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כל הזכויות שמורות לחברת טיפול בחיוך בע"מ.אין להעתיק, לשכפל או לצלם דבר או כל חלק שהוא בחוברת. 
שימוש נסתר מכל סוד שהוא בחומר הכלול בחוברת אסור בהחלט אלא בהרשאה מפורשת בכתב מבעלי הזכויות.

הרשום בחוברת מבוסס על הידע וניסיונו האישי של המחבר. ין בכתוב משום המלצה על הטיפול זה או אחר.
לפני החלטה על טיפול יש להיוועץ עם רופא שיניים.
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מכתב פתיחה
שלום, שמי דר' מאיר אבירם, וברצוני להודות לך על שפנית לקבל את  חוברת 

ההדרכה בנושא שיפור החיוך שאנו מציעים. את לימודי רפואת השיניים סיימתי 

במסגרת העתודה האקדמית ב'הדסה' ירושלים לפני למעלה מ-20 שנה.

ולנהל  הצטיינות,  תעודת  לקבל  בצבא,  מרפאות  על  לפקד  הספקתי  מאז 

מרפאה ב-"מכבי שירותי בריאות". כיום אני הבעלים, והמנהל הרפואי של 

מרפאות  "טיפול בחיוך".

במרפאות עוזר לי צוות מעולה של רופאים מומחים ושינניות. כולם מדהימים לא רק מן הפן המקצועי, 

אלא גם כבני אדם. המרפאות מופיעות גם באתר האינטרנט: "מרפאות שיניים מומלצות בישראל" 

)www.bestclinics.co.il(. ניתן להציץ בתמונות המרפאות ולפגוש את הצוות באתר.

לאחרונה שמתי לב שאף על פי שהמרפאות מלאות לגמרי, ואנו עובדים ממש בלי הפסקה, אני לא 

עושה את הטיפולים שאני נהנה מהם באמת. אותם טיפולים בהם אני לוקח אדם שמתבייש בחיוך 

שלו, אדם שחושש לדבר או לחייך כשהוא מול מישהו אחר, ומשנה לו את החיים.

שלא  מה  לעשות.  לומדים  שאנחנו  מה  זה  וכתרים.  סתימות  ולעשות  לטפל  יכול  שיניים  רופא  כל 

כל אחד יכול לעשות, זה להפוך את מה שהוא עושה לאמנות. לגרום לכתר שיראה טבעי יותר משן 

טבעית, לחיוך עקום להתיישר תוך שעה - בלי ברזלים, בלי כאבים, בלי לחכות שנתיים לתוצאה. 

יש לי רופאי שיניים שיודעים לקחת חיוך עם שיניים צהובות, עקומות, או שבורות, ולשנות אותו 

כבמטה קסם. 

נטול תקנה?  בין השיניים? שיניים קדמיות שעולות אחת על השנייה? חושב שהחיוך שלך  רווחים 

אחרי שנים במקצוע, אין כמעט אתגרים שלא צלחנו. זה פשוט לא יאמן מה שלמדנו לעשות.
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כאשר אנחנו מצוידים בכלים המתקדמים ביותר ברפואת השיניים ובניסיון רחב ומקיף - רופאים 

טובים יכולים לקחת כמעט כל חיוך, לא משנה כמה נורא הוא, ולהפוך אותו לחיוך משגע שרואים 

בדרך כלל רק בתוכניות טלוויזיה. 

לפני זמן מה נכנסה אליי מטופלת שלא ראיתי כשנתיים. היא טופלה בעבר במרפאה, אבל רק בטיפולים 

דחופים. היא מעולם לא חשבה לשנות את החיוך שלה שהטריד אותה, פחות או יותר מאז שבקעו 

לה השיניים בגיל 6. השיניים שלה בקעו עקומות, ובמשך שנים היא נמנעה מלחייך, או כשהייתה 

מחייכת הייתה מכסה את פיה בידה. יום אחד היא נתקלה באחד הפרסומים שלנו בנושא טיפולים 

קוסמטיים, והחליטה לתת לנו צ'אנס. לאחר הכנה ראשונית קצרה ושלוש ישיבות בלבד לאחר מכן, 

היא יצאה עם חיוך חדש, ישר ובוהק. היא הייתה כל כך מאושרת ממה שניבט אליה בראי, שדמעות 

עמדו בזויות עיניה, ולקח לה קצת זמן לחזור לדבר. נפגשתי איתה לאחרונה לביקורת, והיא פשוט 

לא מפסיקה לחייך!

שלי  הצוות  אנשי  את  ומעודד  שמניע  מה  הן  האלו  החוויות  כי  זה?  את  לך  מספר  אני  בכלל  למה 

להמשיך ולטפל בצורה הטובה ביותר. אנחנו באמת נהנים, ונחושים לטפל בך כך שתוכל לצאת אל 

העולם עם חיוך מעורר קנאה, וגורף אינספור מחמאות.

יכול להיות שמה שאני מספר לך כאן נשמע טוב מדי בכדי להיות מציאותי, אבל אחרי שתקרא את 

החוברת תוכל להבין שבאמת יכול להיות לך החיוך שתמיד חלמת עליו. החוברת מפרטת טיפולים 

קוסמטיים שונים ותיתן לך חומר למחשבה.

תדמיין שאתה נכנס הביתה
עם חיוך של מליון דולר,

לאחר טיפול קצר ונטול כאב!
אני מבין שזה נשמע מדהים מכדי להיות אמיתי, אבל העובדות מדברות בעד עצמן. אני רופא שיניים 

ואין לי דרך אחרת להציג את האמת, אלא להסביר איך זה עובד ולהציג בפניך תמונות של התוצאות 

המושגות. 

אז קריאה נעימה:          

           

דר' מאיר אבירם          
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במרפאת השיניים שלנו לא מטפלים בשיניים. אנו מטפלים באנשים עם בעיות שיניים. לאנשים אלה 

מגוון שלם של בעיות. חלק מהבעיות מתייחסות לשיניים, חלקן לחניכיים, חלקן למחלות הפה, וחלק 

לא מבוטל: לבעיות אסתטיות. 

במחקרים שבוצעו באוניברסיטה בלונדון נמצא, כי החיוך שלנו נתפס ע"י אנשים מסביבנו כמשקף 

יותר לאנשים שיש להם  יפה  והחברתי. האנשים במחקר התייחסו  את מצבנו הבריאותי, הכלכלי 

שיניים  בעלי  אנשים  חסרות.  או  עקומות  שיניים  עם  חיוך  בעלי  לאנשים  מאשר  וצחור,  ישר  חיוך 

חסרות או עקומות נתפסו ע"י הסביבה כבעלי היגיינה לקויה ומצב כלכלי ירוד.

בהתאם, אנשים רבים מחפשים היום דרכים לשפר את צורת החיוך שלהם. 

והקליפים  יופי,  של  אידיאלים  לנו  המוכרת  בהוליווד,  הקולנוע  תעשיית 

הברית  בארצות  הובילו  מושלם,  חיוך  בעלי  זמרים  המראים   MTV-ב

לביקוש רב לפתרונות קוסמטיים לשיפור החיוך. בשנים האחרונות פותחו 

עוד ועוד פתרונות כאלה.

אחד הפתרונות לסגירת רווחים או יישור שיניים עקומות, הרוכבות זו על זו הוא ביצוע יישור שיניים 

באמצעות ציפויי חרסינה. לדוגמא בתמונה שמימין, נראה פה עם שיניים 

שביניהן רווחים גדולים מדיי.

ראשית יש לבצע בדיקת אבחון מסודרת. המטופל נבדק, על מנת להעריך 

האם המקרה מתאים לביצוע ציפויים. יש מקרים בהם עדיף לבצע כתרים 

סופר-אסתטיים או יישור שיניים רגיל. בעת הבדיקה יחליט רופא השיניים 

יחד איתך מהי השיטה העדיפה לך.

בתמונה מימין: לציפוי החרסינה יש עובי מסוים. אמנם עובי זה הוא כשלוש 

עשיריות המילימטר בלבד, אך אם נשים אותו ישירות על גבי השן, היא עשויה 

להיראות בולטת מדיי. לכן, לפעמים יש צורך לפנות מקום לציפוי. פעולה זו 

מבוצעת באמצעות מקדחים עדינים במיוחד, והשכבה המוסרת מזגוגית השן 

היא מינימאלית. פעמים רבות, אין אפילו צורך בהרדמה בשלב זה.

למה לך להתבייש 
בחיוך שלך?

סגירת מרווחים ויישור שיניים באמצעות ציפויים וכתרי חרסינה
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דוגמאות להצלחות בסוג זה של טיפול:

בסיום הכנת השן, נלקחות מידותיהן של השיניים ונשלחות למעבדה. טכנאי 

אמן מעצב את ציפויי החרסינה ונותן להם צבע נכון, שקיפות ומשחקי גוון, 

על מנת שהשן תראה טבעית לחלוטין.

אלו  ציפויים  במיוחד.  חזק  בדבק  הרופא  מדביק  החרסינה  ציפויי  את 

אינם נשברים בקלות שכן הם עשויים מחרסינה מוקשית ביתר )המכונה: 

זירקוניה(. מרבית הציפויים מחזיקים שנים רבות.

את אותו תהליך ניתן לבצע גם על מנת ליישר שיניים עקומות שרוכבות זו על זו, וגם לצורך סגירת 

מרווחים.

שהכיר.  מזו  יותר  גבוהה  ברמה  חיים  איכות  למטופל  ומאפשרת  מושלמת  היא  הסופית  התוצאה 

וללא   מלא  בפה  עכשיו  מחייכים  פיהם,  את  לכסות  נהגו  וכשצחקו,  לחייך,  בעבר  שחששו  אנשים 

בושה. דרך אגב, הייתם מאמינים שאת כל השיניים שהתביישתם לחשוף בחיוך אפשר לשנות תוך 

פחות משבועיים?

כדי לראות סרטוני אנימציה המדגימים את התהליך,
www.bestclinics.co.il :פנה לאתר

Optio Dentistry TM :מקנדה, יצרנית התוכנה Optio-Publishing האיורים בכתבה זו באדיבות חברת *
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יישור שיניים בשיטות אורתודונטיות
בניגוד לסוג הטיפול המתואר בכתבה הקודמת, יישור שיניים אצל אורתודונט )מומחה ליישור 

שיניים( הינו תהליך שבדרך כלל נמשיך זמן רב יותר. אין בו צורך בהשחזה של ציפוי האמייל 

הטבעי של השיניים, אך לעיתים, על מנת לפנות מקום ליישר את השיניים הצפופות, יש צורך 

בעקירת חלק מהן. בהתאם, יש לו חסרונות ויתרונות כמו לכל פתרון לבעיות הפה.

הטיפול האורתודונטי אינו משמש ליופי בלבד. ליישור השיניים חשיבות רבה לצורך:

1. הדרכת שיניים במהלך בקיעה וכיוונן למקומן התקין.

2. יצירת התאמה בין השיניים בשתי הלסתות כך שניתן יהיה לאכול יותר בקלות.

3. מניעה של עיוותים התפתחותיים בלסתות כמו היצרות מוגזמת של החיך.

4. שיפור היגוי הדיבור.

5. סיוע לרופא השיניים המשקם במקרים של חוסר שיניים, כליאתן בתוך עצם הלסת ועוד. 

ישנן מספר דרכים ליישור שיניים:

א. ישור שיניים באמצעות פלטות וגשרים אורתודונטיים )חוטי מתכת וסמכים(.

ב. ישור שיניים באמצעות סדים שקופים )אינביזיליין(.

ג. ישור שיניים באמצעות כתרים או ציפויים )עליו כבר דיברנו בכתבה הקודמת(.

יישור שיניים בשתי הדרכים הראשונות הוא על פי רוב נחלתם של מומחים ליישור שיניים. 

הגיל המקובל להתחלת טיפול הוא בדרך כלל 12, אם כי יתכן צורך להתחיל עוד קודם בחלק 

מהמקרים. משך הטיפול נע ממספר חודשים ועד שנתיים, תלוי במקרה.
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שלבי הטיפול האורתודונטי

השלב הראשון והחשוב ביותר הוא שלב האבחון. על המומחה למפות את הפה, ולהיעזר  1 .

במודלים ובצילומים מיוחדים כדי לראות מה המצב בפה, ולתכנן את השיטה הטובה ביותר 

והקצרה ביותר לטיפול.

*בתמונות למעלה: מצב התחלתי של שיניים לא ישרות, לפני האבחון.

בשלב הבא מדביק המומחה סמכים על השיניים, ומעביר ביניהן חוט מתכת גמיש. החוט  2 .

הגמיש מפעיל מתח מבוקר על השיניים, והן נעות עם 

הזמן למקומן הנכון. בתחילה מיישר המומחה את קשת 

השיניים, כך שתהיה אידיאלית, ואחר כך הוא משנה את 

היחסים בין השיניים בשתי הלסתות, עד לקבלת התאמה 

מושלמת.

שלב הקיבוע – למנגנון האחיזה של השיניים יש זיכרון, והוא ישאף להחזיר את השיניים  3 .

למקומן הראשוני. על מנת שתהליך זה לא יקרה, מקבע 

המומחה את השיניים זו לזו באמצעות פס מתכת, או 

מכשיר המכונה פלטת רטנציה. את הקיבוע מסירים  

בחלק מהמקרים אחרי כחצי שנה, אולם לעיתים מומלץ 

להמשיך וללכת איתו פרק זמן ארוך יותר.
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שיטות אורתודונטיות ללא סמכים חיצוניים

הבעייתיות האסתטית הנוצרת כשמתקינים גשר אורתודונטי הובילה לפיתוחן של שיטות שונות על 

מנת להעלים את המתכת:

שימוש בסדים  שקופים )אינביזייליין( –. 1 השימוש בשיטה זו שכיח 

המומחה  מחליף  הטיפול  במהלך  בבוגרים.  טיפול  בזמן  בעיקר 

כשנתיים  במשך  שקופים  פלסטיק  )סדי(  מכשירי  מספר  למטופל 

כי  עולה  אורתודונטים  עם  משיחותי  הסופי.  למצב  להגעה  עד 

במקרים  במיוחד  המסורתית,  בשיטה  להשתמש  המעדיפים  יש 

הופכת  והיא    ,Invisialign באנגלית:  נקראת  השיטה  מורכבים. 

להיות פופולארית יותר ויותר. שיטת האינביזייליין מוגנת בפטנט 

ע"י חברה בארה"ב, ולפיכך עולה לא מעט - מעל 20,000 ש"ח למקרה.

בחלק  דווקא  נמצאים  בחוץ  שהיו  "הברזלים"  זו  בשיטה  פנימי:. 2  אורתודונטי  בגשר  שימוש 

והיא  זו,  בשיטה  משתמשים  מומחים  הרבה  לא  נראים.  בלתי  הם  וכך  השיניים,  של  הפנימי 

הנובעת  מסוימת  נוחות  אי  חשים  מהמטופלים  חלק  הרגיל.  הטיפול  לעומת  משמעותית  יקרה 

מן ההפרעה של חלקי המתכת ללשון, אולם הרוב המכריע מתרגלים למצב, ומעדיפים אותו על 

האלטרנטיבה האסתטית פחות.

לסיכום

תהליך יישור השיניים אצל אורתודונט, אינו מכאיב בדרך כלל, אולם הוא מלווה ברמה מסוימת של 

אי נוחות. התהליך נמשך בממוצע בין שנה וחצי לשנתיים, אולם ישנם גם מקרים פשוטים בהם ניתן 

לשפר משמעותית את החיוך גם אחרי חצי שנה.

התמונות בכתבה הם באדיבות חברת Optio-Publishing, יצרנית 
התכנה Optio-Ortho TM המדגימה באמצעות סרטוני אנימציה 

את מהלך הטיפול האורתודונטי. כדי לצפות בסרטונים, היכנס 
www.bestclinics.co.il  :לאתר
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בימינו, בריאות השן אינה הכל. מטופלים רבים מתעניינים גם באפשרות לקבל חיוך זוהר יותר.

הסיבות לכך הן חברתיות יותר מאשר ביולוגיות.

קיימות מספר שיטות להלבנת שיניים:

.LED / א. הלבנת שיניים בלייזר

ב. הלבנת שיניים בשיטת הסד הביתית.

ג. הלבנת שיניים בשיטת הסד המרפאתית.

ד. הלבנת שיניים באמצעות משחת שיניים להלבנה ותכשירים.

ה. הלבנת שיניים במרפאה באמצעות חומרים המגיבים לאור חזק.

ו. הלבנת שיניים באמצעות ציפויי חרסינה.

בפה  אח"כ  שורדות  שהן   הזמן  במשך  להלבנה,  הדרוש  הזמן  במשך  מזו  זו  נבדלות  השיטות 

ובאפקטיביות שלהן. בכל שיטות ההלבנה, שימוש בטבק )עישון( וצריכה של קפה ותה, מקצרים את 

משך הזמן בו תישמר ההלבנה בפה.

הלבנת שיניים הינה תהליך אינדיבידואלי שבו אנו יודעים מה היא נקודת ההתחלה, אך איננו יודעים 

לאיזו רמת הלבנה נגיע. ברוב המכריע של המקרים ישנו שיפור ניכר בגוון השן. עם זאת, לא תמיד יש 

הקבלה בין רמת הציפיות של המטופל לבין התוצאה בפועל.

למעשה, כדאי היה לשנות את שמו של הטיפול ל"הבהרת שיניים" במקום "הלבנת שיניים".

איך עובדת הלבנה?

והופכות  יש מולקולות שמתרכבות עם חומרים המצויים בפה,  בתוך ציפוי השן, המכונה אמאיל, 

יותר.  כהה  להיראות  לשן  גורם  "כרומופורים",  הנקראות:  אלו  מולקולות  של  הצבע  שינוי  כהות. 

בעת שימוש בחומרי הלבנה, מפרקים אלו את חומרי הצבע מהכרומופורים, ואז השן נראית בהירה 

יותר.

L ED / הלבנת שיניים בלייזר

אל  אור מרוכזת  בלייזר מבוצעת במרפאת השיניים באמצעות מכשיר השולח קרן  שיניים  הלבנת 

חומר ששמים על השן. החומר מופעל באמצעות האור וגורם לשינוי בגוון שלה. בסוף הטיפול שוטפים 

את החומר מהשן והיא נותרת בהירה יותר.

השיטה אפקטיבית מאד, ושורדת כ-3 שנים בפה המטופל. משרד הבריאות הזהיר באחרונה מפני 

ביצוע הלבנות בלייזר. נכון לרגע כתיבת שורות אלה, אין מספיק מחקרים ארוכי טווח על ההשפעות 

של הטיפול על חיות השן. הבעייה נובעת מכך שקרן הלייזר מחממת את מוך השן, ועלולה לגרום 

הלבנת שיניים לכל החיים! 
אמת או בדיה?

להלן דוגמאות מצולמות המסופקות עם ערכת ההלבנה של חברת 'אופלסנס':

Before AfterBefore After
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הלבנת שיניים באמצעות משחת שיניים להלבנה ותכשירי עזר

רוב יצרני משחות השיניים מציעים משחה להלבנה. לחלק מהיצרנים יש גם תכשירים למריחה על גבי 

השיניים או פסים לאפליקציה על גבי השיניים. אחוז החומר הפעיל במשחות ובתכשירים נמוך מאד. 

כתוצאה מכך הלבנת השיניים באמצעותם היא תהליך ארוך ואיטי מאוד. ניתן להשתמש בתכשירים 

אלו כתמיכה לתהליך ההלבנה במרפאה או בבית.

הלבנת שיניים באמצעות ציפויי חרסינה

כאשר לא ניתן לבצע הלבנת שיניים, או כאשר המצב ההתחלתי בעייתי מדיי, ניתן לבצע החלפה של 

זגוגית השן )אמאייל(. את ההחלפה ניתן לבצע באמצעות ציפוי קדמי חיצוני של חרסינה )למינייט 

ויניר( או החלפה של זגוגית השן באמצעות כתר חרסינה.

בעייתי  אמאייל  עם  מטופל  של  שיניו  הראשונה,  בתמונה  לדוגמא, 

מאד, שחיקה מרובה, וצבע לא תקין. בתמונה השנייה, שיניו של אותו 

מטופל לאחר החלפת ציפוי האמאייל של שש השיניים העליונות בלבד. 

הציפוי נעשה באמצעות כתרים סופר אסתטיים עם צביעה אמנותית 

לקבלת מראה טבעי יותר.

אנו  השן!".  את  הורס  זה  "מה?  בודאי:  ישאלו  מהמטופלים  חלק 

מסבירים כי המחיר הביולוגי של החלפת הציפוי קיים כמובן, אולם 

יש לזכור כי במרבית המקרים, הציפוי הקיים היה לקוי ולא הגן כראוי 

על השן מלכתחילה. רופא השיניים צריך לתת למטופל איכות חיים, 

ו"המחיר" הביולוגי לשן, שלה אין תחושות ורגשות, רלוונטי פחות.

לפגיעה בו. במקרה כזה יהיה צורך בטיפול שורש בהמשך. הלבנת שיניים בלייזר יקרה בדרך כלל 

מהלבנה בשיטות אחרות. אישית אני מעדיף להמנע משימוש בלייזר. במקומו ניתן להשתמש במכשיר 

ה LED שהוא בטוח לחלוטין, ומשיג את אותה תוצאה. מחקרים שבוצעו בארה"ב הראו כי להלבנה 

עם אור מכל סוג, אין יתרון על פני שיטת ההלבנה המרפאתית )עליה נפרט בהמשך(, פרט למשך הזמן 

הקצר יותר.

הלבנת שיניים בשיטת הסד הביתית

בשיטה זו לוקח רופא השיניים מידה של הלסתות ומכין סד שקוף וגמיש. 

סד זה יורכב על השיניים בעת השימוש על ידי המטופל, תוך כדי מילוי 

ביום  שעות   6 ל-  שעתיים  בין  להניח  יש  הסד  את  הלבנה.  בחומר  הסד 

)במשך כשבועיים לפחות( לקבלת האפקט. השיטה אפקטיבית, אך הצורך 

לשים גוף זר בפה גורם למטופלים רבים להפסיק את הטיפול באמצע או 

לבצע אותו באופן בלתי רציף. בתמונה משמאל דוגמא לסד ולשימוש בו.

הלבנת שיניים בשיטת הסד המרפאתית

נעשה  בו  שהשימוש  אלא  הביתית,  לשיטה  דומה  באופן  השקוף  בסד  הרופא  משתמש  זו  בשיטה 

במרפאה, ונעזרים בחומרים בריכוז גבוה יותר. בדרך כלל מספיקות 3-4 פגישות של שעה אחת, על 

מנת להגיע לתוצאה טובה. השיטה אפקטיבית מאד ואנו ממליצים עליה בחום.
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הלבנת שיניים לכל החיים - 
הדמיון הופך למציאות!

כל הלבנה, פרט לזו המבוצעת באמצעות ציפויים, דועכת בטווח של כשנתיים-שלוש. אז איך 

אפשר לשמר את התוצאות המדהימות שקיבלת לאורך זמן? ישבנו וחשבנו, ומצאנו! זה הכל 

עניין של שירות. במרפאת השיניים שלנו יש דבר כזה: הלבנת שיניים לכל החיים.

התוצאה  את  שישמר  לשירות  להצטרף  תוכל  במרפאתנו,  שיניים  הלבנת  שביצעת  לאחר 

שקיבלת. אחת לחצי שנה נקרא לך לביצוע פגישת תחזוקה. במהלך ישיבת התחזוקה, ינוקו 

שלנו.   השיננית  ע"י  האחרונים,  בחודשים  שלך  השיניים  על  שהצטברו  והאבנית  הכתמים 

בנוסף נבצע בדיקה תקופתית וצילומים, שיאפשרו לנו לאתר חורים וצרות אחרות מבעוד 

מועד.לאחר שהשיניים תהיינה נקיות וניתן יהיה להלבין אותן בצורה אחידה, ניתן לך חומר 

הלבנה שיחזיר את הלובן שדעך לשיניך.

אם תקפיד על ישיבת תחזוקה כל חצי שנה, תישמר רמת ההלבנה שלך לכל החיים. והעלות? 

הבדיקה והצילומים - חינם, ניקוי האבנית כרגיל, וחיזוק ההלבנה בעלות החומר בלבד.

תופעות לוואי להלבנה

קורה כי לאחר הטיפול ישנה תחושה של רגישות מוגברת לחום וקור. תחושה זו חולפת תוך מספר 

ימים. רצוי להימנע מהמשך הטיפול עד חלוף הרגישות, ולהמשיכו אח"כ.

החניכיים  את  הופכים  ההורמונליים  השינויים  והנקה.  הריון  בזמן  מהלבנה  להימנע  רצוי  בנוסף, 

לרגישים מאד, והחומר עשוי לגרום להרגשת צריבה. אין לחומר השפעה כלשהי על העובר או סיכון 

להריון.

האם הלבנה עשויה להזיק לשיניים?

בניגוד לאמונות טפלות שונות, ביצוע הלבנת שיניים על ידי רופא שיניים בצורה מבוקרת איננה יכולה 

להזיק להן כלל ועיקר. מחקרים הוכיחו כי הלבנת שיניים היא תהליך בטוח לחלוטין.

כמה זמן זה מחזיק?

במשך  דועכות  השיטות  רוב  השתמשנו.  שיטה  באיזו  משנה  ולא  הזמן,  עם  דועכת  שיניים  הלבנת 

כשלוש שנים, ואז יש צורך להלבין את השיניים מחדש. עם זאת, אצלנו אפשר גם לקבל:
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לידי רופא  יש חור בשן, חייבים לסתום אותו. זה החלק המובן מאליו. אבל באיזה חומר?  כאשר 

השיניים ניתנו מספר חומרים, ממגוון שלם של יצרנים, ועליו לבחור: מה החומר המתאים ביותר 

לפיך?

הוא  אמלגם  האמלגם.  היה  סתימות  לביצוע  ששימש  העיקרי  החומר  מאד.  דל  היה  המגוון  בעבר 

תערובת של חומרים )סגסוגת( המכילה בין השאר כספית. שמועות שהופצו )ע"י גורמים בעלי אינטרס 

ככל הנראה( טענו כי הכספית משתחררת מהסגסוגת ועשויה להרעיל את הגוף.

כספית  משתחררת  אכן  כי  חד-משמעית  הוכח  אדם,  בני  מאות-אלפי  על  שנעשו  רבים,  במחקרים 

מהסגסוגת, אולם כמותה כל כך קטנה, שאין לה משמעות. למעשה, כמות הכספית שתשחרר סתימה 

אחת לחלל הפה במשך כל חייו של אדם,  היא פחות מכמות הכספית המצטברת בגוף בעת אכילת דג 

אחד במסעדה. המחקרים סיכמו: אין כל סכנה באמלגם.

הבעיה עם האמלגם היא לא הכספית, אלא המראה הלא אסתטי של הסתימה, המקבלת עם הזמן 

גוון אפור/שחור/כסוף. בנוסף, מכיוון שהסתימה עשויה מתכת, קשה להבחין ברקבונות המתפתחים 

לפעמים מתחת לה. המתכת איננה מאפשרת לקרני הרנטגן לעבור בעת ביצוע צילום, וכך עשוי רופא 

עד שמאוחר  בזמן,  ולא לטפל בהם  לקויה,  השיניים "לפספס" חורים המתהווים מתחת לסתימה 

מדיי וצריך טיפול שורש.

את הבעיות הללו פותרים חומרים לבנים. החומרים הלבנים עשויים 

כדוריות.  או  זכוכית  סיבי  מכילים  חלקם  מרוכבים,  משרפים 

שחיקה  ומונעות  הלבנה  הסתימה  את  מחזקות  לחומר  התוספות 

שלה בזמן מגע עם השיניים שמנגד.

הבעיה של סתימות לבנות היא בדרך כלל האיטום שלהן. באופן יחסי 

לאמלגם, קשה יותר לרופא השיניים להשיג איטום טוב בסתימות 

הסתימות  ומנוסה.  טוב  רופא  אצל  לבצעו  חשוב  לפיכך,  לבנות. 

האמלגם,  סתימות  של  לזו  דומה  במידה  אטומות  אינן  הלבנות 

ולפיכך מחזיקות פחות שנים ושומרות פחות על בריאות השן.

אז מה עדיף? לבנה או כסופה?

לך  יש  לגופו. האם  כל מקרה  בוחן  רופא השיניים  שאלה מצוינת. 

לתמוך  שעשויים  רחבים  קירות  לשן  יש  האם  לעששת?  נטייה 

ויש  עמוקה מאד  בשן  רחבה?  האם  הסתימה הקודמת  בסתימה 

סיכון בהחלפתה?

שאלות אלו ועוד רבות, נבחנות ע"י רופא השיניים בקפידה לפני ההחלטה אם להחליף את הסתימה.

כמובן שהחלפת סתימת אמלגם בסתימה לבנה משפרת מאד את חזות השן )ראה תמונות מימין(. 

השן נראית טבעית יותר, נקייה יותר, ובריאה יותר.

האם כדאי לי להחליף 
את הסתימות
שלי ללבנות?
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כן! לא להאמין, אבל אפשר לתת לך חיוך של כוכב קולנוע בצורה זולה ומהירה.

שיטה חדשה מארה"ב בשם: Snap-On-Smile )שלצורך המאמר נקרא לו בתרגום חופשי: "חיוך 

בקליק"( מאפשרת לך לקבל חיוך זוהר, ממש כמו של הכוכבים, בשתי פגישות בלבד. 

בקליק"  ה-"חיוך 

המונח  התקן  הוא 

שלך  השיניים  על 

שום  דורש  שאינו 

מוקדמת  הכנה 

של  השחזה  או 

אין  שלך.  השיניים 

בזריקות,  גם  צורך 

כל  בהדבקה  או 

שהיא.

מדובר בציפוי נשלף מאד נח, המתלבש ב'קליק' על השיניים הקיימות בלסת שלך, ומעניק לך באופן 

מיידי חיוך מדהים. אפשר להשתמש בו כדי לשפר חיוך שלם, או חלקי.

מה צריך לעשות כדי לקבל חיוך כזה?

לא  ממה  נתחיל 

צריך לעשות. שוב, 

זריקות,  צריך  לא 

השחזות,  צריך  לא 

לשבת  צריך  ולא 

הכסא.  על  שעות 

זה  שצריך  מה  כל 

פעמיים  להגיע 

למרפאה.

פעם אחת כדי לקחת מידות )כרבע שעה( ופעם שנייה אחרי שבועיים כדי לקבל את החיוך החדש 

שלך! פשוט לא יאומן, אבל זה עובד כמו קסם.

הי דוקטור, אפשר לקבל 
חיוך של ג'וליה רוברטס?

רוצה לראות סרטונים על "חיוך בקליק"?
בקר באתר: "מרפאות שיניים מומלצות בישראל"

www.bestclinics.co.il



מרפאת “טיפול בחיוך” סניף ר”ג - גבעתיים 03-6703349 

15

מרפאת “טיפול בחיוך” סניף ראשון לציון 03-9678778

ממה עשוי ה-"חיוך בקליק"?

הגמיש  החומר   .Crystallized Acetyl Resin שנקרא:  מאד,  וחזק  גמיש  דק,  מחומר  עשוי  הגשר 

מתרחב בזמן ההושבה שלו, ואז נצמד אל השיניים בצורה חזקה, והוא לא זז בזמן הלעיסה או הדיבור. 

שהחומר  מכיוון 

על  רק  מתיישב 

אינו  הוא  השיניים, 

החניכיים,  על  לוחץ 

או מכסה את החיך. 

מאד  נראה  הוא 

טבעי, )פרט לעובדה 

לך  להכין  שנוכל 

הרבה  שיראה  אחד 

יותר טוב ממה שקיבלת באופן טבעי(. מה דעתך לקבל שיניים לבנות יותר, ישרות יותר וללא רווחים? 

זה ניתן לביצוע בקלות של 1, 2, קליק...!

לכמה זמן זה טוב?

פר הגדרה, ה-"חיוך 

בקליק" הוא שחזור 

הוא  זמני. בהתאם, 

מייד  להסרה  ניתן 

והוא  עת,  ובכל 

שמחפש  למי  מצוין 

פתרון מהיר, שמרני, וזול יחסית לשיפור החיוך שלו. נניח שיש לך 'דייט' חשוב, ראיון עבודה מתקרב, 

או אירוע משפחתי מחייב. מה יותר קל מלהגיע למרפאה לרבע שעה, ולצאת אחרי שבועיים עם חיוך 

חדש ומדהים? מחקרים הראו ש-"חיוך בקליק" שומר על שלמותו וצבעו גם לאחר 3 שנים.

האם ה-"חיוך בקליק" יכול להחליף את התותבות שלי?

ה'חיוך בקליק' הוא הרבה יותר מאשר סתם חיוך יפה. הוא עוזר לפתור אתגרים רבים בעת ביצוע 

טיפולי שיניים רגילים. אפשר להשתמש בו במקום תותבת זמנית כאשר צריך לחכות אחרי עקירה, 

להשתמש  אפשר 

ממתינים  כאשר  בו 

לקליטה של שתלים, 

וגם כדרך לשפר את 

ארוך.  לזמן  החיוך 

זה  שצריך  מה  כל 

כמה  שתהיינה 

נוספות  שיניים 

יכול  הוא  בהן  בפה 

להיאחז. 
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האם חלה אחריות על ה-"חיוך בקליק"?

שמדובר  מכיוון 

גם  זמני,  בחיוך 

קצרה  האחריות 

במקרה  יותר. 

בחיוך  בעיה  ויש 

חברת  שלך,  החדש 

 D E N M A T

בעלת  בארה"ב, 

מאפשרת  הפטנט,  

לך להחזיר את החיוך שקיבלת בתוך 60 יום, ולבצע חדש במקומו. בהוראת החברה: לא ניתן לקבל  

החזר כספי. 

האם זה משפיע על הדיבור?

בשעות הראשונות לאחר קבלת ההתקן לראשונה, הלשון והשפתיים מתרגלות למצב החדש שלהן 

בפה. יתכן שתהיה בזמן זה, הפרעה קטנה לדיבור. ככל שתדבר יותר, כך תתרגל הלשון מהר יותר 

למצב החדש והדיבור שלך יחזור להישמע טבעי.

האם ניתן לישון עם ה-"חיוך בקליק" בפה?

לא רצוי לישון עם "החיוך בקליק" בפה.  יש להסיר אותו, לצחצח את השיניים לפני השינה, ולישון 

לשיניים  בריאה  ואינה  שלו,  יותר  מהירה  לשחיקה  לגרום  עשויה  האביזר  עם  שינה  האביזר.  ללא 

התומכות. ניתן להשתמש בחיוך החדש שלך כל יום, כל היום, אבל בלילה, אלא אם מדבר באירועים 

מיוחדים, רצוי לישון בלעדיו.

לגלות איך ניתן לשפר את 
החיוך שלך - חינם!

של  דוגמא  לשלוח  לנו  מאפשרת  החברה 

החיוך הנוכחי שלך למעבדה, ומחזירה לנו דגם 

עלות  ללא  שלך,  העתידי  החיוך  את  המציג 

וללא התחייבות. בוא/י למרפאה ותגלה/י איך 

יותר,  מהר  יותר,  טוב  להיראות  יכולה  את/ה 

וללא כאב.

*התמונות במאמר זה מתוך אתר חברת: Snap–on-Smile, ובאישור חברת "דנקר", נציגת החברה 

בישראל. כל הזכויות שמורות לחברת "טיפול בחיוך".
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ציפויי החרסינה הטובים בעולם הגיעו סוף סוף לישראל.

החיוך שלך צריך להראות טבעי, ולא לבייש אותך. חברת DENMAT מארה"ב הצליחה לפתח לפני 

מספר שנים ציפויי חרסינה חדישים ועמידים מאד בשם 'לומינירס' )Lumineers(. עם הציפויים האלה  

אפשר לקבל חיוך מושלם בקלות מדהימה. אין זריקות ואין כאב, כך שאין שום סיבה לחשוש. ברוב 

המכריע של המקרים לא מורידים כל שכבה מהשיניים שלך, כך שאין פגיעה בבריאות השן. החיוך 

שלך יישאר צחור ויפה לשנים רבות, והכי טוב: אחריות של החברה המייצרת לכל החיים!!!

אילו בעיות זה פותר לי? למי זה מתאים?

האם אפשר לתת לך חיוך 
חדש וקבוע בשתי פגישות, 

במהירות וללא כאב?

שיניים שבורות ומוכתמות

שיניים עם רווחים

מחיוך סביר לחיוך מדהים

משיניים "ערפדיות" לשיניים ישרות
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אז איך זה עובד בדיוק? 

באים למרפאה לייעוץ חינם. במהלך פגישת הייעוץ מבצעים צילומים ושולחים אותם לחברה. אחרי 

שבוע מקבלים תמונה משוערת של החיוך העתידי שלך. כן, אפשר לראות מראש ואז להחליט, בלי 

לשלם כלום מראש.

אם אחרי שראית את התמונה החלטת לשפר את החיוך שלך, לוקחים מידה של השיניים, ושולחים 

אותה לחברת DENMAT בארה"ב. אחרי כשבועיים מקבלים את ציפויי החרסינה החדשים שלך, 

ומדביקים אותם לפה. כזה פשוט.

רגע, אם לא מורידים שכבה מהשן, האם החיוך החדש לא יהיה בולט יותר?

הציפויים החדישים בנויים משכבה דקה מאד. רק 0.3 מ"מ! הם דקים כמו עדשות מגע. כמובן שכל 

שכבה שמדביקים על השן מעבה אותה, אבל ה'לומינירס' דקים כל כך, שקשה להרגיש בהבדל.

מחדש גשרים וכתרים ישנים

מיישר שיניים עקומות

שיניים לא אחידות

הלבנה שלא דועכת לשיניים אפורות
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רגע, אם זה כל כך דק, זה לא ישבר לי?

חזיתות החרסינה מיוצרות מהחרסינה החזקה ביותר בשוק. מחקרים הראו שהחרסינה המוזרקת 

אחרים  חרסינה  למוצרי  בהשוואה  יותר  גבוהים  ואמינות  לכיפוף  חוזק  בעלת   היא   Cerinate של 

יותר  Cerinate שמגובה במחקרים מבוססי-ראיות של  יותר. חרסינת  גדולים  המכילים חלקיקים 

מ-20 שנות הצלחה. 

שמעתי כבר על ציפויי חרסינה בעבר. מה השתנה כאן?

עד לפני מספר שנים השתדלנו להימנע במרפאתנו מביצוע ציפויי חרסינה. הסיבה לכך הייתה שלפי 

מחקרים, ציפויי חרסינה רגילים נופלים מהפה תוך 10 שנים ב-58% מהמקרים! לפני מספר שנים, 

יודעים  הברית  שבארצות  מה  בארץ  לבצע  ניתן  וכיום  בישראל,  נציגות   DENMAT חברת  פתחה 

לעשות כבר שנים רבות. ציפויי ה'לומינירס' חזקים יותר, והדבק הייחודי באמצעותו מצמידים את 

הציפוי לשן יעיל כל כך, שאנו מרגישים בטוחים ב-100% לבצע את הטיפול הזה.

כמה אחריות תהיה לי?

חברת DENMAT נותנת אחריות לכל החיים. במסגרת האחריות היא תחליף 

כל ציפוי שנשבר פעם אחת. אנחנו נותנים אחריות מלאה של המרפאה ל-3 

ההדבקה  בגין  בלבד  סמלית  בעלות  אותך  נחייב  כישלון  ובמקרה  שנים, 

מחדש.

כמה זה עולה?

החיוב בגין הציפויים מבוצע בעבור כל שן בנפרד. החברה מדגישה כי 

על מנת להגיע לתוצאה אסתטית, יש לבצע 4 שיניים או 8, ולא פחות. 

מכיוון שלפי חוק אסור לרופאי שיניים לציין מחירים בפרסום, נציין 

רק כי מדובר לעיתים בסיפור לא זול, אבל התוצאה האסתטית 

וההרגשה הטובה שלך שווים כל שקל. 

ואיך אפשר לדעת שזה מתאים לי?

החברה מאפשרת לנו לשלוח תמונה שלך דרך המייל, ולקבל בתוך כשבוע עיבוד ממוחשב המדגים 

איך יראה החיוך החדש שלך. כל זאת ללא עלות וללא התחייבות. רק להגיע למרפאה ולהצטלם, זה עד כדי 

כך פשוט.

רוצה לראות סרטונים על "לומינירס"?
בקר באתר: "מרפאות שיניים מומלצות בישראל"

www.bestclinics.co.il

5
שנים

תעודת אחריות

לשתלים וכתרים

ראשון לציון 03-9678778

ר“ג-גבעתיים 03-6703349

www.bes
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תודה לך על שבחרת לטפל במרפאתנו.

שמחנו מאד לתת לך את השירות.

אומר הפתגם: "הראה לי מי חברך, ואומר לך 

מי אתה". לאנשים דומים יש נטיה להתחבר 

שאם  הנחה,  מנקודת  יוצאים  אנו  לזה.  זה 

גם  לטפל  נעים  לנו  יהיה  בך,  לטפל  נהנינו 

שתפנה  המשפחה  בבן  או  במכר  בחבר, 

(וגם  נעים  יהיה  להם  גם  בהתאם  אלינו. 

בריא...) לקבל את השירות אצלנו.

אותם  ביקור  כרטיסי   3 למטה  צירפנו 

אותם  ולהפנות  לחברים,  לתת  ניתן 

הבדיקות  להזכירך,  במרפאתנו.  לבדיקה 

והצילומים במרפאתנו הם תמיד חינם וללא 

התחייבות.

מבצע חבר-מביא-חבר  ועוד דבר,  כן,  אה 

נמשך! כל לקוח שיופנה אלינו על ידך יזכה 

אותך בניקוי אבנית - חינם, או ב-100 ש"ח 

לכל טיפול אחר.

ל האמון והתמיכה
ך מראש ע

נו מודים ל
א

דר' מאיר אבירם

מנהל רפואי “טיפול בחיוך”

. . טנה.
קשה ק

ב

. . .
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שיניים שחוקות ואפורות 

וגשרים ישנים.

צורת שיניים לא יפה, בלי 

כתרים, בלי זריקות, בלי מתח!

סגירת רווחים. בלי יישור 

שיניים – בלי "ברזלים", בשתי 

פגישות קצרות!

כתמים וצביעה על השיניים, 

ההלבנה של הציפויים לעולם 

לא תרד.

הצגת מקרים של "לומינירס"
מה תוקן כאן?אחרילפני

* התמונות מתוך קטלוג חברת 'דנמט', ולא של מטופלים מישראל. השימוש בתמונות באישור חברת 

'דנטלון', זכיינית 'לומינירס' של DENMAT בישראל.
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שאלות נפוצות?
בסדר, אני מבין שהגיע הזמן לשפר את החיוך שלי, מה אני עושה?

זה הכי פשוט! מתקשרים למרפאה. מבקשים לקבוע תור לפגישת ייעוץ בנושא שיפור החיוך, בשעה 

שנוחה לך, וזה הכל. היעוץ ניתן חינם וללא התחייבות.

כמה יעלה החיוך החדש שלי?

קשה לנקוב במחיר מדויק מפני שלכל אדם יש חיוך שונה, רצונות שונים, ורף ציפיות שונה )רוצה 

 5 של  תהליך  השיניים,  את  קצת  ללטש  אפילו  מספיק  לפעמים  שיניים?(.  משחת  של  דוגמן  להיות 

דקות עבודה, ללא הרדמה או אפילו רגישות, ואז אנחנו לא מבקשים בשביל טיפול כזה דבר )פרט 

לתודה...(. לפעמים אנו ממליצים על ציפויי חרסינה, ולפעמים על כתרים. לפעמים צריך לשלב הלבנת 

שיניים ולפעמים לא. נוכל לתת לך הצעת מחר מסודרת מייד בתום הבדיקה הראשונה.

האם ניתן לפרוס לתשלומים?

כמובן! במרפאתנו ניתן לשלם במזומן, בהמחאות ובאשראי. ניתן אפילו לפרוס את התשלום בהוראת 

קבע עד 60 תשלומים.

וזה יכאב לי?

מקומית.  הרדמה  צריך  לא  ואפילו  כאב,  שום  אין  בחוברת  שתיארנו  הטיפולים  של  המכריע  ברוב 

פשוט כלום. במיעוט המקרים שכן צריך בהם הרדמה אנו גאים לבשר לך שאנו לא משתמשים יותר 

במזרקים!! הכנסנו למרפאתנו מכשיר הרדמה ממוחשב שמרדים את המקום כמעט מבלי שתרגיש...! 

לפחדנים האמיתיים אנו מציעים לקבל כדור מיוחד שעה לפני הטיפול. הכדור מוריד את החרדה 

וגם מטשטש את הזיכרון מהטיפול. לא סובלים ולא זוכרים... הכי טוב! אנו מבצעים גם טיפולים 

בטשטוש )סדציה( ובהרדמה מלאה אם יש צורך.
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מה כתובת הקליניקה שלכם?

מרפאות.  שתי  בחיוך"  "טיפול  ל- 

האחת בגבול רמת גן - גבעתיים, ברחוב 

בן-גוריון 182, קצה  כצנלסון 156 פינת 

החדישה  המרפאה  ירושלים.  שדרות 

ממוקמת במגדלי "שקל" )השקם הישן( 

ללקוחות  חניה  יש  בבנין   .3 בקומה 

מרחוב  אליה  שהכניסה  המרפאה, 

מצוינת  נגישות  למרפאה  כצנלסון. 

לנכים ובעלי מוגבלויות, ומעלית רחבה 

תעביר אותך מקומת הרחוב אל קומת 

המרפאה. למגיעים בתחבורה ציבורית, 

קוים: 63,52,60,61,65,67 ו-463 עוברים 

בסמיכות למרפאה.

לציון.  בראשון  היא  השנייה  המרפאה 

המרפאה ממוקמת במרכז העיר הותיק, 

בסמוך לקצהו העליון של המדרחוב ו-2 

דקות הליכה בלבד מהתחנה המרכזית 

הישנה. קוי אגד 85 ו-14 עוברים במרחק 

הליכה קצר מהמרפאה.

הקרקע  בקומת  האידאלי  מיקומה 

מאפשר לנכים ולבעלי מוגבלויות להגיע 

עד לכסא הטיפולים אפילו עם קלנועית. 

ביניהם  חניה,  מגרשי  למרפאה  בסמוך 

עובדי  וחניון  התת-קרקעי  זד"ל  חניון 

בשעות  לציבור  חינם  הפתוח  העיריה 

אחר הצהריים וערבי חג.

כתובת המרפאה המדויקת היא: אשר לוין 1 פינת מוהליבר 5 ראשון לציון.

הבנתי הכל אבל אני עדין מתקשה לסמוך עליכם. איך אוכל להיות בטוח שזה יצליח?

במרפאתנו אנו נותנים אחריות כפולה. קודם כל, על ציפויים וכתרים תקבל תעודת אחריות חתומה 

ל-5 שנים. על כתרי לאבה אחריות ל-5 שנים.  מעבר לכך אנו נותנים אחריות של 110% על שביעות 

הרצון שלך. אם לא תהיה מרוצה מהחיוך החדש שלך אנחנו נמשיך לעבוד עד שתהיה מרוצה, ואם 

עדיין לא נצליח, החזר לנו את העבודה שמסרנו לך ותקבל את מלוא כספך בחזרה, ועוד 10% מכיסנו!!! 

אנחנו עד כדי כך בטוחים שנוכל לתת לך חיוך מדהים )האחריות לא מכסה שחזורים זמניים(.

מדרחוב

A
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כמה מילים לסיכום:
לא משנה עם איזו בעיה בחיוך שלך אתה מתמודד כרגע, צוות המרפאה 

שלנו יכול לעזור! כשאנחנו נסיים את הטיפול, יישאר לך חיוך )אותו אחד 

ויגרום  ומושך,  נלהב  אותך  שיעשה  חיוך  הפנים.  על  מרוח  רצית(  שתמיד 

לאנשים לרצות בקרבתך.

אני בהחלט מאמין, שלהיכנס אלינו לפגישת ייעוץ לגבי שיפור החיוך שלך, 

)מבלי שילחצו עליך לקבל איזה שהן החלטות או לחתום על איזשהו המשך 

תהליך(, יכול להיות הדבר הכי טוב שעשית אי-פעם לטובת הביטחון העצמי 

שלך.

תודה על שהקדשת מזמנך על מנת לקרוא את החוברת. מקווה שמצאת בה את כל המידע והתשובות 

שהיית צריך. אם יש לך שאלות נוספות, או שתרצה כבר לקבוע תור לבדיקה, תוכל לעשות זאת מיד! 

כל מה שצריך זה להרים את הטלפון ולהתקשר.

ראשון-לציון   03-9678778

ר"ג-גבעתיים 03-6703349



ראשון-לציון   03-9678778 

ר"ג-גבעתיים 03-6703349


