
Важна 
информация за 
всички родители. 

Възраст  

12 до15+ год.

Направете брекетите 
си  по-ефективни и 
по-удобни.

Имате брекети ?
Инструкции за употреба: апаратите трябва да се използват 
в началото на лечението за около 2 м. и отново в края преди 
свалянето на брекетите. Носят се 2 часа всеки ден и цяла нощ , 
по време на сън. Към това пациента трябва да спазва и няколко 
прости правила, описани по-горе. И запомнете почистването на 
зъбите и брекетите е задължително след всяко хранене. 
за повече информация, посетете www.myobrace.com

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.

Т4В – трейнер система за 
лечение успоредно   
с брекети.

Трейнер сИсТема, ИзползВана  
съВмесТно с БрекеТ леченИеТо.ВъзраСТ на пациенТа –12 до15+ год.

•  T4CII – коригира между челюстните 
несъответствия и подобрява тяхното 
развитие. този трейнер е с удължени  
стени за по-добра корекция на вредните 
навици и по-ригидна конструкция за  
по-добро челюстно развитие. 

T4B2™
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T4B™

• т4В2 – предпазва от нараняване устните 
и бузите и в същото време развива 
челюстите. Всички апарати от трейнер 
системата лекуват и вредните навици.



T4B 

Намалява дискомфорта, налягането, което 
упражняват езика, бузите и устните. Лекува 
вредните навици причина за струпването на зъбите

Т4В кл.2

Корегират междучелюстното развитие

Трейнери за брекети – подобряват 
ефективността и комфорта. 

работи ли Трейнер – 
системата?
трейнер системата за брекети представлява цяла серия 
от миофункционални апарати, създадени да работят 
успоредно с брекетите, за да подобрят развитието на 
челюстите и да отстранят вредните навици,причина 
за рецидив. те подобряват комфорта на пациента при 
поставянето на брекетите.

Всички апарати от тази система подпомагат подреждането 
на зъбите и развитието на челюстите чрез: 

• Правилно позициониране на езика.

•  Правилно преглъщане, без напрежение в устните и 
околоустните мускули, което е причина и за струпването 
на предните зъби.

•  развитие на правилно дишане – през носа е много 
важно за правилното лицево развитие,общото здраве и 
благополучие.

оТ 12 до 15+ годишна ВъзраСТТрейнер сИсТема успоредно с БрекеТ леченИе.

Лечение с брекети:
Брекетите са все още най-ефективното средство за 
подреждането на зъбите, но въпреки това те не са насочени 
към проблемите, довели до струпването. Много ортодонтски 
проблеми, в частност струпани зъби и недоразвита долна 
челюст, са резултат от вредни навици – устно дишане и 
позициониране на езика между зъбите. ако тези навици 
не се отстранят  лечението се удължава и след свалянето 
на брекетите, зъбите ще се струпат отново (познато 
като рецидив). рецидив може да се получи дори и след 
използване на най-добрите ретейнери.

Как можете да получите  
най-доброто по време  
на брекет – лечение.
Компанията за миофункционални изследвания е основан 
през 1989 г. от д-р Крис Фарел (сидни), за да даде едно по 
ефективно решение при децата с ортодонтски проблеми.

Компанията създава апарати, които не само подреждат 
зъбите, но и лекуват причините, водещи до тяхното 
струпване.

Лекувайки вредните навици с миофункционални апарати 
по време на лечението, позволяват на брекетите  да 
работят много по-ефективно, като редуцират налягането от 
езика, бузите и устните върху брекетите. Веднъж след като 
лошите навици се отстранят, се очакват много по-стабилни 
резултати във времето.

основната цел на лечението е да се постигне правилно 
подреждане на зъбите с дългосрочна стабилност – без 
използването на ретенция. Лекувайки причините, довели 
до струпването на зъбите се подобрява общото здраве и се 
дава възможност децата да развиват целия си генетичен 
потенциал. трейнер – лечението изисква много по-голямо 
сътрудничество от страна на децата, в сравнение с брекет 
лечението, но има и много по-големи предимства.

за повече информация се обърнете към вашия лекар или 
посетете сайта myobrace.com.

•  с допълнителен слот за брекетите.
• палче за езика – определящо 

позицията на езика.
• ретрактор за устни – трениращ 

устните.

  т4В2 включва слот за брекети, 
палче за езика, разширен 
ретрактор за устни заедно със :

• удължени стени - за по-добър 
контрол върху вредните навици.

•  здрава конструкция – за по-добро 
челюстно развитие.

апаратът позиционира езика на  
правилното място – в областа на горната  
част на устната кухина.

 • The Correct Spot


