
•	 	Струпване	в	резултат	на	недоразвита	долна	
челюст.

•	 	Друга	причина	е	неправилното	преглъщане.
•	 	Устното	дишане	е	причина	за	неправилно	

лицево	развитие.

Преди

•	 	Подреждане	на	забите	след	като	се	
развиваправилно	долната	челюст.

•	 	Подобряване	на	лицевата	симетрия	след	
отстраняването	на	устното	дишане.

•	 	Пасивно	разширяване	на	зъбните	дъги,	след	
промяна	позицията	на	езика.

След

За	повече	информация	посетете	сайт	www.myobrace.com
MYOBRACE®	BY	MYOFUNCTIONAL RESEARCH CO.

Важна  
информация за  
всички родители.

ВъЗраСт	от			

5 до 8 гоДини

Какви	са	
възможностите	
за	лечение	?

Ваше дете има 
криви зъби.

трейнер	система	отстранява	вредните	навици	на	детето.	Могат	да	
постигнат	много	добри	резултати,	ако	се	следват	няколко	прости	
стъпки,	При	лечението	с	трейнер	система	–носене	на	апарата	
2	часа	на	ден	и	цялата	нощ	по	време	на	сън.При	спазване		на	
правила	могат	да	бъдат	избегнати	брекети	и	ваденето	на	зъбите.	
Започнете		възможно	най-рано	за	добри	резултати.

Стъпки при корегирането на 
зъбното и лицево развитие.
•  допрени една към друга устна освен при 

говор.	

•	 дишане през носа за правилно развитие 
на долната и горната челюст и за 
постигане на правилна захапка.

•	 Без напрежение в устните и околоустните 
мускули по време на преглъщане, което 
ще позволи на предните зъби да се 
подредят правилно.

Клиничен случай, лекуван 
с трейнер система

Трейнер СиСТемаВъзраСт от 5 до 8 години.
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a	Всички	апарати	трябва	да	се	използват	минимум	
1	час	през	деня	и	цяла	нощ	по	време	на	сън.

T4K  трейнер

Действа	върху	причините	за	криви	зъби	и	недоразвити	
челюсти	чрез	корегиране	на	лошите	навици.

Как работи трейнер система ?
трейнер	система	състои	от	серия	MRC	апарати,	
предназначени	за	премоделиране	на	устната	
мускула-тура	и	правилно	подреждане	на	зъбната	
редица.тези	апарати	действат	подреждайки	зъбите	и	
развивайки	челюстите.
•	 	Приучавайки	езика	да	заеме	правилна	позиция	в	

горната	челюст.
•	 	Съдействие	при	корегирането	механизма	

на	преглъщане,	тъй	като	е	от	значение	за	
струпването	на	зъбите.

•	 	Карайки	пациента	да	диша	през	носа	–	меха-

низъм	от	съществено	значение	за	развити-ето	на	
лицевия	профил	и	общото	здравословно	състояние.	
апаратите	на	тази	система	са	моделирани	Също	
така	и	да	оказват	леки	сили	върху	струпаните	
зъби	–	ежедневната	им	употреба	води	до	правилно	
подреждане	на	предните	зъби;	моделиране	на	
зъбната	дъга	и	всичко	това	заедно	с	подобряване	
на	лицевата	симетрия.	Чрез	премахване	на	лошите	
навици	се	дава	възможност	да	се	разгърне	целия	
растежен	потенциал	на	вашето	дете.

Подходящо за деца от 5 до 8 год.Трейнер СиСТема

Какви са възможностите  
за лечение ?
днес повечето деца са със струпани зъби или 
неправилно развити челюсти. Съвременните 
изследования сочат, че дишането през устата, 
смученето на езика и неговото неправилно 
позициониране, непра-вилното преглъщане 
и смучането на пръст –известни като лоши 
миофункционални нави-ци – са всъщност  
истинската причина за неправилно подреждане  
на зъбите. тези навици ограничават и развитието  
на челюс-тите. тези навици ограничават и  
развитието на челюстите. тези причини не могат  
да бъдат коригирани с фиксираните апарати.

За	повече	информация	www.aso.org.au/Docs/Orthodontics/Risks

дали лечението  с фиксирана 
техника е единственото 
възможно решение?
Компанията		за	Миофункционални	изсле-дования	
(MRC)	е	основана	1989	г.	от	Д-р	Крис	Фарел(BDS-
Сидни)	0с	цел	откри-Вайки	по-ефективни	начини	за	
решаване	на	ортодонтските	проблеми	при	децата.
апара-тите	от	MRC	са	проектирани	така,	че	не	само	да	
подредят	зъбите,	но	също	така	да	отстранят	причините,	
водещи	до	неправилното	подреждане	на	зъбите,	
каквито	са	лошите	орални	навици	–	устното	дишане,	
неправилното	преглъщане	и	смучането	на	пръст.	За	
разлика	от	традиционната	ортодонтия,	основната	цел	
на	компанията	за	миофункционални	изследования	е	
насочена	към	правилно	подреждане	на	зъбите	за	цял	
живот	–	без	използването	на	брекети	и	ретайнери.
акцентирайки	върху	причините	за	струпвания	на	
зъбите,	се	подобрява	и	общото	здраве	на	пациента	и	
се	дава	възможност	на	детския	организъм	да	разгърне	
целия	си	генетичен	потенциал.	това	лечение	изисква	
много	повече	съдействие	от	страна	на	децата	и	техните	
родители,	в	сравнение	с	фиксираните	апарати,	но	има	и	
много	по-големи	предимства.	За	повече	информация	се	
обърнете	към	вашия	лекуващ	стоматолог.

•	 Зъбен	слот	за	подреждане	на	предните	зъби.
•	 Палче	за	езика	определящо	правилната	позиция.
•	 ретрактор	за	долната	устна	–	понижава	

налягането	върху	долната	челюст.

Правилно подредени или струпани зъби.

Функцията	на	езика,	бузите	и	устните	определя	
зъбната	позиция.	Правилно	лицево	развитие	зависи	
от	правилната	функция	на	дишането	през	носа.	

Струпване в  
горна челюст

нормално развита  
горна челюст

Забележка : зъбния размер не се променя.

1 	 Позиционира	езика	на	
правилното	място.

2 	 Подрежда	зъбите	и	
развивачелюстите.

3 	 регулира	дишането		
през	устата.

4 	 Подобрява	зъбното	и	
лицево	развитие.

носенето на трейнер:

1

2
3

4


