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EF Line Przewodnik po produktach
Według pomysłu dr. Daniela Rolleta

Wycięcia od zęba jednoguzkowego do zęba jednoguzkowego

Do leczenia pacjentów  
z nagryzem poziomym

powyżej 10 mm

Wiek Klasa II
wada zgryzu

Klasa I
wada zgryzu

Klasa III
wada zgryzu

3 rok życia

4 rok życia

5 rok życia

6 rok życia

7 rok życia

8 rok życia

9 rok życia

10 rok życia

11 rok życia

12 rok życia

13 rok życia

14 rok życia

15 rok życia

Wycięcia od zęba jednoguzkowego do zęba jednoguzkowego

Wcięcia na zęby szczęki

Ektopowe kły/ głęboka bruzda  
wargowo brudkowa

Znaczny zgryz otwarty / 
 nagryz poziomy

Wycięcia od zęba jednoguzkowego  
do zęba jednoguzkowego

Dostępne w wersji miękkiej  
oraz twardej bez wycięć

Wycięcia  
od pierwszego przedtrzonowca 
do pierwszego przedtrzonowca: 

dostępny w 8 rozmiarach

* Brak wcięć: dla pacjentów z poważnym stłoczeniem zębów **Z wcięciami: korekcja linii pośrodkowej / utrzymywacz przestrzeni / prowadzenie wyrzynających się zębów.

Aparaty do edukacji funkcjonalnej serii EF Line stanowią wyroby medyczne klasy 1. Przeznaczone do przepisywania jako część leczenia ogólnego prowadzonego  
przez stomatologów określających wskazania, czas noszenia oraz powiązane ćwiczenia, w zależności od pacjenta oraz rodzaju wady zgryzu.

EF T Slim**

EF Profil*

EF Start**

EF Classe III Standard*

EF Guide**

EF Classe II Standard

EF Classe II Slim*

Aparaty stałe

Diagnostyka różnicowa 
oraz leczenie patologii SSŻ EF TMJ

EF Braces
EF Protect
Przeznaczone do noszenia  
w ciągu dnia, wyłącznie szczękowe

Intercepteur Labial 
Interceptor wargowy
Wiek 3 lata i więcej

EF Classe II
Grand / Large / Duży

EF Kid*

EF Classe II
Two Steps*

EF Classe III*
Petit / Small /

Mały



Edukacja funkcjonalna

Program szkoleniowy

Według pomysłu dr. Daniela Rolleta
Wspólne cechy aparatów EF Line:
Aparaty do edukacji funkcjonalnej Orthoplus wykorzystują techniki o sprawdzonej wydajności, które zostały połączone biorąc  
pod uwagę wartości niezbędne dla każdego pacjenta oraz spersonalizowane cele terapeutyczne.

Aparaty do edukacji funkcjonalnej z oferty Orthoplus kompleksowo wpływają na:
• położenie języka
• reedukację warg
• stymulowanie wzrostu żuchwy
• wstępne ustawienie zębów

Orthoplus opracowało szczegółowy program szkoleniowy stworzony w celu 
pomyślnego wprowadzenia edukacji funkcjonalnej do Państwa gabinetu.
Program ten umożliwi zrozumienie edukacji funkcjonalnej na każdym poziomie:

• właściwy wybór aparatu

• postępowanie w przypadku różnych pacjentów

• szkolenie i współpraca w obrębie zespołu terapeutycznego (asystentki, technicy RTG)

• motywacja pacjentów i rodziców

• odwołanie do pierwszych wyników stosowania aparatów

• odwołanie do wprowadzenia do gabinetu

 
Ramowy program szkoleniowy Orthoplus:

• konferencja plenarna: zorganizowana z udziałem dr. Rolleta oraz wielu innych uczestników

• omówienie przypadków połączone z dyskusją

• warsztaty praktyczne: jak wprowadzić technikę do gabinetu, jak zmotywować pacjentów

•  Lekarska Grupa Edukacyjna (Study Group): wymiana doświadczeń z innymi specjalistami skutecznie wykorzystującymi  
edukację funkcjonalną

• szkolenie asystentek: wymiana doświadczeń z praktykującymi asystentkami

Zderzaki

Zderzaki w kształcie kropli wody  
różnią się rozmiarem, w zależności  
od aparatu.

Oddziałują na dolną wargę poprzez:

•  Efekt rozciągania mięśni w przypa-
dkach nadmiernej hipertoniczności 
warg, tym samym ograniczając  
wystawianie języka

•  Stymulują mięśnie w przypadkach  
hipotoniczności warg.  
Wypustki („łezki”) na zderzakach 
stymulują wargi.

Podwójne szyny

Podwójne szyny szczękowe/żuchwowe 
uwalniają łuki zębowe spod wpływu 
wszelkich zaburzeń wywoływanych 

przez mięśnie. W niektórych  
aparatach wycięcia na zęby  

lub wzmocnienia na siekaczach  
są dodatkową korzyścią wspierającą 

wstępne uszeregowanie.

Platforma językowa

Wszystkie aparaty zawierają platformę 
językową, która ustawia język  

na podniebieniu w trakcie przełykania.
Taka reedukacja w formie pasywnej 

stanowi trening dla pacjenta  
i przyczynia się do poprzecznego 

wzrostu podniebienia.

Podwyższony obszar  
pomiędzy trzonowcami

Grubsza tylna struktura płaszczyzny 
zgryzu ma kształt piórowy.  
Struktura ta zmniejsza nacisk na kłykcie 
i ułatwia wzrost żuchwy.



EF Kid

EF Start Evolution

EF Kid jest aparatem którego celem jest zatrzymanie wszelkich patologii już w 3 roku życia. Korzystnie wpływa na wzrost 
twarzy i zębów pacjenta, hamuje negatywne nawyki u najmłodszych, wspomaga proces odzwyczajania od ssania kciuka 
i smoczka, przywraca oddychanie przez nos.

Charakterystyka • rozmiar uniwersalny
 •  rozmiar łuku umożliwia prowadzenie terapii aż do wyrznięcia się  

pierwszych trzonowców
 • przednia wypustka umożliwia kontakt warg

Wskazania    •  aparat przeznaczony dla wszystkich klas stomatologicznych (na późniejszym  
etapie pacjenci mogą korzystać z bardziej ukierunkowanych aparatów z serii)

 • przeznaczony do uzębienia mlecznego i mieszanego
 • koryguje zgryz krzyżowy

Aparat EF Start Evolution został przystosowany specjalnie do leczenia przed-ortodontycznego w przypadku uzębienia mlecznego lub 
mieszanego u dzieci od 4 do 8 roku życia.

EF Start Evolution wpływa na wzrost twarzy oraz zębów, jednocześnie korygując złe nawyki związane z połykaniem, oddychaniem, 
postawą, ssaniem kciuka i wszelkie inne patologie, stanowiąc wstęp do leczenia wieloetapowego. 

Charakterystyka   • małe wcięcia od 3 do 3, górne oraz dolne

Wskazania    • leczenie uzębienia mlecznego lub mieszanego
 • korekcja klasy II oraz klasy III, za wyjątkiem ciężkich przypadków klasy II (powyżej 6 mm)
 • korekcja zgryzu krzyżowego (przedniego oraz tylnego)
 • korekcja zgryzu głębokiego oraz zgryzu otwartego
 • korekcja stłoczeń zębów oraz zgryzu otwartego
 • wyrównanie linii pośrodkowej

Pacjent leczony za pomocą aparatu EF Kid

Pacjentka leczona przy użyciu EF Start Evolution

Dostępny wyłącznie  
w kolorach: 

Dostępny wyłącznie  
w kolorach: 

Yann – wiek: 3 lata – początek leczenia: zgryz krzyżowy z przemieszczeniem bocznym

Po 7 miesiącach stosowania EF Kid

Efekt: wyśrodkowany staw skroniowo-żuchwowy. Zadowalające możliwości żucia

Amélie – wiek: 8 lat – początek leczenia: nagryz górny + TSALD (zaburzenia wielkości zęba i długości łuku) + zaburzenie linii pośrodkowej

Po 6 miesiącach stosowania EF Start (semestr ortodontyczny) + 6 miesiącach w EF T Slim (semestr obserwowania)

Wynik: Eliminacja nagryzu pionowego / ukształtowanie ładnego łuku zębowego



Amélie – wiek: 8 lat – początek leczenia: nagryz górny + TSALD (zaburzenia wielkości zęba i długości łuku) + zaburzenie linii pośrodkowej

EF Classe II Slim
EF Classe II Slim to specjalny aparat przeznaczony do faz interoceptywnych oraz wczesnego leczenia. 
Charakteryzuje się aktywnym działaniem w przypadku reedukacji: języka, warg oraz policzków, wstępnego ustawienia zębów 
oraz odblokowania żuchwy. EF Classe II Slim doskonale spisuje się w leczeniu zgryzu głębokiego oraz otwartego klasy II 
(ponad 6 mm).

Charakterystyka   • krótkie zderzaki zapewniają komfort pacjentowi
 • skrócona platforma dla języka

Wskazania    • leczenie pacjentów z uzębieniem mieszanym
 • poważne stłoczenie zębów

Pacjent leczony przy użyciu EF Classe II Slim

EF T Slim
EF T Slim jest wskazany do stosowania w fazach preortodontycznych u pacjentów w wieku od 8 do 11 roku życia przy uzębieniu 
mieszanym. Unikalne cechy aparatu zapewniają wiele właściwości korekcyjnych, w tym korekcję linii pośrodkowej, specyficzną 
dla EF T Slim. Aparat umożliwia również korekcję nieprawidłowości związanych z oddychaniem, połykaniem, ssaniem kciuka  
oraz postawą.

Charakterystyka    • wcięcia 3 do 3 górne oraz dolne

Wskazania    • uzębienie mieszane aż do wyrznięcia drugich trzonowców
 • korekcja klasy II oraz kontrola linii pośrodkowej
 • korekcja klasy III oraz kontrola linii pośrodkowej
 • zachowanie przestrzeni po usunięciu mlecznych kłów
 -  zachowanie przestrzeni przy przedwczesnym wyrzynaniu  

uzębienia mlecznego
 - korekcja zgryzów otwartych, zgryzów głębokich, zgryzów krzyżowych oraz stłoczeń

Pacjentka leczona z zastosowaniem aparatu EF T Slim

Dostępny wyłącznie  
w kolorach: 

Dostępny wyłącznie  
w kolorach: 

Manon – wiek: 8 lat – początek leczenia: patologia linii pośrodkowej – przedwczesne wyrzynanie 73 oraz 83

Po 1 roku leczenia przy użyciu EF T Slim

Wynik: Przestrzeń wytworzona dla 33 oraz 43 – stłoczenie: 11 mm zmniejszone do 4 mm. Rozpoczęcie leczenia aparatem stałym

André – wiek: 10 lat – początek leczenia: mesiodens – klasa II, 1 – ząb nadliczbowy między 11 oraz 12

Po ekstrakcji zęba nadliczbowego: po 6 mies. stosowania EF Classe II Slim (sem. ortodontyczny) i następnie 6 mies. stosowania EF T Slim (sem. obserwacji)

Wynik: Zmiana kształtu łuku / zmniejszenie różnicy przednio-tylnej



EF Classe II Standard
EF Classe II Standard to miękki aparat funkcjonalny, dobrze przystosowany do terapii interoceptywnej w uzębieniu mieszanym. 
EF Classe II Standard  zapewnia zmianę nawyków związaną z ułożeniem języka, warg oraz policzków, wstępne ustawienie 
zębów oraz odblokowanie żuchwy. EF Classe II Standard  doskonale nadaje się do leczenia przypadków głębokiego zgryzu 
klasy II.

Charakterystyka   • duży zderzak wargowy służący do leczenia przemieszczenia warg
 •  głęboka platforma językowa zawiera progresywną płaszczyznę do protrakcji  

która służy do progresywnej korekcji w leczeniu pacjentów klasy II

Wskazania    •  korekcja przypadków znacznego zgryzu głębokiego klasy II  
oraz zgryzu otwartego powyżej 6 mm

EF Classe II Two Steps
EF Classe  II Two Steps stanowi aparat do terapii początkowej stosowanej przy nagryzach poziomych przekraczających 10 mm. 
Umożliwia zmniejszenie nagryzu poziomego i przejście do etapu drugiego z wykorzystaniem aparatu EF Classe II  
(w wersji Slim, Standard lub Large) w celu zapewnienia całkowitej korekcji nagryzu poziomego.

Charakterystyka   • aparat zawiera 6 mm przesunięcie przednio-tylne między łukami
 • gruby zderzak policzkowy
 • obszar spoczynkowy przeznaczony dla języka
 • progresywny wzrost żuchwy

Wskazania    •  do stosowania w 2-etapowym leczeniu nagryzów poziomych  
przekraczających 10 mm

 • zapobiega wychyleniu siekaczy 
 • zwiększa uczucie komfortu pacjenta
 •  działa w sposób fizjologiczny na tkanki miękkie poprzez rozciąganie,  

zwłaszcza w okolicy bruzdy wargowo-bródkowej

Pacjentka leczona za pomocą aparatu EF Classe II Standard 

Pacjent leczony przy użyciu EF Classe II Two Steps

Dostępny wyłącznie  
w kolorach: 

Dostępny wyłącznie  
w kolorach: 

Lise – wiek: 8 lat – początek leczenia

Po 6 miesiącach stosowania EF Classe II Standard (EF2) Poprawa postawy

Evan – wiek: 9 lat – początek leczenia: nagryz poziomy 12 mm

Po 3 miesiącach leczenia przy użyciu EF Classe II Two Steps

Wynik: zmniejszenie nagryzu poziomego z 12 mm do 5 mm



EF Classe II Large
EF Classe II Large to aparat przystosowany specjalnie do łuków o większym rozmiarze. 
Doskonale sprawdza się w korekcji zgryzu głębokiego klasy II u dzieci i nastolatków w okresie pokwitania.

Charakterystyka • produkt przeznaczony do dużych łuków zębowych

Wskazania • leczenie przypadków klasy II

EF Classe III
EF Classe III to aparat zaprojektowany specjalnie z myślą o leczeniu wad zgryzu klasy III.  
Zapobiega wysuwaniu żuchwy do przodu i uwalnia kość przedszczękową.  
Jego podwyższone skrzydła policzkowe (zderzak wargowy) działają na mięśnie około ustne.

Charakterystyka    • wcięcia od górnego zęba 3 do górnego zęba 3
 • podniesione górne zderzaki
 • 2 mm nagryz poziomy między łukami

Wskazania • klasa III

Pacjenci leczeni przy pomocy EF Classe III

Pacjentka leczona za pomocą EF Classe II Large

Dostępny  
w 2 rozmiarach

Dostępny wyłącznie  
w kolorach: 

Dostępny wyłącznie  
w kolorach: 

Blandine – wiek: 12 lat – początek leczenia: nagryz poziomy + wąski łuk

Po 3 miesiącach stosowania EF Classe II Large, następnie 20 tygodniach w EF Braces z Quad Helix

Efekt: po leczeniu aparatem stałym wraz z aparatem EF Braces

Quentin – wiek: 9 lat – początek leczenia: klasa III

Po 1 roku leczenia przy użyciu EF Classe III Standard

Wyniki: uzyskanie klasy II i kontynuacja leczenia aparatem stałym

Anthony – wiek: 9 lat – początek leczenia: klasa III

Po 7 miesiącach leczenia przy użyciu EF Classe III Small

Wyniki: korekcja zgryzu krzyżowego – ładny kształt łuku



EF Guide Evolution
EF Guide pomaga w korekcji ortopedycznych wad rozwojowych i nieprawidłowego położenia zębów. Dodatkowo oprócz 
funkcjonalnej korekcji charakterystycznej dla innych aparatów pomaga również w korekcji linii pośrodkowej.  
Dostępność w różnych rozmiarach umożliwia dopasowanie aparatu do pacjenta.

Charakterystyka   • wcięcia dla zębów 4 do 4
 • dostępny w 8 rozmiarach
 • dystalne wydłużenie zapewnia objęcie drugich zębów trzonowych

Wskazania    • pacjenci z widocznymi drugimi trzonowcami
 •  korekcja przypadków należących do klasy I, II oraz III  

wraz z kontrolą linii pośrodkowych
 • końcowe leczenie obejmujące edukację funkcjonalną
 • retencja po okresie leczenia aparatem stałym
 • prowadzenie wyrzynających się zębów

Pacjent leczony za pomocą EF Guide Evolution

EF Profil
EF Profil to sztywniejszy aparat (wersja twarda) przeznaczony do wywierania większego wpływu na wymiar poprzeczny. 
Grubość osłon policzkowych została zmniejszona, aby zapobiec wychyleniu siekaczy w przypadkach dwuszczękowej protruzji.

Charakterystyka • 2 wersje: twarda oraz miękka 
 • sztywniejszy aparat zapewnia silniejsze działanie w kierunku poprzecznym
 • mniejsza grubość osłon policzkowych zapewnia mniejszy rozmiar
 • bardzo niska wysokość językowa od zębów przedtrzonowych

Wskazania EF Profil Hard (przezroczysty / pomarańczowy) 
 • jako aparat fazy II po zakończeniu terapii funkcjonalnej aparatami miękkimi EF
 • w celu dalszego rozwoju kształtu oraz szerokości łuku (wymiar poprzeczny)
 • minimalna wada zgryzu (klasa I) oraz dysfunkcja tkanki miękkiej

Wskazania EF Profil Soft (niebieski)
 • możliwość zastosowania przed aparatem EF Profil Hard dla zapewnienia większego komfortu pacjenta
 • minimalna wada zgryzu (klasa I) oraz dysfunkcja tkanki miękkiej

Pacjentka leczona za pomocą EF Profil

Dostępny wyłącznie  
w kolorach: 

Dostępny wyłącznie  
w kolorze: 

Manon – wiek: 8 lat – początek leczenia: dziąsłowa protruzja dwuszczękowa

Po 6 miesiącach stosowania EF Classe II Slim (semestr ortodontyczny) i następnie 6 miesiącach w EF Profil (semestr obserwacji)

Efekt: EF Profil dzięki kształtowi łuku zapobiegł pogorszeniu naturalnej podwójnej protruzji u pacjenta

Clément – wiek: 11 lat – początek leczenia

Po 6 mies. stosowania EF T Slim (sem. ortodontyczny) + 6 mies. stosowania EF Guide (sem. obserwacji) + 1 roku noszenia EF Guide dla utrzymania efektu

Wyniki: w tym przypadku pacjent był leczony bez aparatu stałego



Po 6 mies. stosowania EF T Slim (sem. ortodontyczny) + 6 mies. stosowania EF Guide (sem. obserwacji) + 1 roku noszenia EF Guide dla utrzymania efektu

EF Braces Evolution Pacjenci z aparatami stałymi

EF Braces to aparat elastyczny przeznaczony do noszenia na aparatach stałych. 
EF Braces może być noszony przez dzieci lub dorosłych z uzębieniem mieszanym i/lub uzębieniem stałym.

Charakterystyka  • szczelina na zamki w górnym i dolnym łuku
 • dystalna przestrzeń na tuby policzkowe i aparaty językowe
 • progresywna platforma dla języka

Wskazania  • przed lub w trakcie leczenia ortodontycznego za pomocą aparatów stałych
 • doskonały na wczesnych etapach szeregowania zębów
 •  możliwość wykorzystania w przypadku uzębienia mieszanego i/lub stałego  

u dzieci i dorosłych
 •  w celu ochrony błony śluzowej i edukacji funkcjonalnej na wczesnych etapach  

 leczenia aparatem stałym

Dostępny wyłącznie  
w kolorze: 

EF Protect Evolution Pacjenci z aparatami stałymi

Aparat na pojedynczy łuk wykorzystujący prowadnik języka, zaprojektowany z myślą  
o ochronie pacjentów z aparatami na zęby (dzieci/dorosłych) uprawiających sport.

Charakterystyka   • pojedynczy łuk
 • górny prowadnik języka
 • szczelina na zamki w górnym łuku
 • dystalna przestrzeń na tuby policzkowe i aparaty językowe

Wskazania • noszenie w ciągu dnia w trakcie leczenia aparatem EF Braces
 • leczenie funkcjonalne w trakcie leczenia aparatem stałym
 • ochrona stawu skroniowo-żuchwowego w czasie uprawiania sportów

EF TMJ
EF TMJ to aparat który może wpływać na bruksizm (poprzez wysyłanie sygnału zwrotnego  
w celu usunięcia śladu pamięciowego związanego z odruchem zaciskania) i zmniejszać  
naprężenie mięśni poprzez rozciąganie.

Charakterystyka   •  swobodne ustawienie żuchwy w obrębie przestrzeni w dolnej szynie  
nie prowadzimy pacjenta, a pomagamy mu w odnalezieniu własnej wygodnej pozycji

 • łagodzi bruksizm oraz chrapanie
 • oddziałuje na oddychanie i napięcie mięśni

Wskazania    •  diagnostyka różnicowa: określenie czy ból występujący w patologiach stawu skroniowo-żuchwowego 
jest pochodzenia mięśniowego, zgryzowego lub strukturalnego (kość, łękotka) poprzez noszenie aparatu 
przez krótki czas

 •  wpływ terapeutyczny poprzez odblokowanie kłykcia w przypadkach przemieszczenia łąkotki. Pacjent ma 
za zadanie samodzielnie określic swoją komfortową pozycję, nad którą będzie pracował lekarz

 • wyśrodkowanie i równoważenie stawu skroniowo-żuchwowego (TMJ)

Intercepteur Labial
Interceptor Wargowy to wyrób ortodontyczny przeznaczony do neutralizacji sił  
wywieranych przez usta oraz reedukacji w zakresie zaciskania warg.

Charakterystyka   •  produkt zapewnia pacjentowi informację proprioceptywną  
w zakresie zamykania ust. Dzięki temu pacjentowi zostaje przywrócone  
oddychanie przez nos, prawidłowe położenie żuchwy,  
optymalna wolna przestrzeń bez kontaktu zgryzowego

Wskazania    •  bruksizm: neutralizuje zaburzenia w zakresie jamy ustnej i przywraca pacjentom fizjologiczną wolną 
przestrzeń

 •  zespół oporu górnych dróg oddechowych, testy przeprowadzone w Klinice Snu pokazują,  
że Interceptor Wargowy może znacząco zmniejszyć chrapanie.

 •   działa w łagodnych przypadkach obturacyjnego bezdechu sennego

Dostępny wyłącznie  
w kolorze: 

Dostępny wyłącznie  
w kolorze: 

Dostępny wyłącznie  
w kolorach: 



Wpływ zaburzeń czynnościowych  
na wady zgryzu w ortopedii  
szczękowo-twarzowej
Dr Daniel Rollet, specjalista ortodonta, Pontarlier, Francja.
Twórca linii aparatów EF oraz aparatów Multi-P.

Mimo, że etiologia wad zgryzu kojarzona jest najczęściej z czynnikami dziedziczny-
mi lub wrodzonymi, należy być świadomym, iż zdecydowana większość wad zgryzu 
ma swoje podłoże w nieprawidłowych czynnościach narządu żucia.

Kiedy w ortodoncji używamy terminu „czynnościowy”, myślimy o aparatach doprzednio przemieszczających żuchwę w 
aktywnej fazie wzrostu, które zalecane są na czas 6-12 miesięcy, aby odpowiednio stymulować jej rozwój. Aparaty te stosuje 
się w przypadkach niedostatecznego wzrostu żuchwy względem płaszczyzny przednio-tylnej, jednakże według mnie, bardziej 
istotnym jest mówić o pojęciu „reedukacji”, która uwzględnia całokształt czynności narządu żucia pacjenta poczynając od 
wczesnego wieku. 

Można śmiało założyć, że u wszystkich pacjentów, u których zdiagnozujemy wady zgryzu, występują dysfunkcje narządu żucia. 
Do zaburzeń czynnościowych możemy dołączyć atypowe połykanie, jednostronne żucie, hipotonię lub hipertonię mięśni, 
nieprawidłową posturę, a przede wszystkim problemy związane z oddychaniem. Te ostatnie mogą mieć wielorakie podłoże 
takie jak: przerost migdałków podniebiennych i gardłowego, skrzywienie przegrody nosa, hipersekrecja błony śluzowej nosa, 
alergie i inne. 

Z tego powodu do problemu związanego z czynnością oddychania należy poważnie podchodzić od najmłodszych lat 
pacjenta, niosąc odpowiednią pomoc, a jednocześnie mając na uwadze następujące objawy kliniczne:
–  wątłą sylwetkę, zgarbioną, wąską lub zaokrągloną klatkę piersiową, zmniejszone napięcie mięśniowe, stałe zmęczenie 

spowodowane infekcjami kataralnymi
– otwarte usta
– nisko położony język
– zwężenie nozdrzy, często zatkany nos
– niekiedy asymetrię twarzy
– częste płytkie, oddechy
– dziecko jest nerwowe i drażliwe. 

Wyżej wymienione cechy morfologiczne mają odzwierciedlenie w zachowaniu:
– dziecko chrapie w nocy, a nawet w ciągu dnia
– sen jest przerywany, zmięta pościel, często śni, nierzadko mimowolnie się moczy
– dziecko jest zmęczone, melancholijne. W szkole występują problemy, nie nadąża za rówieśnikami, nie potrafi skupić uwagi.

Obecnie jesteśmy w stanie całkowicie zreedukować takich pacjentów po bilansie przeprowadzonym przez otolaryngologa, 
ćwiczeniach polegających na właściwym wydmuchiwaniu nosa, dzięki czemu dzieci zaczynają właściwie oddychać przez 
nos, a tym samym dochodzi do odtworzenia prawidłowej wentylacji na poziomie górnych dróg oddechowych.

Dlaczego prowadzimy reedukację?

Reedukacja należy do leczenia prewencyjnego i interceptywnego wad zgryzu: indywidualnie traktuje każdego pacjenta 
podchodząc wieloaspektowo do problemu. W uzębieniu mlecznym to wczesne leczenie prewencyjne; w uzębieniu mieszanym 
– leczenie interceptywne, którego celem jest sterowane wyrzynanie zębów; w uzębieniu stałym - korekta położenia zębów.



Pomijając aspekt dotyczący wyłącznie zębów, należy pamiętać o leczeniu całej twarzy jednostki. U pacjenta niezależnie od 
wieku występują dysfunkcje. „Im wcześniej rozpoczniemy leczenie, tym łatwiej będzie wpłynąć na fizjologię; im później, tym 
bardziej leczenie ortodontyczne będzie musiało zostać dopasowane do samego pacjenta” (Carl Gugino).

Możliwa jest zmiana czynności poprzez modyfikację zachowania pacjenta i oddziaływanie na trzy płaszczyzny przestrzenne:
– poprzeczną,
– pionową,
– przednio-tylną, 
a także czwartą, którą jest czas: „dać czas czasowi” - to jedno z założeń leczenia reedukacyjnego.

W reedukacji bardzo ważne jest odpowiednie zmotywowanie pacjenta. Dziecko powinno zrozumieć i być świadome, że istnieje 
konieczność leczenia. Powinniśmy również uczynić je „aktorem” tego procesu i nauczyć dostrzegać występujące dysfunkcje.

Jesteśmy zobligowani prowadzić reedukację podczas całego procesu leczenia ortodontycznego.

WNIOSKI

Leczenie ortodontyczne w postaci leczenia prewencyjnego lub interceptywnego mające na względzie reedukację jest kwestią 
zasadniczą. Reedukacja może doprowadzić do całkowitej eliminacji wad zgryzu w prostych przypadkach lub skrócić czas 
właściwego leczenia ortodontycznego dla przypadków trudnych. Dzięki niej unikamy stosowania ekstrakcji zębów, a także 
zwiększamy stabilność wyników leczenia.

Zapraszamy

www.kursy.ortofan.pl

CHCESZ BYĆ 
LEPSZYM ORTODONTĄ?
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Zeskanuj kod aby uzyskać dostęp  
do filmów o edukacji funkcjonalnej  

dla pacjentów

Dołącz do nas na Facebooku!
www.facebook.com/orthoplusfr

oraz:
Linkedin/orthoplus

Made in
FRANCE

EF Kid

EF Start Evolution

EF Classe III Small

EF Classe II Slim

EF T Slim

EF Classe III Standard

EF Classe II Standard

EF Classe II Two Steps

EF Classe II Large

EF Profil

EF Guide Evolution

EF Braces Evolution

EF Protect Evolution

EF TMJ

Intercepteur Labial
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