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P R Z E G L Ą D  A P A R A T U  I  P R O T O K O Ł U

Aparat Myotalea®  
Lip Seal Trainer 

Firma MRC wprowadziła System Aparatów Miofunkcjonalnych do ortodoncji miofunkcjonalnej i leczenia TMJ w 1989 
roku. System Myobrace® pojawił się w 2006 roku, obejmując Dynamicore™ do aktywnego rozwoju łuku.

W 2019 r. seria Myotalea® stanowi nowy postęp w aktywnym leczeniu miofunkcjonalnym w 
ortodoncji, zaburzeniach TMJ i zaburzeniach oddychania w czasie snu (BDS).

P I E R W S Z Y  N A  Ś W I E C I E  S Y S T E M  A P A R A T U  M I O F U N K C J O N A L N E G O

POPRAWIA SIŁĘ MIĘŚNI JĘZYKA, 
UST, ŻUCHWY I GARDŁA

Aparat 
Myotalea® TLJ

Aparat Myotalea® 
Lip Trainer™



„Aktualne piśmiennictwo wykazuje, że terapia 
miofunkcjonalna obniża wskaźnik bezdechu i spłycenia 
oddechu o około 50% u dorosłych i 62% u dzieci. Najniższe 
nasycenia tlenem, chrapanie i senność ulegają poprawie 
u dorosłych. Terapia miofunkcjonalna może służyć jako 
uzupełnienie innych terapii obturacyjnego bezdechu 
sennego.” 1

Firma Myofunctional Research Co. (MRC ) wprowadziła 
Działania Myobrace w 2010 r. w celu poprawy skuteczności 
i uzupełnienia systemu Myobrace® o serię uproszczonych 
ćwiczeń oddechowych, języka, warg i połykania. Chociaż 
zarówno systemy Myobrace®, jak i Myosa® służą do 
wykształcenia oddychania przez nos, prawidłowej pozycji 
warg i języka, wykazano również, że poprawiają funkcje 
mięśni jamy ustnej,2 są one mniej skuteczne w poprawie siły 
tych mięśni.

Częstym objawem u pacjentów zgłaszających się do 
leczenia ortodontycznego, dysfunkcji stawu skroniowo-
żuchwowego (TMJ) i snu z zaburzeniami oddychania 
(BDS) jest osłabienie mięśni języka, wargi i żuchwy.3 
Niewystarczające napięcie i zapadanie się górnych dróg 
oddechowych (gardła i nadgnykowych) są również częstymi 
objawami w BDS.4

W celu rozwiązania tych problemów zastosowano techniki 
terapii miofunkcjonalnej (MFT) i chociaż MFT jest skuteczna, 
jest obarczona tymi samymi ograniczeniami efektywności 
co w przeszłości, w szczególności słabym wskaźnikiem 
przestrzegania zaleceń przez pacjenta i nieprzewidywalnymi 
wynikami.5

WPROWADZENIE NOWEGO 
PARADYGMATU W TERAPII 
MIOFUNKCYJNEJ

Oddychanie ustami jest główną przyczyną 
wad zgryzu, zaburzeń TMJ i zaburzeń snu.

Każda metoda leczenia, która ma na celu skorygowanie 
wad zgryzu, TMJ i BDS, musi obejmować poprawę siły i 
napięcia mięśni w ramach zapewnianego leczenia. Aparaty 
miofunkcjonalne do ćwiczeń języka i warg MRC (Myotalea®) 
zostały zaprojektowane w celu jednoczesnego zwiększenia 
siły mięśni warg, języka, żuchwy i mięśni nadgnykowych w 
jednym zintegrowanym systemie.

Ponadto, po raz pierwszy brak siły mięśni gardłowych i 
nadgnykowych, które są przyczyną zapadania się dróg 
oddechowych, może zostać rozwiązany za pomocą 
ćwiczenia zmiany nachylenia głowy w aparatach TLJ i TLP.

„Obturacyjny bezdech senny wynika ze zmniejszonego 
napięcia mięśni górnych dróg oddechowych podczas snu i 
związanego z tym zapadania się mięśni w gardle. Dotyczy to 
szczególnie mięśnia bródkowo-językowego, zewnętrznego 
wystającego mięśnia języka.” 6

Myotalea® TLJ 
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Kolory TLJ: Zielony, Przeźroczysty

Rozmiary TLJ: Mały, Średni, Duży



WPROWADZENIE NOWEGO PAR ADYGMATU W TER API I  MIOFUNKCYJNEJ

PIERWSZY NA ŚWIECIE  
AKTY WNY MIOFUNKCJONALNY  
APARAT DLA JAMY USTNEJ

Wszyscy pacjenci z wadami zgryzu, BDS, 
zaburzeniami TMJ i problemami ze wzrostem 
twarzoczaszki mają niewystarczającą siłę mięśni 
języka, warg i żuchwy. Mięśnie te są ważne dla 
optymalnego wzrostu i funkcji pacjenta. Konieczne są 
ukierunkowane ćwiczenia, aby skorygować osłabienie 
mięśni, które wynika z lat nieużywania.

Aparat Myotalea® TLJ jest pierwszym na świecie 
aktywnym wewnątrzustnym aparatem miofunkcjonalnym, 
zaprojektowanym specjalnie do wzmacniania mięśni 
języka, wargi, żuchwy, gardła i nadgnykowych. Wraz z 
pojawieniem się Myotalea® TLJ specjaliści mają teraz 
możliwość poprawy uszczelnienia warg, siły mięśni 
języka, gardła i nadgnykowych, a także przejścia do 
oddychania przez nos przy jednym łatwym w użyciu 
zintegrowanym systemie aparatów.

Myotalea® TLJ umieszczony 
w ustach pacjenta.

MYOVOSA ® - 
DLA PACJENTA 
PRZEWLEKLE 
ODDYCHAJĄCEGO PRZEZ 
USTA
Pacjenci przewlekle oddychający przez usta mogą czasami 
mieć trudności z utrzymaniem aparatów Myobrace® i 
Myosa® przez noc. Nowa funkcja przedstawiona w aparacie 
Myotalea® TLJ umożliwia lekarzowi skuteczne leczenie tych 
pacjentów przed użyciem aparatów Myobrace® i Myosa®.

Funkcja MYOVOSA® w aparacie TLJ umożliwia pacjentom 
przewlekle oddychającym przez usta przejście na 
oddychanie przez nos poprzez okresowe zamykanie ust 
na otworze, podczas gdy TLJ otwiera drogi oddechowe, 
wysuwając żuchwę i zmieniając otwarcie zgryzu. Jeśli 
jest używany do tego celu, TLJ jest przepisywany na 
1 godzinę dziennie w stanie czuwania. 1-2 miesiące 
codziennego użytkowania pozwolą pacjentowi z przewlekłym 
oddychaniem przez usta utrzymać aparat Myobrace® lub 
Myosa® przez noc.

Sprężyny 
powietrzne TMJ

Myotalea® TLJ - Przekrój

Myotalea® TLJ 

FUNKCJE APARATU
•	 Rurka dociskająca wargi wzmacnia mięśnie 

ust, co poprawia ich uszczelnienie i tym 
samym ułatwia oddychanie przez nos. 

•	 Rurka dociskająca język poprawia siłę i 
pozycję języka.

•	 Sprężyny powietrzne TMJ poprawiają 
funkcjonowanie TMJ i powiązanych mięśni.

•	 Otwór o mio-zmiennym kącie otwarcia  
(MYOVOSA®) pomaga pacjentowi w przejściu 
z oddychania przez usta na oddychanie przez 
nos.

ZASTOSOWANIA
 ✔ Stosowany podczas leczenia Myosa® u dzieci 

i dorosłych.
 ✔ Stosowany podczas oddychania za pomocą 

Myobrace® i aktywności językowych.
 ✔ Stosowany jako uzupełnienie terapii 

miofunkcjonalnej, gdy potrzebna jest siła 
warg, języka, żuchwy i mięśni gardła.

 ✔ Zmiana odchylenia głowy poprawia siłę 
mięśni nadgnykowych i gardła.

Rurka dociskająca 
wargi

Rurka dociskająca język

Otwór o zmiennym  
kącie otwarcia  
MYOVOSA®



APARAT DLA JĘZYK A, UST I 
ŻUCHW Y (TLJ)

Myotalea® TLJ to aktywny aparat miofunkcjonalny stosowany 
do wzmacniania mięśni języka, warg i żuchwy. Dodatkowe 
ćwiczenia są również ukierunkowane na mięśnie dróg 
oddechowych, które zwykle są słabe u pacjentów z objawami 
zaburzeń oddychania w czasie snu (BDS). Jest to niezbędny 
element miofunkcjonalnych terapii ortodontycznych, BDS i 
TMJ.

TLJ ma wiele funkcji, które pomagają w
korekcie dysfunkcyjnych nawyków tkanek miękkich
obejmując :

•	 Nawykowe oddychanie przez usta
•	 Usta otwarte w pozycji spoczynkowej
•	 Niska pozycja spoczynkowa języka
•	 Brak siły w mięśniach gardła i dróg oddechowych
•	 Nieprawidłowy wzór połykania

INSTRUKCJE UŻYCIA
Zaleca się, aby aparat Myotalea® TLJ był początkowo 
stosowany przez około 3 minuty dwa razy dziennie, aby 
w pełni wykorzystać jego możliwości w zakresie ćwiczeń 
mięśniowych. Ta prosta sekwencja pomoże w poprawie 
siły i napięcia mięśni. Należy dążyć do wydłużenia  
zalecanego czasu stosowania w oparciu o swoje 
aktualne możliwości funkcjonalne. Ważne jest, aby rzucić 
wyzwanie sobie i zmusić mięśnie do zmęczenia, aby 
zacząć budować siłę i napięcie.
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JĘZYK
Dociśnij i 
przytrzymaj język
• Umieść aparat TLJ 

w jamie ustnej, rurką 
dociskającą język 
skierowaną do góry.

• Ściśnij rurkę 
dociskającą język 
między językiem a 
podniebieniem.

• Przytrzymaj 
na 3 oddechy, 
jednocześnie 
utrzymując usta 
razem i oddychając 
lekko przez nos.

• Zmiana pochylenia 
głowy* 

USTA 
Dociśnij i 
przytrzymaj wargi
• Umieść aparat TLJ w 

jamie ustnej, a rurkę 
dociskającą wargi 
pomiędzy wargami.

• Przyciśnij mocno 
usta i ściśnij rurkę 
dociskająca wargi.

• Przytrzymaj na 3 
oddechy, jednocześnie 
utrzymując usta razem 
i oddychając lekko 
przez nos.

• Zmiana pochylenia 
głowy*

ŻUCHWA
Dociśnij i 
przytrzymaj 
żuchwę
• Umieść aparat TLJ 

w jamie ustnej, 
wygodnie ustawiając 
zęby.

• Lekko zagryź po obu 
stronach aparatu, 
ściskając sprężyny 
powietrzne.

• Przytrzymaj na 3 
oddechy, jednocześnie 
utrzymując usta razem 
i oddychając lekko 
przez nos.

• Zmiana pochylenia 
głowy*

1 1

2 2

JĘZYK

JĘZYK

*ZMIANA POCHYLENIA GŁOWY: Przechyl głowę do tyłu podczas 
wykonywania ćwiczeń w celu poprawy siły mięśni gardła i dróg oddechowych.
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WSKAZANIA DO UŻYCIA
Aparat Myotalea® TLJ zapewnia 
leczenie pacjentów z objawami 
zaburzeń oddychania w czasie 
snu i dysfunkcją stawów żuchwy. 
Pacjenci ze słabym napięciem 
mięśni w języku, wargach, 
żuchwie, gardle lub drogach 
oddechowych kwalifikują się 
do leczenia Myotalea®.

SEKWENCJA PRZEPŁYWU
Jeśli zaleci to lekarz, ćwiczenia te można łączyć, aby 
utworzyć sekwencję przepływu ćwiczeń w następujący 
sposób:

Jednocześnie 
Dociśnij i przytrzymaj język 
 Dociśnij i przytrzymaj wargi 

(3 oddechy)

Dociśnij i przytrzymaj język 
(3 serie)

Dociśnij i przytrzymaj wargi 
(3 serie)

Dociśnij i przytrzymaj żuchwę 
(3 serie)

Jednocześnie 
Dociśnij i przytrzymaj język 
 Dociśnij i przytrzymaj wargi 

(3 oddechy)

TECHNIKA ZAAWANSOWANA 
ZMIANA POCHYLENIA GŁOWY 
Powtórz kroki z pozycją 
pochylenia głowy. Stosując 
tę zmianę nie powinien 
wystąpić dyskomfort w 
głowie, szyi, szczęce i 
żuchwie. 

WZMACNIA MIĘŚNIE 
JĘZYKA, UST I ŻUCHWY

Kolory TLJ: Zielony, Przeźroczysty Rozmiary TLJ: Mały, Średni, Duży



APARAT DOCISK AJĄCY JĘZYK I
WARGI (TLP) 
Myotalea® TLP był prekursorem aparatu TLJ i działa w podobny sposób, 
bez ćwiczeń TMJ. Lekarze, którzy nie mają uprawnień na przepisywanie 
aparatów wewnątrzustnych, mogą nadal stosować TLP podczas różnych 
faz terapii, obierając za cel mięśnie warg, języka i gardła. TLP jest mniej 
skuteczny i trudniejszy w użyciu niż TLJ. TLP może  być stosowany jako 
alternatywa w przypadku gdy TLJ nie jest dostępny.

DLA MOCNIEJSZYCH 
UST I JĘZYKÓW

INSTRUKCJE UŻYCIA
Jeśli zaleci to lekarz, ćwiczenia te można łączyć, aby utworzyć 
sekwencję przepływu ćwiczeń w następujący sposób:

Otwór na pasek 
mocujący

Uchwyt
DOCISK JĘZYKOWY DOCISK WARGOWY

Dla pacjentów, którzy 
mają trudności z 
ukończeniem ćwiczeń z 
TLP-H.

TLP-S (WERSJA MIĘKKA) TLP-H (WERSJA TWARDA)
Pacjenci przechodzą na 
twardszy TLP-H, aby 
dodatkowo zwiększyć siłę 
języka i wargi.

DWA POZIOMY SIŁY

FUNKCJE APARATU
•	 Rurka dociskająca stosowana pomiędzy mięśniami 

warg poprawia ich uszczelnienie i tym samym ułatwia 
oddychanie przez nos.

•	 Rurka dociskająca zastosowana między językiem a 
podniebieniem poprawia siłę i pozycję języka.

•	 Zmiana pochylenia głowy, w połączeniu z dociskaniem 
języka w kroku 2 ćwiczenia Dociśnij i przytrzymaj 
język poprawia siłę mięśni nadgnykowych i 
gardłowych.

ZASTOSOWANIA
 ✔ Może być stosowany w przypadku wszystkich 

tych samych wskazań co TLJ, z wyjątkiem 
ćwiczeń stawów żuchwy.

 ✔ Prostsza alternatywa dla aparatu TLJ.
 ✔ Może być stosowany jako aparat wspomagający 

terapię miofunkcjonalną.
 ✔ Odpowiedni dla lekarzy, którzy nie mogą używać 

aparatów wewnątrzustnych.

TECHNIKA ZAAWANSOWANA ZMIANA POCHYLENIA GŁOWY 
Powtórz kroki z pozycją pochylenia głowy. Stosując tę zmianę nie powinien wystąpić dyskomfort w głowie, szyi, szczęce i żuchwie. 

Dociśnij i 
przytrzymaj 

język 
(5 oddechów)

Dociśnij i 
przytrzymaj 

wargi 
(5 oddechów)

Aktywne 
dociskanie 

warg 
(5 serie)

Dociśnij i 
przytrzymaj 

wargi 
(5 oddechów)

Dociśnij i 
przytrzymaj 

język 
(5 oddechów)

Aktywne 
dociskanie 

języka 
(5 serie)

Kolory TLP:  
Niebieski, Przezroczysty

Rurka dociskająca



INSTRUKCJE UŻYCIA

APARAT 
LIP TRAINER™  (LT) 

SIŁA WARG

Lip Trainer™ należy stosować przez 5 minut dwa razy 
dziennie.

1.	 Przymocuj pasek do Lip Trainer™, popychając go 
do góry przez otwór w zakładce Myobrace®.

2.	 Następnie wciśnij go w dół przez otwór na pasku. 
Pociągnij koniec paska, aby go zamocować.

3.	 Włóż Lip Trainer™ ze zderzakami w dolnej 
części.

4.	 Zamknij usta nad Lip Trainer™, przytrzymaj 
pasek i pociągnij go poziomo, jednocześnie 
mocno zaciskając usta.

5.	 Jeśli Lip Trainer™ wypadnie, włóż go z powrotem 
do ust i użyj wystarczającej siły, aby usta 
utrzymały Lip Trainer™ na swoim miejscu.

6.	 Modyfikuj ćwiczenie, pociągając pasek lekko w 
górę, a następnie lekko w dół, aby indywidualnie 
wzmocnić górne i dolne wargi.

7.	 Powtarzaj to ćwiczenie przez 5 minut.

Myotalea® Lip Trainer™ został zaprojektowany w celu uzyskania odpowiedniego 
uszczelnienia warg i wzmocnienia mięśni warg. Wielu pacjentów wykazuje oznaki 
niekompetencji warg i słabego napięcia mięśni wokół mięśnia okrężnego ust. Lip 
Trainer™ poprawia uszczelnienie warg, a także wzmacnia i rozciąga mięśnie warg, 
eliminując nadmierną aktywność mięśnia bródkowego podczas połykania. Można 
go stosować na dowolnym etapie leczenia MyobraceMyobrace® lub Myosa®. Szczególnie 
ważne jest zakończenie uszczelnienia warg i korekcji oddychania przez nos 
pod koniec leczenia Myobrace® i przez cały czas leczenia 
Myosa®.

FUNKCJE APARATU
•	 Idealny kształt łuku doskonale dopasowuje się do 

mięśnia okrężnego ust i pomaga wzmocnić mięsień.
•	 Pasek mocujący pozwala pacjentowi ciągnąć aparat 

w wielu kierunkach i umożliwia indywidualny trening 
mięśni warg.

•	 Zderzak wargowy zapewnia sprzężenie zwrotne 
z mięśniami dolnej wargi, dzięki czemu mięsień 
bródkowy nie ulega aktywacji podczas przełykania 
śliny przez pacjenta. 

ZASTOSOWANIA
	✔ Nadaje się na każdym etapie leczenia Myosa® 

lub Myobrace®, szczególnie w celu zakończenia 
leczenia.

	✔ Pomaga wzmocnić mięsień okrężny ust.
	✔ Pomaga dezaktywować mięsień bródkowy podczas 

połykania przez pacjenta.
	✔ Odpowiedni dla pacjentów z niekompetentnymi 

ustami w celu uzyskania szczelnie zamkniętych 
warg.

	✔ Pomaga w przejściu na oddychanie przez nos 
poprzez rozwiązanie problemu niekompetencji warg.

	✔ Może być stosowany jako aparat wspomagający 
terapię miofunkcjonalną.

DWA APARATY W JEDNYM

Lip Seal 
Trainer

Lip Trainer™

Idealny kształt łuku

Zderzak wargowy

Pasek mocujący ma podwójne 
zastosowanie, gdy jest używany jako  
Lip Seal Trainer

Kolory Lip Trainer™: 
Niebieski, Różowy, Przezroczysty



APARAT 
LIP SEAL TRAINER (LST)

USZCZELNIENIE WARG

Myotalea® Lip Seal Trainer to nasadka dołączana wraz z Lip 
Trainer™ i mocowana do paska mocującego, dzięki czemu 
pacjent może pociągnąć Lip Trainer™ w różnych kierunkach, 
trenując mięśnie w okolicach jamy ustnej.

Może jednak służyć jako samodzielny aparat stosowany 
w celu poprawy uszczelnienia warg i wytrzymałości. W 
zestawie jednego aparatu znajduje się łopatka Lip Seal 
Spade i płytka do treningu Training Board.

Trzymając Lip Seal Spade lub Training Board między 
wargami, pacjent ćwiczy nawykową pozycję warg, które mają 
być uszczelnione. Można go również używać w połączeniu 
z aparatem Myobrace® lub Myosa® w celu zwiększenia 
trudności. Gdy pacjent z łatwością przytrzymuje Training 
Board między ustami, może spróbować przytrzymać Lip Seal 
Spade między ustami, co wymaga dodatkowego napięcia i 
siły, zapewniając zaawansowany trening.

FUNKCJE APARATU
•	 Training Board to funkcja dla początkujących 

służąca do trenowania postawy uszczelnienia 
wargowego.

•	 Lip Seal Spade to zaawansowana funkcja do 
trenowania pozycji uszczelnienia warg.

•	 Można połączyć z Lip Trainer™, aby zwiększyć siłę 
warg i zapewnić trening postawy. 

ZASTOSOWANIA
 ✔ Służy do treningu warg powodując ich zamykanie 

aparatów Myobrace® lub Myosa®.
 ✔ Nadaje się również do trenowania zwykłej pozycji 

szczelnie zamkniętych warg bez aparatu Myobrace® 
lub Myosa®.

 ✔ Pomaga dezaktywować mięsień bródkowy podczas 
szczelnego zamykania warg.

 ✔ Może być stosowany jako aparat wspomagający 
terapię miofunkcjonalną.

INSTRUKCJE UŻYCIA
Zaleca się, aby najpierw użyć Lip Seal Trainer w 
połączeniu z aparatem Myobrace®. 

1.	 Umieść Lip Seal Trainer między 
wargami, tak aby koniec dotykał 
aparatu Myobrace®, a następnie 
delikatnie zamknij wargi na tyle, 
aby je przytrzymać. Kontynuuj 
to przez 10 minut podczas 
noszenia aparatu Myobrace®.

2.	 Wyjmij aparat Myobrace® 
i używaj Lip Seal Trainer 
osobno przez kolejne 
2 minuty. Połącz z 5 
minutami stosowania 
Lip Trainer™ dwa razy 
dziennie lub zgodnie z 
instrukcją lekarza.
Instrukcje te mogą się 
różnić w zależności od 
indywidualnych potrzeb 
wskazanych przez 
lekarza.

Lip Trainer™

Lip Seal Spade

Podwójne 
zastosowanie: 

działa jak pasek 
mocujący dla  
Lip Trainer™

Training Board

Training 
Board

Lip Seal
Spade

W KOMPLECIE Z KAŻDYM 
APARATEM LIP TRAINER™

Kolory Lip Seal Trainer: 
Niebieski, Różowy, Żółty, Przezroczysty



SEKWENCJA APARATU

USA
Ph: +1 909 587 4940
Fax: +1 909 945 3332
Toll Free: 866 550 4696
usa.hq@myoresearch.com

PRODUKT CHRONIONY PATENTAMI NA CAŁYM ŚWIECIE, WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE MYORESEARCH.COM

EUROPA
Ph: +31 416 651 696
Fax: +31 416 652 745
Toll Free: 00 800 6962 7223
europe.hq@myoresearch.com

AUSTRALIA – BIURO GŁÓWNE
Ph: +61 7 5573 5999
Fax: +61 7 5573 6333 
Toll Free: 1800 074 032 
australia.hq@myoresearch.com

TALEA GREY
CMYK  0 / 0 / 0 / 60
RGB  128 / 130 / 133
HEX  808285
BLACK 60%  

TALEA PINK
CMYK  0 / 80 / 58 / 0
RGB  241 / 91 / 93
HEX  F15B5D

MYOSA DARK BLUE
CMYK  76 / 26 / 0 / 67
RGB  0 / 69 / 101
HEX  004565
PANTONE  303  

MYOSA MEDIUM BLUE
CMYK  85 / 24 / 0 / 50
RGB  0 / 89 / 130
HEX  005982
PANTONE  7691

BLACK
CMYK  0 / 0 / 0 / 100
RGB  0 / 0 / 0
HEX  000000
BLACK  100%   

MRC BLUE
CMYK  85 / 24 / 0 / 0
RGB  0 / 150 / 214
HEX  0096D6
PANTONE  2925

TALEA GREY
CMYK  0 / 0 / 0 / 60
RGB  128 / 130 / 133
HEX  808285
BLACK 60%  

TALEA PINK
CMYK  0 / 80 / 58 / 0
RGB  241 / 91 / 93
HEX  F15B5D

MYOSA DARK BLUE
CMYK  76 / 26 / 0 / 67
RGB  0 / 69 / 101
HEX  004565
PANTONE  303  

MYOSA MEDIUM BLUE
CMYK  85 / 24 / 0 / 50
RGB  0 / 89 / 130
HEX  005982
PANTONE  7691

BLACK
CMYK  0 / 0 / 0 / 100
RGB  0 / 0 / 0
HEX  000000
BLACK  100%   

MRC BLUE
CMYK  85 / 24 / 0 / 0
RGB  0 / 150 / 214
HEX  0096D6
PANTONE  2925
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USTANOWIENIE ODDYCHANIA PRZEZ NOS ROZPOCZNIJ  KOREKTĘ ODDYCHANIA 
PRZEZ NOS I  POZYCJI  JĘZYKA

ROZPOCZNIJ  KOREKTĘ ODDYCHANIA 
PRZEZ NOS I  POZYCJI  JĘZYKA

KONTYNUUJ ODDYCHANIE PRZEZ NOS I 
KOREKTĘ POZYCJI  JĘZYKA

KONTYNUUJ ODDYCHANIE PRZEZ NOS I 
KOREKTĘ POZYCJI  JĘZYKA

ZAKOŃCZ KOREKTĘ ODDYCHANIA PRZEZ 
NOS I  POZYCJI  JĘZYKA

ZAKOŃCZ KOREKTĘ ODDYCHANIA PRZEZ 
NOS I  POZYCJI  JĘZYKA

RETENCJA

EKSPANSJA ŁUKU

Korzystanie z aparatów Myotalea®, jak pokazano poniżej, stanowi przykład zalecanego czasu i kolejności używania. Można 
je jednak stosować w dowolnym dodatkowym czasie podczas leczenia na podstawie oceny lekarza. Aparaty Myobrace®, 
Myosa® i TMJBDS® zajmują się oddychaniem, pozycją warg i języka, a aparaty Myotalea® dotyczą siły i funkcji mięśni. 
Aparaty Myotalea® zostały zaprojektowane tak, aby uzupełniać czynności funkcjonalne i oba powinny być wprowadzane 

jednocześnie.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentem protokołu MRC i weź udział w kursie MRC.

Aparat TLJ jest początkowo używany 
do wspomagania oddychania przez 
nos i poprawy siły języka. Zarówno 
LT, jak i LST służą do ustalenia 
prawidłowego połykania i uszczelnienia 
wargi oraz finalizowania każdej korekcji 
miofunkcjonalnej. Seria Myobrace® K 
jest tutaj używana jako ilustracja, ale 
powyższy przykład sekwencji Myotalea® 
dotyczy wszystkich sekwencji aparatów 
Myobrace®. 

Aparat TLJ jest używany od początku 
leczenia, aby pomóc w oddychaniu przez 
nos, poprawić mięśnie nadgnykowe i 
skorygować siłę języka. Aparaty LT i 
LST są używane od drugiego miesiąca 
leczenia w celu ustalenia prawidłowego 
połykania i uszczelnienia warg.

Aparat TLJ jest używany od 
początku leczenia w celu ułatwienia 
oddychania przez nos, poprawy mięśni 
nadgnykowych, poprawy siły języka i 
ćwiczenia mięśni żuchwy. Aparaty LT i 
LST są używane od drugiego miesiąca 
leczenia w celu ustalenia prawidłowego 
połykania i uszczelnienia warg.


