Zalecenia producentów dotyczące doboru aparatów zależnie od wieku pacjenta
rok życia
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Szanowni Państwo,
firma ORTO-FAN® od lat niezmiennie oferuje największy wybór gotowych aparatów ortodontycznych różnych
producentów. Wraz z początkiem nowego roku chcielibyśmy Państwu przedstawić nasz najnowszy katalog, w którym
znajdą Państwo m. in. odświeżoną linię EF firmy Orthoplus® oraz nowe aparaty z linii Myobrace firmy MRC.
Wśród nowości znalazł się także oferowany przez Orthoplus® specjalistyczny stymulator oddychania przeznaczony dla pacjentów, którzy mają problemy z opadaniem skrzydełek nosa, a w rezultacie z oddychaniem.
W listopadzie 2013 producent wprowadził na rynek nowy aparat EF Kid™, szczegółowo omówiony w naszym
katalogu. Z kolei firma MRC dodała do swojej oferty najnowszy produkt z linii Trainer System, Lip Trainer™,
przeznaczony do usprawniania wydolności warg u dzieci wykazujących niewystarczającą lub nieodpowiednią
aktywność mięśni okołoustnych – ten trainer także znalazł się w naszym katalogu.
Od 2010 roku jesteśmy oficjalnym dystrybutorem produktów firmy MRC. Dzięki tej współpracy ORTO-FAN®
KURSY organizuje kursy, na których omawiane są teoretyczne i praktyczne aspekty leczenia czynnościowego.
W dniu 17 czerwca 2014 zapraszamy na najnowszy, już 4 kurs do Warszawy. Szczegóły znajdą Państwo na stronie
www.kursy.ortofan.pl.
Gorąco zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. Na Państwa pytania i wszelkie uwagi czekamy pod numerami
22 818 53 87, 22 818 97 99, 22 618 30 50, pod adresem sprzedaz@ortofan.pl.

Z poważaniem,

Michał Zdybel

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone i prawnie chronione. Przedruk materiałów lub ich publikacja online w części lub całości możliwe tylko za
zgodą autora. Cytowanie oraz wykorzystywanie fragmentów prac możliwe tylko za podaniem źródła.
Copyright by ORTO-FAN®
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PODSTAWOWE ZASADY UŻYCIA GOTOWYCH APARATÓW ORTODONTYCZNYCH:
• Firma ORTO-FAN® ma wiedzę handlową, a nie kliniczną i odpowiada wyłącznie za sprzedaż produktów. Ostateczny
dobór produktu należy do lekarza.
• Wszystkie aparaty wymienione w katalogu to wyroby medyczne i dlatego ich stosowanie powinno odbywać się pod
ścisłą kontrolą lekarza ortodonty, stomatologa lub wyspecjalizowanego logopedy.
• W przypadku nieprzestrzegania przez pacjenta zaleceń lekarza ortodonty, stomatologa, logopedy lub producenta
firma ORTO-FAN® nie ponosi odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia aparatów.
• Pęknięcia czy odbarwienia gotowych aparatów ortodontycznych są efektami ich pracy i normalnymi następstwami
użytkowania. Dlatego bardzo ważne jest stosowanie aparatów zgodnie z ich przeznaczeniem.
• Ze względu na materiał z jakiego wykonuje się aparaty, nie można się nimi bawić, nie wolno ich żuć ani gryźć. Należy
również pamiętać, że w celu osiągnięcia zamierzonego efektu, zależnie od rodzaju i stopnia zaawansowania wady,
może zaistnieć potrzeba zastosowania kilku aparatów.
• U pacjentów o brachycefalicznym typie twarzy oraz u pacjentów z bruksizmem może dojść do szybszego zużycia
aparatu. U tych pacjentów mięśnie żuchwy i mięśnie mimiczne są bardzo silnie napięte, zatem na pierwszym etapie
leczenia zadaniem aparatu jest rozluźnienie napięcia mięśniowego – na tym etapie może dojść do przegryzienia
aparatu. W tej sytuacji jest to naturalne i wynika z terapeutycznego działania aparatu.
• Zużyty aparat należy wymienić na nowy.
• Po każdym użyciu aparat należy oczyścić zgodnie z zaleceniami dla danego aparatu.
• Nieużywany aparat powinien być przechowywany w otwartym pudełku.
• Aparat należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem zwierząt domowych.
• Aparaty wykonane z silikonu mogą być sterylizowane w autoklawie w temperaturze 130 °C – 140 °C, chyba że jest
to niezgodne z zaleceniami producenta. Aparatów wykonanych z poliuretanu nie wolno sterylizować w autoklawie.
• W początkowym okresie leczenia aparat może wypadać z ust pacjenta podczas snu. Problem ten rozwiązuje
regularne noszenie aparatu w ciągu dnia. Jeżeli aparat nadal wypada z ust, należy wydłużyć czas noszenia w ciągu
dnia.
• Przez pierwsze 2-3 tygodnie pacjent powinien nosić aparat tylko w ciągu dnia nie krócej niż godzinę na dobę. Dopiero
po okresie przyzwyczajania się pacjent powinien zakładać aparat również na całą noc a w dzień zgodnie z
zaleceniami lekarza.
• Czasem po założeniu aparatu pacjent może mocno odczuwać jego działanie na zęby. Może też pojawić się uczucie
dyskomfortu, ale jest to dowód na to, że aparat działa. Jest to odczucie przejściowe i znika po kilku dniach.
• W trakcie noszenia aparatu usta pacjenta powinny być zamknięte. Przez resztę dnia gdy pacjent nie nosi aparatu,
powinien mieć usta domknięte, oddychać przez nos oraz starać się trzymać język na podniebieniu.
• Aparat można nosić m. in. podczas oglądania telewizji, gry na komputerze, czytania lub odrabiania pracy domowej.
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Firma Dr. Hinz została założona w 1982 roku. Wszystkie produkty powstały w oparciu o wieloletnią praktykę
ortodontyczną i doświadczenie prof. Hinza, a oferta firmy skierowana jest do lekarzy dentystów, pediatrów oraz
logopedów. Oryginalne płytki przedsionkowe stanowią trzon propozycji firmy Dr. Hinz i od lat są niezastąpionymi
narzędziami w leczeniu czynnościowym najmłodszych, nawet 2-letnich pacjentów.
Wskazówki do użytkowania aparatów firmy Dr. Hinz
• Zamiana tradycyjnego smoczka na płytkę Dr. Hinz powinna odbywać się dobrowolnie i bez przymuszania.
• Płytki przedsionkowe oraz smoczek należy myć pod bieżącą wodą po każdym użyciu.
• Do czyszczenia płytek Dr. Hinz można także stosować tabletki dezynfekujące Retainer Brite® oraz myjkę soniczną.
• Nieużywane płytki powinny być przechowywane w otwartych pudełkach.
• Ze względu na materiał z którego wykonane są płytki przedsionkowe, nie można się nimi bawić, nie wolno ich żuć ani
gryźć.
• Tylko regularne noszenie płytki umożliwia osiągnięcie zamierzonych efektów.

Firma Orthoplus® powstała 25 lat temu i jest obecna w Europie, Ameryce Północnej i Południowej. Filozofia Orthoplus®
opiera się na innowacyjnym podejściu do ortodoncji. Wszystkie produkty firmy powstały na podstawie wieloletnich
obserwacji dr. Daniela Rolleta, który aktywnie promuje leczenia fazy I, nie tylko wspierając Orthoplus® w projektowaniu
aparatów, ale również edukując kolejne pokolenia lekarzy na całym świecie.
Wskazówki do użytkowania aparatów firmy Orthoplus®
• Po każdym użyciu należy opłukać aparat pod ciepłą wodą.
• Zaleca się także dezynfekowanie aparatów za pomocą tabletek Retainer Brite® i myjki sonicznej.
• Wszystkie aparaty Orthoplus® należy raz dziennie płukać i szczotkować z użyciem pasty do zębów.
• Nieużywany aparat powinien być przechowywany w pudełku.
• W niektórych przypadkach może dojść do przegryzienia aparatu. Nie jest to związane z jakością aparatu, ale z niewłaściwym użytkowaniem.
• Ze względu na materiał z którego wykonano aparaty nie należy się nimi bawić, gryźć ich ani żuć.
• Jedynie regularne noszenie aparatu pozwala na uzyskanie właściwych rezultatów.
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Firma Myofunctional Research, Co. została założona w 1989 roku w Australii przez dr. Chrisa Farella. Celem MRC jest
udostępnianie specjalistom narzędzi, dzięki którym będą mogli eliminować złe nawyki czynnościowe, leczyć wady
zgryzu, i zapobiegać ich powstawaniu przy wykorzystaniu nieinwazyjnych metod przekształcania mięśni jamy ustnej
i eliminowaniu złych nawyków.
Wskazówki do użytkowania aparatów firmy MRC:
• Wybrane aparaty firmy MRC występują w wersjach miękkiej i twardej. Przewidywany czas noszenia aparatu
miękkiego to pierwsze 6 miesięcy leczenia, a twardego – kolejne 6 do 12 miesięcy.
• Odpowiednie rozmiary aparatów Myobrace for Kids™, Myobrace for Interceptive Class III™ i Myobrace for Teens™
dobieramy za pomocą miarki firmy MRC. Mierzymy szerokość centralnych i bocznych siekaczy od strony policzkowej.
Linia pionowa (znacznik) na miarce powinna być usytuowana pomiędzy prawym drugim siekaczem a kłem szczęki
górnej. Rozmiar aparatu odczytuje się z miarki w miejscu kontaktu lewego drugiego siekacza i kła szczęki górnej.
• Aparaty Lip Trainer™, Infant Trainer™, Myobrace for Juniors™, Myobrace for Kids™, Myobrace for Teens™,
Myobrace for Adults™, Myobrace for Interceptive Class III™, i T4K™, T4B™, T4B2™, T4A™ zakłada się
w następujący sposób: umieszcza się aparat w ustach zakładką językową do góry, układając na niej język, delikatnie
zagryza się aparat, zamyka usta i oddycha przez nos.
• Ze względu na materiał z którego wykonano aparaty, nie należy się nimi bawić, gryźć ich ani żuć.
• W niektórych przypadkach może dojść do przegryzienia aparatu. Nie jest to związane z jakością aparatu, ale z niewłaściwym dopasowaniem lub noszeniem.
• Po każdym użyciu aparat należy opłukać ciepłą wodą, a raz dziennie wyszczotkować z użyciem pasty do zębów.
• Nieużywany aparat powinien być przechowywany w specjalnie do tego przeznaczonym otwartym pudełku.
• Jeśli zachodzi taka potrzeba, można sterylizować aparaty TMJ™, TMJ-MBV™ i Infant Trainer™, gotując je przez 10 min
w wodzie. Aparaty wykonane z silikonu można także sterylizować w autoklawie. Aparaty wykonane z poliuretanu nie
mogą być sterylizowane w autoklawie.
• Jedynie regularne noszenie aparatów pozwala na uzyskanie właściwych rezultatów.
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Od 1930 roku firma Rocky Mountain Orthodontics® konsekwentnie realizuje filozofię dotyczącą poprawy komfortu życia
pacjentów. Działalność firmy opiera się na wieloletniej tradycji, a oferta dotyczy wszystkich aspektów ortodoncji
i zapewnia szerokie spektrum zastosowań. Przyczyniając się do rozwoju ortodoncji przez ostatnie 80 lat, RMO® stało
się jednym z liderów na rynku.
Od czasu powstania firmy jej działalność dotyczy głównie rozwoju w dziedzinie wczesnego leczenia ortodontycznego.
W 1957 roku dr Ricketts opracował technikę bioprogresywną, a firma RMO® zdecydowała się wspierać tę ideę. Do dziś
firma kładzie główny nacisk na leczenie fazy kierując się zasadą, że lepsze i bezpieczniejsze jest leczenie
interceptywne niż przeprowadzanie skomplikowanych zabiegów. Z tego względu w ofercie RMO® znajduje się wiele
pozycji przeznaczonych do stosowania w przypadku fazy pierwszej m. in. systemy Wilson 3D i linia aparatów Multi
Family. RMO® Europe nawiązała współpracę z dr. Danielem Rolletem, jednym z sukcesorów i propagatorów wiedzy z
zakresu techniki bioprogresywnej w kontekście wczesnego leczenia, w celu zaprojektowania i wyprodukowania linii
trainerów Multi Family, które możecie Państwo znaleźć w naszej ofercie.

Cechy aparatów z linii Multi-Family i wskazówki do ich użytkowania
• Współpraca pacjenta jest kluczowym elementem powodzenia leczenia. Tylko dzięki regularnemu noszeniu aparatu
można osiągnąć oczekiwane efekty leczenia.
• Aparaty firmy RMO® Europe wykonane są z bezpiecznego i elastycznego silikonu, dzięki któremu są miękkie i bardzo
wygodne do noszenia, co sprzyja powodzeniu leczenia.
• Ze względu na materiał z którego je wykonano, nie należy się nimi bawić, gryźć ich ani żuć.
• Wszystkie aparaty firmy RMO®, z wyjątkiem Multi-P®, należy nosić przez co najmniej 4 godziny w ciągu dnia i przez
całą noc.
• Aparat Multi-P® powinien być noszony jednorazowo przez 30 do 60 min, w sumie przez 2 godziny dziennie, i przez
całą noc. Jeżeli postępy w leczeniu są wyraźnie widoczne, pacjent może nosić aparat tylko nocą podczas snu.
• Aparat Multi-P® można dobrać dla każdego pacjenta, ponieważ występuje w wielu rozmiarach, a ponadto istnieje
możliwość dopasowania długości tego aparatu poprzez odcięcie jego końców.
• Dzięki specjalnym wyżłobieniom na zęby aparaty umożliwiają korektę linii pośrodkowej.
• Wszystkie aparaty należy codziennie płukać pod bieżącą wodą i szczotkować z użyciem pasty do zębów, można je
także dezynfekować we wrzącej wodzie.
• Aparaty z linii Multi Family można sterylizować w autoklawie – wygoda w codziennej praktyce ortodontycznej (Multi-P®
i Multi-T® w temp. max 121 °C, Multi-S® i Multi-TB® w temp. max 134 °C).
• Wszystkie aparaty można czyścić za pomocą myjki sonicznej lub tabletek Retainer Brite®.
• Nieużywane aparaty powinny być przechowywane w otwartych pudełkach przeznaczonych do tego celu.
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Płytki przedsionkowe

od 2. do 4. roku życia

Budowa
• osłona na zęby
• zakładka do zagryzania zębów trzonowych – zapewnia prawidłowe ułożenie smoczka w buzi
• pusta przestrzeń między siekaczami – żuchwa i szczęka górna mogą się prawidłowo rozwijać, a zęby rosną
w prawidłowym położeniu
• wykonany z miękkiego silikonu typu A
• plastikowe kółko jak w tradycyjnym smoczku

STOPPI® to specjalny smoczek opracowany przez Dr. Hinza dla dzieci od 2 lat w celu odzwyczajenia od ssania tradycyjnego smoczka, kciuka lub butelki ze smoczkiem. Naturalny odruch ssania występujący u niemowląt może
przekształcić się w szkodliwy nawyk uniemożliwiający prawidłowy rozwój szczęk. Z biegiem czasu smoczek lub palec
stają się w buzi dziecka „ciałem obcym”, a ich ssanie prowadzi do nieprawidłowego uszeregowania zębów
i występowania anomalii w rozwoju szczęk. Im dłużej dziecko ssie, tym bardziej pogłębia się nieprawidłowe położenie
zębów i obu szczęk względem siebie, co może się w przyszłości przełożyć także na wady zgryzu w uzębieniu stałym.
Odpowiednio wczesne odzwyczajenie od ssania zapobiega powstawaniu takich problemów i może nawet prowadzić
do samowyleczenia powstałych już nieprawidłowości. Oszczędza to dziecku skomplikowanego leczenia w przyszłości,
a rodzicom dodatkowych kosztów.

Zbyt długie ssanie smoczka lub palca może prowadzić do:
• intrudowania siekaczy górnych, co przyczynia się do powstania zgryzu otwartego, który utrudnia odgryzanie
i artykulację,
• wytworzenia się ciśnienia, które oddziałuje na szczękę górną i przyczynia się do rozwoju zgryzu krzyżowego
z nieprawidłowym położeniem zębów,
• hamowania rozwoju dolnej szczęki przez zbyt wąską szczękę górną, co przyczynia się do cofnięcia się szczęki dolnej
z wychylonymi zębami górnymi.

Trzy reguły STOPPI®
• Konsekwencja
Od 2. roku życia dziecko może nosić tylko smoczek STOPPI®. Od tej pory stosowanie tradycyjnych smoczków i butelek
ze smoczkami jest zabronione.
• Czas noszenia
Wystarczy kilka tygodni, aby dziecko zapomniało o starych, szkodliwych nawykach ssania. Noszenie STOPPI® przez
dłuższy czas nie ma negatywnego wpływu na prawidłowy rozwój zgryzu dziecka.
• Pora noszenia
STOPPI® zastępuje smoczek lub ssanie kciuka w typowych porach ssania. Najlepiej jeśli dziecko nosi STOPPI®
od 3 do 4 godzin w dzień i w nocy.
STOPPI® można stosować od 2. roku życia w zastępstwie za tradycyjny smoczek – odzwyczaja dziecko od szkodliwego nawyku ssania, np. palców. Rodzice, którzy chcą wprowadzić w użycie STOPPI® powinni wykazać się nie tylko
cierpliwością, ale również wytrwałością i sprytem. Zamiana smoczków powinna odbywać się w sposób naturalny
i dobrowolny ze strony dziecka.
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Płytki przedsionkowe

dla dzieci od 4. do 8. roku życia

PŁYTKI PRZEDSIONKOWE MVP MUPPY®
Złe nawyki i dysfunkcje poszczególnych części narządu mowy, występujące już w fazie wczesnego uzębienia
mlecznego, są najczęstszą przyczyną nabytych wad zgryzu. Ssanie kciuka albo smoczka może deformować przede
wszystkim łuk zębowy szczęki. Najczęstszymi następstwami takiej deformacji są zgryz otwarty częściowy, zgryz
krzyżowy lub nasilone wychylenie zębów przednich. Aby uniknąć powstawania wad zgryzu, rodzice muszą
dołożyć wszelkich starań, aby dziecko pozbyło się szkodliwych nawyków przed ukończeniem 3. roku życia.
Doświadczenie pokazuje, że dzięki zastosowaniu płytki przedsionkowej MVP MUPPY® 90% dzieci odzwyczaiło się od
szkodliwego nawyku ssania różnych przedmiotów. Noszenie MVP MUPPY® pozwala pozbyć się złych nawyków
• ssania kciuka lub smoczka,
i skorygować wady, takie jak:
• zgryz otwarty,
• częściowy zgryz krzyżowy,
• nasilone wychylenie zębów przednich.
Działanie:
• Płytka zastępuje kciuk lub smoczek. Zamiana powinna odbywać się w sposób świadomy i bez przymuszania.
• Dziecko powinno nosić płytkę przedsionkową MVP MUPPY® każdej nocy.
• W ciągu dnia dziecko powinno nosić płytkę MVP MUPPY® przez kilka godzin, żeby przyspieszyć odzwyczajanie od
złych nawyków.
• Przy przestrzeganiu tych zasad w ciągu tygodnia dziecko powinno przestać ssać kciuk, jednakże to wytrwała pomoc
rodzica może pozwolić na osiągnięcie takiego wyniku. Po tym pierwszym sukcesie dziecko powinno nosić płytkę
przedsionkową w nocy jeszcze przez około 4 do 8 tygodni.
• Płytkę przedsionkową MVP MUPPY® należy regularnie czyścić i nie wolno również zapominać o częstym myciu
zębów dziecka.
• Płytki przedsionkowe MVP MUPPY® występują z nakładką nagryzową, z zaporą językową, z kulką oraz w wersji standardowej w dwóch rozmiarach:
• rozmiar I – przeznaczony dla dzieci z uzębieniem mlecznym (pomarańczowe kółko)
• rozmiar II – przeznaczony dla dzieci z uzębieniem mieszanym (niebieskie kółko)
• Płytki przedsionkowe MVP MUPPY® przeznaczone są dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat.
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RODZAJE PŁYTEK PRZEDSIONKOWYCH MVP MUPPY™ – UZĘBIENIE MLECZNE

MVP MUPPY® – płytka standardowa
Świetnie zastępuje dziecku smoczek.
Stosowanie standardowej płytki przedsionkowej, wprowadzone od 3. roku życia, może z powodzeniem zastąpić
stosowanie tradycyjnego smoczka. U dzieci od 4. roku życia płytka może być także stosowana w celu odzwyczajania
od ssania kciuka. Stosowanie płytki ma charakter profilaktyczny – nawet gdy nie występuje jeszcze wyraźna wada
zgryzu, pomaga wyeliminować szkodliwe nawyki związane ze ssaniem kciuka. Stosowanie płytki standardowej
eliminuje nieprawidłowe połykanie, tłoczenie języka (np. gryzienie lub ssanie ust), a także powoduje przejście od oddychania ustami na oddychanie nosem. Aby uniknąć powrotu do złych nawyków, należy upewnić się, że dziecko nie
będzie ponownie używało smoczka.
NIE NALEŻY STOSOWAĆ STANDARDOWEJ PŁYTKI MVP MUPPY® W PRZYPADKU ZGRYZU OTWARTEGO
I WYCHYLONYCH ZĘBÓW PRZEDNICH.
Płytka standardowa występuje w wersjach silikonowej i plastikowej.

MVP MUPPY® z zaporą językową
Zapora językowa zapobiega układaniu języka pomiędzy łukami zębowymi.
Ssanie kciuka oraz częste ssanie smoczka to przyczyny rozwoju zgryzu otwartego. Przyczyniają się także do
układania języka pomiędzy łukami zębowymi przy połykaniu i mówieniu. Nawet w przypadku odzwyczajenia się
dziecka od ssania, nieprawidłowe ułożenie języka przeszkadza w samoistnej poprawie ustawienia łuków zębowych.
W tych przypadkach stosowanie płytki z zaporą pozwala na zamknięcie zgryzu otwartego, gdyż zapora językowa
zapobiega wkładaniu języka pomiędzy łuki zębowe.
Jeśli szkodliwe nawyki z fazy uzębienia mlecznego nie są leczone, wcześnie powstałe wady zgryzu powtarzają się
w uzębieniu stałym. Zgryz otwarty w odcinku przednim i towarzyszące mu zaburzenia mogą zostać wyleczone lub
wyraźnie złagodzone za pomocą płytki przedsionkowej. Przed rozpoczęciem kompleksowej terapii ortodontycznej
należy wyeliminować wszelkie złe nawyki.
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MVP MUPPY® z zakładką nagryzową
Zakładka nagryzowa podciąga dolną szczękę do przodu i zapobiega wypadaniu płytki.
Ssanie kciuka prowadzi często do wychylenia siekaczy i pogłębia istniejące już cofnięcie szczęki dolnej (wady klasy II).
W tym wypadku zaleca się stosowanie płytki MVP MUPPY® z zakładką nagryzową, w której umieszcza się zęby
żuchwy. Zakładka nagryzowa zapobiega przesuwaniu się płytki przedsionkowej. Ten rodzaj płytki pomaga również
podczas wymiany zębów mlecznych na stałe w przypadku tyłozgryzu – podciąga żuchwę ku przodowi. Noszenie płytki
zapewnia wyeliminowanie szkodliwego nawyku ssania, rozwój prawidłowego zgryzu i wykształcenie nawyku
oddychania nosem.
Płytka z zakładką nagryzową występuje w wersjach silikonowej i plastikowej.

MVP MUPPY® z kulką
Kulka zapewnia właściwe układanie języka na podniebieniu.
Ten rodzaj płytki wyposażono w kulkę umieszczoną na drucianym uchwycie, której zadaniem jest kierowanie języka
w stronę podniebienia. Ta specjalna płytka przedsionkowa może być również stosowana m.in. u dzieci
sepleniących, dzieci z zespołem Downa i z porażeniem mózgowym jako narzędzie ćwiczeń prawidłowego układania
języka na podniebieniu.
Wskazania:
• nieprawidłowe połykanie,
• nieprawidłowa pozycja języka w spoczynku,
• wady wymowy,
• wypływanie śliny przez otwarte usta.
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RODZAJE PŁYTEK PRZEDSIONKOWYCH MVP MUPPY® – UZĘBIENIE MIESZANE
MVP MUPPY® – płytka standardowa
Zapobiega ssaniu kciuka, palców i innych przedmiotów.
Płytka standardowa dla dzieci z uzębieniem mieszanym ma większą powierzchnię niż płytka dla dzieci z uzębieniem
mlecznym i oznaczono ją niebieskim kółkiem. Noszenie tej płytki pomaga w pierwszej kolejności wyeliminować złe
nawyki ssania kciuka, palców, tkanek miękkich i różnych przedmiotów. Odzwyczajanie dziecka od tych nawyków jest
szczególnie ważne ze względu na możliwość zaburzenia rozwoju szczęki i pojawienia się wad wymowy.

STANDARDOWA PŁYTKA MVP MUPPY® NIE NADAJE SIĘ DO LECZENIA INTERCEPTYWNEGO ZGRYZU
OTWARTEGO, PONIEWAŻ NIE BLOKUJE JĘZYKA.
Płytka standardowa występuje w wersjach silikonowej i plastikowej.

MVP MUPPY® z zaporą językową
Zapora językowa zapobiega układaniu się języka pomiędzy łukami zębowymi.
Zgryz otwarty w odcinku przednim jest wadą, która koryguje się samoistnie po uzyskaniu prawidłowej pozycji
języka i wyeliminowaniu złych nawyków. Łuki zębowe ustawiają się wtedy prawidłowo. Leczenie tej wady
określane jest jako terapia interceptywna, jako że jej powodzenie zależy od porzucenia złych nawyków.
W takich przypadkach dziecko powinno nosić płytkę nawet przez kilka miesięcy.
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MVP MUPPY® z zakładką nagryzową
Zakładka nagryzowa zapewnia właściwe ustawienie szczęki i żuchwy.
Stosowanie płytki z zakładką nagryzową jest zalecane we wszystkich przypadkach cofnięcia żuchwy lub ustawienia
protruzyjnego górnych siekaczy. Powinna być noszona w celu wyeliminowania złych nawyków, jak również w celu
wyćwiczenia niewymuszonego i prawidłowego zamknięcia ust przed właściwym leczeniem ortodontycznym wady
zgryzu. Zakładka powoduje wysunięcie żuchwy i jej ustawienie w neutralnym położeniu względem górnej szczęki. Tym
samym zmniejsza się napięcie mięśnia okrężnego ust, który jest jednocześnie ćwiczony.
Płytka z zakładką nagryzową występuje w wersjach silikonowej i plastikowej.

MVP MUPPY® z kulką
Kulka zapewnia właściwe układanie języka na podniebieniu
Ten rodzaj płytki wyposażono w kulkę umieszczoną na drucianym uchwycie, której celem jest skierowanie języka
w stronę podniebienia. Ta specjalna płytka przedsionkowa może być również stosowana m.in. u dzieci sepleniących,
dzieci z zespołem Downa i porażeniem mózgowym, jako narzędzie ćwiczeń prawidłowego układania języka na podniebieniu.
Wskazania:
• nieprawidłowa pozycja języka w spoczynku,
• nieprawidłowe połykanie,
• wady wymowy,
• wypływanie śliny przez otwarte usta.
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N O W O Ś Ć

od 2. roku źycia

Budowa
• zderzak wargowy – przeciwdziałanie typowej dla wad klasy II nadaktywności mięśnia bródkowego
• przymocowana tasiemka – do ćwiczenia mięśnia okrężnego ust
• idealny kształt – doskonałe dopasowanie do mięśni okołoustnych
• pasek do ćwiczeń

Wzmocnienie zwarcia wargowego i wyeliminowanie nadaktywności mięśnia bródkowego
Lip Trainer™ został opracowany z myślą o stosowaniu razem z innymi aparatami czynnościowymi firmy MRC w celu
usprawnienia wydolności warg, prawidłowego napięcia warg i wyeliminowania ich nadaktywności podczas połykania.

Działanie Lip Trainera™
Złe nawyki czynnościowe często powodują niewłaściwe uszeregowanie zębów i niedostateczny rozwój żuchwy.
Zaniechanie korekcji problemów takich jak tłoczenie języka, nieprawidłowe połykanie, oddychanie przez usta
i nieprawidłowe układanie języka w ustach ma negatywny wpływ na późniejszy rozwój twarzy i na efekty ewentualnego leczenia ortodontycznego.Wszystkie aparaty serii Trainer System™ zostały opracowane z myślą o reedukacji
mięśni okołoustnych (Myofunctional Effect™), która przyczynia się do korekcji uszeregowania zębów i poprawienia
pozycji żuchwy. Lip Trainer™ wspomaga działanie innych aparatów czynnościowych MRC, wystarczy pięć minut
ćwiczeń dwa razy dziennie. Może być również stosowany w połączeniu z aparatami stałymi. Lip Trainery™
wyposażono w specjalne paski, które umożliwiają codzienne ćwiczenia, które polegają na delikatnym, horyzontalnym
pociąganiu paska. Jeśli dziecko otwiera usta, ćwiczenia należy powtarzać używając mniejszej siły. Należy ćwiczyć z
dzieckiem przez 5 minut 2 razy dziennie.

Dobór aparatu
Niektóre dzieci mogą wykazywać niewystarczającą lub nieodpowiednią aktywność mięśni okołoustnych. Ten problem
może się utrzymywać pomimo zastosowania aparatów serii Trainer System™ lub Myobrace™. Lip Trainer™ jest
odpowiedni dla dzieci w każdym wieku, w połączeniu z dowolnym aparatem MRC. Szczególnie sprawdza się
w przypadku dzieci, które oddychają przez usta i mają trudności z zamknięciem ust.
Ważne informacje.
Najważniejszymi czynnikami umożliwiającymi prawidłowy rozwój zębów i twarzy są
• zwarcie wargowe,
• oddychanie nosem,
• brak aktywności mięśni warg i policzków podczas połykania.
W przypadku aparatów czynnościowych kluczowe jest odpowiednie zmotywowanie pacjenta. Dlatego bardzo ważne
jest, aby do leczenia czynnościowego kwalifikować wyłącznie zmotywowanych pacjentów i rodziców – w przeciwnym
razie zaleca się stosowanie konwencjonalnych aparatów stałych.
Aparat jest dostępny w wariantach niebieskim, różowym i bezbarwnym.
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Aparaty przeznaczone dla dzieci z uzębieniem mlecznym

od 2. do 5. roku życia

• otwory zapewniające dopływ powietrza
• pasek mocujący – możliwość przyczepienia aparatu do ubrania i zapobieganie spadaniu na ziemię
• zakładka językowa
• zapora językowa

Dzieci najszybciej rozwijają się od 2. do 5. roku życia. W tym okresie następuje 70% ogólnego rozwoju twarzy, szczęki
i żuchwy dziecka. Naturalna tendencja do żucia różnych przedmiotów jest ważnym odruchem, który zapewnia dziecku
ćwiczenia niezbędne do prawidłowego rozwoju szczęki. Mimo tego że małe dzieci mają instynktowne skłonności do
żucia stymulującego rozwój szczęki i żuchwy, współczesna dieta w której dominują miękkie pokarmy, nie spełnia
wymogów zdrowotnych i prowadzi często do problemów związanych z rozwojem twarzy, szczęki i żuchwy.
Ponadto dzieci wykształcają również nawyki takie jak ssanie kciuka, nieprawidłowe połykanie lub oddychanie przez
usta, które przyczyniają się do nieprawidłowego rozwoju twarzy, zahamowania wzrostu żuchwy i powstawania stłoczeń
zębów. Wczesne zapobieganie tym problemom jest najlepszą metodą do osiągnięcia pełnego potencjału
wzrostowego.

Infant Trainer™ spełnia kilka głównych funkcji:
• zapewnia delikatne ćwiczenie szczęki górnej i dolnej oraz mięśni twarzy,
• uczy prawidłowego układania języka i połykania,
• zachęca do prawidłowego oddychania przez nos,
• usprawnia przełykanie,
• stymuluje żucie dzięki przestrzeni między trzonowcami,
• dobrze zastępuje smoczek.

Infant Trainer™ zapewnia aktywne ćwiczenie właściwego funkcjonowania mięśni szczęki i żuchwy. Dzięki trainerowi
dziecko zaczyna oddychać przez nos, uczy się prawidłowego żucia i układania języka w jamie ustnej. Zmiana sposobu
oddychania nie tylko korzystnie wpływa na rozwój szczęki i żuchwy oraz wygląd twarzy, ale również na ogólny stan
zdrowia. Stosowanie Infant Trainera™ może zapobiec późniejszej potrzebie leczenia ortodontycznego z zastosowaniem ekstrakcji i aparatu stałego.
Dziecko powinno nosić Infant Trainer™ 2-3 razy dziennie po 10 – 20 minut – tyle wystarczy, aby uzyskać pozytywne
oddziaływanie na mięśnie szczęki i żuchwy, czynności połykania i oddychania. Najlepszym rozwiązaniem jest
kontynuowanie codziennego użycia podczas krytycznego etapu wzrostu. Małe dzieci używają Infant Trainera™
podobnie jak smoczka – noszą go przez krótki czas, po czym wypluwają, kiedy nie mają ochoty go już nosić. Wygodny
pasek mocujący dołączony do każdego Infant Trainera™ umożliwia przyczepienie go do ubrania i zapobiega upadaniu
trainera na podłogę. Dziecko może używać trainera w nocy przed zaśnięciem, a dzięki paskowi mocującemu nie
będzie problemu ze znalezieniem go rano.
Trainer jest dostępny w 1 rozmiarze w wersji miękkiej i twardej oraz kolorach niebieskim i różowym.
17

Aparaty przeznaczone dla dzieci z uzębieniem mlecznym

od 2. do 12. roku życia

N O W O Ś Ć

Budowa
• rynienka wargowa
• otwory zapewniające dopływ powietrza
• zapora językowa
• szyna DynamiCore™ z klatką Fränkla
• dopracowana zakładka językowa

Interceptywne leczenie wad klasy III. Korelacja wad klasy III u dzieci rosnących
Myobrace for Interceptive Class III™ to trzyetapowy system aparatów opracowanych z myślą o korygowaniu złych
nawyków i jednoczesnym ograniczeniu nadmiernego wzrostu żuchwy, często występującemu u pacjentów z wadami
zgryzu klasy III.
Myobrace for Interceptive Class III™ jest najbardziej skuteczny, jeśli używają go dzieci, u których jeszcze nie wyrznęły
się zęby stałe (od 5. do 8. roku życia).

Działanie aparatu
• leczenie wczesnych zaburzeń wzrostu szczęki,
• ograniczenie nadmiernego wzrostu żuchwy (klasa III),
• wspomaganie ekspansji szczęki,
• wspieranie rozwoju szczęki dzięki zastosowaniu klatki Fränkla,
• zapobieganie nadmiernemu wzrostowi żuchwy względem szczęki,
• reedukacja języka – układanie go przy sklepieniu podniebienia, jak ma to miejsce w leczeniu czynnościowym
i logopedycznym,
• zapobieganie oddychaniu przez usta.

18

Aparaty przeznaczone dla dzieci z uzębieniem mlecznym

Faza I – aparat i-3N
Aparat i-3N służy do korygowania złych nawyków. Jest zrobiony z elastycznego silikonu, aby dopasować się do
każdego kształtu łuku i słabo uszeregowanych zębów. Elastyczny materiał oznacza również lepszą retencję w przypadku noszenia podczas snu. Aparat i-3N jest dostępny w 3 rozmiarach, w wariantach żółtym i bezbarwnym.
Faza II – aparat i-3®
Aparat i-3® zapewnia prawidłowy rozwój łuku oraz korygowanie złych nawyków. Wyposażono go w szynę
DynamiCore™ z klatką Fränkla, która wspomaga rozwój łuku i poprawia uszeregowanie zębów. Aparat i-3® jest
dostępny w 3 rozmiarach, w wariantach żółtym i bezbarwnym.
Faza III – aparat i-3H NOWOŚĆ
Aparat i-3H służy do ostatecznego uszeregowania zębów i retencji, możliwych dzięki sztywnej konstrukcji aparatu.
Otwór w zakładce językowej umożliwia ostateczne ułożenie języka w odpowiedniej pozycji. Aparat i-3H jest dostępny
w 3 rozmiarach, w wariancie żółtym.

Należy pamiętać o dobieraniu trochę luźniejszych aparatów, większych niż łuk górny, żeby pozostawić przestrzeń do
ekspansji. Leczenie wad klasy III tymi aparatami jest ograniczone do wąskiej grupy wiekowej. U pacjentów po 8. roku
życia należy korzystać dodatkowo z innych aparatów, służących również do ekspansji łuku. Aparat Myobrace for
Interceptive Class III™ powinien być stosowany przez co najmniej 6 do 12 miesięcy, zależnie od zaleceń lekarza.
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N O W O Ś Ć

od 3. do 5. roku życia

Budowa
• wydłużony zderzak wargowy
• dopracowana zakładka językowa
• zapora językowa
• element resorujący
• kanał na zęby
• otwory zapewniające dopływ powietrza
• rynienka wargowa

Aparaty Myobrace for Juniors™ to trzyetapowy system opracowany z myślą o korygowaniu złych nawyków
czynnościowych i dysfunkcji narządu żucia oraz jednoczesnym leczeniu nieprawidłowego rozwoju szczęki i żuchwy.
Zostały opracowane z myślą o:
• wyrabianiu prawidłowego nawyku żucia,
• uczeniu prawidłowego oddychania przez nos,
• korygowaniu pozycji języka,
• odzwyczajeniu od ssania smoczka lub palca,
• stymulowaniu rozwoju łuków zębowych.
Faza I – aparat J1
Aparat J1 służy do korygowania złych nawyków. Jest zrobiony z elastycznego silikonu, aby łatwo dopasować się do
każdego typu łuku i każdej wady zgryzu. Został wyposażony w przednie i tylne elementy resorujące, aby poprawić
funkcjonowanie mięśni u dzieci z uzębieniem mlecznym. Występuje w jednym rozmiarze, w wariantach niebieskim
i różowym.
Faza II – aparat J2
Aparat J2 zapewnia prawidłowy rozwój łuku oraz korygowanie złych nawyków. Wykonano go z materiału o średniej
twardości, sprzyjającemu rozwojowi i poszerzaniu szczęki i żuchwy. Występuje w jednym rozmiarze, w wariantach
niebieskim i różowym.
Faza III – aparat J3
Aparat J3 umożliwia dalszy prawidłowy rozwój szczęki i żuchwy i korygowanie wad zgryzu. Aparat J3 zapewnia
doskonałe uszeregowanie zębów, a szersza zakładka językowa zatrzymuje język na właściwej pozycji.
Aparat występuje w jednym rozmiarze, w wariantach niebieskim lub różowym.
Stosowanie aparatów Myobrace for Juniors™ jest najskuteczniejsze u dzieci w fazie uzębienia mlecznego, już od
3. roku życia.
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od 4. do 8. roku życia

Budowa

Aparaty przeznaczone dla dzieci z uzębieniem mlecznym

Classe III Slim

• Zderzaki wargowe, kształtem przypominające łzy, stymulują funkcjonowanie dolnej wargi.
• Podwójna szyna zabezpiecza górne i dolne zęby przed interferencją mięśniową i wpływa na prawidłowe
szeregowanie zębów. Wyposażony we wcięcia na siekacze sprzyjające wczesnemu szeregowaniu zębów.
• Zapora językowa wymusza prawidłową pozycję języka podczas połykania. Ponadto reedukacja pasywna wpływa
korzystnie na poprzeczny rozwój podniebienia.
• Wały nagryzowe, czyli pogrubienia w tylnej strukturze aparatów między zębami trzonowymi, mają kształt płatu, dzięki
czemu odciążają kłykcie i umożliwiają prawidłowy rozwój żuchwy.

EF Classe III Slim to aparat zaprojektowany z myślą o wczesnym leczeniu interceptywnym fazy I, przeznaczony
dla dzieci w wieku od 4. do 8. lat. Cechami charakterystycznymi aparatu są wąskie zderzaki wargowe i płytka zapora
językowa. Noszenie aparatu EF Classe III Slim aktywnie ogranicza negatywny wpływ języka, ust i policzków na
wczesne szeregowanie zębów i odblokowuje rozwój żuchwy. Ponadto aparat EF Classe III Slim doskonale sprawdza
się w leczeniu wad klasy II ze zgryzem głębokim. Noszenie aparatu EF Classe III Slim jest szczególnie wskazane
w przypadku poważnych stłoczeń w uzębieniu mieszanym.

Trening czynnościowy
• Zapora językowa działa na proprioceptywne układanie języka i kieruje go w stronę podniebienia – działa jako
element wymuszający prawidłowe odruchy oraz jako automatyczny punkt orientacyjny do układania języka.
• Osłony aparatu zapobiegają przykurczowi mięśniowemu w strefie bruzdy wargowo-bródkowej. Udowodniono, że
zderzaki wargowe pomagają w wydłużeniu łuku w przypadku słabego lub średniego stłoczenia zębów. Taka korekcja jest pomocna w dalszym leczeniu.
• Aparat działa jak mięsień pociągający w przód o optymalnej wydajności. Płat płaszczyzny zgryzowej w sferze
trzonowej uwalnia kłykcie w miarę obniżania dolnej szczęki i wysuwania jej do przodu. To działanie stanowi klucz do
zaobserwowanych bardzo dobrych wyników leczenia. Można je wykorzystać do leczenia wad klasy III
z przesunięciem, aby osiągnąć efekt nastawienia żuchwowego bez wywoływania nacisku.
Pacjent powinien nosić aparat minimum 2 godziny dziennie i bezwzględnie nocą podczas snu – jest to niezbędne dla
działania proprioceptywnego. Podczas snu, poprzez biologiczne sprzężenie zwrotne dodatnie, pacjent ćwiczy
oddychanie, poprawne układanie języka i pracę warg.
Optymalizowanie leczenia
W trakcie noszenia aparatu pacjent powinien regularnie wypełniać kartę obserwacji, dołączoną do aparatu. Po co
najmniej pół roku systematycznego noszenia aparatu pacjent osiągnie trwałe i widoczne wyniki. Należy
również pamiętać o prowadzeniu dokumentacji fotograficznej na różnych etapach leczenia, aby móc zilustrować jego
rezultaty. Pomaga to zmotywować pacjentów i rodziców pacjentów i zapewnia lepszą współpracę z ich strony.
Aparat EF Classe III Slim jest dostępny w 1 rozmiarze w wariantach przezroczystym, czerwonym, żółtym, zielonym
i niebieskim.
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N O W O Ś Ć

Kid
od 4. do 8. roku życia

Budowa
• Zderzaki wargowe, kształtem przypominające łzy, stymulują funkcjonowanie dolnej wargi.
• Podwójna szyna zabezpiecza górne i dolne zęby przed interferencją mięśniową i wpływa na prawidłowe
szeregowanie zębów. Aparaty wyposażono w dodatkowe wcięcia sprzyjające wczesnemu szeregowaniu zębów.
• Zapora językowa wymusza prawidłową pozycję języka podczas połykania. Ponadto reedukacja pasywna wpływa
korzystnie na poprzeczny rozwój podniebienia.
• Wały nagryzowe, czyli pogrubienia w tylnej strukturze aparatów między zębami trzonowymi, mają kształt płatu, dzięki
czemu odciążają kłykcie i umożliwiają prawidłowy rozwój żuchwy.
• Otwory wentylacyjne nie tylko dostarczają powietrze ale również powodują dobry przepływ śliny.

Aparat EF KidTM to najnowszy aparat firmy Orthoplus®, dostępny na rynku od listopada 2013. Został opracowany
z myślą o leczeniu wad klasy I i II u pacjentów w wieku od 4 do 8 lat. Sprawdza się szczególnie w przypadku
leczenia problemów związanych ze zgryzem otwartym, zgryzem głębokim i protruzją.

EF KidTM, tak jak wszystkie aparaty z linii EF
• Wymusza prawidłową pozycję języka w ustach.
• Ćwiczy mięśnie ust.
• Stymuluje prawidłowy rozwój żuchwy.
• Wstępnie szereguje zęby.

Aparat jest dostępny w wariantach bezbarwnym, różowym i niebieskim.
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od 4. do 9. roku życia

Aparaty przeznaczone dla dzieci z uzębieniem mlecznym

Start Evolution

Budowa
• Zderzaki wargowe, kształtem przypominające łzy, stymulują funkcjonowanie dolnej wargi.
• Podwójna szyna zabezpiecza górne i dolne zęby przed interferencją mięśniową i wpływa na prawidłowe
szeregowanie zębów. Niektóre aparaty wyposażono w dodatkowe wcięcia sprzyjające wczesnemu szeregowaniu
zębów.
• Zapora językowa wymusza prawidłową pozycję języka podczas połykania. Ponadto reedukacja pasywna pozwala
wpływa korzystnie na poprzeczny rozwój podniebienia.
• Wały nagryzowe, czyli pogrubienia w tylnej strukturze aparatów między zębami trzonowymi, mają kształt płatu, dzięki
czemu odciążają kłykcie i umożliwiają prawidłowy rozwój żuchwy.
• Aparat wyposażono w niewielkie wcięcia na górne i dolne siekacze oraz kły.

EF Start EvolutionTM jest przeznaczony dla dzieci z uzębieniem mlecznym lub mieszanym w wieku od 4 do 9 lat.
Noszenie aparatu aktywnie stymuluje prawidłowy rozwój twarzy i zębów i koryguje złe nawyki, tj. nieprawidłowe
połykanie, oddychanie przez usta, ssanie palców i garbienie się. Służy także do leczenia wstępnego przed kompleksowym leczeniem ortodontycznym.
Stosowanie aparatu EF Start EvolutionTM zaleca się szczególnie do korekcji wad klasy II i III, leczenia zgryzu
krzyżowego (przedniego i tylnego) oraz do korekcji linii pośrodkowej.

Działanie aparatu
• odblokowanie żuchwy
• wymuszanie prawidłowej pozycji języka
• korekcja linii pośrodkowej
• stopniowe leczenie wad klasy II, nawet w przypadku dużego nagryzu poziomego (12 do 15 mm)
• odzwyczajanie od złych nawyków
• wstępne szeregowanie zębów
Aparat jest dostępny w 1 rozmiarze, w wariantach przezroczystym, różowym i niebieskim.
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od 4. do 9. roku życia

Budowa
• zderzak wargowy
• wyżłobienia na siekacze centralne i boczne z korektorem linii pośrodkowej
• zapora językowa
• otwory zapewniające dopływ powietrza
• poszerzony kształt
• wyższe ścianki aparatu – sterowane wyrzynanie zębów, odblokowanie uzębienia i stymulowanie wzrostu żuchwy

Aparat Multi-Start został zaprojektowany dla dzieci w wieku od 4. do 9. roku życia z uzębieniem mlecznym
i mieszanym. Należy do grupy aparatów miękkich, które są dobrze tolerowane przez pacjentów, co przyczynia się do
dobrej współpracy z ich strony.

Działanie aparatu
• Poszerzona przednia część aparatu bezpośrednio wpływa na zmianę kształtu łuku zębowego.
• Kształt aparatu wymusza prawidłowe układanie języka.
• Wyższe ścianki między trzonowcami i wyżłobienia po wewnętrznej stronie aparatu wspomagają sterowane
wyrzynanie zębów, odblokowują uzębienie i stymulują wzrost żuchwy.
• Wyżłobienia na siekacze centralne i boczne wraz z korektorem linii pośrodkowej zapewniają ustawienie siekaczy
w zgryzie prostym już we wczesnym wieku.
• Zderzak wargowy redukuje siły pochodzące z warg.
• Noszenie aparatu zapewnia prawidłową relację przednio-tylną.

Aparat Multi-S® może być sterylizowany w temperaturze 134 °C. Występuje w jednym rozmiarze, ale dzięki giętkości
tworzywa z którego go wykonano, można go łatwo dopasować za pomocą nożyczek.
Aparat Multi-S® musi być noszony przynajmniej 4 godziny w ciągu dnia i przez całą noc. Zależnie od indywidualnych
wskazań lekarz może zalecić dodatkowe ćwiczenia oddechowe.
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od 5. do 8. roku życia

Budowa
• zakładka językowa
• rynienka wargowa
• zapora językowa
• rowki nagryzowe
• otwory zapewniające dopływ powietrza
• kanały na zęby

Nawyk ssania różnych przedmiotów, przedwczesna utrata zębów mlecznych i uwarunkowania dziedziczne mogą
powodować nieprawidłowe uszeregowanie zębów. Wady wymowy z dysfunkcją języka lub złe układanie języka przy
połykaniu przeszkadzają w prawidłowym ustawieniu łuków zębowych względem siebie. Zbyt mocno napięte mięśnie
ust i policzków naciskają na zęby, co zaburza ich prawidłowe ustawienie w łuku.
Trainer T4K™ stosuje się do wstępnej korekcji przedortodontycznej u dzieci z uzębieniem mieszanym.
Noszenie trainera zapobiega dostawaniu się języka, warg i policzków pomiędzy łuki zębowe. Prawidłowo założony
trainer poprawia pozycje szczęki i żuchwy. Wymuszone oddychanie nosem i unieruchomienie języka w prawidłowej
pozycji działają korygująco na dysfunkcje czynnościowe.
Trainer może być z powodzeniem stosowany jako dodatkowy element w złożonej terapii ortodontycznej z użyciem
stałego lub wyjmowanego aparatu, również w przypadku poważnych wad uszeregowania zębów. Noszenie trainera
skraca leczenie ortodontyczne i obniża jego koszty.
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Działanie trainera
• Powoduje prawidłowe uszeregowanie zębów.
• Ogranicza nacisk języka, warg i policzków na zęby.
• Koryguje nieprawidłową pozycję języka i dzięki temu usuwa przyczynę złego ustawienia zębów.
• Powoduje pozbycie się nawyku oddychania przez usta i przyswojenie odruchu oddychania nosem.
• Rozluźnia zbyt mocno napięte mięśnie dolnej wargi
Trainer jest dostępny w 1 rozmiarze, ale w dwóch odmianach. W fazie I leczenia używa się trainera z bardzo
elastycznego silikonu, zaś w fazie II trainera z trochę sztywniejszego poliuretanu.

Stosowanie trainera
Trainery niebieskie, różowe, przezroczyste lub zielone wykonane z elastycznego silikonu, są odpowiednie do fazy I.
Trainery różowe lub przezroczyste – wykonane z poliuretanu, lekko usztywnione, ale wciąż elastyczne, są odpowiednie
do fazy II.
Trainery są przeznaczone do codziennego, regularnego noszenia. Należy ich używać przez godzinę w ciągu dnia
i nocą podczas snu. Trainery można nosić w czasie odrabiania lekcji, czytania, oglądania telewizji lub grania na
komputerze. Powinny być stosowane przez minimum 6 miesięcy. W początkowej fazie leczenia przednie zęby mogą
być lekko obolałe. To jest normalny objaw, jeśli jednak ból się nasila, należy nosić trainer krócej, stopniowo wydłużając
czas noszenia trainera. Jeśli trainer wypada z ust podczas snu, należy wydłużyć czas noszenia w ciągu dnia. Dziecko
powinno starać się trzymać usta zamknięte przez cały czas, kiedy trainer jest w jamie ustnej. Jeśli w danym momencie nie nosi trainera, usta powinny być zamknięte i dziecko powinno starać się oddychać jedynie nosem. Należy
przypominać dziecku, żeby przez cały czas układało język prawidłowo, starając się utrzymać pozycję, jaką przyjmuje
on na zakładce językowej podczas noszenia trainera. Nie należy spodziewać się zmian w uszeregowaniu zębów po
paru tygodniach – w tym okresie trainer ćwiczy oddychanie nosem, ułożenie warg, ustawienie szczęki i żuchwy.
Jeśli złe nawyki – oddychanie ustami, nieprawidłowe połykanie lub tłoczenie języka, pozostają nieleczone, mogą
wpływać niekorzystnie na prawidłowy rozwój twarzy, co może w przyszłości wymagać kosztownego leczenia ortodontyczno-chirurgicznego.
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od 7. do 11. roku życia

Budowa
• otwory zapewniające dopływ powietrza
• korektor linii pośrodkowej
• szerokie kanały na zęby
• płaska powierzchnia rozklinowująca trzonowce
• zapora językowa
Aparat Multi-Trainer jest przeznaczony do wczesnego leczenia nieprawidłowego uszeregowania zębów u dzieci
w wieku od 7 do 11 lat. Stosuje się go przed leczeniem ortodontycznym za pomocą aparatu stałego. Multi-T® został
opracowany z myślą o usprawnieniu rozwoju twarzy i zgryzu u dzieci z uzębieniem mieszanym.

Działanie aparatu
• Zapewnia prawidłowe położenie języka na podniebieniu.
• Zapewnia maksymalny potencjał wzrostowy.
• Zapewnia prawidłowe ustawienie zębów w łuku.
• Szereguje zęby na właściwych pozycjach.
• Redukuje siły mięśni działające na żuchwę.

Aparat eliminuje problemy związane z:
• połykaniem,
• ssaniem palca,
• tłoczeniem języka,
• dysfunkcjami warg,
• oddychaniem.

Aby aparat Multi-T® był efektywny, należy go nosić tak często jak to tylko możliwe i nigdy mniej niż 4 godziny w ciągu
dnia i 8 godzin w nocy. Na początku leczenia aparat może wypadać z ust podczas snu, ale regularne noszenie aparatu
w ciągu dnia rozwiązuje ten problem. Na pierwszym etapie noszenia pacjent może odczuwać dyskomfort związany
z noszeniem aparatu, ale jest to dowód na to, że Multi-T® działa jak należy. Jest to odczucie przejściowe i znika po
kilku dniach. Jedynie regularne noszenie aparatu gwarantuje sukces leczenia.
Aparat występuje w 1 rozmiarze, w wariancie przezroczystym.
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od 6. do 12. roku życia

N O W O Ś Ć

• zapora językowa
• dopracowana zakładka językowa
• szyna DynamiCore™ z wbudowana klatką Fränkla
• wyższy zderzak wargowy
• otwory zapewniające dopływ powietrza
• rynienka wargowa

Aparat Myobrace for Kids™ to trzyetapowy system opracowany z myślą o korygowaniu złych nawyków i jednoczesnym leczeniu wad zgryzu. Jest najbardziej skuteczny po wyrznięciu się u pacjenta stałych zębów przednich, ale
przed wyrznięciem wszystkich zębów stałych. Jest przeznaczony do leczenia:
• wad klasy II obu typów,
• górnych i dolnych stłoczeń przednich,
• zgryzu głębokiego,
• zgryzu otwartego.
Faza I – aparat K1 (poprzednia nazwa I2N)
Aparat K1 służy do korygowania złych nawyków. Jest zrobiony z elastycznego silikonu, aby łatwo dopasować się do
każdego typu łuku i słabo uszeregowanych zębów. Jego wyjątkowa elastyczność oznacza również lepszą retencję
w przypadku noszenia aparatu podczas snu. Aparat K1 występuje w trzech rozmiarach, w wariantach niebieskim
i różowym.
Faza II – aparat K2 (poprzednia nazwa I2)
Noszenie aparatu K2 zapewnia prawidłowy rozwój łuku oraz korygowanie złych nawyków. Zostały wyposażony
w szynę DynamiCore™ z klatką Fränkla, która wpływa korzystnie na prawidłowe kształtowanie łuku i poprawę
uszeregowania zębów. Aparat K2 występuje w trzech rozmiarach, w wariantach niebieskim i różowym.
Faza III – aparat K3 NOWOŚĆ
Aparat K3 służy do ostatecznego uszeregowania zębów i późniejszej retencji. Konstrukcja poliuretanowa aparatu
K3 zapewnia doskonałe uszeregowanie zębów i retencję, a otwór w zakładce językowej pomaga wypracować
ostateczną pozycję języka. Aparat występuje w trzech rozmiarach, w wariantach niebieskim i różowym.
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od 8. do 11. roku życia

Aparaty przeznaczone dla dzieci z uzębieniem mieszanym

Classe II Standard

Budowa
• Zderzaki wargowe, kształtem przypominające łzy, stymulują funkcjonowanie dolnej wargi.
• Podwójna szyna zabezpiecza górne i dolne zęby przed interferencją mięśniową i wpływa na prawidłowe szeregowanie
zębów. Niektóre aparaty wyposażono w dodatkowe wcięcia sprzyjające wczesnemu szeregowaniu zębów.
• Zapora językowa wymusza prawidłową pozycję języka podczas połykania. Ponadto reedukacja pasywna wpływa korzystnie na poprzeczny rozwój podniebienia.
• Wały nagryzowe, czyli pogrubienia w tylnej strukturze aparatów między zębami trzonowymi, mają kształt płatu, dzięki
czemu odciążają kłykcie i umożliwiają prawidłowy rozwój żuchwy.
EF Classe II Standard
Aparat EF Classe II Standard jest przeznaczony do leczenia interceptywnego w przypadku uzębienia
mieszanego u dzieci w wieku od 8 do 11 lat. Wyposażono go w szersze zderzaki wargowe i głębszą zakładkę
językową. Noszenie aparatu aktywnie ogranicza interferencję języka, ust i policzków, dzięki czemu ułatwia prawidłowe
wstępne uszeregowanie zębów i odblokowanie żuchwy. Aparat EF Class II standard doskonale sprawdza się także w
leczeniu głębokiego zgryzu i przypadków trudnych klasy II (12 do 15 mm).
Trening czynnościowy
• Zapora językowa działa na proprioceptywne układanie języka i kieruje go w stronę podniebienia – działa jako
element wymuszający prawidłowe odruchy oraz jako automatyczny punkt orientacyjny do układania języka.
• Osłony aparatu zapobiegają przykurczowi mięśniowemu w strefie bruzdy wargowo-bródkowej. Udowodniono,
że zderzaki wargowe pomagają w wydłużeniu łuku w przypadku słabego lub średniego stłoczenia zębów. Taka
korekcja jest pomocna w dalszym leczeniu.
• Aparat działa jak mięsień pociągający w przód o optymalnej wydajności. Płat płaszczyzny zgryzowej w sferze
trzonowej uwalnia kłykcie w miarę obniżania dolnej szczęki i wysuwania jej do przodu. To działanie stanowi klucz do
zaobserwowanych bardzo dobrych wyników leczenia. Można je wykorzystać do leczenia wad klasy III
z przesunięciem, aby osiągnąć efekt nastawienia żuchwowego bez wywoływania nacisku.
Pacjent powinien nosić aparat minimum 2 godziny dziennie i bezwzględnie nocą podczas snu – jest to niezbędne dla
działania proprioceptywnego. Podczas snu, poprzez biologiczne sprzężenie zwrotne dodatnie, pacjent ćwiczy
oddychanie, poprawne układanie języka i pracę warg.
Optymalizowanie leczenia
W trakcie noszenia aparatu pacjent powinien regularnie wypełniać kartę obserwacji, dołączoną do aparatu. Po co
najmniej pół roku systematycznego noszenia aparatu pacjent osiągnie trwałe i widoczne wyniki. Należy również
pamiętać o prowadzeniu dokumentacji fotograficznej na różnych etapach leczenia, aby móc zilustrować jego rezultaty.
Pomaga to zmotywować pacjentów i rodziców pacjentów i zapewnia lepszą współpracę z ich strony.
Aparat EF Classe II Standard jest dostępny w 1 rozmiarze, w wariantach przezroczystym, czerwonym, zielonym,
żółtym i niebieskim.
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Trainer Evolution
od 8. do 11. roku życia

Budowa
• Zderzaki wargowe, kształtem przypominające łzy, stymulują funkcjonowanie dolnej wargi.
• Podwójna szyna zabezpiecza górne i dolne zęby przed interferencją mięśniową i wpływa na prawidłowe
szeregowanie zębów. Niektóre aparaty wyposażono w dodatkowe wcięcia sprzyjające wczesnemu szeregowaniu
zębów.
• Zapora językowa wymusza prawidłową pozycję języka podczas połykania. Ponadto reedukacja pasywna wpływa
korzystnie na poprzeczny rozwój podniebienia.
• Wały nagryzowe, czyli pogrubienia w tylnej strukturze aparatów między zębami trzonowymi, mają kształt płatu, dzięki
czemu odciążają kłykcie i umożliwiają prawidłowy rozwój żuchwy.

EF Trainer™ Evolution jest przeznaczony do leczenia przedortodontycznego pacjentów z uzębieniem mieszanym.
Jego unikalne właściwości dają wiele możliwości leczenia, w tym korekcję linii pośrodkowej i leczenie dysfunkcji takich
jak nieprawidłowe oddychanie, nieprawidłowe połykanie, dysfunkcje żucia i wadliwa postawa.
Działanie aparatu
• odblokowanie żuchwy
• wymuszenie układania języka na podniebieniu
• stretching włókien w bruździe wargowo-bródkowej przy jednoczesnym odsunięciu mięśni warg
• wyeliminowanie nadaktywności wargowo-językowej
• stopniowe leczenie wad klasy II nawet przy dużym nagryzie poziomym (od 12 do 15 mm)
• ekspansja i ukształtowanie łuku zębowego w szczęce
• korekcja linii pośrodkowej
• korekcja złych nawyków
• korekcja ortopedyczna
• odblokowanie ssż
• wstępne szeregowanie zębów
• reedukacja połykania
• reedukacja języka
• kształtowanie łuków i pozycjonowanie żuchwy w przypadkach, w których relacja centralna (RC) różni się od pozycji
maksymalnego zaguzkowania (MZ)
• leczenie zgryzu otwartego przy niewyrzniętych drugich trzonowcach
Aparat jest dostępny w 1 rozmiarze w wariantach żółtym, niebieskim, czerwonym, zielonym i bezbarwnym.
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od 8. do 11. roku życia

Budowa

Aparaty przeznaczone dla dzieci z uzębieniem mieszanym

T Slim

• Zderzaki wargowe, kształtem przypominające łzy, stymulują funkcjonowanie dolnej wargi.
• Podwójna szyna zabezpiecza górne i dolne zęby przed interferencją mięśniową i wpływa na prawidłowe
szeregowanie zębów. Niektóre aparaty wyposażono w dodatkowe wcięcia sprzyjające wczesnemu szeregowaniu
zębów.
• Zapora językowa wymusza prawidłową pozycję języka podczas połykania. Ponadto reedukacja pasywna wpływa
korzystnie na poprzeczny rozwój podniebienia.
• Wały nagryzowe, czyli pogrubienia w tylnej strukturze aparatów między zębami trzonowymi, mają kształt płatu, dzięki
czemu odciążają kłykcie i umożliwiają prawidłowy rozwój żuchwy.
• Aparat wyposażono w niewielkie wcięcia na górne i dolne siekacze przyśrodkowe i boczne.
Noszenie aparatu EF T Slim jest wskazane w przedortodontycznym leczeniu wad klasy II u dzieci w wieku od
8 do 11 lat z uzębieniem mieszanym. Jego właściwości dają wiele możliwości leczenia, między innymi korekcję linii
pośrodkowej. Noszenie aparatu pozwala także na pozbycie się złych nawyków, tj. oddychanie przez usta, ssanie
palców, nieprawidłowe połykanie. Aparat EF T Slim wyróżnia się satynową powierzchnią.
Działanie aparatu
• korekcja ortopedyczna przeciwdziałająca wyrzynaniu się zębów w niewłaściwych miejscach
• wstępne szeregowanie zębów
• odblokowanie stawu skroniowo-żuchwowego
• wymuszanie prawidłowej pozycji języka
• stopniowe leczenie wad klasy II
• wyeliminowanie nadmiernej aktywności wargowo - językowej
• ekspansja i kształtowanie łuku zębowego
• rozciąganie włókien w bruździe wargowo-bródkowej przy jednoczesnym odsuwaniu mięśni warg
• korekcja linii pośrodokowej
Pacjent powinien nosić aparat minimum 2 godziny dziennie i bezwzględnie nocą podczas snu – jest to niezbędne dla
działania proprioceptywnego. Podczas snu, poprzez biologiczne sprzężenie zwrotne dodatnie, pacjent ćwiczy
oddychanie, poprawne układanie języka i pracę warg.
Optymalizowanie leczenia
W trakcie noszenia aparatu pacjent powinien regularnie wypełniać kartę obserwacji, dołączoną do aparatu. Po co
najmniej pół roku systematycznego noszenia aparatu pacjent osiągnie trwałe i widoczne wyniki. Należy również
pamiętać o prowadzeniu dokumentacji fotograficznej na różnych etapach leczenia, aby móc zilustrować jego rezultaty.
Pomaga to zmotywować pacjentów i rodziców pacjentów i zapewnia lepszą współpracę z ich stron.
Aparat jest dostępny w 1 rozmiarze, w wariantach przezroczystym, czerwonym, zielonym, żółtym i niebieskim.
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N O W O Ś Ć

Classe III
od 8. do 11. roku życia

Budowa
• Podniesione zderzaki wargowe, kształtem przypominające łzy, stymulują funkcjonowanie dolnej wargi.
• Podwójna szyna zabezpiecza górne i dolne zęby przed interferencją mięśniową i wpływa na prawidłowe szeregowanie
zębów. Niektóre aparaty wyposażono w dodatkowe wcięcia sprzyjające wczesnemu szeregowaniu zębów.
• Zapora językowa wymusza prawidłową pozycję języka podczas połykania. Ponadto reedukacja pasywna wpływa korzystnie na poprzeczny rozwój podniebienia.
• Wały nagryzowe, czyli pogrubienia w tylnej strukturze aparatów między zębami trzonowymi, mają kształt płatu, dzięki
czemu odciążają kłykcie i umożliwiają prawidłowy rozwój żuchwy.
• Aparat wyposażono we wcięcia na górne i dolne siekacze przyśrodkowe i boczne.

EF Classe III to aparat przeznaczony do korekcji wad klasy III. Koryguje pozycję żuchwy i odblokowuje kość
przysieczną. Podniesione zderzaki wargowe stymulują pracę mięśni okołoustnych.
Aparat EF Classe III jest dostępny w dwóch rozmiarach, małym – przeznaczonym dla dzieci w wieku od 4 do
7 lat, i standardowym, przeznaczonym dla dzieci w wieku od 8 do 11 lat. Występuje w wariantach przezroczystym,
różowym i niebieskim.
Pacjent powinien nosić aparat minimum 2 godziny dziennie i bezwzględnie nocą podczas snu – jest to niezbędne dla
działania proprioceptywnego. Podczas snu, poprzez biologiczne sprzężenie zwrotne dodatnie pacjent ćwiczy
oddychanie, poprawne układanie języka i pracę warg.
Optymalizowanie leczenia
W trakcie noszenia aparatu pacjent powinien regularnie wypełniać kartę obserwacji, dołączoną do aparatu. Po co
najmniej pół roku systematycznego noszenia aparatu osiągnie trwałe i widoczne wyniki. Należy również pamiętać o
prowadzeniu dokumentacji fotograficznej na różnych etapach leczenia, aby móc zilustrować jego rezultaty. Pomaga to
zmotywować pacjentów i rodziców pacjentów i zapewnia lepszą współpracę z ich strony.
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Budowa
• otwory zapewniające dopływ powietrza

Aparaty przeznaczone dla dzieci z uzębieniem mieszanym

od 9. do 13. roku życia

• zapora językowa
• zderzak wargowy
• wyższe ścianki aparatu
Stosowanie aparatu Multi-P® to skuteczna i wydajna metoda wczesnego leczenia ortodontycznego, która pozwala
poprawnie uszeregować wyrzynające się zęby, wykorzystując pracę mięśni pacjenta. Umożliwia ukształtowanie
prawidłowego zgryzu i zapobiega rozwojowi poważnych wad. Aparat Multi-P® może być stosowany w leczeniu szerokiej gamy przypadków, zarówno przy uzębieniu mlecznym jak i stałym.
Ta metoda ma wiele zalet w porównaniu z tradycyjnymi metodami opierającymi się na leczeniu aparatami stałymi.
Aparat Multi-P® jest łatwy w użyciu i pozwala zaoszczędzić czas poświęcany na wizyty w gabinecie – również koszty
leczenia są niższe.
Wskazania do stosowania aparatu Multi-P®
• nieprawidłowy nagryz poziomy lub pionowy,
• stłoczenia siekaczy,
• obroty siekaczy,
• zgryz krzyżowy pojedynczych zębów,
• uśmiech dziąsłowy,
• zgryz otwarty (tutaj stosuje się wersję wysoką aparatu),
• tyłozgryz,
Przeciwwskazania
• wady klasy III,
• przesunięcie linii pośrodkowej przekraczające 3 mm,
• bardzo wąski górny łuk zębowy.
Zalety aparatu MULTI-P®
• Ustawia wyrzynające się zęby w łuku zębowym w idealnej pozycji.
• Wykorzystuje pracę mięśni pacjenta.
• Minimalizuje ryzyko rozwoju poważnych wad.
• Ustawia żuchwę w prawidłowej pozycji podczas snu.
• Umożliwia leczenie również po wyrznięciu się drugich trzonowców.
• Oszczędza czas poświęcany na wizyty w gabinecie.
• Konstrukcja pozwala na przepływ powietrza – ułatwia oddychanie.
• Jest wykonany z bezpiecznego i elastycznego silikonu.
• Może być sterylizowany w autoklawie.
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Współpraca pacjenta jest kluczowym elementem powodzenia kuracji. Należy upewnić się, że pacjent regularnie nosi
aparat, ponieważ tylko ten sposób gwarantuje osiągnięcie oczekiwanych rezultatów. Aparat powinien być noszony jednorazowo przez 30 do 60 minut, w sumie przez 2 godziny dziennie. Należy upewnić się, że pacjent nie nosi aparatu
przez czas dłuższy niż zalecany. Aparat może być noszony maksymalnie przez godzinę lub dwie przed zaśnięciem
i przez całą noc podczas snu. Jeśli leczenie jest wyraźnie efektywne, pacjent może nosić aparat tylko nocą podczas
snu – ta zależność może korzystnie wpłynąć na motywacje pacjenta. Przez pierwsze dni noszenie aparatu może
powodować dyskomfort i ból zębów – te objawy szybko ustępują. Nawet krótkie noszenie aparatu w dzień przyzwyczaja do niego pacjenta.

Tabela rozmiarów aparatu MULTI-PTM
MULTI-PTM Low

MULTI-PTM High

short/long
kod produktu

short/long
rozmiar

szczęka górna
długość (mm)

short/long
kod produktu

short/long
rozmiar

szczęka górna
długość (mm)

ECXPLS

10

24.8 - 25.9

ECXPLS

15

26.0 - 27.1

ECXPLS

20

27.2 - 28.3

ECXPHS

20

27.2 - 28.3

ECXPLS

25

28.4 - 29.5

ECXPHS

25

28.4 - 29.5

ECXPLS

30

29.6 - 30.7

ECXPHS

30

29.6 - 30.7

ECXPLS

35

30.8 - 31.9

ECXPHS

35

30.8 - 31.9

ECXPLL

40

32.0 - 33.1

ECXPHS

40

32.0 - 33.1

ECXPLL

45

33.2 - 34.3

ECXPHL

45

33.2 - 34.3

ECXPLL

50

34.4 - 35.5

ECXPHL

50

34.4 - 35.5

ECXPLL

55

35.6 - 36.7

ECXPHL

55

35.6 - 36.7

ECXPLL

60

36.8 - 37.9

ECXPHL

60

36.8 - 37.9

ECXPLL

65

38.0 - 39.1

ECXPHL

65

38.0 - 39.1

ECXPLL

70

39.2 - 40.3

ECXPHL

70

39.2 - 40.3

Sposób określenia rozmiaru aparatu
W celu określenia rozmiaru aparatu najlepiej użyć miarki MP-OrthoSizer.
• Należy przyłożyć miarkę do zębów, zachowując odpowiednie położenie: U – szczęka górna. Uchwyt miarki można
przytrzymać palcami lub pomóc sobie zakładając go na rączkę LMErgoMax
• Linia pozioma (zgrubienie na miarce) powinna być usytuowana pomiędzy lewym drugim siekaczem a kłem szczęki
górnej
• Rozmiar aparatu Multi-P® odczytuje się w miejscu styku prawego drugiego siekacza i kła szczęki górnej.
• Należy wziąć pod uwagę ekspansję łuku zębowego podczas wzrostu przy leczeniu uzębienia mieszanego
i zastosować większy rozmiar aparatu Multi-P® (1 lub 2 rozmiary większy od wskazanego na miarce).
• Aby zmniejszyć przestrzenie międzyzębowe, należy zastosować aparat o rozmiar mniejszy.
• Przy stłoczeniach należy dobrać większy rozmiar aparatu, aby stopniowo szeregowane zęby miały miejsce w łuku
aparatu
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Aparat występuje także w wersji wysokiej, podwyższonej w obszarze zębów trzonowych, przeznaczonej do leczenia
zgryzu otwartego. Obie wersje występują w wariancie przezroczystym.

Ważne!
Gdy zaczną się wyrzynać drugie siekacze górnej szczęki, należy ponownie dopasować rozmiar aparatu, może się
okazać, że konieczna jest zmiana aparatu na większy.
Określając rozmiar aparatu, należy wziąć pod uwagę ewentualne stłoczenie lub diastemę w łuku zębowym
i dopasować aparat o odpowiednio większym lub mniejszym rozmiarze.
Lekarz powinien stworzyć indywidualny plan leczenia dla każdego pacjenta.
W klinice można przechowywać próbki najczęściej stosowanych rozmiarów dla celów porównawczych. Aparaty testowe
mogą być sterylizowane w autoklawie w temperaturze do 121 °C, następnie używane ponownie.
Przed użyciem aparatu Multi-P® należy go wysterylizować w autoklawie w temperaturze do 121 °C.

Aparaty przeznaczone dla dzieci z uzębieniem mieszanym

Inny sposób ustalenia rozmiaru aparatu, bez użycia miarki
Należy zmierzyć dystalnie szerokość centralnych i bocznych górnych siekaczy od strony policzkowej i wybrać
odpowiedni rozmiar wskazany w tabeli rozmiarów z uwględnieniem ekspansji łuku zębowego, stłoczeń lub
zmniejszenia przestrzeni międzyzębowych.

Zasady konserwacji miarki Multi-P® i rączki do miarki
Miarkę i rączkę konserwuje się podobnie jak narzędzia dentystyczne – miarki nie należy wycierać zbyt mocno, aby nie
zetrzeć podziałki. Przed sterylizowaniem w autoklawie lub za pomocą gorącego powietrza (temp. max 180 °C) należy
osuszyć i opakować miarkę oraz rączkę.
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N O W O Ś Ć

od 9. do 15. roku życia

Budowa
• dopracowana zakładka językowa
• wydzielone przestrzenie na zęby
• zapora językowa
• zderzak wargowy
• otwory zapewniające dopływ powietrza
• szyna DynamiCore™ z klatką Fränkla
Myobrace for Teens™ to czteroetapowy system opracowany z myślą o korygowaniu złych nawyków, nieodpowiedniego
rozwoju łuków i szeregowaniu zębów. Jest najbardziej skuteczny po wyrznięciu się zębów stałych, w jego konstrukcji
przewidziano funkcje wprowadzania wyrzynających się zębów w ich naturalne położenie.

Faza I – aparat T1
Aparat T1 służy do korygowania złych nawyków i wstępnego uszeregowania zębów. Jest zrobiony z elastycznego
i miękkiego materiału, aby dopasować się do każdego typu łuku i nieprawidłowo uszeregowanych zębów. Miękki
materiał umożliwia lepszą retencję i podnosi komfort pacjenta na wczesnym etapie leczenia. Jest dostępny w siedmiu
rozmiarach.
Faza II – aparat T2 NOWOŚĆ
Aparat T2 zapewnia prawidłowy rozwój łuku oraz kontynuuje korygowanie złych nawyków. Został wyposażony w szynę
DynamiCore™, która wpływa korzystnie na prawidłowe kształtowanie łuku, co zwiększa przestrzeń dla nowych zębów.
Jest dostępny w jednym rozmiarze.
Faza III – aparat T3
Aparat T3 służy do szeregowania poszczególnych zębów oraz do dalszego poszerzania łuku i korygowania złych
nawyków. Aparat jest wyposażony w szynę DynamiCore™, wspomagającą poszerzanie łuku, co powiększa miejsce dla
wyrzynających się zębów. Wydzielone przestrzenie na zęby rozdzielają i szeregują zęby w odcinku przednim.
Jest dostępny w siedmiu rozmiarach.
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Faza IV – aparat T4 NOWOŚĆ
Aparat T4 zapewnia ostateczne uszeregowanie zębów i prawidłowe ułożenie szczęki i żuchwy. Sztywna, poliuretanowa
konstrukcja aparatu T4 zapewnia także doskonałą retencję. Otwór w zakładce językowej umożliwia ułożenie języka w
prawidłowej pozycji. Jest dostępny w rozmiarach standardowym i dużym.
Aparaty Myobrace for Teens™ powinny być noszone od 6 do 12 miesięcy zależnie od zaleceń lekarza.

2-2
góra
(mm)

2-2
dół
(mm)

szerokość
górnego
kła
(mm)

szerokość
dolnego
kła
(mm)

szerokość
łuku
6-6
(mm)

1

30.0

22.0

7.0

6.5

55.0

42.0

30

2

31.5

23.0

7.3

6.8

55.0

42.0

35

3

32.5

23.8

7.5

7.0

60.0

48.0

40

4

33.5

24.5

7.7

7.2

60.0

48.0

45

5

35.0

25.5

8.0

7.5

60.0

48.0

50

6

36.5

26.7

8.5

8.0

60.0

48.0

55

7

38.0

28.0

9.2

9.0

66.0

52.0

60

rozmiar
MyoBrace®
TeensTM

głębokość odpowiada
łuku
rozmiarowi
A-P
Multi-PTM
LOW
(mm)
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Aparaty przeznaczone dla dzieci z uzębieniem stałym i dla dorosłych

Classe II Large
1
od 11. do 15. roku życia

Budowa
• Zderzaki wargowe, kształtem przypominające łzy, stymulują funkcjonowanie dolnej wargi.
• Podwójna szyna zabezpiecza górne i dolne zęby przed interferencją mięśniową i wpływa na prawidłowe
szeregowanie zębów. Aparaty wyposażono w dodatkowe wcięcia sprzyjające wczesnemu szeregowaniu zębów.
• Zapora językowa wymusza prawidłową pozycję języka podczas połykania. Ponadto reedukacja pasywna wpływa
korzystnie na poprzeczny rozwój podniebienia.
• Wały nagryzowe, czyli pogrubienia w tylnej strukturze aparatów między zębami trzonowymi, mają kształt płatu, dzięki
czemu odciążają kłykcie i umożliwiają prawidłowy rozwój żuchwy.
Aparat EF Classe II Large jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 11 do 15 lat, dlatego wyposażono go w większe
łuki. Ten aparat najlepiej sprawdza się w korekcji głębokiego zgryzu przy wadach klasy II.
Trening czynnościowy
• Zapora językowa działa na proprioceptywne układanie języka i kieruje go w stronę podniebienia – działa jako element
wymuszający prawidłowe odruchy oraz jako automatyczny punkt orientacyjny do układania języka.
• Osłony aparatu zapobiegają przykurczowi mięśniowemu w strefie bruzdy wargowo-bródkowej. Udowodniono, że
zderzaki wargowe pomagają w wydłużeniu łuku w przypadku słabego lub średniego stłoczenia zębów. Taka korekcja jest pomocna w dalszym leczeniu.
• Aparat działa jak mięsień pociągający w przód o optymalnej wydajności. Płat płaszczyzny zgryzowej w sferze
trzonowej uwalnia kłykcie w miarę obniżania dolnej szczęki i wysuwania jej do przodu. To działanie stanowi klucz do
zaobserwowanych bardzo dobrych wyników leczenia. Można je wykorzystać do leczenia wad klasy III
z przesunięciem, aby osiągnąć efekt nastawienia żuchwowego bez wywoływania nacisku.
Pacjent powinien nosić aparat minimum 2 godziny dziennie i bezwzględnie nocą podczas snu – jest to niezbędne dla
działania proprioceptywnego. Podczas snu, poprzez biologiczne sprzężenie zwrotne dodatnie, pacjent ćwiczy
oddychanie, poprawne układanie języka i pracę warg.
Optymalizowanie leczenia
W trakcie noszenia aparatu pacjent powinien regularnie wypełniać kartę obserwacji, dołączoną do aparatu. Po co
najmniej pół roku systematycznego noszenia aparatu pacjent osiągnie trwałe i widoczne wyniki. Należy również
pamiętać o prowadzeniu dokumentacji fotograficznej na różnych etapach leczenia, aby móc zilustrować jego rezultaty.
Pomaga to zmotywować pacjentów i rodziców pacjentów i zapewnia lepszą współpracę z ich strony.
Aparat jest dostępny w 1 rozmiarze w wariantach żółtym, niebieskim, czerwonym, zielonym i bezbarwnym.
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od 11. roku życia

Budowa
• Zderzaki wargowe, kształtem przypominające łzy, stymulują funkcjonowanie dolnej wargi.

Aparaty przeznaczone dla dzieci z uzębieniem stałym i dla dorosłych

Guide Evolution

• Podwójna szyna zabezpiecza górne i dolne zęby przed interferencją mięśniową i wpływa na prawidłowe
szeregowanie zębów. Niektóre aparaty wyposażono w dodatkowe wcięcia sprzyjające wczesnemu szeregowaniu
zębów.
• Zapora językowa wymusza prawidłową pozycję języka podczas połykania. Ponadto reedukacja pasywna wpływa
korzystnie na poprzeczny rozwój podniebienia.
• Wały nagryzowe, czyli pogrubienia w tylnej strukturze aparatów między zębami trzonowymi, mają kształt płatu, dzięki
czemu odciążają kłykcie i umożliwiają prawidłowy rozwój żuchwy.
• Ponadto aparat wyposażono we wcięcia na zęby, szeregujące je w łuku.
• Wydłużenie aparatu pozwala na zmieszczenie drugich trzonowców w łuku.
EF Guide to aparat przystosowany do leczenia pacjentów z uzębieniem mieszanym i stałym, już od 11 roku
życia. Koryguje dysfunkcje ortopedyczne i wady klasy II. Może też służyć jako narzędzie czynnościowego
wykańczania leczenia lub retencji.

Działanie aparatu
• stopniowe leczenie wad klasy II
• prawidłowe ustawienie żuchwy względem szczęki
• korygowanie złych nawyków
• odblokowanie stawu skroniowo-żuchwowego i żuchwy
• wstępne szeregowanie zębów i szeregowanie przed i po leczeniu aparatem stałym w przypadku cofania się siekaczy
na stare miejsce
• rozciąganie włókien w bruździe wargowo-bródkowej przy jednoczesnym odsuwaniu mięśni warg
• ograniczenie nadmiernej aktywności wargowo-językowej
• korekcja linii pośrodkowej

Optymalizowanie leczenia
W trakcie noszenia aparatu pacjent powinien regularnie wypełniać kartę obserwacji, dołączoną do aparatu. Po co
najmniej pół roku systematycznego noszenia aparatu pacjent osiągnie trwałe i widoczne wyniki. Należy również
pamiętać o prowadzeniu dokumentacji fotograficznej na różnych etapach leczenia, aby móc zilustrować jego rezultaty.
Pomaga to zmotywować pacjentów i rodziców pacjentów i zapewnia lepszą współpracę z ich strony.
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Aparaty przeznaczone dla dzieci z uzębieniem stałym i dla dorosłych

od 15. roku życia

Budowa
• zakładka językowa
• kanały na zęby
• zapora językowa
• zderzak wargowy
• rowki nagryzowe
• otwory zapewniające dopływ powietrza
T4A™ to trainer w uniwersalnym rozmiarze, utrzymujący wyrównanie i korekcję wad klasy II lub klasy III i stabilizujący
zgryz. Trainer T4A™ ma działanie zbliżone do działania trainera T4K™, ale został zaprojektowany specjalnie dla
uzębienia stałego – jest przeznaczony dla pacjentów powyżej 15. roku życia.
Przywrócenie właściwego funkcjonowania mięśni za pomocą trainera T4A™ wspomaga ustabilizowanie efektu
i generuje niższe koszty w porównaniu do innych aparatów służących do wstępnego zakańczania leczenia.
Trainera T4A™ można używać jako retainera po zakończeniu leczenia aparatem stałym, w celu utrwalenia efektów
leczenia. Może być stosowany samodzielnie lub w połączeniu z retainerami przymocowanymi od kła do kła. T4A™ nie
ulega uszkodzeniutał łatwo jak typowe retainery.
Jeśli pacjent zgubi retainer lub nosi go w nieprawidłowy sposób, może dojść do nawrotu wyleczonej wady. Takie
nawroty są często spowodowane złymi nawykami czynnościowymi. Podobnie jak T4K™ i T4B™, trainer T4A™
zapewnia trening mięśniowo-czynnościowy i lepsze utrzymanie efektów leczenia.
T4A™ działa podobnie do aparatów czynnościowych używanych do korekcji wady klasy II i zgryzu głębokiego.
Skutecznie koryguje nawyki oddychania przez usta i tłoczenia języka. Jest wykonany z elastycznego materiału
poliuretanowego z pamięcią kształtu, co pozwala na dopasowanie go do łuku bez konieczności budowania aparatu
indywidualnie dla każdego pacjenta. Podobnie jak w przypadku łuków w aparatach stałych trainer działa słabą siłą na
nieuszeregowane zęby przedniego odcinka.
Faza I
Trainery T4A™ fazy I są wykonane z miękkiego materiału o zwiększonej elastyczności, dzięki czemu dopasowują się
do nierównych zębów przedniego odcinka. Podczas noszenia trainera, delikatne siły oddziałują na zęby
przedniego odcinka, wspomagając ich prawidłowe uszeregowanie. Trainer T4A™ fazy I może być równocześnie
stosowany z aparatami do poszerzania łuku zębowego. Dzięki dodatkowej przestrzeni podniebiennej może być
stosowany jednocześnie z aparatami: crozat, LAD, Q-Helix i BWS („Bent Wire System" – „system drutu giętego”).
Słabe, przerywane siły w połączeniu z korekcją nieprawidłowych nawyków mięśniowo-czynnościowych poprawnie
szeregują zęby w ciągu 6-8 miesięcy.
Trainery T4A™ fazy I występują w jednym rozmiarze, w wariancie przezroczystym i niebieskim.
Faza II
Trainery T4A™ fazy II mają ten sam kształt co trainery T4A™ fazy I, ale są wykonane z twardszego materiału. Stosuje
się je po pierwszej fazie leczenia trainerem T4A™, kiedy zachodzi potrzeba wykorzystania większych sił. Leczenie
trainerem T4A™ fazy II umożliwia dalsze szeregowanie zębów i korekcję wad klasy II, przy jednoczesnym
modyfikowaniu złych nawyków mięśniowo-czynnościowych.
Leczenie tym traineram powinno być wprowadzane stopniowo – począwszy od noszenia aparatu od 1 do 4 godzin
dziennie w ciągu dnia i zakładania na noc. Leczenie przebiega przez kolejne 10 – 12 miesięcy oraz dodatkowo przez
czas retencji.
Trainery T4A™ fazy II występują w 1 rozmiarze, w wariantach przezroczystym i czerwonym.
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Aparaty przeznaczone dla dzieci z uzębieniem stałym i dla dorosłych

od 15. roku życia

Budowa
• dopracowana zakładka językowa
• kanały na zęby
• zapora językowa
• otwory zapewniające dopływ powietrza
• wyższy zderzak wargowy

Myobrace for Adults™ to trzyetapowy system aparatów, odpowiedni dla uzębienia stałego. Ten system został opracowany w oparciu o wiele sprawdzonych zasad i technologii firmy MRC, w tym tych, które pozwalają skorygować
nieprawidłowe nawyki, jednocześnie oddziałując siłami słabymi szeregującymi zęby. Jest przeznaczony do:
• leczenia wad zgryzu u dorosłych,
• leczenia stłoczeń w odcinku przednim, w tym stłoczeń nawracających po leczeniu aparatami stałymi,
• leczenia umiarkowanych wad klasy II obu typów.

Faza I – aparat A1
Aparat A1 służy do korygowania złych nawyków i wstępnego uszeregowania zębów. Jest zrobiony z miękkiego,
elastycznego materiału, aby dopasować się do każdego kształtu łuku i ułożenia nieuszeregowanych zębów. Miękki
materiał umożliwia lepszą retencję i podnosi komfort pacjenta na wczesnym etapie leczenia. Jest dostępny
w rozmiarach standardowym i dużym.

Faza II – aparat A2
Aparat A2 zapewnia prawidłowy rozwój łuku i korygowanie złych nawyków i poprawia uszeregowanie zębów.
Wykonano go z poliuretanu o średniej twardości, co przyczynia się do prawidłowego rozwoju łuku, powoduje
oddziaływanie na zęby delikatną siłą, która poprawia ich uszeregowanie. Jest dostępny w rozmiarach standardowym i
dużym.

Faza 3 – aparat A3
Aparat A3 służy do ostatecznego uszeregowania zębów i retencji. Sztywna, poliuretanowa, konstrukcja aparatu A3
zapewnia doskonałe uszeregowanie zębów i retencję. Otwór w zakładce językowej umożliwia ostateczne ułożenie
języka w odpowiedniej pozycji i usprawnia czynności języka. Jest dostępny w rozmiarach standardowym i dużym.
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Aparaty przeznaczone dla dzieci z uzębieniem stałym i dla dorosłych

od 20. roku życia

Budowa
• zakładka językowa
• zapora językowa
• przedłużone ścianki boczne
• elastyczna podstawa z dużymi otworami ułatwiającymi przepływ powietrza
• kanał na zęby
TMJ-MBV™ to trainer przeznaczony dla osób cierpiących na dolegliwości związane z chrapaniem, bezdechem
podczas snu, oraz dla oddychających przez usta. Ponadto TMJ-MBV™ świetnie nadaje się do zastosowania
u pacjentów z dysfunkcjami narządu żucia. Mimo że jest większy od innych aparatów służących do leczenia schorzeń
stawu skroniowego-żuchwowo, jest bardzo wygodny.
Działanie trainera
• leczenie złych nawyków czynnościowych
• wpływanie na łagodzenie objawów schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego
• rozluźnianie mięśni, zapobieganie chrapaniu i leczenie bezdechu podczas snu
• układanie języka w prawidłowej pozycji
• otwieranie zgryzu
• umożliwianie oddychania przez usta
Trainer TMJ-MBV™ dopasowuje się bezpośrednio do większości zgryzów dorosłych ludzi. Aby rozpocząć leczenie
wystarczy wyjąć aparat z oryginalnego pojemniczka i włożyć go do ust. Dostępne są dwa rodzaje trainera:
standardowy – wysokość w rejonie trzonowców to ok. 7 mm, oraz duży – o wysokości ok. 11 mm. Aparat jest dostępny
w wariancie bezbarwnym.
Ćwiczenia zalecane przez producenta
• Podczas noszenia aparatu pacjent powinien siedzieć spokojnie w wygodnej pozycji prze ok. godzinę; najlepiej jeśli
krzesło ma zagłówek podtrzymujący głowę i szyję.
• Po godzinie należy delikatnie rozciągnąć mięśnie szczęki i szyi, obracając głowę w lewo i prawo, w przód i w tył.
• Następnie należy poruszyć ramionami i wyjąć aparat z ust.
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Budowa
• kanał na zęby

Aparaty przeznaczone dla dzieci z uzębieniem stałym i dla dorosłych

od 20. roku życia

• zapora językowa
• zderzak wargowy
• otwory zapewniające dopływ powietrza
• zakładka językowa
Wiele osób cierpi na schorzenia stawu skroniowo-żuchwowego, których objawami są chroniczne bóle głowy, uszu,
szyi, żuchwy, strzykanie w stawie i inne dolegliwości. Okazuje się, że najlepsze efekty leczenia tych schorzeń uzyskuje
się stosując gotowe aparaty wewnątrzustne. Wytwarzanie aparatów na zamówienie, dopasowywanie i odpowiednie
ustawianie wydłuża proces leczenia i zwiększa jego koszty. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu kształtowi trainera
TMJ™ jeden rozmiar pasuje do zgryzów większości pacjentów.
Kiedy trainer jest prawidłowo założony, zmniejsza ucisk na staw skroniowo-żuchwowy, łagodząc dolegliwości
wynikające z jego dysfunkcji. Dodatkowo rozluźnia mięśnie twarzy i szyi. Trainer TMJ™ powinien łagodzić objawy w
ciągu pierwszych kilku dni, ale w niektórych przypadkach potrzeba kilku tygodni, zanim ból osłabnie. Dzięki wyprofilowanej podstawie o specjalnym kształcie i podwójnej osłonie na usta noszenie trainera zapobiega zgrzytaniu
zębami.
Trainer TMJ™ należy nosić codziennie przez godzinę, a po upływie 2-3 tygodni należy zakładać go również na noc.
Może wyniknąć potrzeba przyzwyczajenia się do noszenia trainera w pierwszym tygodniu jego stosowania – można to
osiągnąć stopniowo wydłużając czas noszenia w dzień, zgodnie z następującym schematem:
• dzień pierwszy – 10 minut,
• dzień drugi – 20 minut,
• dzień trzeci – 30 minut.
Trainera należy używa przez co najmniej 30 do 60 dni, po których należy ocenić, czy leczenie powinno być
kontynuowane. Do całkowitego wyleczenia schorzeń stawu żuchwowo-skroniowego może być konieczne
zastosowanie stałej szyny ortodontycznej.
Przez pierwszy okres noszenia mogą nastąpić przesunięcia zębów, może pojawić się uczucie bólu, zęby mogą stać
się nadwrażliwe. Jeśli występują wymienione objawy, należy skrócić czas noszenia trainera, a potem stopniowo go
wydłużać.
Aparat jest dostępny w jednym rozmiarze w wariancie przezroczystym.
Ćwiczenia zalecane przez producenta
• Podczas noszenia aparatu pacjent powinien siedzieć spokojnie w wygodnej pozycji prze ok. godzinę; najlepiej jeśli
krzesło ma zagłówek podtrzymujący głowę i szyję.
• Po godzinie należy delikatnie rozciągnąć mięśnie szczęki i szyi, obracając głowę w lewo i prawo, w przód i w tył.
• Następnie należy poruszyć ramionami i wyjąć aparat z ust.
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Aparaty przeznaczone dla dzieci z uzębieniem stałym i dla dorosłych

od 20. roku życia

Budowa
• wewnętrzna szyna wykonana z mocnego
i elastycznego materiału
• niski profil
• podwójna konstrukcja z mocną szyną środkową
• pogrubienie nad trzonowcami
• odpowiedni profil szyny na tylnych dolnych zębach
• zewnętrzna szyna wykonana z materiału termoplastycznego
Trainer TMD™ został zaprojektowany w celu wspomagania leczenia schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego.
Wskazaniem do leczenia są chroniczne bóle głowy, uszu, szyi, żuchwy, strzykanie w stawie i inne dolegliwości.
Łagodzenie objawów schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego przez stosowanie aparatów wewnątrzustnych może być
skutecznym elementem terapii.
Trainer jest przeznaczony do stosowania w ciągu dnia, jego półelastyczna budowa umożliwia swobodne i wyraźne
mówienie.
Trainer TMD™ jest dopasowywany przez lekarza w celu ustawienia prawidłowego nagryzu. Zewnętrzna warstwa
trainera jest wykonana z materiału termoplastycznego, który pozwala na indywidualne dopasowanie do kształtu zębów
i ustawienie prawidłowego zgryzu. W trakcie leczenia lekarz ortodonta ma możliwość dalszej korekcji i ustawiania
żuchwy, jeśli zachodzi taka potrzeba. Aby uzyskać odpowiednie efekty leczenia, należy nosić trainer w poprawny
sposób.
Wskazówki dotyczące zastosowania trainera
• Trainera należy używać podczas wykonywania codziennych czynności. Pozwala on na swobodne mówienie,
ponieważ ma niski profil i jest półelastyczny.
• Na początku należy go używać przez krótki czas w ciągu dnia, a w miarę przyzwyczajania się, należy go nosić przez
cały dzień, wyjmując jedynie podczas jedzenia i mycia zębów.
• Trainer TMD™ może być również stosowany nocą podczas snu, jeśli jest dobrze założony. Na noc zaleca się jednak
stosowanie miękkiego i elastycznego trainera TMJ™ – w wyniku takiego połączenia uzyskuje się oddziaływanie szyn
twardej i miękkiej, dodatkowo ćwiczy się mięśnie jamy ustnej i język.
• W czasie pierwszych dni noszenia trainera może pojawić się uczucie bolesności niektórych zębów, napięcie mięśni,
szczęki lub żuchwy. Są to normalne objawy i powinny ustąpić po pewnym czasie.
• Po wyjęciu trainera TMD™ z ust pacjent może mieć wrażenie, że szczęki nie stykają się. Jest to naturalne odczucie
i świadczy o tym, że TMD™ zaczął działać.
• Kiedy trainer jest prawidłowo założony, wystarczy trzymać usta zamknięte. Nie jest konieczne trzymanie dociśniętych
zębów na trainerze, ale należy ćwiczyć przesuwanie żuchwy w celu uzyskania prawidłowego zgryzu, określonego
przez lekarza.
• Jeśli pacjent mocno zgrzyta zębami, górna powierzchnia trainera może zostać płaska, bez dopasowywania nagryzu,
co pozwoli żuchwie na ułożenie się w najbardziej relaksującej pozycji.
Instrukcja dopasowania trainera TMD™
• Należy umieścić aparat na 2 minuty we wrzątku, po czym wyjąć go za pomocą lusterka lub innego narzędzia.
• Należy włożyć trainer do ust pacjenta, mocno przyciskając w obszarze przedtrzonowców i trzonowców.
• Pacjent powinien mocno zagryźć zęby przy prawidłowej pozycji zgryzu i zamknąć usta, aby ułatwić dopasowanie
obrzeży aparatu. Powinien wytrzymać w tej pozycji ok. 20 sekund.
• Wyjąwszy aparat z ust pacjenta, należy płukać go zimną woda przez 15 sekund, ponownie włożyć do ust pacjenta
i dopasować jeszcze raz. W ciągu najbliższych 24 godzin, noszony aparat dopasuje się ostatecznie.
• Trainer należy wyjmować z ust pacjenta przy sprawdzaniu retencji.
• Jeśli jest to konieczne z powodów estetycznych, można usunąć przednią część trainera.
• Pacjent powinien sprawdzić, czy retencja jest właściwa, a ułożenie szczęk prawidłowe.
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Budowa
• zakładka językowa

Aparaty przeznaczone dla dzieci z uzębieniem stałym i dla dorosłych

od 20. roku życia

• kanał na zęby
• zapora językowa
• zderzak wargowy
Bruxogard™ – chroni zęby i szczęki przed nocnym zgrzytaniem.
Bruksizm jest niestety trudny do wyleczenia – ale nieleczony może po pewnym czasie doprowadzić do
poważnego uszkodzenia zębów włączając w to
• zauważalne zużycie i uszkodzenie zębów,
• bóle stawów skroniowo-żuchwowych i mięśni,
• nadwrażliwość i ból zębów.
Można jednak skutecznie zatrzymać powstawanie zmian zachodzących na skutek bruksizmu, zgrzytania zębami lub
ich zaciskania dzięki stosowaniu aparatu Bruxoguard™, który służy jako bariera zabezpieczająca zęby przed
uszkodzeniem i poprawiająca napięcie mięśniowe. Bruxogard™ jest dopasowywany do kształtu zębów i powinien być
noszony nocą podczas snu. Wyróżnia go płaska powierzchnia od strony zgryzowej, dzięki której zęby i szczęki są
chronione przed skutkami zgrzytania w nocy. Bruxogard™ łatwo i szybko się dopasowuje.
Występuje w wersji miękkiej (SOFT) i twardej (HARD) w wariancie przezroczystym. Bruxogard™ należy do grupy
aparatów miękkich, dzięki czemu jest bardzo dobrze tolerowany przez pacjentów.
Instrukcja dopasowywania
• Do miseczki lub filiżanki należy nalać wrzątku i umieścić w niej aparat na 30 sekund zakładką językową w dół,
podstawą do góry.
• Po wyjęciu z wrzątku należy umieścić go w ustach pacjenta, uprzednio strzepnąwszy z niego resztki gorącej wody,
pozycjonując nacięcie „V” zgodnie z przebiegiem linii środkowej przednich zębów i docisnąć podstawę aparatu do
zębów za pomocą kciuków. Następnie, mocno naciskając na wargi i policzki, należy dopasować aparat na przednich
i tylnych zębach.
• Pacjent nie powinien nagryzać aparatu, tylko lekko zamknąć usta, aby utrzymać go w pozycji. Powierzchnia
nagryzowa ma pozostać od spodu płaska, bez wyżłobień na dolne zębów.
• Pacjent powinien umieścić język na zakładce językowej, silnie zassać i utrzymać te pozycję przez 20 sekund (wersja
miękka) lub powinien umieścić język na zakładce językowej, i mocno nagryźć aparat (wersja twarda).
• Po wyjęciu aparatu z ust pacjenta należy umieścić go w zimniej wodzie na 20 sekund (wersja miękka) lub na 60
sekund (wersja twarda), włoży do ust i sprawdzić, czy jest dobrze dopasowany. Jeśli nie, należy powtórzyć cały proces.
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Aparaty przeznaczone dla dzieci z uzębieniem stałym i dla dorosłych

®

BRUXIplus

ELASTYCZNA SZYNA NAGRYZOWA

• natychmiastowa pomoc w przypadku ostrego bólu
• leczenie wstępne w przypadku dysfunkcji czaszkowo-żuchwowych
• ochrona zębów przy bruksizmie
Elastyczna szyna nagryzowa BRUXIplus® jest przeznaczona do leczenia wstępnego dysfunkcji czaszkowożuchwowych i do ochrony zębów u pacjentów z bruksizmem. Udowodniono, że leczenie za pomocą szyn zapobiega
zarówno ścieraniu substancji twardej jak i uszkadzaniu licówek ceramicznych. Szyny nagryzowe i szyny miękkie mogą
być z powodzeniem stosowane w leczeniu krótkim, mającym na celu zmniejszenie napięcia mięśni żwaczy oraz
rozprężenie i rozwiedzenie rzędów zębów.
Szyna BRUXIplus® zbudowana jest ze wstępnie obrobionej elastycznej szyny z usieciowanego w wysokiej temperaturze silikonu – takiej samej jak szyny do produkcji łyżek wyciskowych. Indywidualne trwałe odciśnięcie zębów
odbywa się z użyciem dwuskładnikowego silikonu Direct o twardości Shore’a równej 60 – silikon nadaje szynie
stabilność. Chemiczne połączenie różnych rodzajów silikonu staje się możliwe dzięki zastosowaniu środka
polepszającego przyczepność SILCOfix®.
Szynę BRUXIplus® stosuje się na żuchwę. Można wykonać szynę tymczasową poprzez odciśnięcie rzędu zębów
w ustach pacjenta za pomocą silikonu Direct.
Dopasowanie powierzchni żującej szyny elastycznej za pomocą silikonu Direct jest możliwe zarówno na
zamontowanych modelach żuchwy jak i w ustach pacjenta po zastosowaniu środka SILCOfix®.

Pojedyncza szyna BRUXIplus® wraz z pojemnikiem z wyposażeniem higienicznym. nr katalogowy: 93800
Zestaw BRUXIplus® zawiera 4 szyny Bruxi, silikon DIRECT® (50 ml),
SILCOfix® (5 ml) nr katalogowy: 93805
Do wyciśnięcia silikonu DIRECT® należy użyć pistoletu mieszającego polecanego przez producenta - Dr. Hinza.
Silikon DIRECT® dostępny jest tylko w zestawie.
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Aparaty wspomagające leczenie aparatem stałym

od 10. roku życia

Budowa
• wyżłobienia policzkowo-podniebienne
• rynienka na zamki
• zderzak wargowy
• wyższe ścianki aparatu na wysokości trzonowców
• zapora językowa
• wydłużona tylna część aparatu
Aparat Multi Trainer for Braces stymuluje wzrost żuchwy u dzieci. Zalecany jest dla pacjentów w okresie wzrostu
i dorosłych, którzy noszą aparaty stałe. Multi-TB® należą do grupy aparatów miękkich, dzięki czemu są bardzo dobrze
tolerowane przez pacjentów, co przyczynia się do dobrej współpracy z ich strony.

Działanie aparatu
• Może być noszony razem z aparatem stałym.
• Wydłużona tylna część pozwala na dopasowanie aparatu do zgryzu pacjenta bez względu na jego wiek.
• Nacięcia od strony policzkowej i podniebiennej tworzą przestrzeń dla zamków, pierścieni, aparatu quad-helix, łuku
podniebiennego i innych aparatów podniebiennych działających w wymiarze poprzecznym.
• Zderzak wargowy redukuje siły pochodzące z warg.
• Poszerzona przednia część aparatu bezpośrednio wpływa na zmianę kształtu łuku zębowego.

Aparat Multi-TB® może być sterylizowany w temperaturze 134 °C. Występuje w 1 rozmiarze, ale dzięki miękkości
tworzywa z którego go wykonano, można go łatwo dopasować za pomocą nożyczek.
Aparaty Multi-TB® należy nosić przynajmniej 4 godziny w ciągu dnia i przez całą noc. Zależnie od indywidualnych
wskazań lekarz może zalecić dodatkowe ćwiczenia oddechowe.
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Aparaty wspomagające leczenie aparatem stałym

od 10. roku życia

Budowa
• rowki na aparat
• zapora językowa
• zakładka językowa
• zderzak wargowy

Celem noszenia trainera T4B™ jest korekcja nawyków mięśniowych, które powodują nieprawidłowy rozwój zębów,
szczęki i żuchwy, takich jak złe układanie języka, nieprawidłowe połykanie i oddychanie ustami. Dodatkowo noszenie
trainera sprawia, że tkanka miękka wewnątrz jamy ustnej (wargi i policzki) jest chroniona przed podrażnieniami
powodowanymi przez zamki i łuki, które mogą być szczególnie uciążliwe we wczesnej fazie leczenia ortodontycznego.
Stosowanie trainera T4B™ zmniejsza dyskomfort i napięcie powodowane noszeniem aparatu stałego. Jeśli trainer jest
poprawnie założony, sprzyja poprawieniu pozycji szczęki i żuchwy. Oddychanie nosem i nieprzesuwanie się języka
wspomagają korekcję wad klasy II.

Działanie trainera
• Eliminuje złe nawyki mięśniowe.
• Zwiększa efektywność leczenia aparatem stałym.
• Zapobiega podrażnieniom tkanki miękkiej.
• Zapewnia prawidłowe ułożenie języka podczas korekcji pracy mięśni i leczenia wad wymowy.
• Zapobiega przesuwaniu się i tłoczeniu języka, a także zmusza pacjenta do oddychania nosem.
• Zmniejsza napięcie mięśni warg.
• Szyna o specjalnym kształcie odciąża staw skroniowo-żuchwowy i zmniejsza możliwość występowania schorzeń
tego stawu.
Aparat jest dostępny w 1 rozmiarze w wariantach przezroczystym i pomarańczowym. Aparat powinien być noszony
przez co najmniej 6 do 12 miesięcy zależnie od zaleceń lekarza.
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Budowa

Aparaty wspomagające leczenie aparatem stałym

od 10. roku życia

• rowki na aparat stały
• zapora językowa
• zakładka językowa
• zderzak wargowy
• zakładka językowa
• wyprofilowana szyna
Szkodliwe nawyki mięśniowo-czynnościowe, takie jak dysfunkcje i nieprawidłowe położenie języka lub oddychanie
przez usta często prowadzą do niewłaściwego uszeregowania zębów oraz słabego rozwoju szczęki i żuchwy. Nawyki
te mogą również utrwalać nieprawidłowy zgryz i powodować nawracanie wady zgryzu oraz nieprawidłowe ustawienie
zgryzu. Korekcja nawyków mięśniowo-czynnościowych skraca czas leczenia i zapewnia stabilizację jego efektów.
T4B2™ to trainer fazy I, który stosuje się przed i w trakcie leczenia aparatami stałymi.
Działanie trainera
• Wspomaga leczenie trudnych przypadków – można go stosować w połączeniu z aparatami stałymi na górę.
• Szereguje dolne zęby przedniego odcinka i może całkowicie wyeliminować konieczność zakładania zamków w tym
odcinku.
• Zabezpiecza tkanki miękkie przed uszkodzeniami podczas leczenia aparatem stałym, osłaniając zamki i łuk zapobiega urazom policzków i ust.
• Noszenie trainera umożliwia leczenie wstępne przed korekcją wad klasy II – dzięki zapobieganiu tłoczeniu języka,
zmianie sposobu oddychania oraz leczeniu za pomocą aparatu stałego na górnym łuku zmniejsza się potrzeba
zakładania aparatu stałego na zęby dolne.
• Wspomaga rozwój i prawidłowe ustawienie szczęki – w połączeniu z zapobieganiem tłoczeniu języka i zmianą
sposobu oddychania wspomaga korekcję wad klasy II. Pozbycie się nawyku oddychania przez usta jest jednym
z najważniejszych czynników rozwoju szczęki, który może zostać pominięty podczas leczenia aparatem stałym.
• Zakładka językowa umożliwia ćwiczenie prawidłowego układania języka; zapora językowa zapobiega tłoczeniu
języka i zmusza dziecko do oddychania przez nos; zderzaki wargowe zapobiegają nadaktywności mięśni bródkowych.
• W zgryzach otwartych noszenie trainera umożliwia pozbycie się szkodliwego nacisku języka i mięśni jamy ustnej na
zęby przednie przed rozpoczęciem regularnego leczenia ortodontycznego.
• W poważnych stłoczeniach wspomaga wydłużanie łuku poprzez ograniczenie nadaktywności mięśni bródkowych,
zmianę sposobu trybu oddychania i pasywną ekspansję łuku wynikającą ze zmiany położenia języka.
• Noszenie trainera łagodzi dolegliwości stawu skroniowo-żuchwowego poprzez zmniejszenie napięcia mięśniowego.
• Wymusza prawidłową pozycję języka w terapii mięśniowo-czynnościowej i leczeniu zaburzeń wymowy.
• Może być stosowany po leczeniu ruchomym aparatem akrylowym, a w połączeniu z aparatem stałym na górnych
łukach bardzo dobrze otwiera zgryz.
T4B2™ jest wykonany z twardszego materiału niż trainer T4B™ i jest od niego wyższy. Trainer jest dostępny w 1 rozmiarze, w wariancie przezroczystym. Powinien być noszony przez co najmniej 6 do 12 miesięcy, zależnie od zaleceń
lekarza.
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Aparaty wspomagające leczenie aparatem stałym

Braces Evolution
od 10. roku życia

Budowa
• Zderzaki wargowe, kształtem przypominające łzy, stymulują funkcjonowanie dolnej wargi.
• Podwójna szyna zabezpiecza górne i dolne zęby przed interferencją mięśniową i wpływa na prawidłowe
szeregowanie zębów.
• Zapora językowa wymusza prawidłową pozycję języka podczas połykania. Ponadto reedukacja pasywna wpływa
korzystnie na poprzeczny rozwój podniebienia.
• Wały nagryzowe, czyli pogrubienia w tylnej strukturze aparatów między zębami trzonowymi, mają kształt płatu, dzięki
czemu odciążają kłykcie i umożliwiają prawidłowy rozwój żuchwy.
• Aparat wyposażono także w podwójną ścianę przednią.
• Kanały na zamki utrzymują aparat EF Braces Evolution na aparacie stałym.

EF Braces Evolution to unikalny sposób na ochronę szczęki w przypadku pacjentów noszących aparaty stałe.
Jest przeznaczony dla pacjentów o uzębieniu stałym i mieszanym, już od 10. roku życia. Aparat doskonale sprawdza
się na wczesnym etapie szeregowania zębów. Został wyposażony w specjalne kanały na zamki ortodontyczne. Dzięki
podwójnej przedniej ścianie doskonale chroni błonę śluzową przed podrażnieniami.

Działanie aparatu
• odblokowanie żuchwy
• wymuszenie prawidłowej pozycji języka w ustach
• ograniczenie nadmiernej aktywności wargowo-językowej
• kształtowanie łuków zębowych

Aparat jest dostępny w 1 rozmiarze, w wariancie przezroczystym.
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od 11. roku życia

Aparaty wspomagające leczenie aparatem stałym

Protect

Budowa
• pojedyncza miękka szyna na szczękę
• ochrona stawu skoroniowo-żuchwowego
• wały nagryzowe

EF Protect Evolution to idealny aparat do noszenia z aparatem stałym na dzień, przeznaczony dla pacjentów
już od 11. roku życia. Może być noszony w połączeniu z aparatem EF Braces Evolution noszonym nocą podczas snu.
Służy również jako ochraniacz sportowy na aparat stały.
Działanie aparatu
• zabezpieczenie języka na wypadek kontaktu żuchwy ze szczęką
• ułatwienie swobodnego oddychania podczas uprawiania sportu
• ochrona stawu skroniowo-żuchwowego poprzez odsuwanie kłykci od dołów stawowych
• leczenie bruksizmu
• rozluźnianie mięśni
Aparat jest dostępny w 1 rozmiarze, w wariancie przezroczystym.
Pacjent powinien nosić aparat minimum 2 godziny dziennie i bezwzględnie nocą podczas snu – jest to niezbędne dla
działania proprioceptywnego. Podczas snu, poprzez biologiczne sprzężenie zwrotne dodatnie, pacjent ćwiczy
oddychanie, poprawne układanie języka i pracę warg, dlatego noszenie aparatu w nocy jest niezbędne.
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Aparaty wspomagające leczenie aparatem stałym

PREPO-PLUS

Pozycjoner PREPO PLUS jest przeznaczony do stabilizowania pozycji zębów po zakończeniu leczenia
aparatem stałym. Został zaprojektowany przez francuskich ortodontów z myślą o jak najwyższym komforcie pacjentów.
Pozycjoner PREPO PLUS jest wytwarzany metodą wtryskową z miękkiego tworzywa typu Food Grade
(dopuszczonego do stosowania w żywności). Wyposażono go w podwójną szynę, pasującą do górnych i dolnych
łuków, która utrzymuje zęby w prawidłowej pozycji i pozwala tkankom miękkim i mięśniom przystosować się do
nowego układu zgryzu. Może także korzystnie wpłynąć na szczegóły estetyczne.

Opracowano 3 rodzaje pozycjonerów PREPO PLUS, pasujące do przypadków:
• bez ekstrakcji,
• po ekstrakcji pierwszych górnych przedtrzonowców,
• po ekstrakcji pierwszych górnych i dolnych przedtrzonowców.

Działanie aparatu
• retencja po leczeniu aparatem stałym
• prawidłowe zaguzkowanie po zdjęciu aparatu stałego
• tymczasowa retencja przed retencją stałą
• finishing po leczeniu aparatem stałym

Przeciwwskazania
• asymetria zgryzu
• wrodzony brak zawiązków siekaczy
• faza wzrostu pionowego
• bruksizm (ryzyko uszkodzenia lub przegryzienia aparatu)
Zakładanie, noszenie i higiena pozycjonera
Pacjent powinien zakładać pozycjoner zaczynając od górnych kłów – pozycjoner sam dopasuje się do pozostałych
zębów. Po założeniu pozycjonera pacjent powinien go mocno zagryźć przez 10 sekund (nie żuć), następnie zrobić
kilka sekund przerwy, znów zagryźć i powtarzać cykl przez ok. 3 minuty.
Pacjent powinien nosić pozycjoner podczas wykonywania prac domowych, czytania, oglądania telewizji, itp.
Pozycjoner należy nosić także w nocy.
UWAGA! Pozycjoner jest wykonany z delikatnego tworzywa i należy obchodzić się z nim delikatnie. Po każdym użyciu
należy opłukać go zimną wodą i delikatnie wyszczotkować z użyciem pasty do zębów. Nie wolno płukać pozycjonera
w gorącej wodzie – może to wpłynąć na jego kształt.
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N O W O Ś Ć
Aparaty wspomagające leczenie aparatem stałym

oddychania

Budowa
• tubki przewodzące, wypukłe po zewnętrznej stronie, napinające skrzydełka nosa
• tasiemka stabilizująca łącząca tubki
• zakładka stymulująca pracę przyczepów mięśniowych w obszarze skrzydełek nosa
• zewnętrzna krawędź zabezpieczająca przed obijaniem się tubek o nos
Stymulator oddychania jest przeznaczony dla pacjentów, którzy mają problemy z opadaniem skrzydełek nosa,
a w rezultacie tego z oddychaniem przez nos. Ponadto zaleca się noszenie stymulatora, gdy wymagana jest korekcja
nawyku oddychania przez usta. Stymulator usprawnia przepływ powietrza przez nos, dlatego jego noszenie łagodzi
także chrapanie i objawy bezdechu nocnego, a także zwiększa ilość tlenu dostarczanego do pęcherzyków płucnych.
Po upływie 7-9 mies. stosowania średnica nozdrzy pacjenta powinna się powiększyć, a pacjent powinien oddychać
swobodniej. Po 9 mies. od zaprzestania stosowania efekty terapii mogą zacząć zanikać. W takim wypadku zaleca się
kontynuowanie ciągłej terapii w przypadku pacjentów chrapiących, oraz wznawianie terapii na 3 mies. co pół roku
przez pacjentów, którzy mają tendencje do oddychania przez usta. Noszenie stymulatora do nosa może stanowić
doskonałe rozwiązanie dla pacjentów cierpiących na bezdech nocny. W niektórych przypadkach wskazane jest także
dodatkowo stosowanie aparatu zapobiegającego tłoczeniu języka, aby zmotywować pacjenta do oddychania nosem.
Działanie stymulatora
• Stymuluje pracę przyczepów mięśniowych w obszarze skrzydełek nosa.
• Zmniejsza opór przepływu powietrza w przewodach nosowych, co umożliwia swobodniejsze oddychanie.
• Przekształca chrząstkę nosową, harmonizując kształt piramidy nosa.
Stymulator jest dostępny w 7 rozmiarach, 2 przeznaczonych dla dzieci powyżej 5. roku życia i 5 dla dorosłych.
Stymulator należy nosić nocą podczas snu. Przed założeniem pacjent powinien wprowadzić do nozdrzy warstwę
wazeliny, aby ułatwić wprowadzenie tub do środka. Odpowiedni rozmiar stymulatora dobiera się na podstawie pomiaru
średnicy nozdrzy – średnica tuby przewodzącej musi być z nią równa. W razie wątpliwości należy wybrać mniejszy
rozmiar. Po kilku miesiącach stosowania należy wymienić stymulator na większy o 1 rozmiar. Terapię należy
kontynuować do momentu, w którym pacjent będzie mógł swobodnie stosować największy rozmiar stymulatora.
Stymulator należy trzymać z dala od źródeł ciepła – wysoka temperatura może wpłynąć na jego kształt, strukturę
i elastyczność.
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MYJKA SONICZA
Rewelacyjne urządzenie dzięki któremu pacjenci mogą z łatwością dbać
o czystość swojego aparatu (retainery, trainery, itp.) lub protezy
i jednocześnie o higienę jamy ustnej.
• czyszczenie soniczne - wysoka częstotliwość fal (6500/s) to
dokładne i skuteczne czyszczenie w krótkim czasie (5-10 min)
• zasilana dwiema bateriami bez konieczności podłączania do prądu
• niewielki rozmiar - łatwe przechowywanie i przewożenie

Tabletki Retainer Brite

®

Czyszczą i odświeżają
• Są przeznaczone do czyszczenia różnego rodzaju
retainerów, szyn, osłon na zęby i ruchomych aparatów.
• Zabijają drobnoustroje chorobotwórcze i bakterie.
• Usuwają osad.
• Nabłyszczają.

ul. Jagiellońska 66 I 03-468 Warszawa
tel./fax 22 818 53 87, 22 818 97 99, 22 618 30 50
sprzedaz@ortofan.pl I www.ortofan.pl

ul. Jagiellońska 66 I 03-468 Warszawa
tel. 22 618 03 51, kom. 510 072 273
kursy@ortofan.pl I www.kursy.ortofan.pl

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone i prawnie chronione. Przedruk materiałów lub ich publikacja online w części lub całości możliwe tylko za
zgodą autora. Cytowanie oraz wykorzystywanie fragmentów prac możliwe tylko za podaniem źródła.
Copyright by ORTO-FAN®

Czego będzie się można nauczyć?
• Jak diagnozować i leczyć problemy czynnościowe.
• Jak zacząć leczenie (jak dobrać odpowiedni aparat).
• Jak poprowadzić leczenie, aby jego większą część mogli wykonywać asystenci.
• Kiedy stosować system BWS (w połączeniu z gotowymi aparatami ortodontycznymi).
• Jak zakańczać leczenie (z zastosowaniem ekspansji łuku i zamków lub bez).
• Jak wykorzystać kilka różnych aparatów w jednej terapii.
• Jak typować pacjentów odpowiednich do leczenia czynnościowego.
• Jak powiązać dolegliwości pacjentów z zaburzeniami funkcji ssż.
Warsztaty
• Doginanie drutu w systemie BWS
• Interaktywne omawianie przypadków (jak leczyć dane przypadki)
• Program obserwacji zewnątrzustnej i wewnątrzustnej
• Dotykowe badanie ssż z badaniem postury

TYLKO

800

PLN

do 13 maja

szczegółowy opis kursu na
www.kursy.ortofan.pl

