
  

  :)לינגוואליפנימי ( הוראות לאחר הדבקת מכשור אורתודונטי

 תזונה: .1

השעות הראשונות שלאחר ההדבקה אין לאכול מאכלים מוצקים אלא להתבסס על תזונה רכה כגון  8במהלך   .א
 מרק, חלב או יוגורט.

טוסטים, בגט, שעות ראשונות ובמהלך שארית הטיפול אין לאכול מאכלים קשים כגון גזר, אגוזים,  8לאחר   .ב

בוטנים או סטייק קשה (כגון אנטריקוט). מאכלים אלו מפעילים 

 כוחות עזים על המכשור ועלולים להביא להתנתקותו ואף שבירתו.

 אין לאכול מאכלים דביקים כגון מסטיק או סוכריות.  .ג

יש להשתמש בשיניים ללעיסה בלבד ולא לחיתוך המזון. נגיסה   .ד

ל יכולה להוביל להתנתקות במזון כגון תפוח, כריך או שניצ

המכשור ולשבירתו. לכן, צריך לחתוך את המזון לחתיכות קטנות 

 ורק אז להכניסו לפה וללעוס אותו.

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

 ימים ראשונים: .2

הנו טבעי ונעלם בהדרגה לאחר כיומיים בימים הראשונים ייתכן לחץ קל על השיניים שיפוג עם הזמן. הלחץ   .א

 מההדבקה והפעלת המכשיר.

במידה והמכשור דוקר או מציק לחניכיים, ניתן למרוח שעווה מיוחדת שקיבלת מדר" דיין על גבי האזור הדוקר   .ב

 בעזרת האצבע. במקרה חירום ניתן להשתמש גם בגומי לעיסה.

י ללשון ובעקבות כך הפרעה או מכיוון שהמכשיר פונה כלפי הלשון בהתחלה יתכן גירו  .ג

 הרגשה מוזרה בדיבור. לרוב עד שלושה שבועות ההסתגלות כמעט מלאה.

מזון נוטה להידחס יותר בתוך המכשור וללא ההקפדה על צחצוח   צחצוח והגיינה אוראלית: .3
 לכן:  והגיינה אוראלית מעולים, השיניים והחניכיים יהיו פגיעות יותר לעששת ודלקות חניכיים.

 יש לצחצח שיניים לפחות שלוש פעמים ביום (לאחר כל ארוחה), ולהקפיד הקפדה יתרה במיוחד לפני השינה.   .א

יש לצחצח לפחות חמש דקות. שימוש במברשת שיניים סטנדרטית בלבד אינו מספיק. ישנו מכשור מיוחד לניקוי   .ב

 הסמכים ומומלץ להתייעץ עם דר' דיין לגבי הסוג שכדאי לרכוש. 

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

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

. לכן כדי לשמור הלינגוואלי המשטחים הפנימיים של השיניים קשים לצחצוח ובמיוחד עם המכשור האורתודונטי  .ה

 קר אצל השיננית באופן תדיר כל שלושה חודשיםלב ישעל בריאות החניכיים 

 חוסר הקפדה על צחצוח שיניים והגיינה אוראלית בזמן טיפול אורתודונטי הוא סיבה מספקת להפסקת הטיפול.  .ו

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

 מרפאה בהקדם.באותו יום אולם מומלץ להגיע ל

 בתקופת הטיפול יש להגיע לביקורת תקופתית  אצל רופא השיניים שלך אחת לשישה חודשים.  .5

אי הקפדה על היגיינת אוראלית, שבירות מרובות של המכשיר או אי הופעה לטיפול לתקופות ממושכות עלולים  .6
  .לגרום להפסקת הטיפול האורתודונטי

  תתחדשו,

  ד"ר טליה דיין
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