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טיפולים כירורגיים המבוצעים בדרך כלל בחדרי ניתוח בבית חולים , הצורך  –כירורגיה גדולה  -2

ותמיכה רפואית נרחבת הכוללת הרדמה כללית, ניתור מצב לבבי , מעקב אחר סימנים  בגיבוי

 חיוניים , היא כוללת

  כירורגיה( –ניתוחי פה ולסת נרחבים )כמו ניתוח אורטו 

 טיפול הסרת גידולים 

 שיחזור עצמות פנים במקרים של שבר 

 

 ? מה זה ניתוח אפקסאקטומי

 רפאה בלי לגעת לחדרי הניתוח בבתי החולים,הוא ניתוח קטן , אפשר לבצעו בתוך המ

ת חלק אפיקלי של השורש )לרוב שליש( בגלל דלקת שהתפתחה מסביב לאפקס כתוצאה מוגדר כ : כרית

 מטיפול שורש כושל ברוב המקרים.

אבל אפשר לוותר על פעולה כירורגית זו במקרים מסויימים, באמצעות טיפול שורש חוזר תקין ומעקב 

 לכמה חודשים.

         

 

 ברוב המקרים של ניתוחים כירורגיים קטנים , יש שלבים דומים ומשותפים :

 הרדמה-

 חיתוך רקמה רכה עם סכין )סקלפל ולהב סקלפל(-

 FLAP –פתיחת מתלה -

 ביצוע פעולה כירורגית נדרשת -

 תפירה.-

 : מטרות התפירה

 הצמדת שולי הרקמה לעצם התומכת-

 הפסקת דימום-
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 יותר מהיר תוך כדי קירוב שולי הרקמהלהשיג ריפוי -

 כירורגית.-הקטנת צלקת פוסט-

 

 

                    

 הציוד הדרוש לביצוע תפירה :

 חוט ומחט סטיריליים-

 mathieu    או דגם                     מאתיו          moskitoמחזיק מחט   מדגם     מוסקיטו   -

              

 פיצטה כירורגית  -

 

 מספריים כירורגיות-
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 עקירת שיניים

 מוותרים על שיניים מסויימות כאשר נוכחותם מזיקה יותר מאי נוכחותם בפה.

 הוראות כלליות :

 לפני ביצוע כל עקירה , יש לבצע צילום אבחנתי , או לפחות שהרופא יסתכל על צילום אבחנתי עדכני.

השורש והעצם, תהליכים שמתרחשים בעצם , מבנים או ממצאים הצילום מראה את מצב וצורת 

 אנטומיים, קרבת השן לתעלת עצב או לסינוס, הימצאות פתולוגית בסביבת השן המטופלת.

הצילום מהווה מסמך רפואי משפטי ולכן חשוב לתייקו בתיק המתרפא בצירוף תאריך, אבחנה בעקבות 

 הצילום והחלטה לטיפול.

 למעקב אחר הריפוי. הוא מהווה גם אמצעי

 

 : )מצבים לעקירת שיניים (אנדיקציה לעקירת שיניים 

  בקיעת יתר , עקומות , עקירה לצורך בניית גשר או כתר. –שיניים בעמדה מפריעה 

  פתולוגיה סביב האפקס , שן שלא ניתן לבצע בה טיפול שורש , מבנים  –סיבות אנדודונטליות

 מפוצצים.

  כלואה , צפיפות שיניים , שן מחוץ לקשת , שיניים עודפותשן  –סיבות אורטוסונתיות 

  הרס של מנגנון האחיזה , שיניים שמתנדנדות בסביבה מזוהמת , שאריות  –סיבות פריודונטיות

שורשים של שיניים רקובות והרוסות )עששת( , שיניים שנשברו בעקירה קודמות או בעקבות 

 חבלה.

 שיניים כלואות 

 ברקמה הרכה שיניים הגורמות לגירוי 

 שן עם הרס כותרתי גדול שלא מאפשר טיפול ראוי ושמירת השן 

 שבר או סדק בשן 
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 : דרגות ביצוע עקירה
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 : ציוד הנדרש לעקירה

 ציוד הקשור להרדמה ) מזרק , קרפולת חומר אלחוש , מחט(-

 מניף -

 צבט-

 גזות-

 המכתשית , ולהוציא את הרקמה המזוהמת מהמקום(כפית מוגלה )בשביל לנקות את חלל -

 ציוד תפירה )אפ צריך(-
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 יישור שיניים –אורטודונטיה 

 אורטודונט –הרופא המומחה ביישור שיניים נקרא 

 אורטו= ישר  ,    דונטיה= שיניים

היא ענף ברפאות שיניים המתמחה באבחון, מניעה וטיפול בבעיות הקשורות למיקום השיניים, מבנה 

 הלסתות ומבנה הפנים בכלל. 

 טיפול אורטודונטי מביא לשיפור בריאותי ואסתטי ובכך גם משפר את ההופעה והבטחון העצמי. 

 

יניים כבר בתהליך בקיעתן. אבחון לאורטודונט יש ידע ונסיון המאפשרים לו לאבחן בעיות בהתפתחות הש

 והדרכה נכונה יכולים למנוע או להקל על טיפול עתידי.

 .7-8את הביקור הראשון מומלץ לעשות לילדים בגיל  
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כששיני החלב מתחילות להתחלף אפשר לבדוק באם הלסתות והשיניים מתפתחות בצורה נכונה, ואם  

 .עיתוי החלפת השיניים תקין

 

 

 הבדיקה:

 בדרך הוא, צעיר בגיל באים ואם, השיניים של ומדידות שונים רנטגן צילומי השיניים רופא עורך בדיקהה במהלך

מטרת הטיפול . לטיפול המתאים המועד של קביעה עד(, שנה חצי, לשנה אחת) תקופתי מעקב על ימליץ כלל

פחות חשוב הוא  לא בעיות.ולמנוע התפתחותן של  ,השיניים הלסתות והפה לפתור בעיות תפקודיות של מערכת

במבנה הלסת  בעיות שיניים בולטות, צפופות, עקומות ומרווחות. – הטיפול בהיבטים האסתטיים של הפה כולו

 . עלולות לנבוע מתורשה ומליקויי גדילה

 

 סוגי ההתקנים :

 מכשירים ניידים )נשלפים( : פלטות הניתנות להסרה

 עם צורך לתיקונים קלים.מסכות פנים , בדרך כלל ניתנים למטופלים 
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עליהם מפעילים מאזן עדין של כוחות על השיניים ומביאים  -מכשירים קבועים : גשר, חוטים , קפיצים וגומיות

 לתזוזה.

 

 

מכשירים שהם לרוב ניידים ומחוברים לעיתים לקשתית חיצונית. מטרתם להשפיע על מכשירים פונקציונאליים : 

 .הלעיסה והרקמות. משתמשים בהם בעיקר בגילאים צעירים בהם קיימים תהליכי גדילה הלסתות, מערכת

 

 : over bite –אוביר בייט 

 )שליש( מכותרת החותכת התחתונה 1/3עומק המנשך , כותרת החותכת העליונה אמורה לכסות כמעט 
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 : over jet –אוביר גיט 

 מ"מ. 1-3המשטח הלביאלי של חותכת תחתונה.   רגיל הוא  המרחק בין המשטח הפלטלי של חותכת עליונה לבין

 

 

 

להרויח יותר,  מרפאה שמציגה אפשרות של טיפולי יישור שיניים יכולה 

)טיפולי  מכיוון שטיפול אורטודונטי, יכול לדרוש גם טיפולי משמרת 

היישור יכול  לכן    עששת( , גם טיפולי חניכיים , גם עקירות )אם צריך(.

 .עבודה לצוות המרפאה להביא עוד

 

 שתלים דנטליים
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 במקום שן שנעקרה . שתל דנטלי הוא בורג עשוי מטיטניום המוחדר ללסת

 השתל  מהווה מעין שורש מלאכותי של שן. 

 במקום להשחיז שיניים ולעשות גשר

 

 

 

 

 טיטאניוםשתלים דנטליים עשויים מחומר שנקרא 

 בנושא זרימת דם בעצמות. ברנמרקבשנות החמישים, עסק חוקר שוודי בשם 

 .טיטניוםלשם כך הוא החדיר לעצם הירך של ארנבת צינור גלילי עשוי  

הירך של הארנבת כבר התחברה לצינור ועטפה  עצםבבואו, כעבור זמן, לשלוף את הצינור התברר לו ש 

 אותו ברקמת עצם חדשה והפכה אותו לחלק בלתי נפרד ממנה.

 מתכת זו להתחבר חזק לעצם ולהיקלט על ידה.מכאן נתגלתה תכונתה של  

 אינטגרציה. -ברנמרק קרא לחיבור בין העצם לפני שטח השתל :   אוסאו

 

 השימושים של שתלים דנטליים :
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 לשחזור שן בודדת )במקום גשר( -א

 לשחזור מספר שיניים חסרות -ב

 לשחזור שיניים של לסת שלמה -ג

 (over dentureתמיכה לתותבת על )  -ד

 

 מתאים לעשות שתלים דנטליים ?לאיזה אנשים 

 באופן עקרוני, שתלים דנטליים מתאימים לכולם, וזאת בהתאם ל..

 מצבם הבריאותי,  -

 מימדי עצם הלסת  -

 .מצב החניכיים -

 

 גורמים המשפיעים על תוצאות ההשתלה :

 עישון-

 חריקת שיניים-

 איכות עצם-

 איכות השתל-

עלולה להשפיע על איכות התוצאה , כמו סכרת , מצב בריאותי כללי )נוכחות מחלות מסויימיות -

 אוסטיופורוזיס,  דלשת מפרקים ועוד....(

 הגיינה בחלל הפה ו מצב כללי )דלקות , מחלות חניכיים, עששת .... (-

 

 חודשים . 3התהליך מתרחש בפרק זמן של כ  :  אינטגרציה-אוסאו 

 חודשים עד שאפשר להעמיס על השתל . 3ומכאן אחרי ההשתלה ממתינים  

אינטגרציה תלויים מאוד במיקום השתל בפה, איכות העצם באותו אתר, -משך הזמן ואיכות האוסאו

 ובגורמים סיסטמיים שונים.

 

 השתלה מיידית
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 זהו מצב בו באותה פגישה נעקרת השן ומייד מבוצע שתל במקומה.

 לה מיידית הם: היתרונות להשת

 עקירה והשתלה באותו ניתוח . -   

 משך ההחלמה והטיפול מתקצרים באופן משמעותי. -   

 

לא בכל מקרה השתלה מיידית אפשרית. במצבי דלקת חריפה סביב השן העקורה או כשחסר עצם 

ה נאלץ לדחות את ההשתלה ולהמתין לריפוי. כמות הרקמה הרכ -לקיבוע השתל עקב הרס עצם נרחב 

ואיכותה )חניכיים( סביב מכתשית השן העקורה גם היא תשפיע על השיקול להשתלה מיידית או 

 להמתנה.

 

 הציוד הנדרש להשתלה :

 מכשיר פיזודיספנסר -

 1:20זוויתן מיוחד לפיזיו   -

                          סליין )מיים םזיולוגיים(-

                                          

 ידית לסקלפל ולהב לסקלפל    -

 

 

 כפית מוגלה -
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-periostal elevator     אוסט-מרחיק שכבת הפרי 

 

 מחזיק מחט  )מוסקיטו ,  מאטיו (-

 מספריים כירורגיים-

 פנציטה כירורגית-

 תפרים-

 

 הפרוצידורה של ההשתלה )תהליך הניתוח( :

 הרדמה /אלחוש-

 periostalעצם הלסת, מרחיקים את החניכיים עם ) על מנת לחשוף את   FLAPפתיחת מתלה -

elevator) 

     

 קידוח בעצם-
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