
  

  הוראות לאחר קבלת פלטה שקופה:
  

  מנע מלעוות אותהילהלשמור עליה היטב והפלטה מותאמת במדוייק לשיניים שלך. לכן יש 

  :מלבדשעות ביום)  22(לפחות  כולל שינהשעות היממה המוחלט של ברוב צריך להרכיב את הפלטה  .1
 אכילה  
  את הפלטה בזמן שתית מים או משקאות קרים/קלים) להרכיבשתית משקאות חמים (יש 
 בעת צחצוח שיניים 

 בימים הראשונים תיתכנה התופעות הבאות שייעלמו עם הזמן: .2
  קל בדיבור.חוסר נוחות 
 .לחץ קל על השיניים 
  בלוטות הרוק עד שחלל הפה יתרגל לפלטהמריור מוגבר.  

 :נקיון .3
  עם מברשת שיניים נפרדת יש לצחצח את הפלטה

בכדי למנוע פעמיים ביום נוזלי ומים וסבון 
  הווצרות אבנית וחיידקים עליה.

  תוך תמיכה על כף היד ותה יש להניח אהפלטה צחצוח בזמן
לא להחזיק אותה עם עם האגודל והזרת כפי שרואים בתמונה. 

 או נפילתה. בכדי למנוע עיוות שלה בלבד האצבעות
  הפלטה במים חמים בכדי לא לעוות אותה.אסור לשטוף את 
  קיימים כדורי ניקוי לחיטוי הפלטה. השימוש בהם יסייע

 לשמור על הפלטה נקייה מחיידקים, מאבנית וריח לא נעים.
משום שהפלטה שקופה קל לאבד אותה או למעוך אותה. לכן,  .4

 .קופסאתוך הלהקפיד לאחסן אותה בכשהפלטה מחוץ לפה יש 
 מתיישבת היטב על שיניך צריך לעדכן את דר' דיין באופן מיידי.אם הפלטה אינה  .5
נסיגה של או של השיניים לא רצויה תזוזה הזמנת פלטה חדשה כרוכה בעלות כספית נוספת וההמתנה עד לקבלתה יכולה לגרום ל .6

 . לכן:מהלך הטיפול
 .יש לשמור היטב על הפלטה 
  פלטה חדשה באופן מיידי.בצע הזמנה של ולת דר' דיין עדכן אלבמקרה של אובדן, שבירה או עיוות הפלטה יש 

 :הרכבת הפלטה .7
 להניח את הפלטה על גבי הלסת 
 1(תמונה  ללחוץ עם שתי האצבעות על השיניים הטוחנות האחריות( 
  2 (תמונהללחוץ עם שתי אצבעות על איזור הניבים( 

 

 :הוצאת הפלטה .8
 .יש להתחיל עם הקצה האחורי ולהוציאו עם היד הנגדית, למשל להוציא את החלק האחורי השמאלי עם יד ימין 
 .לשלוף את החלק הקדמי 
 .לשלוף את החלק האחורי הימני עם יד שמאל ובכך לשלוף את כל הפלטה 

   

  

  

  


