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 עשוי השתל. חסרות שיניים להחלפת ומשמש הלסת לעצם המוחדר התקן הינו דנטלי שתל. 1

 ההברגה. וחיצונית פנימית הברגה בעל משוכלל( דיבל)  לבורג בדומה מעוצב והוא טיטניום ממתכת

 הבולטים התקנים לעיגון משמשת הפנימית וההברגה הלסת בעצם השתל לעיגון משמשת החיצונית

 .לתותבות מאחזים או כתרים כמו, הפה לחלל

 ביצוע להקפיד יש הלסת בעצם קליטתם לאחר שתלים של החיים תוחלת את להאריך מנת על. 2

 על ששומר שיקום וכן, השתלים סביב החניכיים ובריאות נאותה היגיינה על שמירת שמאפשר שיקום

 . ובמנוחה בלעיסה הלסתות בין כוחות איזון

 יותר רגישים שתלים ולפיכך, השיניים חיבור ממנגנון שונה הלסת עצם אל השתל חיבור מנגנון. 3

 בחלל יתר עומס מפני להגנה בעזרים להשתמש קרובות לעיתים צורך יש לכן. חריג עומס להפעלת

 סביב הרקמות של והאנטומיה הדם כלי אספקת כן כמו( . לילה סד) סיגרי״ ״מגננן  הקרויים הפה

 .חניכיים ודלקות זיהומים למניעת טבעיות שיניים סביב זו כמו יעילה אינה שתלים

 הפה ההגיינה לרמת. שנים 11-ל 11 בין הוא הפה בחלל שתל  של הממוצע החיים אורך-7,6,4

 סיכון גורמי מספר קיימים. זמן לאורך בפה שתלים של הישרדותם על ישירה השפעה והתחזוקה

 מחלת ובניהם, סביבו העצם תמיכת לאובדן ולהוביל  השתל חיי אורך את לקצר העלולים  נוספים

 ..אלכוהול וצריכת עישון, מאוזנת בילתי סוכרת,  מטופלת בילתי כרונית חניכיים

 להקפיד צורך יש. מתמדת ותחזוקה לשימור זקוקים, יותר ואף טיבעיות שיניים כמו,  שתלים.1

 וקיסמים חוט באמצעות השיניים בין ניקוי וכן נכונים והברשה ניקוי הכוללת יומיומית היגיינה בשמירת

 חניכיים דלקות ומניעת היגיינה בשמירת לסייע יכול מים מתיזי או פה בשטיפות שימוש. דנטליים

 חודשים 6 עד 3 כל ואבנית רובד והסרת ניקוי של שוטפים בטיפולים צורך יש כמוכן. שתלים  סביב

 .השיננית או השיניים רופא ע״י

. העצם תמיכת ואובדן שתלים סביב זיהום להתפתחות להוביל עלולה מספקת בלתי פה הגיינת. 8

 סביב ובמיוחד הפה של הכללית ההיגיינה ושיפור הזהום בסילוק לטפל צורך יש אלו במצבים

 העצם אובדן כאשר.  כירורגיים באמצעים העצם תמיכת אובדן את לשקם ניתן לעיתים. השתלים

.  עצם השתלת ע״י הלסת לעצם שנגרם הנזק את לשקם,  השתל את להוציא מיידי צורך יש נירחב

 שתלים ולהתקין לשוב המיקרים במרבית, ניתן הריפוי לאחר


