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למי מיועד הטיפול?  
טיפול שיניים בהרדמה כללית או בהרגעה תרופתית 
)סדציה(, מיועד לילדים או למבוגרים אשר אינם יכולים 

לעבור טיפול רגיל, הסובלים מהמצבים הבאים:
חרדה מטיפול שיניים  #

רפלקס הקאה מפותח  #
מוגבלות גופנית  #
מוגבלות נפשית  #

מבוגרים המעדיפים הרדמה כללית מטעמי נוחות   #
ורצון לסיים את הטיפול מהר יותר

מי נמצא בצוות המטפל?  
רופא מרדים שנמצא עם המטופל במהלך כל הטיפול.  #

אחות מוסמכת/עוזרת מרדים.  #
רופא שיניים מומחה לילדים ונוער או רופאים מומחים  # 

נוספים, בהתאם לצורך.
סייעת לרופא שיניים.  #

מהו זמן ההתאוששות?  
לאחר הטיפול נשארים מספר שעות במרפאה להתאוששות 

והשגחה שלאחריהן משתחררים הביתה.

באילו מרפאות מכבידנט ניתן   
לבצע טיפולי שיניים

בהרדמה כללית?  
ניתן לקבל טיפול בהדרמה כללית במרפאות הבאות:

מכבידנט ת"א בי"ח אסותא 0732-813800  #
מכבידנט חיפה 0732-815600  #

מכבידנט באר שבע 0732-814600  #

נוסף מידע  ישמח לעמוד לרשותך לכל   צוות המרפאה 
וכן לתיאום פגישת ייעוץ חינם וללא התחייבות.

מתי נבחר בהרדמה כללית   
לילדים?

כשלא ניתן להשיג שיתוף פעולה - בגיל הרך אך גם בילדים   #
ונוער הסובלים מחרדה דנטלית.

בילדים שזקוקים לטיפול מורכב, הן מבחינת כמות הטיפולים   #
והן מבחינת חומרתם. במקרה כזה הילד נדרש לשיתוף 
פעולה הכרוך במתח וחרדה לאורך מספר רב של טיפולים, 

בכל פעם מחדש.
כשנדרש מתן מענה מיידי במספר רב של מוקדים בעייתיים   #
בחלל הפה, הגורמים לכאבים וסבל )כגון מוקדי זיהום מרובים 
לדוגמא ב"עששת הבקבוק"(. הטיפול מאפשר חזרה לתפקוד 

תקין במהירות ובטיפול חד פעמי.
טיפול שיניים בהרדמה כללית מאפשר מתן טיפול באיכות   #
גבוהה מאוד. בטיפול רגיל בילדים קטנים, ילדים פעילים 
מאוד או ילדים חרדתיים, קיים קושי לטפל בצורה יסודית 
בגלל הצורך בקיצור אורך הטיפול, בהפסקות מרובות וקושי 
בפתיחת הפה לאורך זמן, וכן חוסר סבלנות וסבילות נמוכה.

ילדים ונוער עם מגבלות גופניות המתנגדים לשבת על כסא   #
הטיפולים במהלך סדרה של טיפולים, למשל ילדים הסובלים 
משיתוק מוחין, וילדים ונוער עם מגבלות התפתחותיות או 
שכליות שהתקשורת הלקויה איתם מהווה בעיה בהשגת 

שיתוף פעולה בטיפול.
ילדים ונוער עם בעיות רפואיות בהן עדיף טיפול חד פעמי   #
על פני סדרה של טיפולים בגלל הדחיפות )כמו לפני טיפולים 

כימותרפיים או הקרנות(.
טיפולים מורכבים הדורשים שיתוף פעולה של מספר מומחים   #

בו זמנית המאפשר טיפול משולב.


