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   משרד הבריאות-מדינת ישראל 
  החטיבה לענייני בריאות

  

  

     בריאות השן      
  
  
  
  
  

  
            1.2:  'נוהל בריאות השן מס  28.05.2008עודכן               , 4: 'מהדורה מס

   דפים3  מתוך  1דף   01.10.2008: תאריך תוקף 

  מרפאות שיניים:  הנושא  

   במרפאות שינייםהנחיות בדבר ציוד דנטלי: הנדון
  

  :כללי. 1
  

יבות המצאות ציוד יבמרפאות שיניים מתבצעות פעולות רפואיות קליניות וכירורגיות אשר מח
  .מתאים לשיטות עבודה עדכניות

  

  :מטרה. 2
  

צרכים הטיפוליים לסטנדרט לציוד בסיסי בכל מרפאות שיניים אשר ייתן מענה הולם קביעת 
  .במרפאה

  

   :אחריות. 3
  

  .רופאי שיניים .3.1
  .מנהלי מרפאות שיניים .3.2
  .רופאי שיניים מחוזיים  .3.3
  .בעלי מרפאות תאגידים. 3.4

  

  :אזכורים. 4
  

  .1979 -ט "התשל) נוסח חדש(שיניים הפקודות רופאי   4.1
  .1.3הנחיות למניעת העברת זיהומים במרפאות שיניים   4.2
  .1981א "התשמ) נוסח חדש(פקודות הרוקחים   4.3
  .1997ז "התשנ) טיפול בפסולת במוסדות רפואיים(תקנות בריאות העם   4.4
  .שרותי בריאות הציבור) 1999/3נוהל (נוהל חיסונים   4.5
  .1.4הנחיות בדבר הגנה מפני קרינה במרפאות שיניים   4.6
  .2.4הנחיות טיפול תחת סדציה והרדמה כללית ברפואת שיניים  4.7

  

  :הגדרות. 5
  

  :לותח. 6
  .פרטיותמרפאות שיניים  6.1
  .במוסדותמרפאות שיניים  6.2

  .  מרפאות שיניים של תאגידים6.3 
  

  :על ידיעודכנה מהדורה זאת 
  א "אוניברסיטת ת, ס לרפואת שיניים"בי, מרק ליטנר' פרופ

  
  : י" נערכה ע3מהדורה 

  אשקלון ,  רופא שיניים מחוזי–פיקובסקי . ר ו"ד

   : ידי-אושר על
  
  
  זוסמן ר שלמה "ד

  מנהל האגף לבריאות השן 
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          1.2:  'נוהל בריאות השן מס  28.05.08 - עודכן ב              ,4: 'מהדורה מס

   דפים3  מתוך  2דף   01.10.08: תאריך תוקף 

  מרפאות שיניים:  הנושא  

   במרפאות שינייםהנחיות בדבר ציוד דנטלי: הנדון
  
  
  : ציוד דנטלי.7
  
  

    למתן טיפול יםדנטלי הדרושומיכשור  בכל עת ציוד ו במרפאה שיניים  יימצא7.1

  :לרבות נים וזמינים תקיםכשה נאות שיניים      

  מומלץ בהפעלה ( כסא דנטלי הניתן להסטה לתנוחת שכיבה בלחיצת כפתור 7.1.1         

  ).                  רגלית

  .רה דנטלית מעל  לכסא הדנטלי מנו7.1.2          

  .)Ultrasonic Scaler (לסילוק אבנית מכשיר אולטרסוני 7.1.3          

  .)אוטוקלב רומעק אמבט עם חומר לחיטוי כלים 7.1.4          

  .High Power Suction - מערכת שאיבת נוזלים 7.1.5          

  . מנורה להקשייה באור7.1.6          

  

  : רנטגןציוד. 8   
  

   מכשיר רנטגן דנטלי בעל רשיון בתוקף מהיחידה הארצית לרישוי ופיקוח על 8.1   

  .      מכשירי קרינה ובהתאם להנחיות בדבר הגנה מפני קרינה במרפאות שיניים    

  . או ציוד להדמיה דיגיטליתלפיתוחוחומרים ציוד   8.2       

  .צוארון וסינור עופרת להגנה מפני קרינה  8.3       

  

  :מזרקים .9
  

  -על,   מזרקים להזרקת חומר אלחוש בקרפולה יהיו בעלי אפשרות לאספירציה 9.1   

     כמפורט בחוזר המנהל הכללי ,בתוך כלי דם לאלאפשר וידוא ההזרקה שמנת            

           9/86  

  

  :ציוד נוסף.  10  
       

  .  כפפות לשימוש חד פעמי10.1        

  .  מסכות לשימוש חד פעמי10.2        

  .מטופלהסייעת וה, רופאאמצעי הגנה לעיני ה  10.3        

  .מכשיר להקשייה באורהאור מ אמצעי הגנה מפני  10.4        

  .סכר גומיערכה ל  10.5        
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         1.2: 'הל בריאות השן מסנו  28.05.08 -עודכן ב              , 3: 'מהדורה מס

   דפים3  מתוך  3דף   01.10.08: תאריך תוקף 

  מרפאות שיניים:  הנושא  

   במרפאות שינייםהנחיות בדבר ציוד דנטלי: הנדון
  
  

  :למקרי חירוםציוד .  11
  

  .ופן ברור ישולט באוומיקומ,  כמפורטלטיפול דחוףבכל מרפאה יימצא ציוד   11.1
  

  .AMBUערכת אמבו  מ11.1.1            

  .בשלושה גדליםהנשמה מסכות ל 11.1.2            

  .נתיבי אויר בגדלים שונים 11.1.3            

  .מד לחץ דם וסטטוסקופ 11.1.4            

  130 ליטר לפחות בלחץ של 3נפח ב, בלון חמצן עם מערכת התאמה 11.1.5            

  . אטמוספרות לפחות                      

  ) EPIPEN  אפיפןלדוגמא (1:1000 מזרק אפינפרין לאדרינל 11.1.6                     

  

   עם  וטיפול דחוף חירוםמקריהמכיל את התרופות הנחוצות ל, ארון תרופות   11.2

  . שילוט ברור           

  

  . בסעיפים  לעיל לציוד המפורט שימוש של היצרןהוראות   11.3

  

  :ציוד להרדמה וסדציה. 12 

   במרפאה בה מבצעים טיפול שיניים במטופלים תחת השפעת סדציה או הרדמה 12.1        

                  כללית ימצא גם הציוד המפורט בהנחיות טיפול תחת סדציה והרדמה כללית

  . )2.4 נוהל(                ברפואת שיניים 

  

  :ק פסולתסילו. 13    
  

ובלתי שביר עודפי אמלגם במרפאה יש לשמור בכלי אטום  -איסוף פסולת רעילה  13.1       

  .לסלק שאריות אמלגם לביוב אין).  Fixer ( עם גליצרין או מקבע

   ) מחטים, להבים( מכשירים חדים לאחר שימוש - פסולת מזוהמתאיסוף  13.2       

  .1.8 מפורט בנוהל 'וכו, ספוגית עם דם -רת רפואית אחולת ופס               

  . בכל מרפאה כלי פלסטיק קשיח עם סגירה אטומהולצורך כך יימצא              

  

  
 


