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כמה זמן יימשך הטיפול?  
הלבנת השיניים בשיטה הביתית אורכת כ – 3 שבועות   #
בממוצע ונעשית רובה ככולה בבית המטופל תוך ביצוע 

ביקורת במרפאת השיניים.

לציפוי נדרשים לפחות שני טיפולים ולעתים שלושה. חלק   #
מהטיפולים נמשך זמן רב יותר.

כיצד ניתן לשפר   
את מראה השיניים?

 הלבנה וציפוי שיניים עשויים לשפר את מראה שיניך על-ידי
שינוי צבען, צורתן או המרווחים ביניהן. רופא השיניים שלך 

יכול לתקן ואף לשפר מראה שיניים:
שבורות או סדוקות.  #

בעלות מרווחים ביניהן.  #

שכבר אינן לבנות )"מוכתמות"(.  #

בעלות סתימות ישנות ומוכתמות.  #

מהי הלבנת שיניים?  
כדי להבהיר את צבע השיניים, רופא השיניים משתמש 

בחומר כימי מיוחד. קיימים שני סוגים של הלבנה:
הלבנה "חיה" נעשית על שיניים "חיות". משתמשים בה   #
להלבנת שיניים בעלות צבע כהה מלידה, עקב נטילת 

תרופות בגיל צעיר, או שנעשו כהות יותר עם הגיל.
הלבנה "לא חיה" נעשית על שיניים שעברו טיפול שורש.   #
אם שיניך שינו את צבען בעקבות טיפול שורש, הלבנה 

"לא חיה" עשויה להבהיר את צבען.
קיימות שתי דרכים להלבנה חיה. הצורה המתאימה   
ביותר עבורך תלויה במספר השיניים שיש להלבין 
ובמידת ההכתמה שלהן. רופא השיניים שלך יציע 

אחת משתי הדרכים:
הלבנה ביתית - מגן פה מיוחד )שהוכן על-ידי רופא   #
השיניים( ממולא בחומר מלבין, מורכב על השיניים למשך 

זמן קצוב מדי יום.
הלבנה במרפאה - הנחת חומר מלבין וחימומו על-ידי  # 

רופא השיניים במהלך טיפול במרפאה. בשיטה זו נעשה 
יותר  לוואי  גבוה עם תופעת  שימוש בחומר בריכוז 

משמעותית ולכן שיטה זו אינה בשימוש במכבידנט. 

מהו ציפוי שיניים )"למינציה"(?  
)"למינציה"(, הם קליפות דקיקות מחרסינה  ציפויים 

המוצמדות לקדמת השן היכולים לכסות:
שיניים בעלות צבע כהה שלא ניתנות להבהרה בשיטות   #

שהוזכרו קודם.

שיניים שבורות.  #

שיניים לא אחידות בגודלן.  #

שיניים מרווחות.  #

כיצד מתבצע הציפוי?  
הרופא מסיר חלק מזגוגית השן כדי לאפשר מקום לציפוי. 
הוא מכין תבנית )או מטבע( של שיניך והתבנית נשלחת 

למעבדת שיניים בה מיוצר כל ציפוי בהתאמה.

בביקורך הבא, רופא השיניים יניח חומר כימי עדין על השן 
כדי לחספס אותה מעט. דבר זה מסייע לציפוי להידבק 
לשן. לאחר מכן מוצמד כל ציפוי לכל שן, באמצעות צמנט 

)דבק( משרף מרוכב.

ראוי לציין כי ניתן לבצע ציפוי שיניים גם בעזרת שרף מרוכב 
המונח על השן בטכניקה מיוחדת ומתקשה באור.

מה הם סיכויי ההצלחה?  
על מנת להבטיח את הצלחת הטיפול, חשוב מאוד לבקר 
במרפאת השיניים באופן תדיר, גם לבדיקה תקופתית רגילה 
וגם לבדיקה מקיפה של הפה והחניכיים, כדי שרופא השיניים 

יוכל לאתר כל בעיה מוקדם ככל האפשר.

אצל מעשנים קיים סיכוי רב יותר לכתמים בשיניים ולפיכך 
ייתכן ויידרש ביקור תכוף יותר אצל השיננית.

מה קורה לאחר הטיפול?  
תהליך ציפוי אינו הפיך, משום שבמהלכו מוסר חלק מזגוגית 
השן. עד להצמדת הציפוי לשיניים, השינים עלולות לכאוב 

או להיראות מוזר.
ציפוי שנסדק או התקלף, או חור שנוצר מתחת לציפוי, 
 מחייבים ציפוי מחדש. אפשרות אחרת היא לשים על 

השן כתר.

מה בדבר אכילה, שתייה ועישון?  
ויין  דובדבנים  ענבים,  מיץ  אוכמניות,  טבק, קפה, תה, 
אדום, כולם עלולים להכתים שיניים מולבנות, כפי שהם 
מכתימים שיניים טבעיות. ציפוי אינו מוכתם בקלות, אבל 
נגיסת מזון קשה. עלול להיסדק אם לא תקפידו בעת 


