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TEL AVIV, ISRAEL, November 24, 2022

/EINPresswire.com/ -- הנושארה הלאשה

םירגובמו םיריעצ םילפוטמ הגיאדמש

לופיטה ךילהתל םיסנכנ םה רשאכ

תיפיטוארטס דימת איה ,יטנדותרואה

ינא רבכ יתמ" .ןמזה םע הנתשמ אלו

דבל תאזה הלאשה "?רשגה תא דירוא

הליבוה

תילילש היווחל םינש הברה ךשמב

רובע תילילש הבשחמ תרוצ הרציו

היה ,רבעבש איה ,ךכל הביסה .לפוטמה

ךרוא יטנדותרוא לופיטש וילאמ ןבומ

.רתוי וליפא וא ,3 ,םייתנש

ךכ לכ ןמז ,דואמ רצק ןמזל יטנדותרוא לופיטה תא רצקל ירשפא תעכש םכל רמוא היה והשימ םא זא

םאו .אלש רורב ?םינימאמ םתייה םאה ,דבלב םימי 100 אוה לופיטה ךרוא םיבר םירקמבש רצק

םתא ,יטנדותרואה לופיטה לש רצקה ןמזבש םיבשוח םתייהש הארנכ ,םינימאמ םתייה ןכ םכקלח

לופיטש ירשפא הז ךיא .הככ בושחל ירמגל יעבט הז .באכו לבסב האלמ השק היווח רובעל וכרטצת

תושעיהל לוכי ,באכו לבסב ךורכ היה םיבר םירקמבו ,רתוי וא םייתנש ךרא רבעבש ,יטנדותרוא

?יסחי ןפואב באכ אללו רתוי הברה רצק ןמזב

,םימי המכ ךות םילחי המגודל עצפ .םינש רפסמ חקולש ףוגב יעבט המלחה ךילהת ןיא ,ינש דצמ

םצע לש המלחהה ןמזש איה תמאה .םילחהל ידכ רתוי וא םייתנש הכירצ אל הרובש לגר וליפאו

םצעה תא תוזיזמ םיינישהו רחאמ ,םייניש רושייב .םימי 90-ה וא 60-ה תא בורל רבוע אל הרובש

המוד דואמ הלועפ וז .וזוזי םיינישהש תנמ לע שדחמ תונביהלו רבשיהל םצעל םימרוג ,ןביבסמש

איהש דע םינש תיטנדותרוא הזזהל חקול םצעב המל זא .הרובש לגר לש שדחמ היינבו הריבשל

ןוכנה םוקימל םיינישה תא זיזמ אוה וב ךילהתה המ ונל דיגיש הז אוה ונלש ףוגה ?תמייתסמ

תעיקב ?םייניש תזזה לש הזה ךילהתה הז המ ,זא .ךילהתה תא םילשהל ידכ ךירצ אוה ןמז המכו

,הפב הנושארל תיארנ ןשה רשאכ שחרתמש ךילהתה הז העיקב .םיריעצ ונחנאשכ תשחרתמש םיינישה

.םיינישה תשקב הלש יפוסה םוקימל העיגמ איהש דע ךשמנ אוהו

,םלשומ לכה םא .ןהלש יפוסה םוקימל ועקב ןהש רחאל הכרעה ולבקיו וקדביי ונלש םיינישה ,ןכל
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תיטנדותרוא תוברעתה םע םיכישממ אל ונחנא ןכלו ,םדאה לש תוברעתהב ךרוצ ןיא םתסה ןמ

ישוק אצמנ) הנוכנ הרוצב ועקב אל ןהש ןוויכמ תומוקע םיינישה םא לבא .אוהשלכ גוסמ תילופיט

,היינשהמ תחא תוקחורמ וא ,היינשה לע תחא תולוע ,דצל תונופ ,תומוקע הפב ועיפוה ןהו (םיוסמ

.(orthodontosis) היזלפרפיה וא היזלפופיה לש בצמב היהת תירלואבלאה םצעה ,ךכמ האצותכ זא

םיאתתש ,תויתייעבה םיינישב העונתל םורגל תוסנלו הזכש בצמב ברעתהל םיבייח ונחנא ,ןכל

ךילהת תא ךישמהל םיינישל רוזעל םיכירצ ונחנא ,תורחא םילימב .םיינישה לש הרידסה העיקבל

 .הנוכנ הרוצב םהלש העיקבה

היגולונכט תמייק םאה ?וזכש העונת רוציל הלוכיש יהשלכ תינשדח היגולונכט תמייק םאה

תא זיזתש היגולונכט ,תרמוא תאז ?תיעבט העיקבל המודש הרוצב זוזל םיינישל םורגל הלוכיש

יתלבה קלחה) ןשה שרוש לש תינמז וב הזזה ידי לע לופיטה תליחתמ הלש ןוכנה םוקימל ןשה לכ

הרידסה העיקבה תכשמה תורחא םילימב וא ,םהלש יפוסה םוקימל (הארנה קלחה) ןשה רתכ לשו (הארנ

המוד ןמז קרפב ןשה תא הזיזמ התייה איה ,תמייק התייה וזכש היגולונכט םא ?םיינישה לש

 .ןייצל ונילע ,םישדוח רפסמ תכרואש ,םיינישה לש הליגרה העיקבל

האצמוהש ,®Fastbraces תייגולונכט .ינווי רוקמ םג הל שי ,תמייק תאזה היגולונכטהש קר אל ,זא

האצמה איה ,ב"הראבש ססקט ,סאלאדב ,סיזאיוו ינותנא רוספורפ ,החמומה טנדותרואה ידי לע

םיטנדותרואו םייניש יאפורל םירזועה ,םירצומ קופיס לש הנש 30 תגגוחש ,תיתימא תיאקירמא

תיראלופופ היגולונכטה .דבלב םימי 100 ךות הלילקו ,הריהמ ,החוטב הרוצב םייניש רשייל

הב םישמתשמו ,םלועל ביבסמ העודי תעכ ®Fastbraces תייגולונכט .דחאכ םירגובמו םידלי ברקב

.החלצהב ולפוט םילפוטמ יפלא ןהב תונידמ 50-ל לעמב םיאפור

הקדבנש ,®Fastbraces תייגולונכטב (םישלושמ םיכמס)תוחילצמה םייטנדותרואה םיכמסה תוכרעמ

,אתל ץוחמ רמוא "ףוגל ץוחמ") ,90-ה תונשב תואטיסרבינוא ידי לע "ףוגה ךותב" םגו "ףוגל ץוחמ"

תחת אתה ךותב הקידב רמוא "ףוגה ךותב"-ש דועב ,יגולויבה הנבמה תא המדמש תיתוכאלמ הביבסב

רמולכ ,orthoeruption)םהלש יפוסה םוקימה רבעל םיינישה ישרוש תא הזיזמ ,(םייעבט םיאנת

עובר טוח תרזעב לופיטה תליחתמ ,(םיינישה לש תיעבטה העיקבל המודה תיטנדותרוא העונת

.ןוכנה םוקימב תורשי םייניש םע תירלואבלאה םצעה לש תיעבטה הרוצה תא הריזחמ ךכבו דדוב

אל םלועמ היגולונכטה איצממ ,השעמל .תוחונה יא תתחפה אוה תאזה היגולונכטל ףסונ ןורתי

.ולש םילפוטמה יפלאל םיבאכ יככשמ םשר

םיעגונ ולאה םיטנטפהמ םיינש .םישדח םיטנטפ השולש לע תססובמ ®Fastbraces תייגולונכט

הלא .(orthodontisis)תומוקע םייניש לש םייכינח תקלדב לופיטו תירלואבלאה םצעה יופירל

תוילמונאב םילפטמ הקינילק יאפור הבש ךרדב לודג יונישל ואיביש ךרד יצרופ םיטנטפ

םייניש יאפורל תרשפאמ ,®Fastbraces לש המושרה היגולונכטה .ןשה בסמ לש הלחמו תויטנדותרוא

,םתוא רשייל תנמ לע הבוט אל הרוצב ועקבש םיינישל ביבסמ חומצל תירלואבלאה םצעל םורגל

תרשפאמ תעכ ®Fastbraces תייגולונכט ,ףסונב .תסל חותינ םג םיתעלו םייניש תריקעמ ענמיהלו

תוחפב םייכינחה תקלד לש תאזה תשקיעה הרוצב לפטלו ןחבאל םייניש יאפורו הנייגיה יחמומל

.םילפוטמה לש הלועפ ףותיש ןתניהב ,םימי 100-מ

לופיטה לכ תא להנל תנמ לע םיבלש 7 הליכמה תינכותב םישמתשמ ®Fastbraces לש םיינישה יאפור

רשגב ומכ ,םילפוטמה לש הלועפ ףותיש לע ךמתסהל ילבמ ,תויתוכיא תואצות םילפוטמל איבהלו

ןפואב ובצועש םיכמס םיליכמ ,®Fastbraces תייגולונכט תרזעב ורצונש םירשגה .יטנדותרוא
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דעונה ,םוינטיט-לקינמ יושעש ינשדחו לקשמ לק שימג טוחו ,םייתכתמ וא םיפוקש םהש ךכ יטתסא

םימי 100 ךות םילתשל חוורמ רוציל הלוכיש לופיטה תליחתמ תידיימ םישרוש תעונת ללוחל

Fastbracesuniversity.com סופמק" ארקנש דחוימ םוקימב םידמלמ תאזה היגולונכטה תא .דבלב

יאפור יפלא ידי לע רכומ ,2006-ב םקוהש ,הזה דסומה .םלועל ביבסמ םירנימסבו ,ססקט ,סאלאדב

.®Fastbraces תייגולונכט לש םינומיאה תוינכות לש תיבה רותב םלועה יבחרב םייניש

?סיזאיוו סול'גנווא ר"ד הז ימ

רפסה תיבב דמל ,סיזאיוו ינותנא ,איצממה לש ויחא ,(Evangelos Viazis)סיזאיוו סול'גנווא ר"ד

םוקמל עיגה אוה .החלצהב וידומיל תא םייסו ,ןוויבש הנותא תטיסרבינואב םייניש תאופרל

.ןווי יבחרב םידמעומ יפלא ןיבמ םייניש תאופרל רפסה תיבל םייצראה הלבקה ינחבמב ישימחה

תנש לש ראוניב .הלודג החלצה לחנו הפוריאל ®Fastbraces תייגולונכט תא איבה אוה ,2000 תנשב

םייניש תאופרב קוסעל ליחתה אוה םש ,הנותאב ולש הנושארה תיטרפה האפרמה תא חתפ אוה ,2000

לפטל חילצה הרקמ לכב טעמכו יטנדותרוא הרקמ לכ ומצע לע חקל אוה .היטנדותרואו תיללכ

לע חקלש םירקמה .הנשל םישדוח 3 ןיב היה לופיטה ךרואו ,םייניש תריקע אלל ,החלצהב לפוטמב

תא לביק אוה 2004-בש תואצותהמ םיצורמ ךכ לכ ויה םילפוטמהו םימישרמ ךכ לכ ויה ומצע

ולש היינשה האפרמה תא חתפ אוה .דבלב היטנדותרואל ותדובע תא ליבגהל הלודגה הטלחהה

,Fastbraces(R) Greece" רפסה לש רואל איצומהו בתוכה אוה .2016-ב תישילשהו 2011-ב הנותאב

Atlas of Clinical Cases". 120,000-מ הלעמל שי היטנדותרואל ולש יעוצקמה קובסייפה דומעל

דמלמו ץילממ סיזאיוו סול'גנווא ,Orthoworld לש ימואלניבה הכימתה תווצב רבח רותב .םיבקוע

םירקמ םע דדומתה אוה .®Fastbraces תויגולונכטב שומישה לע םלועל ביבסמ םייניש יאפור

לש המיהדמה תלוכיל תואמגודכ םלועל ביבסמ ®Fastbraces ירבוד ידי לע וגצוהו ומסרופש

Fastbraces® תייגולונכט לש לאיצנטופה תא גיצה אוה ,ףוסבל .םילפוטמל רוזעל Fastbraces®,

.ינפל םלועל רכומ היה אלש רבד ,תסל חותינ אלל םיידלש םירקמב לופיט רובע דחוימב

סיזאיוו סול'גנווא
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