
 

 

מנתח שיניים הוכשר
באוניברסיטה בפריז
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שתל הוא סוג של בורג מטיטניום, המקובע בעצמות כשורש של שן טבעית. השתל יחליף את השן
החסרה בלי להשפיע על השיניים האחרות. לכן, הרופא מתאים את האורך, הקוטר והצורה על סמך

הצורך  הקליני בשילוב  ביצועי בדיקה רדיולוגית:          או סורק.

השתלות

תשתף

 שלח את הכתבה ל - הכנס אימייל

 מעת - הכסת את האימייל שלך

שלח

תיאור

אין ספק, ששתל דנטלי הוא הפתרון הטוב ביותר עבור שן חסרה או יותר. לכן, כמעט כל אחד יכול

ליהנות מאלטרנטיבה לשיניים עם מראה ופונקציות זהות לאלו של שן טבעית. עם זאת, חשוב שתהיה

מסת עצם מפותחת באופן מלא טרם טיפול, דבר ה מסביר שלרוב שתל אינו מותקן על אנשים מתחת

לגיל 18.

רופא המשתיל שתל בעזרת מקדח בקוטר המתאים, יכין מקום בעצמות. השתל חודר לתוך העצם על  

ידי הפעלת מעט כוח,כך מתייצב השתל. לאחר מיקום השתל יגיע שלב של השתלת עצם. אכן השתל,

בניגוד לשן, קבוע לחלוטין, כלומר עמוק בעצמות. התקנת השתל נדחת בדרך כלל כדי לאפשר את

השלב של השתלת עצם (בין מספר שבועות למספר חודשים). לאחר מכן, נשים כתר על השתל

שמתנהג כמו שורש מלאכותי.

ראשית, המטפל צריך גישה לעצם, ע"י שיחרור של המסטיק. לשם כך, הוא מבצע חיתוך עם אזמל
ואז מפריד את המסטיק ע"מ שיראה טוב את שדה הניתוח. כיום סורקי        יוצרים הדמיית מחשב

של האנטומיה המדויקת של הלסת-דבר המאפשר ניתוח קל יותר במקרים הנפוצים. טכניקה

'flapless'  הנקראת.

3D

השתלות הן פריצת דרך חשובה ששפרה את חייהם של אלפי חולים. ואכן, זהו לעתים קרובות הפתרון
הטוב ביותר, שכן בצורה זאת נמנעת הקרבה מיותרות של שיניים בריאות - זו הדרך היחידה להימנע
  –מתותבת נשלפות - המטופל מוצא את הנוחות של שיניים אמיתיות ולכן איכות חיים שאין כמוה

אסתטיקה אופטימלית –   מונעת  איבוד מסת עצם הקשור לעקירת שן.
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שותל את כל השתלים בלי

("flapless") מסטיק

וישירות עם עמוד

 החניכיים, הנמנע

מניתוח שני.

יתרון:

-פחות ניתוחים,

-המשך טיפול קל מאוד.

חוסך:

-זמן

פרוטוקול השתלות
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