
Płytki przedsionkowe 



od 2. do 4. roku życia

Budowa:
• osłona na zęby,
• zakładka do zagryzania zębów trzonowych – zapewnia prawidłowe ułożenie smoczka w ustach,
• 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 trady-
cyjnego 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 szkodli-
wego 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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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 stan-
dardowej 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 elimi-
nuje 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 dziec-
ka 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 pod-
czas 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 oddycha-
nia 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 pod-
niebieniu.

Wskazania:
• nieprawidłowa pozycja języka w spoczynku,

• nieprawidłowe połykanie,

• wady wymowy,

• wypływanie śliny przez otwarte usta.
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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 logope-
dów. 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.

Budowa:
• osłona na zęby,
• zakładka do zagryzania zębów trzonowych – daje zębom “zajęcie” i 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.

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®

ORTO-FAN® jest wyłącznym dystrybutorem płytek przedsionkowych firmy Dr. Hinz w Polsce

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 

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU


