
 

a. השעות הראשונות שלאחר ההדבקה אין לאכול מאכלים מוצקים אלא  8במהלך

 להתבסס על תזונה רכה כגון מרק, חלב או יוגורט.

b. אגוזים, טוסטים, בוטנים או סטייק קשה (כגון גזר, אין לאכול מאכלים קשים כגון

מפעילים כוחות עזים על המכשור ועלולים להביא אנטריקוט). מאכלים אלו 

 להתנתקותו ואף שבירתו.

c..אין לאכול מאכלים דביקים כגון מסטיק או סוכריות 

d. .תפוח, במזון כגון נגיסה יש להשתמש בשיניים ללעיסה בלבד ולא לחיתוך המזון

את לחתוך צריך נדוויץ' או שניצל יכולה להוביל להתנתקות המכשור ולשבירתו. לכן, ס

 לחתיכות קטנות ורק לאחר מכן ללעוס אותו.המזון 

e..יש לזכור כי נזק למכשור עלול להיות כרוך בהזמנת מכשור חדש ובעלות נוספת 

  :ר הדבקת מכשור אורתודונטיהוראות לאח

  תזונה: .1

  

 

 :ימים ראשונים .2

a.  הזמןשיפוג עם השיניים  ייתכן לחץ קל עלבימים הראשונים . 

b. .הלחץ הינו טבעי ונעלם בדר"כ לאחר יום יומיים מההדבקה 

c. באיזור הדוקר בעזרת האצבע שעווה מיוחדתמציק לחניכיים, ניתן למרוח ר או וקר דובמידה והמכש .

 .ניתן להשתמש גם בגומי לעיסה במקרה חירום

מזון נוטה להדחס יותר בתוך המכשור וללא ההקפדה על צחצוח והגיינה אוראלית   והגיינה אוראלית:צחצוח  .3

 מעולים, השיניים והחניכיים יהיו פגיעות יותר לעששת ודלקות חניכיים. לכן:

 

במקרה של שבר או ניתוק חלק מהמכשיר יש להתקשר למרפאה. ברוב המקרים אין צורך בתיקון המכשיר עוד  .4

 באותו יום אולם מומלץ להגיע למרפאה בהקדם.

 עלהקפיד בתקופת הטיפול יש ל .5

a.  .ביקורת תקופתית אצל רופא השיניים הכללי אחת לששה חודשים 

b.  כל שלושה חודשים.אצל שיננית ביקור  

, שבירות מרובות של המכשיר או אי הופעה לטיפול לתקופות ממושכות עלולים אוראליתהקפדה על היגיינת אי  .6

  לגרום להפסקת הטיפול האורתודונטי.

  תתחדשו,

  ד"ר טליה דיין

a.במיוחד לפני השינה. להקפיד הקפדה יתרה יש לצחצח שיניים לפחות שלוש פעמים ביום, ו 

b.ישנו . במברשת שיניים סטנדרטית בלבד אינו מספיקשימוש . יש לצחצח לפחות שלוש דקות

 כדאי לרכוש. שסוג לגבי ה דר' דייןלהתייעץ עם מומלץ ומכשור מיוחד לניקוי הסמכים 

c.משום ששם נדחס מזון  והחניכיים לשיניים יש להקפיד במיוחד לנקות את האזור שבין המכשיר

 רב. 

d.פלואוריד. לאחר הצחצוח שלפני השינה יש להשתמש במי פה המכילים 

e. הוא סיבה מספקת  בזמן טיפול אורתודונטיוהגיינה אורלית חוסר הקפדה על צחצוח שיניים

 .להפסקת הטיפול

           Dr. Talya Dayan


