
 SAFE DIRECT יתרונות השיטה
חתך  מצריכה  שאינה  ממוחשבת  השתלה   - ניתוח  ללא  ניתוח 
מורחב, אלא החדרה נקודתית של השתל ללא תפרים, כאבים 

ונפיחות.
דיוק מרבי - תודות לתכנון המקדים המתבצע באמצעות הדמיה 
ממוחשבת של הלסת  המאפשרת למקם את השתלים בצורה 

מדויקת ביותר.
מחקרים בהדמיית מחשב- הוכיחו שהשתלה המתבצעת בעזרת 
טבעי  שיקום  ובעלת  מדויקת  מקדים,  ותכנון  מחשב  הדמיית 

ומהיר יותר.
זמן השתלת השיניים   safe direct זמן ההשתלה- רק בשיטת 

מתקצר לשליש .

, הנכם זוכים לשיקום טבעי של  ריפוי מהיר- תודות לשיטה זו 
השיניים בצורה הטובה והמדויקת ביותר והסיכוי לזיהום כאבים 

ונפיחות הוא מהנמוך ביותר.
שיניים קבועות- הודות לשיטת safe direct יוצאים עם שיניים 

קבועות ביום ההשתלה וחיוך גדול על הפנים.
מניעת השתלת עצם- במקרים רבים ניתן למנוע השתלת עצם 

בלסתות על ידי השתלה בזויות מיוחדות.
פגישה אחת בלבד- ניתן לבצע תוספות

עצם,עקירה והשתלה בפגישה אחת בלבד.
                

אם אתם סובלים מחוסר שן אחת או יותר, אי יציבות בשיניים התותבות , נסיגת חניכיים , שיניים ניידות, אסתטיקה ברמה ירודה, בעיות בלעיסה וכיו"ב, הנכם 
מתבקשים לפעול לשיפור איכות חייכם .אתם מוזמנים לבוא וליהנות מחוויה מתקנת בכל הנוגע לטיפולי שיניים. רק במרפאתו המתקדמת של ד"ר מיכאל 
רודיניצקי תיהנו מיחס אישי וחם, מצוות מקצועי ומיומן אשר מיישם את אותה שיטה עדכנית בפיהם של לקוחות רבים בארץ ומייעוץ חינם וללא כל התחייבות.

ד"ר מיכאל רודניצקי
מציג  קידמה בתחום טיפולי השיניים וטיפולי שיניים בכלל. רופא שיניים מהידועים והמנוסים בארץ וחבר בעמותה הישראלית 
להשתלות דנטליות. ד"ר מיכאל רודניצקי החל דרכו לפני כ-20 שנים כאשר בתחילת מסלולו המקצועי השתלם במיקרו-כירורגיה 
במחלקת פה ולסת באיכילוב ואף ניהל את מרפאות מדיקל תדמית סנטר.  צבר לאורך השנים ניסיון רב בתחום ההשתלות 
וטיפולי החניכיים תוך שילוב אלמנטים טבעיים. כמו כן עובד לצד אביו ד"ר צבי רודניצקי מומחה באקופנקטורה ורפואה טבעית.

עפ"י שיטת ה-  SAFE DIRECT העתיד בהשתלות שיניים כבר כאן. ניתוח ללא ניתוח,
המחשב מסייע בתכנון מקדים של מיקום השתלים. בעזרת מכשיר מיוחד, מחדירים את השתלים נקודתית 

ללא פתיחת חניכיים רחבה בצורה מדויקת ביותר ללא כאב (השיטה המתאימה ביותר גם לסוכרתיים)

לפרטים נוספים חייגו:
ד"ר מיכאל רודניצקי

safe direct אחד ממיישמי שיטת
ועובד  במרפאתו החדישה והנעימה. 

טיפול בטשטוש עמוק (סדציה) בפגישה אחת ללא חרדה וללא כאב
השתלות שיניים ממוחשבות

03-511744603-5117446


