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הנחיות לקראת פעולת
הרמת סינוס



הקדמה
הסינוסים הינם חללים בעצמות הפנים הממוקמים מעל הלסת העליונה, משני צידי האף. 

"הרמת סינוס" הינה סוג של השתלת עצם, שמטרתה ליצור תוספת עצם בחלק האחורי של 
 (MAXILLA).הלסת העליונה  פעולה זו מתבצעת כאשר יש צורך בביצוע שתל דנטלי בחלק 

האחורי של הלסת העליונה, אך קיימת בעיה של חוסר מספק בנפח העצם.

הרמת סינוס פתוחה
בהרמת סינוס פתוחה, מבוצע פתח בצד החיצוני של הלסת העליונה, על מנת לאפשר לרופא 

גישה להחדרת  תחליף עצם. פתיחת הפתח והרמת הרירית שבדפנות חלל הסינוס, 
מאפשרת החדרת גרגירי תחליף עצם - בין רירית הסינוס המורמת לבין עצם הלסת. 

בסיום הפעולה הרופא סוגר את החלל שמולא ותופר את החניכיים. 

                     
העצם הטבעית של הגוף מחליפה את גרגירי תחליף העצם שהוכנס, בתהליך טבעי הנמשך 

כ-9 חודשים. לעיתים ניתן להחדיר את השתלים בתוך העצם הקיימת, בעת ביצוע פעולת הרמת 
6-4הסינוס הפתוחה. אולם, אם לא ניתן לייצב את השתלים בתוך העצם הקיימת, יש להמתין  
חודשים, עד ליצירת עצם חדשה, שתאפשר החדרת השתלים בצורה יציבה. לאחר 9 חודשים 

מיום הרמת הסינוס הפתוחה (ללא תלות במועד החדרת השתלים) נוצרת עצם טובה ועבה, ורק 
אז ניתן לחשוף את השתלים ולבנות מעליהם שיניים חדשות.

גרגירי

הרמת סינוס סגורה

האם חשים כאב בעת הפעולה?

3-5בהרמת סינוס סגורה מבצעים קדח קטן מאד (כ-  מ"מ בלבד) דרך עצם הלסת, במקום בו 
חסרה השן. דרך החריר שנוצר, הרופא מרים את רירית הסינוס כלפי מעלה ומחדיר גרגירי 
תחליף עצם. אם ניתן, יושתל שתל דנטלי כבר באותה פעולה, מבלי להמתין לצמיחת עצם 

טבעית.  

הפעולה מתבצעת בהרדמה מקומית ולעיתים רחוקות בהרדמה כללית, על פי שיקול דעת 
הרופא. 

אינך צפוי להרגיש כאב במהלך הפעולה. אם בכל זאת תחוש כאב, אנא עדכן את הצוות המטפל.

כמה זמן נמשכת הפעולה?

סיכויים וסיכונים בפעולת הרמת סינוס

בדיקה ראשונית במרפאה

הנחיות כלליות לפני ביצוע הרמת סינוס

הנחיות ליום פעולת הרמת הסינוס

30הפעולה נמשכת כ- דקות.

90%שיעור ההצלחה של ביצוע פעולת הרמת סינוס הינו כ- עד 95%. 
סיבוכים מוכרים של הפעולה הינם: כאב, אי נוחות, נפיחות, דימום מהאף במהלך הימים הראשונים. 

לעיתים מופיע כתם כחול תת עורי כתוצאה מדימום. 
10מרבית תופעות הלוואי חולפות בתוך שבוע עד  ימים מביצוע הפעולה.

לקראת ביקורך הראשון במרפאה יש להצטייד ב:
      צילום פנורמי.

      צילום סי.טי. של הלסת העליונה. 
      אם יידרשו צילומים נוספים תופנה אליהם על ידי הרופא.

      סיכום מרופא המשפחה, המפרט את מצבך הבריאותי והתרופות אותן אתה נוטל.
      בבדיקה הראשונית (לפני הפעולה) תקבל מרשם לתרופות אותן יש ליטול ביום 

      הפעולה ולאחריו.

      חובה לעבור הסרת אבנית ע"י שיננית, לפחות 6 שבועות טרם ביצוע פעולת הרמת
      הסינוס. קיומם של חיידקים ואבנית עלול להגדיל את סכנת הזיהום לאחר ביצוע 

      הפעולה.
      אין צורך להיות בצום. רצוי לאכול ארוחה קלה, כשעתיים לפני הפעולה, היות שלאחריה 

      לא ניתן יהיה לאכול במשך שעתיים.
      ביום ההשתלה תתבקש ע"י הרופא לחתום על ההסכמה לפעולה.

      יש ליטול כדור נגד כאבים וכן אנטיביוטיקה, כשעה לפני ההשתלה, לפי המרשם
      שקיבלת מהרופא. 

      יש להביא איתך למרפאה ביום הפעולה את התרופות שנרשמו לך.

מטעמי נוחות, המידע נכתב בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים - זכר ונקבה.
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בברכת בריאות טובה,
צוות המרפאה לכירורגית הפה והלסתות

03-937-7201/13טל': 
03-937-7204פקס: 

הרמת סינוס

סינוס

עצם

בכל מקרה בו נתקלת בבעיה, בשאלה או באי הבנה, הינך מוזמן לפנות אלינו טלפונית
 ותענה ברצון

סינוס
מילוי עצם
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