
 

 ריות עבור מרפאת שיניים "זיו השן"דפי תוכן לקטגו
 

 הלבנת שיניים 

לא פלא כי אנשים  ,לכןך לחיוך מושלם היא הרבה יותר קלה. ברפואה האסתטית המודרנית הדר

ר להם לחייך מרפאות שיניים על מנת לבצע הלבנת שיניים שתאפש בזה אחר זהרבים פוקדים 

כל שיטה  במגוון שיטות, כאשרהלבנת שיניים נעשית במרפאת זיו השן  בפה מלא ללא כל חשש.

 . רוהמתאים עבו/כל מטופל על פי מצב שיניו ועל פי הגוון הרצוימותאמת באופן אישי ל

ל את הגוון הרצוי חי עם מציאות עכורה של שיניים כהות לקבלכל מי ש תהלבנת השיניים מאפשר

שיניים כהות מנזקי עישון, שיניים צהובות או כתמים המופיעים ההלבנה מתאימה לבמינימום זמן. 

הניתנות  שיטות מתקדמות להלבנת השיניים שתיבאופן טבעי על השיניים עם השנים. לרשותכם 

 טיפול הן שיטת, שתובבי במרפאה משולבת הלבנה ביתית והלבנה :גרת השירות במרפאהבמס

 .פעיל חומר מזרקי+ סד בעזרת ביתיים םטיפולי המשךו אישי סד התאמת תהכולל

 הכירו את שלבי הלבנת השיניים במרפאה:

מנת להתאים את מצב השיניים על את בשלב הראשוני רופא השיניים במרפאה יבחן  •

 השיטה היעילה ביותר. 

 שיטת ההלבנה על פי האבחון הראשוני ובאופן אישי. התאמת  •

 או המלצת הרופא. רצון בחירת הגוון הרצוי על פי  •

 השלב האחרון הוא ביצוע ההלבנה בצורה מקצועית לקבלת תוצאות מרשימות.  •

הכוללת ביקור  היגיינת השיניים בתום הטיפול חשוב לשמור על התוצאות בעזרת הקפדה על 

  מברשת מתאימה. בסדיר אצל שיננית אחת לחצי שנה וצחצוח השיניים פעמיים ביום 

, הנכם מוזמנים למרפאת זיו השן על מנת אם גם אתם מעוניינים לחשוף שיניים לבנות ויפות

 ליהנות מטיפולים מתקדמים וחדשניים שיאפשרו לכם לפזר חיוכים לכל עבר. 

 השאירו פרטים <<<או  עכשיוהתקשרו  תורת פגישת לקביע

  



 

 פה שיקומי

שיקומי פה כוללים מגוון רחב של טיפולים אשר נועדו לשמור על בריאות השיניים והמראה 

האסתטי שלהם, החל מטיפולים נפוצים כגון סתימות וכתרים, דרך יישור שיניים ותותבות וכלה 

כמו כן, טיפולים שיקומיים יכולים להיות באמצעות בהשתלות שיניים לשיפור המראה האסתטי. 

 סדי לילה מתקדמים המאפשרים שמירה על משנן השיניים. 

במרפאת זיו השן בהנהלתו של ד"ר האני רביע תוכלו ליהנות ממגוון רב של טיפולים שיקומיים 

בהתאמה אישית לכל מטופל על פי בחינת השיניים ובניית תכנית המותאמת  םהנעשי ,מתקדמים

 למצבן. 

 :השירותים המוצעים במרפאה במסגרת שיקומי פה

שן אחת. החדרה של השתל בלרשותכם מגוון סוגי גשרים המתאימים לחוסר  –גשרים זמניים 

לו . במרפאה תוכניהגבי זירקו או עלגשר חרסינה על גבי מתכת  לאזור החסר נעשית באמצעות

 צורך בשיקום ארוך. למצוא שיטות מתקדמות ומהירות בלי 

 לקבל תותבות מעבר )זמניות( כחלק מהשיקום אפשר –תותבות קבועות )מוברגות( ונשלפות 

 ולאחר מכן שיניים תותבות המותקנות בשיטות חדשניות במראה טבעי לחלוטין. 

ושיטות מסורתיות  All On 4-6 -ן וחדשניות כג השתלות נעשות בעזרת שיטות –ת שיניים והשתל

לכל מטופל במינימום  שתלים שונים המותאמים באופן אישי סוגי נוספות. כמו כן, ניתן לשלב

  כירורגיה וזמן. 

אם לשיניים  לגרום נזק רב עלולה נייםיהתפתחות עששת בש – וטיפולי שורש סתימות לבנות

מבצעים טיפול  אינן מועילותות הן חלק מתהליך הטיפול, וכאשר אלה היא לא טופלה בזמן. סתימ

ה משתמש במכשור מתקדם לצד שימוש בטכניקות אהמרפ תצוושורש. בתהליך הטיפול 

 חדשניות. 

במרפאה מתבצעים טיפולי יישור שיניים באמצעות טכניקות חדשניות כגון סדים  –יישור שיניים 

או בשיטה הרגילה של ברקטים  ,שהם אינם נראים לעין שקופים המתאימים למבוגרים, כיוון

 המתאימה לבני נוער. 

לשמירה על טיפולים ולמטרת שיקום השיניים והלבנה, שמירה על המשנן והעצם  –סדי לילה 

 מת גשרים מסוגים שונים.  גשיקומיים כדו



 
 שיניים יישור

נות ממראה הלכל מטופל ליבכך לתקן פגמים במנח השיניים ולאפשר הוא תפקיד יישור שיניים 

מאפשר לנו הוא התפתח רבות בשנים האחרונות ו האורתודנטיהשיניים אסתטיות וישרות. תחום 

 . ברקטים של הרגילה שיטהה או ,שקופים סדים שיטות מתקדמות ובהןלקבל מגוון רב של 

ליישור שיניים במרפאת זיו השן בניהולו של ד"ר האני רביע, ניתן לקבל מגוון רב של טיפולים 

צפיפות יתר של השיניים, מרווחים, שיניים בהטיה  ים להתגבר על פגמים שונים כדוגמתהמסייע

וכו'. תיקון  , לצורך טיפול שיקומי לאחר עקירהאו מחוץ לקשת, יחס סגר לא סימטרי בין הלסתות

תקין מאפשר למטופלי המרפאה ליהנות משיניים אסתטיות וישרות לצד תפקוד  לוהפגמים הל

 ה. יטחון עצמי גבווב

 יישור שיניים לילדים ומבוגרים כאחד

את תהליך יישור השיניים מומלץ להתחיל כבר בגיל צעיר, כל עוד השיניים של הילד רכות וניתן 

התפתחות עצמות הלסת ולצמצם בעיות שונות. אולם, אף פעם לא מאוחר להתחיל ע על להשפי

טרם הלסתות סיימו את התפתחותן יעיל יותר, אך גם בעוד יישור שיניים מנם אאת התהליך. 

יותר מכפי חות בגיל מבוגר ניתן להשפיע על מיקום השיניים בעזרת שיטות מתקדמות ואפילו נו

 . נראיםסדים שקופים שכמעט ואינם שהיה בעבר, כדוגמת 

 בשיטת סדים שקופיםהיתרונות של יישור שיניים 

ובכלל  ,אסתטיות מאפשרות לנו כרטיס ביקור נהדרשיניים  –שמירה על אסתטיקת השיניים 

 תורמות רבות לשיפור הביטחון העצמי. 

לרשותכם שיטת גשר שקוף שכמעט אינו נראה ואינו מפריע  – שאינם נראים יםשקופ סדים

פים סד ילשגרת היום יום. את הגשר בונה רופא השיניים עבור המטופל, כאשר כל שבועיים מחל

 כדי לאפשר לשיניים לנוע עד ליישור מוחלט. 

, שיטת יישור שיניים באמצעות גשר שקוף מאפשרת קבלת תוצאות מהירות –תוצאות מהירות 

  כשנה.. לרוב, הטיפול נמשך ניתן לראות שינוי לאחר כמה חודשים וכבר

ר חלוקה נכונה של פשת הלעיסה ומאייישור השיניים משפר את חווי –ת לעיסה נוחה יותר יחווי

 מה גם שהוא מונע אי נוחות או כאב בעת הלעיסה.  כוחות הלעיסה,



ם לכצוות המרפאה מזמין אתכם לשפר את מראה האסתטי של השיניים בכל גיל. אנו נתאים 

 לתוצאות הרצויות. השרת והגעה מהירשיטות מתקדמות שיקנו לכם נוחות בלתי מתפ

 


