUGUjbg&ust=1387055722467918
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 מריחת חומר קישר בין השן לחומר האיטום . -4

 Bonding חומר קישור     -#  בונדינג 

 

הנחת חומר האיטום ) חומר פלסטי (.-5  

  

 שניות .  30למשך  (  Light cure)יר אור שהקשייה עם מכ-6

 

, מתבצעת באמצעות נייר קופי )נייר ארטיקולציה כחול אדום( אוקלוזיה (בדיקת סגר ) בדיקת  - 7  

 

משטח לעיסה חלק וקל לניקוי.כתוצאה , מקבלים אחרי איטום חריצים   
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 הטיפול בעששת יכול להיות בשתי שיטות :

  שלבי הטיפול הן אותן שלבים כמו  קומפוזיטבאמצעות סתימה לבנה )אסתטית(  נקראת(

באיטום חרירים וחריצים, אבל לפני אותן שלבים חובה לנקות ולהסיר את החלק הרקוב של 

זאת אומרת להכין חלל נקי    .(באמצעות טורבינה וזוויתן ומקדיחים מתאימים חומר השן

 בשן.

 

 ( סתימה בצבע אפאמלגאםשיטה שנייה היא באמצעות חומר מתכתי הנקרא ) , ור מתכתי

בשיטה זו אין צורך בשימוש בחומרים מהשיטה של הקומפוזיט , כי הקשר בין הסתימה לבין 

השן הוא קשר מיכני בלבד, לכן חובה לבצע את החלל בשן בצורה תואמת , שלא תאפשר 

 לסתימה לצאת מהמקום .

 

 לל.הכוונה היא לקירות חלל עם הטייה פנימה, דבר שנותן ריטנציה לסתימה בתוך הח

 
 

יש לציין שיש עוד שיטות של סתימות אבל פחות משומשות בימים שלנו , כגון סתימות 

מחרסינה   , סתימות אלה מחייבות שיתוף פעולה עם העשויות מזהב, וסתימות העשויות 

 מעבדת השיניים ולקיחת מידות.

 

 

 

 חומר האמלגם :

 

 
 

' , לא היה תחליף לחומר 80שנות ה עד , שנה  160אמלגם נמצא בשימוש ברפואת שיניים כ 

 .הזה לטיפול בשיניים האחוריות

 .חוזק ועמידות לאורך שנים רבות

 האמלגם הוא סגסוגת )תערובת( של מתכות וכספית

 )כסף בדיל , נחושת(
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 האמלגם מגיע בקפסולות

 

                    
 

 

 

 " אמלגמטורהמכשיר המיועד לערבוב קפסולות האמלגם נקרא  " 

 

 

 

 יתרונות האמלגם : 

 מחיר נוח לרופא ולמתרפא -

 נוח לשימוש ומהיר לביצוע -

 איטום שולי התחלתי טוב -

 .אין צורך לבחור ולתיאום צבע לפי צבע השן -

 

 

 

 חסרונות האמלגם : 

 הצבע האפור  -

מופיעה רגישות בזמן שתיית דברים חמים או קרים     האמלגם כמו מתכות מעביר טמפרטורה :-

תופעה זאת מורגשת מייד לאחר ביצוע הטיפול ונשארת בדרך כלל עד חודשיים ימים ולפעמים מעבר 

 .לזה 

חוסר אטימה בשולי הסתימה עם הופעה של עששת   משנית   המחייב לאחר תקופה מסוימת  -

 להחליף את הסתימה.   
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 מת אמלגם :שלבים בהכנת סתי

  צילום -1

 לאיתור כללי של עששת בכל הפה מבצעים צילומי רנטגן

 

 

 הרדמה -2

 

 סילוק עששת -3

 בהתחלה עם טורבינה וזויתן אחר כך עם אקסקווטור לניקוי עששת

               
 

 

 

 הכנת חלל -4
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 הנחת מטריצה וטריז -5

      

 

 הנחת חומר מצע -6

 .מ"מ 0.3 – 0.1חומר בתחתית של החלל בעובי של הנחת חומר מצע : מריחה של 

 תפקיד ) מטרת ( חומר המצע :

 א . מניעה של העברת טמפרטורה לעצב על ידי הסתימה 

 ב . מניעת דליפה של רעלים שבחומר הסתימה לעצב 

 
 

 חומרי המצע הקיימים :

 על בסיס זינק אוקסיד אוגינול

 על בסיס קלציום הידרוקסיד

 GLASSIONOMER זכוכית על בסיס יונומיר

 

 הנחת אמלגם -7

מערבבים את קפסולת האמלגם בתוך מכשיר האמלגמטור ואחר כך מניחים את החומר בתוך 

 החלל בשן

 

 דחיסת וגילוף סתימה -8

                     באמצעות דוחס אמלגם


