
 שיניים תותבות ותותבות נשלפות.

. 

 )שאלה חדשה מקדימה(

 מה ההבדל בין תותבות קבועות ותותבות נשלפות? .1

כך שהמטופל אינו שיקום שיניים ושתלים שמחובר ע"י הברגה או הדבקה  – תותבות קבועות

 יכול לשחרר בעצמו.

שיקום חוסר שיניים הנשען על שיניים קיימות וכן על אזורי לסת מחוסרי  –תותבות נשלפות 

 שיניים. שיקום זה נשלף ע"י המטופל לצרכי ניקוי יומיומיים.

 

 באלו מקרים עדיפות שיניים תותבות נשלפות על פני תותבות קבועות? .2

ת או אישיות( ע"י רפואיואנטומיות מקומיות, במצבים של חוסר שיניים שאינו ניתן לשיקום )מסיבות 

סמוכות והתקנת תותבות קבועות, ניתן לבצע תותבות נשלפות אשר נשענות שתלים או שימוש בשיניים 

 על החניכיים והלסת ובמידת האפשר על שיניים נותרות.

 

 מי מועמד פוטנציאלי לשיניים תותבות נשלפות? .3

לצורך התקנת שתלים  עצם הלסת. החזרת העצם החסרה וספיגה של התכווצות באבדן שיניים נרחב כרוך 

 . ממושךלביצוע ע"י פעולות כירורגיות מורכבות בעלויות יקרות וזמן החלמה לעיתים ניתנת ע וושיקום קב

 טיפולים לעבור יכולים אינם אחרות אישיות או כלכליות,  רפואיות מסיבות אשר מטופלים אותם עבור

 הטיפול הינו נשלפות תותבות באמצעות השיקום, והשתלות עצם בנית לצורך מורכבים כירורגיים

 .המיטבי

באופן ניכר למטופל אם כי  החלופה הטיפולית של התקנת שיניים תותבות נשלפות הינה מהירה ופשוטה 

 רשת מיומנות רבה של הרופא המשקם.דו

עשויות מאותו מה ההבדל בין שיניים תותבות קבועות לשיניים תותבות נשלפות? האם אלו  .4

 החומר?

של בד"כ מחרסינה או זירקוניה עם או בלי בסיס  תבות קבועות )כתרים וגשרים( עשויותשיניים תו

 . תוסגסוגת מתכ

חומר  מורכב בד"כ מסגסוגת מתכת כרום קובלט, שאליו מחוברתותבת חלקית להוצאה בסיס התותבת ב

          החסרות. ם וחלקו בצבע וצורת השינייםחניכייחלקו בצבע ורוד המשחזר את חסר ה (אקריל) פלסטי

 כיצד מתבצע ההליך הטכני של התאמת שיניים תותבות נשלפות למטופל? .5

אמת שיניים תותבות למטופל הינה תהליך הדורש מיומנות טכנית ויכולת אומנותית גבוהה של הרופא הת

המטבעים ישלחו  עליהם תישען התותבת. הלסתותנוטל מטבעים מדוייקים של  המשקם . הרופאשקםהמ

למעבדת טכנאי שיניים אשר יכין את הבסיס המתכתי ואת החלק הפלסטי שמכיל את השיניים 



המלאכותיות. הליך זה נמשך מספר פגישות של מדידות והתאמה של עבודת המעבדה ע"י הרופא המשקם 

לחניכיים והשיניים עליהם ישען בפה המטופל. בפגישות אלה יתאים הרופא המשקם את בסיס התותבת 

 ודיבור. אסתטיקהוכן את השיניים המלאכותיות לסגר מתאים, לעיסה, 

להעניק למטופל את על מנת  קודמיםותמונות פנים ושיניים ישנה ר בתותבת ולעיתים הרופא המשקם יעז

 .את מצבוהמראה הטיבעי ביותר ההולם 

 

 להחליפן אחת לתקופה?כיצד מתחזקים שיניים תותבות נשלפות והאם יש  .6

ולהשרותן למשך  בעזרת מברשת וסבון נוזלי , שיניים תותבות יש לנקות אחרי כל ארוחה ,

ניקוי מיוחדת ,שניתנת לרכישה בבתי המרקחת . במקביל יש לצחצח את  בתמיסת הלילה,

, על מנת לסלק שאריות מזון השיניים הנותרות בפה, והחניכיים בעזרת מברשת ומשחת שיניים 

 .ןמחלל הפה, ולעסות את החניכיים על מנת לשמור על מנת לשמור בריאות

 מהם היתרונות של שיניים תותבות נשלפות על פני תותבות קבועות? .7

יתרונות השיניים התותבות שהן מאפשרות טיפול יעיל פשוט מהיר וזול יחסית למטופל מחוסר 

, והן את הרקמה הגרמית והחניכיים החסרות .הן משלימות הן את השיניים החסרות  השיניים

תותבת נשלפת מאפשר לשוות למטופל בוש מבמיקרים רבים בתהליך אובדן השיניים. השי

לו ביותר, ולהשיב לו את הבטחון העצמי,  םהאסתטי, המתאי המיטבי מראהמחוסר השיניים את ה

 ויכולת התפקוד.

 תותבות קבועות?מהם החסרונות של שיניים תותבות נשלפות על פני  .8

. לכן לשיניים והחניכיים מקובעות ולא שענותשל התותבות הנשלפות שהן נ החסרון העיקרי 

 ן בפה תוך כדי אכילה וכן אי נוחות בעת חדירת חלקיקי מזוןתלעיתים נגרמת אי נוחות בשל תזוז

בעיה נוספת הינה הפעלת כוחות מוגברים על השיניים  .לעיסהתחת בסיס התותבת בעת ה

 המאחזות עד כדי החלשותן.

כדי להגביר את אחיזת התותבת ניתן להוסיף מספר מצומצם של שתלים המתחברים לתותבת 

לצורך הגברת העיגון והקטנת הצורך בהישענות על השיניים. כך שלמטופל מתאפשר תיפקוד 

 כמעט כמו בעזרת שיקום קבוע בטיפול כירורגי מינימאלי.
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