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 שלח את הכתבה ל - הכנס אימייל

 מעת - הכסת את האימייל שלך

שלח

הגדרה
מחלת חניכיים תוקפת את החניכיים סביב השן והעצם התומך בה.

סימנים של המחלה  :8

גורם המחלה
בכל יום, הצטברות בלתי נראת הנדבקת על השיניים. לוחית השיניים, אשר לאורך הזמן הופך לאבנית.

גורמים מחמירים
טכניקת צחצוח לא נכונה. סתימות נשפכות. בעיות שיניים, מיקום לא טוב של השיניים, מתח, מחלות .כלליות,

טבק. בעיות במעיים.

התפתחות

השיניים יתחילו לזוז עם יציאתם מהמקום, עד לנפילתם
 ההתפתחות היא "ערמומית",שכן היא נעשת עם מעט כאב אם בכלל. ישנם מעט סימנים ברורים וגלויים. לא ניתן

לעצור את ההתפתחות ללא טיפול מתאים.

טיפול במחלת חניכיים

העיקרון הוא: אתה שולט על הלוחית מעל החניכיים (עם מברשות שיניים, בוסים וחיטוי), ואנו שולטים על רובד

ואבנית מתחת לקו החניכיים. התפקיד שלך חשוב בדיוק כמו תפקידנו.
רובד דנטלי נדבק לשיניים, והאבנית נדבקת לרובד. רק טיפול נכון יכול להסיר את הרובד ובכך למנוע

אבנית.

תחת ההשפעה של

חיידקים, העצם נהרס.

אבנית נוצרה על

ומתחת לחניכיים,

הגורמת לדלקת

חניכיים ומונעת חיבור

עם השורש.

יחד עם זה כיס השן

נוצר, שבו החיידקים

מתרבים וגורם

לשיחרור השן.

תשתף

-חניכיים אדומות ונפוחות 
-דימום חניכיים 
-ריח רע תמידי 

-רווחים מתחילים להופיע בין השיניים 
-אחד או יותר שיניים מתחילות זוז

-מיתון חניכיים (התרופפות)
-כאב מפוזר, גירוי חניכיים, או אי נוחות 

-מגרנות 

כל הפעולות האלו

יבוצעו תחת פיקוח

 



שלב ראשון:
אנחנו נלמד אותך טיפול שמאפשר לך ביעילות להסיר רובד.  אנחנו מפקחים באופן קבוע את האפקטיביות של

הטיפול הטכני שלך.
נבצע גם הסרת אבנית. שלב זה מעט לא נעים אך לעתים נדירות כואב -אם זה המקרה, נבצע .הרדמה מקומית.

שלב שני:
נעריך את מצבה של מחלת החניכיים שלך:

צילום פנורמי מלא
סקירה של כל כיסי החניכיים.

שלב שלישי:
 אנו נחסל את החניכיים הנגועות (גרידה) והאבנית (חיפוי) בהרדמה מקומית.  אין לזה שום השפעה מלבד

רגישות קלה לכמה ימים בעת צחצח
טיפול כימי של כיסים בעזרת השקיה יכול לשפר או אפילו לרפא כמה מחלות

 במקרים מסוימים, אנחנו נעשה את אותו הדבר, אבל נקלף את החניכיים על מנת לקבל גישה ישירה אל שורשי

השן (דש). צריכת הליך זה הוא כאשר כיסי החניכיים הם גדולים. כמובן שאין צורך להמשכוית לאחר הניתוח,

הוא בדרך כלל מתון, אחרת טיפול תרופתי ינתן.
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שוטף של הטיפול שלך,

ועם שימוש בחומר

חיטוי (מי פה.)

במקרים מסוימים,

תקבל גם מרשם

לאנטיביוטיקה.
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