
הרשת כוללת מעל 53 מרפאות שיניים בפריסה ארצית, 
ובכולן איכות הטיפול והרמה המקצועית עומדות מעל לכל. 

במרפאות הרשת מועסקים רופאי שיניים מהשורה הראשונה, כולל רופאים מומחים לרפואת 
הפה, שיקום הפה, כירורגיה, יישור שיניים )אורתודונטיה(, רפואת חניכיים )פריודונטיה(, טיפולי 

שורש ורפואת שיניים לילדים, וכן יועצים מומחים מהטובים בתחומם. ברשת מועסקים מעל 2500 
עובדים, בכללם: רופאי שיניים, שינניות, סייעות מוסמכות, מנהלי מרפאות, עובדי מינהלה ועוד.

פרופיל
חברה

תקני איכות בינלאומיים

מכבידנט היא רשת מרפאות השיניים 
היחידה בישראל שזכתה ב"תו היהלום" 
היוקרתי של מכון התקנים הישראלי, 
המוענק לארגונים שחרתו על דגלם 
מחויבות לאיכות ולמצוינות ומחזיקים 

בשבעה תווי איכות בינלאומיים.
במרפאות מכבידנט נעשה שימוש 
בחומרים דנטאליים איכותיים, המאושרים 
ע"י משרד הבריאות והעומדים בתקנים 
בינלאומיים מחמירים. כל טיפולי השיניים 
עומדים בתהליכי בקרה קפדניים של 
משרד הבריאות, של משרד הכלכלה 
והתעשיה, של מכון התקנים הישראלי 

ושל בכירי רופאי השיניים בישראל.

שתלים דנטליים

השתלות השיניים במכבידנט מתבצעות 
ע"י מומחים לכירורגיית פה ו/או מומחים 
לרפואת חניכיים, כאשר כל תכניות 
הטיפול מאושרות ע"י יועצים מומחים 

לשיקום הפה.

טיפולי שיניים בהרדמה חלקית 
או מלאה

טיפולים אלה מיועדים למטופלים עם 
מוגבלות פיזית או נפשית, לסובלים 
מחרדה מטיפולי שיניים, רפלקס הקאה 
ומטופלים המבקשים לסיים סדרת 
טיפולים בפסק זמן קצר. טיפולים אלה 
מיועדים גם לילדים עם בעיות שיניים 
מורכבות ולמטופלים שאינם משתפים 
פעולה מפאת גילם הרך. הטיפולים 
בהרדמה חלקית או מלאה מבוצעים 
במרפאות מכבידנט בביה"ח אסותא 
בת"א, בחיפה ובב"ש. בנוסף, מפעילה 
מכבידנט מרפאת שיניים ייחודית - 
בביה"ח אסותא ברמת החייל בת"א, 
מרפאת המומחים הגדולה בישראל 
המציעה טיפולי שיניים לחולים במחלות 
כלליות: לב ומחלות כלי דם, לחץ 
דם גבוה, מחלות כליה וכבד, חולים 
אונקולוגיים, מושתלי איברים, סוכרת או 

מחלות דם.

מומחים ויועצים

מרפאות השיניים של מכבידנט מעמידות 
לרשות המתרפאים את הרופאים 
המקצועיים ביותר, את המכשור האיכותי 
ואת השירותים המשלימים  ביותר, 
המתקדמים ביותר, כולל התייעצות עם 
מומחים מהבכירים בתחומם ואפשרות 

לקבלת חוות דעת נוספת.

ביטוחים משלימים וזכאויות

מבוטחי "מכבי שלי", "מכבי זהב" ו"מכבי 
כסף" זכאים להנחות ולמחירים מיוחדים 
בכל מרפאות הרשת, בכפוף למסמך 
הזכויות והחובות. בנוסף, ילדים עד גיל 
18 זכאים לטיפולי שיניים חינם במסגרת 
סל הבריאות. בני 75 ומעלה זכאים לקבל 
טיפולי שיניים מניעתיים ומשמרים כחלק 
מסל הבריאות הממלכתי*. השירותים 
במכבידנט ניתנים למבוטחי כל קופות 

החולים.
* חלק מהטיפולים כרוכים בהשתתפות עצמית, 

כמפורט בתקנון אתר מכבידנט. 

בדיקות שיניים ותכניות טיפול	 
טיפולי שיננית	 
טיפולי שיניים משמרים	 
טיפולי שיניים לילדים	 

במרפאות השיניים של מכבידנט ניתן לקבל את כל סוגי טיפולי השיניים, לכל גיל, תחת קורת גג אחת:

כירורגיית פה ולסת	 
טיפולי שיניים משקמים	 
טיפול יישור שיניים )אורתודונטיה(	 

רפואת שיניים אסתטית	 
טיפולי עזרה ראשונה	 
טיפולי שיניים בהרדמה מלאה	 

הכל כדי להקל
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