
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 הוראות לשימוש בפלטה נשלפת
  

הפלטה הינה מכשיר מורכב מאוד הדורש תשומת לב רבה. לעיתים, הרכבתה אינה פשוטה, ועם הזמן 

 נרכשת המיומנות המתאימה. דאג/י לקבל הדגמה במרפאה על הדרך הנכונה להרכיב ולהסיר הפלטה.

 

 ההרכבת הפלט
ברוב המקרים, יש להרכיב את הפלטה כל היום, כולל זמן הארוחות. לבישה רצופה תקל על  •

 ההסתגלות לפלטה ותמנע את אובדנה, ובנוסף גם תגדיל את יעילות התנועה האורתודונטית. 

ברורות, מומלץ יש להרכיב את הפלטה למשך מספר השעות שנתבקשת. אם ההוראות אינן  •

 להתקשר למרפאה, ולא לנסות לבד להוריד או להוסיף שעות.

אי הרכבת המכשיר לפי ההוראות או הפסקה בלבישה עלולה לגרום לכך שהפלטה כבר לא  •

 תתאים לשיניים, ועקב כך תימנע המשך התקדמות הטיפול או אף תגרום נסיגה בו. 

היא אינה יציבה, יש להתייעץ עם יש להקפיד על כך שהפלטה תשב היטב בפה. במידה ו •

 הרופא/ה. 

הסרת הפלטה מהפה ע"י הלשון או משחק בפלטה בפה עלול לגרום לעיוות או שבירת החלקים  •

 המתכתיים שלה, ותיקונם יקר.

במידה וישנם חלקים בפלטה הדורשים הפעלה, כגון בורג מרכזי או קפיץ, יש להקפיד כי  •

 לבד.ההפעלה תעשה על פי הוראות הרופא/ה ב

 

 ניקוי הפלטה

לאחר כל ארוחה יש להסיר את הפלטה, לשטוף היטב את הפה ואת הפלטה משאריות מזון  •

 ולכלוך.

 יש להימנע מאכילת מזון דביק במיוחד, אשר יקשה על ניקוי השיניים והפלטה. •

לפחות פעמיים ביום, במקביל לצחצוח יסודי של השיניים והחניכיים, יש לצחצח היטב גם את  •

מומלץ להשתמש במברשת שיניים ישנה )לא במברשת השיניים היומיומית( ובסבון  הפלטה.

ידיים נוזלי או סבון כלים. יש לצחצח את הפלטה היטב ולשטוף, אף פעם לא במים חמים מכיוון 

 שהם יכולים לעוות את חלקי הפלסטיק של הפלטה.

 ת מרקחת.אותם ניתן לרכוש בבי -ניתן להשתמש גם בטבליות מיוחדות לניקוי  •

 

 

 , או תיקון הפלטה, עולים כסף רב.הכנת פלטה חדשה עקב אובדן או שבר 

 שמור/שמרי על המכשיר!

נא להתקשר  -במידה ויש לך שאלות, או הפלטה אינה מתאימה לשיניים, נשברה או אבדה  

 רוב ביותר.למרפאה במועד הק

 

 

 בברכה,

 ד"ר דנה גזית וצוות המרפאה


