השיננוע – הוראות

;
שימוש

הגורם העיקרי למחלות החניכיים ולאיבוד השיניים הם מושבות החיידקים,הגורמות
לתגובה
דלקתית כרונית ,שבה ,למעשה ,הגוף נלחם נגד עצמו ,והתוצאה היא הרס
הרקמות התומכות
את השיניים ואת המשתלים הדנטאליים.
סילוק יומיומי של מושבות החיידקים חיוני למניעת דלקות החניכיים.מקובל לנקות
את
השיניים מקו החניכיים כלפי כותרת השן ע"י מברשת שיניים ,חוט דנטאלי,קיסמי
שיניים
מברשות פרוקסו וכו' .זהו למעשה ניקוי החלק הגלוי של השן " -על חניכי".
אך ,חשוב יותר הוא הניקוי בין השיניים לחניכיים ,בתוך הכיסים ,ז"א ניקוי החלק
הנסתר –
"תת חניכי " ,מקו החניכיים לכיוון קצה השורש.
המכשיר היחיד המיועד לניקוי תת חניכי (של החלק הנסתר) על ידי המתרפא  ,הוא
השיננוע –מכשיר אשר בקצהו קיסם עץ רך ,הרוטט בעדינות והמנקה את
המרווחים שבין
השיניים לחניכיים.
השיננוע מיועד לנקות את כל האיזורים  ,שמברשת השיניים והחוט הדנטאלי אינם
מסוגלים
לנקות .ניקוי בעזרת השיננוע יגביר מאוד את ריפוי החניכיים.
השיננוע מיועד לשימוש רופא השיניים במרפאה,לשיננית ולמתרפא בביתו.
אזהרה
בשום פנים ואופן אין להשתמש בקיסמי ם "רגילים" מחברות אחרות מאחר שהם
בעלי קצה

חד ועשויים מעץ קשה !! יש להשתמש רק בקיסמים המקוריים העשויים מעץ
רך וללא קצה
חד ,הכתומים בקצה.קיסמים מחברות אחרות עלולים לפצוע את החניכיים וליגרום
לנזק !
הוראות שימוש -ראה ציורים בגב האריזה
 )1הכנס את הקיסם,באורך  17מילימטר לנקב שבקצה המכשיר כשהחלק
הקעור(.הצד שבו
מופיע הלוגו  ) R-PIXפונה אליך.A .
 )2הדק את הקיסם בעזרת הבורג (עם כיוון השעון ) B
)3שבור את יתרת הקיסם אחורנית,כלפי גוף השיננוע (.Cניתן להשתמש גם
בקצה השני של
הקיסם)
)3הפעל את המכשיר על ידי סיבוב בסיס המכשיר בכיוון השעון .מ OFF

ל ON

.
)4התחל לנקות את השיניים מהחלק האחורי ,הפנימי ,של הפה כלפי קדמת
הפה עד
למרכז.המשך בניקוי החלק החיצוני של אותן שיניים מהחלק האחורי כלפי מרכז
הפה.
.נקה כל  1/4פה באותה שיטה.

בשיניים טיבעיות השתדל להחזיק את המכשיר בזוית של כ  45מעלות בין הקיסם
לציר האורך
של השן.סביב כתרים או גשרים החזק בניצב לציר האורך של השן.
) 5בשום מקרה ,אסור להפעיל כוח בעת הניקוי !! נקה רק בתנועות עדינות
וקלות.

)6בסיום הניקוי סגור את השיננוע ,הוצא את הקיסם המשומש ,Dשטוף ונקה את
קצה
המכשיר .אסור להחדיר מים לגוף המכשיר.
זכור מחלות חניכיים מדבקות !

הכנס לאתר WWW.DRAM.CO.IL

לצפיה בסרט הדרכה על השיננוע.

בכל שאלה או בעיה אנא התקשר ל ד"ר זאב רם מומחה לרפואת חניכיים 08-
9476830

רצ"ב מברשת פרוקסה הניתנת להתקנה במקום הקיסם .היא מיועדת לנקות
את האיזורים שבין השיניים ( ,באמברזורות) ,רק במקומות בהם יש
מספיק רווח ,והמברשת נכנסת בקלות ובחופשיות .בשום פנים לא
להכניסה בכוח.
מברשת הפרוקסה לא מחליפה את פעולת הקיסם  ,היא אינה מיועדת להכנס
לרווח שבין השן לחניכיים (-לסולקוס ) אלא רק לרווחים שבין השיניים !!

