
שתלים



מהם שתלים דנטליים?
שתל דנטלי הוא בורג עשוי טיטניום המוחדר לתוך עצם 

הלסת, ומשמש כשן מאחזת לכתר, לגשר או לעיגון תותבת 
אחת או יותר.

 האם שתלים בטוחים 
וכמה זמן הם מחזיקים מעמד?

שתלים הנם פתרון מוכח, בדוק ומנוסה. יותר מ- 95% 
מהשתלים המודרניים נקלטים בהצלחה בעצם הלסת.

 יש לי כמה שיניים משלי. 
האם אני עדיין יכול לעשות שתלים?

כן. ניתן להחליף כל מספר שיניים בשתלים – החל משן בודדת 
ועד לסט שיניים שלם. לאחר בדיקה מתאימה, יוכל רופא 

השיניים לייעץ לך האם שתלים דנטליים יכולים להיות פתרון 
מתאים עבורך.

 האם תמיד ניתן להשתמש 
בשתלים כתחליף לשן חסרה?

תלוי במצב העצם בלסת. רופא השיניים שלך יערוך מספר 
בדיקות מיוחדות כדי לבדוק האם כמות העצם בלסת מספיקה. 

אם אין מספיק עצם או שהעצם אינה בריאה דיה, ייתכן שלא 
יהיה ניתן להרכיב שתלים ללא השתלת עצם באזור קודם לכן.

האם טיפול השתלת שיניים כואב?
הרכבת שתלים היא למעשה ניתוח קטן. ניתן לבצעו בהרדמה 

מקומית פשוטה )ולעתים עם טשטוש אם החשש הוא גדול(. 
במקרים מסויימים, ייתכן שרופא השיניים יצטרך להשתמש 

בהרדמה כללית. בזמן ההליך לא חשים כל כאב, אולם תיתכן 
תחושת אי נוחות בשבוע שלאחר הניתוח, בעיקר בשל התפרים 

ותהליך ההחלמה הרגיל.

כמה זמן אורך הטיפול?
רופא השיניים שלך יוכל לתת לך הערכה כללית באשר ללוח 
הזמנים לפני התחלת הטיפול. בדרך כלל, השיניים הקבועות 

מורכבות בין 3 ל- 6 חודשים לאחר החדרת השתלים. זמן זה 
מתארך במידה ובוצעה השתלת עצם מקדימה לצורך עיבוי 

עצם הלסת. כיום ניתן לבצע שיקום על גבי השתלים מייד לאחר 
ביצוע ההשתלה. עם זאת, יש לבדוק עם רופא השיניים האם 

פתרון זה הוא המתאים ביותר.

 כיצד מטפלים בשתלים 
לאחר ההשתלה?

אחר הניתוח מקבלים משככי כאבים מהרופא. אם יש משככי 
כאבים בבית, אפשר גם להשתמש בהם במקרה הצורך, 
בימים שלאחר הניתוח. לעתים מקבלים אנטיביוטיקה. אין 
לעשן, לעשות פעילות גופנית ואף לא לנהוג באותו יום. אין 

לשטוף את האזור ויש לאכול רק מזון רך. בנוסף, חשוב 
לשמור על ניקיון הפה על ידי צחצוח שיניים, אך יש להימנע 

מכך באזור השתל. ניתן להשתמש במי פה על בסיס 
כלורהקסידין מדי יום במהלך השבוע הראשון לאחר הניתוח 

)ניתן לרכוש אותם בבית המרקחת(.

ומה לאחר ההשתלה?
השתלים צריכים להתחבר )להתמזג( לעצם לאחר שהושתלו. 

תהליך זה נמשך 3 חודשים לפחות בלסת התחתונה ו-6 חודשים 
בלסת העליונה. לעתים שתלים אלו יכולים להיות יציבים דיים 
עם החדרתם, על מנת שניתן יהיה להרכיב עליהם את השן 

המלאכותית הזמנית באופן מיידי. במקרה של השתלת שן אחת 
או יותר, מורכבת בינתיים תותבת זמנית, חלקית או שלמה. 
במקרה של מערכת שיניים תותבות מלאה, ניתן להמשיך 

להרכיב אותה במשך כל תהליך הריפוי לאחר שתיעשה בה 
התאמה לאחר הניתוח.

האם קשה לנקות את השיניים לאחר 
ההשתלה?

לא, אולם חשוב להקפיד על הטיפול לאחר הניתוח, כדי להבטיח 
שתל מוצלח אשר יחזיק מעמד זמן רב. רופא השיניים מסביר 
בפירוט כיצד לטפל בשתלים. ניקוי סביב השיניים המחוברות 
לשתלים אינו קשה יותר מניקוי שיניים טבעיות. עם זאת, ייתכן 
שיהיו אזורים שהגישה אליהם תהיה קשה וניתן לקבל הסבר 

על שיטות אשר יעזרו לנקותם. בכל מקרה, מומלץ לבקר אצל 
השיננית לעתים קרובות יותר.

במקרה של מחלת חניכיים, האם מחלת 
החניכיים נשארת גם עם השתלים החדשים? 
כן, אם לא מטפלים בחניכיים כראוי. אם שומרים על ניקיונן ולא 

מעשנים, הסיכוי לכישלון של השתלים לאורך זמן נמוך יותר.

 האם ניתן לשלוף את השיניים
אם הן מחוברות לשתלים?

את רוב השיניים המלאכותיות המחוברות לשתלים רק רופא 
השיניים יכול להרכיב ולשלוף. עם זאת, במקרה שיש מערכת 

שיניים תותבות שלמה המחוברת לשתלים על ידי מחברים, ניתן 
לשלוף אותן החוצה לניקוי.

מה אם קרתה תאונה?
שתלים והשיניים הנסמכות עליהם עלולים להינזק בתאונה כמו 

שיניים טבעיות, לכן חשוב להרכיב מגן שיניים במיקרה של עיסוק 
בספורט העלול לפגוע בפנים. אם נגרם נזק, ניתן לפרק את 

השיניים מהשתל ולהחליפן. עם זאת, אם בורג הטיטניום ניזוק 
ולא ניתן לתקנו או שקשה מדי להסירו, ניתן להשאירו בלסת 

ללא כל בעיה. ניתן להחדיר שתל נוסף בסמוך אליו כדי להחליף 
את השתל שניזוק.

 מה קורה אם השתל נכשל
)אינו נקלט בעצם(?

תופעה זו מתרחשת לעתים רחוקות. אם השתל נכשל במהלך 
תקופת ההחלמה או מיד לאחריה, קל להסירו וההחלמה 

מתרחשת כרגיל. לאחר שהלסת החלימה, ניתן לרוב להשתיל 
שתל אחר במקומו.

האם הטיפול יקר?
הטיפול עלול להיות יקר. באמצעות ביטוח משלים ניתן להוזיל 

משמעותית את עלות הטיפול. במרפאה ניתן לקבל תכנית 
טיפול כולל הצעת מחיר מפורטת. חשוב לציין כי, בטווח הארוך, 

שתלים הם אפשרות יעילה, חסכונית וטובה יותר ובעלת יתרונות 
רבים, ביניהם:

שתל המחליף שן בודדת מונע את הצורך לשייף את   .1
השיניים משני הצדדים לכתרים כדי לתמוך בגשר.

בדרך כלל עם שיניים תותבות רגילות קשה יותר לאכול או   .2
לדבר היטב, משום שהשיניים התותבות זזות. אולם תותבות 
המחוברות לשתלים אינן גורמות לבעיות מפני שהן מעוגנות 

ללסת באמצעות מחברים.
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