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הנחיות לקראת השתלה דנטלית



הקדמה

שתל דנטלי (איור)

התנאים להצלחת השתלת שתל דנטלי

בדיקה ראשונית במרפאה

שתל דנטלי הינו גוף מתכתי קטן דמוי בורג, המוכנס לתוך עצם הלסת, ומשמש 
3-4כתחליף לשורש השן. בדרך כלל חולפים  חודשים עד לקליטת השתל הדנטלי 

בעצם.  לאחר מכן מורכב על השתל מבנה, עליו ניתן לבנות כתר או גשר, או לתמוך 
ולייצב תותבת. עצם הלסת צומחת סביב השתל ובכך מחזקת את אחיזת השתל 

בתוכה. 
השתל עצמו עשוי טיטניום, שהינה מתכת חזקה העומדת בפני הכוחות הפועלים בפה.

עצם לסת בעלת מבנה וגודל מתאימים להשתלה. 
    חניכיים בריאות. 

    שמירה טובה על היגיינת הפה ובכלל זה טיפולי שיננית אחת לשלושה חודשים.
    אם השתל לא נקלט, יש להוציאו. לרוב ניתן לבצע השתלה חוזרת לאחר תקופת 

    ריפוי קצרה.
    עישון פוגע בבריאות ומוריד את סיכויי ההצלחה והשרידות של שתלים. מומלץ 

    להפסיק לעשן לפני ביצוע השתלות דנטליות.

                                                                            

    

לקראת ביקורך הראשון במרפאה יש להצטייד ב:
    צילום פנורמי

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

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

    הפעולה ולאחריו.

הנחיות כלליות לפני ביצוע השתלה דנטלית

הנחיות ליום ההשתלה הדנטלית

האם חשים כאב בעת השתלה דנטלית

      חובה לעבור הסרת אבנית בידי שיננית, לפחות 6 שבועות טרם ביצוע ההשתלה.
     קיומם של חיידקים ואבנית עלול להגדיל את סכנת הזיהום לאחר ביצוע ההשתלה.

     אין צורך לבוא בצום. רצוי לאכול ארוחה קלה, כשעתיים לפני הפעולה, היות שלאחריה 
     לא ניתן יהיה לאכול במשך שעתיים.

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

     יש להביא איתך למרפאה ביום הפעולה את התרופות שנרשמו לך.
     ביום ההשתלה תתבקש ע"י הרופא לחתום על הסכמה לפעולה.

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

ייתכן כאב קל ואי נוחות ולעיתים נפיחות מספר ימים לאחר ביצוע ההשתלה.
                     

*מטעמי נוחות, המידע נכתב בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים - זכר ונקבה.

בברכת בריאות טובה,
צוות המרפאה לכירורגית הפה והלסתות

03-937-7201/13טל': 
03-937-7204פקס: 

שתל דנטלי

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