
Wskazania do zastosowania

Dzieci najszybciej rozwijają się od drugiego do piątego roku życia. W tym okresie następuje 70% ogólnego rozwoju twarzy i szczęk dziecka.
Naturalna tendencja do żucia rożnych przedmiotów jest ważnym odruchem, który zapewnia maluchowi ćwiczenia niezbędne      do        prawi-
dłowego rozwoju szczęki. W tym samym celu ludzie pierwotni sięgali po twarde pokarmy, kości i surowe warzywa.  Mimo instynktownie
występujących u dzieci skłonności do żucia stanowiących stymulację rozwoju szczęk, współczesna dieta nie spełnia wymogów zdrowotnych
i  prowadzi często do problemów związanych z rozwojem twarzy i szczęk. 

Dzieci rozwijają również nawyki takie jak: ssanie kciuka, nieprawidłowe połykanie lub oddychanie przez usta, które przyczyniają się
do nieprawidłowego rozwoju  twarzy, zahamowania wzrostu dolnej szczęki i stłoczeń zębów. Wczesne zapobieganie  jest najlepszą metodą
do osiągnięcia pełnego potencjału wzrostowego.

InfantTRAINER™ spełnia 3 główne funkcje: 
-  zapewnia delikatne ćwiczenie szczęk i mięśni twarzy 
-  uczy prawidłowego układania języka i połykania 
-  zachęca do prawidłowego oddychania przez nos 

Infant TRAINER™   zapewnia aktywne ćwiczenie prawidłowego żucia i właściwego użycia mięśni szczęki. Dzięki trainerowi dziecko zaczyna
oddychać przez nos i uczy się prawidłowego żucia i układania języka w jamie ustnej. Zmiana sposobu oddychania  nie tylko korzystnie wpływa
na rozwój szczęk, wygląd twarzy ale również na ogólny stan zdrowia. Infant TRAINER™  może zapobiec późniejszej potrzebie leczenia
ortodontycznego z zastosowaniem ekstrakcji i aparatu stałego. 

Zasady użycia

Pokaż dziecku Infant TRAINER™  i pozwól mu potrzymać go w ręce. Zachęć dziecko do włożenia trainera do ust. Dzieci w wieku 2 do 5 lat
będą go odruchowo żuły. Postaraj się, aby dziecko kojarzyło trainer z czasem zabawy i zachęć do jego noszenia.
Infant TRAINER™  należy nosić 2 razy dziennie po 10-20 minut - tyle wystarczy do tego, by uzyskać pozytywne oddziaływanie na mięśnie
szczęk, połykanie i oddychanie. Najlepszym rozwiązaniem jest kontynuowanie codziennego użycia Infant TRAINERA ™ podczas krytycznego
etapu wzrostu.

Małe dzieci używają InfantTRAINERA™  podobnie jak smoczka- noszą przez krótki czas, po czym wypluwają, kiedy nie mają ochoty już żuć.
Wygodny pasek mocujący, załączony do każdego InfantTRAINERA™ , umożliwia przyczepienie go do ubrania i zapobiega spadaniu trainera
na podłogę. Dziecko może używać trainera w nocy przed zaśnięciem a dzięki paskowi mocującemu nie będzie problemu ze znalezieniem go
rano.

Prawidłowe noszenie:

Krok 1: Trzymaj InfantTRAINER™  zakładką językową do góry
Krok 2. Umieść InfantTRAINER™  w jamie ustnej
Krok 3. Język należy trzymać na zakładce językowej
Krok 4. Delikatnie zagryź trainer
Krok 5. Należy trzymać usta zamknięte i oddychać przez nos

HIGIENA
Jeżeli jest taka potrzeba, Infant TRAINER™ może być sterylizowany poprzez 10-minutowe gotowanie. Zazwyczaj wystarczy przepłukać go
ciepłą wodą przed schowaniem do pudełka. Zalecane jest także stosowanie tabletek dezynfekujących i myjki sonicznej.

*  Infant TRAINER™ to wyrób medyczny i dlatego stosowanie tego aparatu powinno się odbywać pod ścisła kontrolą lekarza
ortodonty lub stomatologa

*  W przypadku nie przestrzegania przez pacjenta zaleceń lekarza ortodonty lub stomatologa oraz producenta, firma Orto-Fan nie 
ponosi odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia apartu.

*  Infant TRAINER™ nie wolno żuć ani rozgryzać! 
*  Pęknięcia czy odbarwienia aparatu elastycznego są efektem pracy aparatu i normalnym następstwem jego eksploatacji. Dlatego tak istotne jest stosowanie

aparatu zgodnie  z jego przeznaczeniem.

otwory zapewniające dopływ powietrza - zapewniają  delikatną,
aktywną stymulację rozwijających się mięśni  twarzy i szczęk

zakładka językowa - dzięki zakładce językowej dziecko ćwiczy
prawidłowe położenie języka i przełykanie

ochraniacz języka - zapobiega ssaniu kciuka i wypychaniu języka,
dzięki czemu eliminuje późniejsze zaburzenia zębowe i problemy
ze stawami skroniowo-żuchwowymi

pasek mocujący - umożliwia przyczepienie go do ubrania i zapo-
biega spadaniu trainera na podłogę

* 

*  Nazwy oraz loga trainerów są zastrzeżone i są własnością Myofunctional Research Co.
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Wskazania do zastosowania

Nawyk ssania różnych przedmiotów, przedwczesna utrata zębów mlecznych i uwarunkowania dziedziczne mogą powodować krzywe
ustawienie zębów. Wady wymowy z dysfunkcją języka lub złe ułożenie języka przy połykaniu przeszkadzają w prawidłowym usta-
wieniu łuków zębowych względem siebie. Zbyt mocno napięte mięśnie ust i policzków naciskają na zęby, co zaburza ich prawidłowe
ustawienie w łuku.

Trainer zapobiega dostawaniu się języka, warg i policzków pomiędzy łuki zębowe. W ten sposób rosnące zęby mogą ustawiać się
w prawidłowej pozycji. Przy poprawnym założeniu trainera uzyskiwane jest prawidłowe ustawienie szczęki. Oddychanie nosem
i nieprzesuwanie się języka przyczyniają się do uzyskania prawidłowego działania korygującego.

Trainer może być z powodzeniem stosowany jako dodatkowe urządzenie w złożonej terapii ortodontycznej z użyciem stałego lub
ruchomego aparatu - również przy wyraźnych wadach ustawienia zębów. Zalety: skrócenie czasu leczenia i niewielkie koszty.

TRAINER - wstępna korekcja przedortodontyczna dla dzieci z uzębieniem mieszanym :
-  Ustawia "krzywe zęby" w prawidłowej pozycji
-  Powstrzymuje nacisk języka, warg i policzków na zęby
-  Koryguje złe ułożenie języka i dzięki temu usuwa przyczynę złego ustawienia zębów
-  Trainer umożliwia zamianę szkodliwego oddychania ustami na zdrowe oddychanie nosem

Trainer jest dostępny tylko w jednym rozmiarze ale w dwóch odmianach. W pierwszej fazie leczenia używa się trainera z wysoce
elastycznego silikonu, zaś    w drugiej fazie trainera z trochę sztywniejszego materiału. 

Trainer niebieski, przezroczysty lub zielony -  Wysoce elastyczny trainer z silikonu, odpowiedni do pierwszej fazy leczenia.
Trainer różowy lub przezroczysty -  Wykonany z poliuretanu. Lekko usztywniony, lecz nadal elastyczny, odpowiedni do drugiej fazy
leczenia.

Zasady stosowania

Trainer przeznaczony jest  do codziennego, regularnego noszenia. Należy używać go przez godzinę w ciągu dnia i przez całą noc
podczas snu.  Trainer można nosić w czasie odrabiania lekcji, czytania, oglądania telewizji lub grania na komputerze. Trainer powinien
być używany przez minimum sześć miesięcy.

rowki nagryzowe dla siekaczy 

ścianki wargowe - wywierają delikatną siłę nacisku na
nierówno ustawione przednie zęby

zakładka językowa - dla prawidłowego ułożenia
końcówki języka podczas korekcji mięśni i leczenia wad
wymowy

zapora językowa - zapobiega przesuwaniu się              i
wypychaniu prawidłowo ułożonego języka, a także
zmusza dziecko do oddychania nosem

oparcie ustne - rozluźnia zbyt mocno napięte mięśnie
dolnej wargi

TM * 

*  Nazwy oraz loga trainerów są zastrzeżone i są własnością Myofunctional Research Co.
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Sposób użycia:
-  Włóż trainer do ust zakładką językową do góry
-  Umieść koniec języka w zakładce
-  Zamknij usta i oddychaj nosem
-  Nie wolno żuć ani rozgryzać trainera!

Przednie zęby mogą być lekko obolałe w początkowej fazie leczenia. To jest normalny objaw. Jeśli jednak pojawi się ból, należy nosić
trainer krócej i nastę- pnie wydłużyć  czas noszenia, gdy ból zmniejszy się. Musisz przyzwyczaić się do obecności trainera w ustach
podczas snu, mimo że może on wypadać z powodu oddychania ustami lub przesuwania się języka. To są nawyki, które muszą zostać
wyeliminowane. Jeśli trainer wypada z jamy ustnej podczas snu, należy wydłużyć czas noszenia w ciągu dnia. Kiedy tylko trainer prze-
stanie wypadać w nocy, oznacza to prawdziwy sukces.

Dzieci powinny starać się trzymać usta zamknięte przez cały czas, kiedy trainer jest w jamie ustnej. Jeśli w danym momencie nie noszą
trainera, usta powinny być lekko złączone i dziecko powinno starać się oddychać jedynie nosem.
Należy przypominać dziecku, żeby trzymało koniec języka prawidłowo, starając się utrzymać pozycję, jaką przyjmuje on w zakładce
językowej nawet jeśli w danej chwili nie nosi trainera.
Nie należy spodziewać się zobaczenia zmiany ustawienia zębów po paru tygodniach, jakkolwiek powinno w tym okresie nastąpić
polepszenie funkcjonowania jamy ustnej: poprawienie oddychania nosem, ułożenia warg i żuchwy.

Jeśli złe przyzwyczajenia - oddychanie ustami, nieprawidłowe przełykanie lub wypychanie języka - pozostają nieleczone, stają się
szkodliwe dla prawidłowego rozwoju twarzy i będą wymagać przyszłego leczenia ortodontycznego.

Higiena

Po zakończeniu noszenia, trainer należy opłukać dokładnie pod bieżącą wodą i włożyć do pudełeczka, w którym jest oryginalnie
zapakowany.
Zalecane jest stosowanie tabletek Retainer Brite® i myjki sonicznej.

*  Trainer T4K™ to wyrób medyczny i dlatego stosowanie tego aparatu powinno się odbywać pod ścisła kontrolą lekarza ortodonty 
lub stomatologa

*  W przypadku nie przestrzegania przez pacjenta zaleceń lekarza ortodonty lub stomatologa oraz producenta, firma Orto-Fan nie
ponosi odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia apartu.

*  Trainer T4K™ nie wolno żuć ani rozgryzać! 
*  Pęknięcia czy odbarwienia aparatu elastycznego są efektem pracy aparatu i normalnym następstwem jego eksploatacji. Dlatego tak

istotne jest stosowanie  aparatu zgodnie  z jego przeznaczeniem.
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rowki na zęby

rowki na aparat - pozwalają na prawidłowe umieszczenie zamków i łuków 

zakładka językowa - dla prawidłowego ułożenia końcówki języka podczas korekcji mięśni 
i leczenia wad wymowy

zapora językowa - zapobiega przesuwaniu się i wypychaniu prawidłowo ułożonego języka,
a także zmusza pacjenta do oddychania nosem

oparcie ustne - zmniejsza napięcie mięśni warg

szyna o specjalnym kształcie zmniejsza możliwość występowania schorzeń stawu skroniowo-
żuchwowego dzięki jego odciążeniu

WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA

Celem noszenia Trainera T4B™  jest jego współudział przy korekcji nawyków mięśniowych, które powodują nieprawidłowy rozwój zębów i
szczęk, m. in.: złe ułożenie języka, nieprawidłowe przełykanie i oddychanie ustami. 
Dodatkowo 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. W przypadku aparatu, który został niedawno założony,
występuje uczucie naprężenia w zębach, dziąsłach i tkankach miękkich jamy ustnej. Trainer T4B™ zmniejsza dyskomfort i napięcie
powodowane przez aparat stały. 

Przy poprawnym założeniu trainera uzyskiwane jest prawidłowe ustawienie szczęki. Oddychanie nosem i nieprzesuwanie się języka przyczy-
niają się do uzyskania prawidłowego działania korygującego wady II klasy. 

Trainer :
-  Eliminuje złe nawyki mięśniowe
-  Polepsza efektywność leczenia aparatem stałym
-  Redukuje podrażnienia tkanki miękkiej

NOSZENIE

Trainer należy nosić godzinę w ciągu dnia i przez całą noc podczas snu. Trainer powinien być używany przez minimum sześć do dwunastu
miesięcy, w zależności od zaleceń lekarza. Należy zwrócić uwagę na uzyskanie pożądanych efektów dzięki wyeliminowaniu złych nawyków
mięśniowych i poprawie ułożenia szczęki. 

SPOSÓB UŻYCIA
-  Włóż trainer T4B™ do ust zakładką językową do góry
-  Umieść koniec języka w zakładce
-  Zamknij usta i oddychaj nosem
-  Zęby zagryź luźno
-  Nie wolno żuć ani rozgryzać trainera!
-  Staraj się trzymać usta zamknięte przez cały czas, kiedy trainer jest w jamie ustnej. 

Jeśli w danym momencie nie nosisz trainera, usta powinny być lekko złączone i powinieneś starać się oddychać jedynie nosem.
Trzymaj koniec języka prawidłowo, starając się utrzymać pozycję, jaką przyjmuje on w zakładce językowej nawet jeśli w danej chwili nie nosisz
trainera. Jeśli trainer wypada z jamy ustnej podczas snu, należy wydłużyć czas noszenia w ciągu dnia.

HIGIENA
Po użyciu trainer należy opłukać dokładnie pod bieżącą wodą i włożyć do pudełeczka, w którym jest oryginalnie zapakowany. Zalecane jest
także stosowanie tabletek Retainer Brite® i myjki sonicznej

*  Trainer T4B™ to wyrób medyczny i dlatego stosowanie tego aparatu powinno się odbywać pod ścisła kontrolą lekarza ortodonty 
lub stomatologa

*  W przypadku nie przestrzegania przez pacjenta zaleceń lekarza ortodonty lub stomatologa oraz producenta, firma Orto-Fan nie ponosi
odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia apartu.

*  Trainer T4B™ nie wolno żuć ani rozgryzać! 
*  Pęknięcia czy odbarwienia aparatu elastycznego są efektem pracy aparatu i normalnym następstwem jego eksploatacji.

Dlatego tak istotne jest stosowanie aparatu zgodnie  z jego przeznaczeniem.

*  Nazwy oraz loga trainerów są zastrzeżone i są własnością Myofunctional Research Co.

* 

Cechy budowy
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• szyna o specjalnym kształcie redukuje dolegliwości stawu 
żuchwowo-skroniowego poprzez zmniejszenie jego napięcia

• specjalne kanały na zęby zapewniają miejsce dla zamków i łuku
założonego na górnych zębach, chroniąc policzki i dziąsła przed
urazem

• zakładka językowa koryguje położenie końcówki języka w terapii
mięśniowo-czynnościowej i zaburzeń wymowy

• blokada językowa zatrzymuje  wypychanie języka i wspomaga
oddychanie  

• T4CII™ jest grubszy i wyższy niż trainer T4B™

WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA

Szkodliwe nawyki mięśniowo-czynnościowe takie jak nieprawidłowe  położenie i funkcja języka oraz oddychanie przez usta często
prowadzą do niewłaściwego ustawienia zębów i słabego rozwoju szczęk. Połączenie korekcji nawyków mięśniowo-czynościowych,
które często utrwalają nieprawidłowy zgryz i powodują nawroty wady oraz ustawienia szczęk, skraca czas leczenia i zapewnia
stabilizację  efektów leczenia. 

T4CII ™ to aparat  fazy I, który stosowany jest przed i w trakcie leczenia aparatami stałymi w celu:

• wspomagania lub leczenia trudnych przypadków - może być stosowany razem z górnymi zamkami, wyrównuje dolne zęby przed-
niego odcinka i może całkowicie wyeliminować konieczność zakładania zamków

• ochrony tkanek miękkich w trakcie leczenia aparatem stałym: osłaniając  zamki i łuk zapobiega urazom policzków i ust, będących
częstym problemem zwłaszcza zaraz po założeniu zamków

• wstępnego leczenie przed korekcją wad klasy II - dzięki połączeniu zapobiegania wypychania języka, zmiany trybu oddychania
towarzyszących korekcji wad klasy II oraz leczeniu przy pomocy aparatu stałego na górnym łuku zmniejszona jest potrzeba
założenia aparatu stałego na zęby dolne. Oddychanie przez nos wspomaga poziomy  rozwój żuchwy i stabilizuje położenie
siekaczy. Wzrost żuchwy jest osiągnięty przez zmianę trybu oddychania; pasywna ekspansja szczęki uzyskiwana jest przez     
zmianę położenia języka i otwarcie zgryzu. Niekiedy zachodzi bierna  ekspansja łuku wspomagając leczenie bez ekstrakcji. 

• wspomagania rozwoju i prawidłowego ustawienie szczęki - w połączeniu z zapobieganiem wypychania języka i zmianą trybu
oddychania, wspomaga korekcję wad Klasy II. Wyeliminowanie oddychania przez usta jest jednym z najważniejszych czynników
rozwoju szczęki, który może zostać utracony podczas leczenia aparatem stałym. 

• w przypadku szkodliwych nawyków - zakładka językowa umożliwia ćwiczenie prawidłowego  układania języka; blokada językowa
zapobiega wypychaniu języka i zmusza dziecko do oddychania przez nos; zderzaki wargowe zapobiegają nadaktywności mięśni
bródkowych

• w zgryzach otwartych - zlikwidowanie szkodliwego efektu działania języka i mięśni jamy ustnej na zęby przednie przed rozpoczę-
ciem regularnego leczenia ortodontycznego

• w poważnych  stłoczeniach - wydłużanie długości łuku poprzez redukcję nadaktywności mięśni bródkowych, poprzez zmianę
trybu oddychania i pasywną ekspansję łuku wynikającą ze zmiany położenia języka.

*  Nazwy oraz loga trainerów są zastrzeżone i są własnością Myofunctional Research Co.
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W przypadku pojawienia się problemów z retencją podczas leczenia T4K™, należy użyć trainera T4CII™. Zapewnia to ciągłość leczenia
fazy I i II oraz integrację z aktualnymi technikami ortodontycznymi.  Nie ma potrzeby zmiany aparatu.  Dla osiągnięcia najlepszych
rezultatów zaleca się rozpoczęcie stosowania trainera 3-6 miesięcy przed pojawieniem się stałego uzębienia. Trainer stosowany przed
leczeniem ortodontycznym polepsza rozwój szczęki i ogranicza potrzeby zastosowania bardziej skomplikowanego leczenia. 

Następnie po wyrznięciu stałych górnych zębów zakłada się aparat stały. Po założeniu aparatu stałego zęby, dziąsła i tkanki miękkie
jamy ustnej są wrażliwe i obolałe - trainer złagodzi ból i dyskomfort. Kiedy zamki wyrównują ustawienie zębów, trainer ustawia pra-
widłowo szczęki.

Z założeniem stałego aparatu na zęby dolne należy wstrzymać się 6 miesięcy. Umożliwi to uszeregowanie dolnych przednich zębów
w miarę poprawy tkanek miękkich i może się ostatecznie okazać że nie będzie konieczności założenia dolnych zamków. Trainer może
być dalej używany podczas leczenia dolnym stałym aparatem  lub może być zastąpiony inną formą leczenia do przypadków klasy II.

ZASADY UŻYCIA

Trainer  T4CII™ należy nosić 1-2 godziny dziennie oraz w nocy podczas snu. Trainer można nosić podczas nauki, czytania, oglądania
telewizji, korzystania  z komputera a nawet pracy. Trainer należy nosić codziennie, regularnie. Należy starać się by noszenie trainera
stało się rutynowe.

Etapy zakładania trainera:
1. Umieść T4CII™ w ustach zakładką językową do góry.
2. Umieść końcówkę języka na zakładce językowej. 
3. Trzymaj usta zamknięte i oddychaj przez nos.

Trainer może wypadać w nocy z ust, co będzie prowadzić do wypychania języka i oddychania ustami. Nie należy zrażać się i wytrwale
nosić aparat. Jeśli noszenie aparatu w nocy jest niemożliwe, należy wydłużyć czas noszenia aparatu w ciągu dnia.
Zwróć uwagę na to by nosząc trainer, usta były zamknięte. 
Końcówkę języka należy trzymać odpowiednio w miejscu, w którym występuje zakładka językowa, nawet wówczas, gdy trainer nie
jest w ustach.

Higiena

Po zakończeniu noszenia trainera, należy przepłukać go pod bieżącą wodą a następnie umieścić w pudełku. Aby uzyskać świeży
zapach, można użyć  tabletek  Retainer Brite® i myjki sonicznej.

*  Trainer T4CII™ to wyrób medyczny i dlatego stosowanie tego aparatu powinno się odbywać pod ścisła kontrolą lekarza
ortodonty  lub stomatologa

*  W przypadku nie przestrzegania przez pacjenta zaleceń lekarza ortodonty lub stomatologa oraz producenta, firma Orto-Fan         
nie ponosi odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia apartu.

*  Trainer T4CII™ nie wolno żuć ani rozgryzać! 
*  Pęknięcia czy odbarwienia aparatu elastycznego są efektem pracy aparatu i normalnym następstwem jego eksploatacji.

Dlatego tak istotne jest stosowanie aparatu zgodnie  z jego przeznaczeniem.

*  Nazwy oraz loga trainerów są zastrzeżone i są własnością Myofunctional Research Co.
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kanały na zęby

łuki wargowe - oddziałują słabą siłą na nierówne
zęby odcinka przedniego

zakładka językowa - zapewnia prawidłowe
ułożenie końcówki języka, podobnie jak w przy-
padku terapii mięśniowo-czynnościowej i wadach
wymowy

blokada językowa - powstrzymuje  język przed
wypychaniem i skłania do oddychania przez nos

zderzak wargowy - zapobiega zbyt silnemu
działaniu mięśni ust

Wskazania do zastosowania

Trainer T4A™ odpowiada za wyrównanie i utrzymanie prawidłowego ustawienia  zębów przednich uzębienia stałego.
Trainer T4A™ jest podobny do T4K™, ale zaprojektowany został specjalnie do uzębienia stałego. T4A™przeznaczony  jest dla
pacjentów powyżej 15. roku życia. 

Wyższe ścianki w obrębie kłów nakierowują wyrzynające się kły a dłuższe końce dystalne są specjalnie dla drugich trzonowców.
Połączenie łuków wargowych i kanałów zębowych z dwustopniową skalą twardości, materiałem poliuretanowym zapewnia
prawidłowe wyrównanie przednich zębów. Dzięki ćwiczeniom mięśni jamy ustnej, trainer ten zapewnia utrzymanie efektu
i zmniejszenie ryzyka nawrotu wady.

Istnieją dwa typy trainera T4A™ stosowane w dwóch kolejnych fazach leczenia:
-  faza 1 - trainer początkowy (niebieski lub przezroczysty) - średnia twardość materiału
-  faza 2 - trainer zakańczający (czerwony lub przezroczysty) - twardszy materiał

Obydwa typy wykonane są z poliuretanu. Jeden rozmiar dla wszystkich pacjentów.

WSKAZANIA

Kosmetyczne wyrównanie zębów przedniego odcinka bez zastosowania zamków ortodontycznych 

Trainer T4A™ umożliwia wyrównanie zębów przedniego odcinka u dorosłych osób, które nie chcą podjąć kompleksowego leczenia
ortodontycznego aparatem stałym. Leczenie to może także obejmować niektóre przypadki klasy II. i zgryzu głębokiego. 

Wyrównanie zębów odcinka przedniego z jednoczesnym leczeniem aparatami poszerzającymi łuk zębowy

Dzięki poszerzeniu łuku zyskujemy przestrzeń i ograniczamy potrzebę ekstrakcji. Dodatkowe wyrównanie przedniego odcinka jest
z reguły konieczne po leczeniu z zastosowaniem zamków ortodontycznych. Trainer T4A™ może być używany jednocześnie z posz-
erzającymi łuk aparatami grubołukowymi. Dzięki T4A™ możemy skrócić czas leczenia oraz uzyskać prosty system leczenia bez
zamków, który jest jednocześnie tańszy niż systemy takie jak INVISALIGN®. 

Retencja po leczeniu z zastosowaniem zamków ortodontycznych

T4A™ to trainer w uniwersalnym rozmiarze utrzymujący wyrównanie i korekcję wad klasy II.  lub klasy III. oraz stabilizujący zgryz.
Jednoczesne przywrócenie właściwego funkcjonowania mięśni wspomaga ustabilizowanie efektu i zapewnia niższe koszty w
porównaniu z innymi aparatami służącymi do wstępnego zakańczania leczenia. 

Trainer T4A™ może być używany jako retainer po zakończeniu leczenia aparatem stałym, w celu podtrzymania ustawienia zębów
przedniego odcinka podczas twardnienia kości wokół zęba. Może być stosowany sam w celu retencji lub w połączeniu z retain-
erami przymocowanymi od kła do kła. T4A™ nie psuje się jak typowe retainery.

*  Nazwy oraz loga trainerów są zastrzeżone i są własnością Myofunctional Research Co.

TM * 
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Korekcja zębów odcinka przedniego w przypadkach mniejszych nawrotów po leczeniu ortodontycznym
Niewielkie nawroty często pojawiają się po zgubieniu lub niewłaściwym użytkowaniu retainera. Dzięki T4A™ możemy często
uniknąć ponownego leczenia. 
Wiele przypadków nawrotów może wystąpić z powodu nie wyleczonych nawyków czynnościowych. Podobnie jak T4K™ i T4B™,
trainer T4A™ zapewnia trening mięśniowo-czynnościowy i lepsze utrzymanie efektu po leczeniu nawrotu wady.

Korekcja łagodnych przypadków klasy II. i zgryzu głębokiego w stałym uzębieniu
T4A™ działa podobnie do aparatów czynnościowych używanych do korekcji wady klasy II. i głębokiego zgryzu. Skutecznie korygu-
je oddychanie przez usta i wypychanie języka. Działanie to zostało przedstawione w badaniach dotyczących nowych metod wspo-
magających leczenie wad klasy II. 

SYSTEM DWUFAZOWY

Trainer T4A™ jest wykonany z superelastycznego materiału poliuretanowego z pamięcią kształtu, co pozwala na dopasowanie go do
łuku, bez konieczności wytworzenia aparatu specjalnie dla każdego pacjenta. Podobnie jak w przypadku łuku aparatu stałego, trainer
działa słabą siłą na nieuszeregowane zęby przedniego odcinka. 

FAZA 1. 
Trainer T4A™ - Początkowy

Trainer T4A™- Początkowy (niebieski lub przezroczysty) jest wykonany z bardziej miękkiego materiału, o zwiększonej elastyczności,
dzięki czemu dopasowuje się do nierównych zębów przedniego odcinka. Podczas noszenia aparatu, delikatne siły oddziałują na zęby
przedniego odcinka wspomagając ich ustawienia w prawidłowy łuk. Trainer T4A™ Fazy 1. może być równocześnie stosowany z
aparatami do poszerzania łuku zębowego. Dzięki dodatkowej przestrzeni w obszarze podniebienia 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 powodują poprawę ustawienia zębów w ciągu 6-8 miesięcy.

FAZA 2. 
Trainer T4A™ - Zakańczający

Trainer T4A™ - Zakańczający (czerwony lub przezroczysty) ma ten sam kształt co T4A™ Początkowy, ale wykonany jest z twardszego
materiału. Aparat ten jest stosowany po pierwszej fazie leczenia T4A™ - Początkowym, kiedy potrzebne są już większe siły. Trainer
T4A™ - Zakańczający kontynuuje wyrównywanie zębów i korekcję wad klasy II., przy jednoczesnym, dalszym modyfikowaniu złych
nawyków mięśniowo-czynnościowych.

Leczenie tym aparatem musi być wprowadzane stopniowo, zaczynając od 1-4 godzin dziennie w ciągu dnia i zakładaniem T4A™ -
Początkowego na noc. Leczenie tym trainerem przebiega przez kolejne 10-12 miesięcy oraz dodatkowo przez czas retencji.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

Dla uzyskania właściwego rezultatu, trainer T4A™ należy nosić przez minimum 1-4 godziny w ciągu dnia i przez całą noc  podczas
snu. Jeżeli nie ma możliwości noszenia aparatu w nocy, należy wydłużyć czas noszenia trainera w dzień.
Trainer może wypadać w nocy z ust. Jest to normalny objaw, do którego należy się przyzwyczaić.
Na początku leczenia, zęby są wrażliwe ponieważ zaczynają się przesuwać. Jest to normalny objaw, który przechodzi po kilku  dniach.
Jeżeli ból będzie uporczywy, należy skrócić czas noszenia aparatu do momentu ustąpienia objawów.

Sposób użycia:
1. Umieść T4A™ w ustach zakładką językową do góry.
2. Umieść końcówkę języka na zakładce językowej. 
3. Trzymaj usta zamknięte i oddychaj przez nos.
4. Po włożeniu aparatu, poczujesz jak zaczyna działać na przednie zęby.
5. Trainera nie wolno gryźć ani żuć!
6. Nawet, gdy trainer nie jest już w ustach, trzymaj koniec języka w miejscu, które odpowiada umiejscowieniu zakładce 
językowej i oddychaj przez nos przy zamkniętych ustach.

Higiena
Po zakończeniu noszenia aparatu, należy przepłukać go pod bieżącą wodą, a następnie umieścić w pudełku. Zalecane jest stosowanie
tabletek Retainer Brite® i myjki sonicznej.

*  Trainer T4A™ to wyrób medyczny i dlatego stosowanie tego aparatu powinno się odbywać pod ścisła kontrolą lekarza ortodonty 
lub stomatologa

*  W przypadku nie przestrzegania przez pacjenta zaleceń lekarza ortodonty lub stomatologa oraz producenta, firma Orto-Fan nie ponosi
odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia apartu.

*  Trainer T4A™ nie wolno żuć ani rozgryzać! 
*  Pęknięcia czy odbarwienia aparatu elastycznego są efektem pracy aparatu i normalnym następstwem jego eksploatacji. Dlatego tak istotne jest

stosowanie aparatu zgodnie  z jego przeznaczeniem.
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dzięki wyprofilowanej podstawie o specjalnym kształcie
i podwójnej osłonie na usta zmniejsza zgrzytanie zęba-
mi 

WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA

Wiele osób cierpi na schorzenia stawu skroniowo-żuchwowego, których objawami są chroniczne bóle głowy, uszu, szyi, żuchwy,
klikanie w stawie i inne dolegliwości. Okazuje się, że najlepsze efekty w leczeniu tych schorzeń uzyskuje się stosując aparaty
wewnątrzustne. Wytwarzanie na zamówienie, dopasowywanie i ustawianie ich przez lekarzy wydłuża proces leczenia i czyni go
kosztownym. 

Dzięki specjalnie zaprojektowanemu kształtowi trainera jeden rozmiar pasuje do szczęk większości pacjentów. W przypadku wąskich
ust może  istnieć potrzeba prostego skrócenia końcówek. 
Kiedy trainer jest prawidłowo założony zaczyna usuwać dolegliwości dzięki zmniejszeniu ucisku na staw skroniowo-żuchwowy.
Dodatkowo rozluźnia mięśnie żuchwy i szyi. Trainer TMJ™ powinien zmniejszyć objawy w ciągu pierwszych kilku dni, ale w niektórych
przypadkach potrzeba kilku tygodni zanim ból osłabnie.

ZASADY UŻYCIA

Dopasowywanie trainera
Trainer TMJ™ dopasowuje się bezpośrednio do większości szczęk dorosłych ludzi. Wystarczy wyjąć trainer z oryginalnego pojemni-
czka i włożyć go do ust, aby rozpocząć leczenie. 
Osoby z wąskimi szczękami mogą mieć wrażenie, iż trainer TMJ™ jest zbyt duży. Można w takim przypadku dopasować go przycinając
końcówki ostrymi nożyczkami. 

Noszenie
Noś Trainer TMJ™ codziennie przez godzinę, a po kilku dniach również w nocy podczas snu. Może zaistnieć konieczność stopniowego
przystosowania się do trainera TMJ™ w pierwszym tygodniu jego użycia. Należy stopniowo zwiększać czas jego noszenia:  

1. dzień/10 min., 
2. dzień/20 min., 
3. dzień/30 min. itd.

Kiedy przyzwyczaisz się do noszenia trainera TMJ™ w ciągu dnia (1 do 2 tygodni), możesz nosić go również w nocy podczas snu.
Niektórzy mogą mieć z początku kłopoty, szczególnie osoby chrapiące i oddychające ustami. Jeśli nie udaje Ci się utrzymać go
w jamie ustnej podczas snu, wydłuż czas noszenia w ciągu dnia.

Używaj trainera TMJ™ przez minimum 30 do 60 dni, po których będziesz mógł ocenić jak długo jeszcze potrzebujesz kontynuować
leczenie, ażeby podtrzymać ustąpienie dolegliwości. Dla całkowitego wyleczenia schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego może być
później konieczna stała szyna ortodontyczna ustawiająca zgryz. 
Na początku noszenia mogą wystąpić przesunięcia zębów, pojawić się uczucie bólu, zęby mogą stać się nadwrażliwe. Jeśli takie objawy
wystąpią, należy zmniejszyć czas noszenia trainera a następnie stopniowo go zwiększyć.

Niektórzy mogą budzić się z bólami głowy wywołanymi zgrzytaniem zębami lub klinowaniem się szczęk podczas snu.
Zapytaj swojego lekarza prowadzącego o wskazówki dotyczące dalszego użycia trainera TMJ™, gdyż trainer ten ma wpływ
na przebieg pozostałych procesów leczenia.

*  Nazwy oraz loga trainerów są zastrzeżone i są własnością Myofunctional Research Co.

*

TRAINER TMJ™
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SPOSÓB UŻYCIA:

-  Włóż trainer TMJ™ do ust zakładką językową do góry.
-  Upewnij się, że linia środkowa trainera TMJ™ pokrywa się z linią środkową Twoich górnych zębów.
-  Zamknij usta, aż poczujesz, że zęby lekko dotknęły specjalnie wyprofilowanej podstawy.
-  Trzymaj usta zamknięte (oddychaj przez nos).
-  Nie zaciskaj zębów, ani nie próbuj nimi zgrzytać podczas noszenia trainera TMJ™.
-  Siedź spokojnie w wygodnej pozycji przez około godzinę. Najlepiej gdyby Twoje krzesło miało zagłówek, który podtrzymuje głowę

i szyję.
-  Noś trainer przez godzinę w ciągu dnia i przez całą noc podczas snu. 
-  Po godzinie noszenia delikatnie rozciągnij mięśnie szczęki i szyi obracając głowę w lewo i prawo oraz w przód i w tył. Wzruszaj

ramionami. 
Po tych ćwiczeniach wyjmij trainer TMJ™.

-  Nie wolno żuć ani gryźć trainera! Jeśli zbyt mocno ugryziesz trainer TMJ™, może nastąpić pęknięcie podstawy. 
W przypadku zniszczenia trainera, nie nadaje  się on do dalszego leczenia i powinieneś zakupić nowy.

Higiena
Kiedy wyjmiesz trainer z ust, opłucz go dokładnie pod bieżącą wodą i włóż do pudełeczka, w którym jest oryginalnie zapakowany.
Możesz czyścić trainer TMJ™ w gorącej wodzie przez 10 minut bez obawy o spowodowanie jakichkolwiek uszkodzeń. Zalecane jest
także stosowanie tabletek Retainer Brite® i myjki sonicznej. 

*  Trainer TMJ™ to wyrób medyczny i dlatego stosowanie tego aparatu powinno się odbywać pod ścisła kontrolą lekarza     
ortodonty lub stomatologa

*  W przypadku nie przestrzegania przez pacjenta zaleceń lekarza ortodonty lub stomatologa oraz producenta, firma Orto-Fan nie
ponosi odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia apartu.

*  Pęknięcia czy odbarwienia aparatu elastycznego są efektem pracy aparatu i normalnym następstwem jego eksploatacji.
Dlatego tak istotne jest stosowanie aparatu zgodnie  z jego przeznaczeniem.

*  Nazwy oraz loga trainerów są zastrzeżone i są własnością Myofunctional Research Co.
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WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA

Wiele osób cierpi na schorzenia stawu skroniowo-żuchwowego, których objawami są chroniczne bóle głowy, uszu, szyi, żuchwy,
klikanie w stawie i inne dolegliwości. Schorzenia stawu skroniowo-żuchwowego są trudne do zdiagnozowania, ze względu na dużą
ilość różnych objawów. Najbardziej sprawdzoną metodą okazało się zastosowanie aparatów wewnątrzustnych. Osłabienie objawów
schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego po użyciu aparatów wewnątrzustnych potwierdza prawidłowość diagnozy i może być
skutecznym elementem terapii.

Trainer TMD™ został zaprojektowany w celu wspierania leczenia schorzeń stawu skroniowo-żuchwowego. Trainer jest przeznaczony
do stosowania w trakcie dnia, jego budowa pozwala na wyraźne i swobodne mówienie. 

TMD™ jest dopasowywany przez lekarza w celu ustawienia prawidłowego nagryzu korekcyjnego. Zewnętrzna warstwa jest wykonana
z materiału termoplastycznego, który pozwala na indywidualne dopasowanie zębów żuchwy i ustawienie prawidłowego zgryzu.
W trakcie leczenia, lekarz ortodonta ma możliwość dalszej korekcji ustawienia żuchwy, jeśli jest to konieczne. Ażeby uzyskać
prawidłowy wynik leczenia, niezbędne jest jego prawidłowe używanie.

ZASADY UŻYCIA 

Trainera należy używać podczas codziennych czynności. Pozwala on na swobodne mówienie, ponieważ ma niski profil i jest półelasty-
czny. 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 używany w nocy podczas snu, jeśli jest dobrze założony. Jakkolwiek do używania w nocy przeznac-
zony jest miękki i elastyczny Trainer TMJ™, który zalecany jest w połączeniu z użyciem Trainera TMD™. Dzięki temu uzyskuje się
idealne połączenie oddziaływania szyny twardej i miękkiej, dodatkowo ćwicząc mięśnie jamy ustnej oraz język. Trainera TMJ™ należy
używać podczas snu, jeśli został on zalecony przez lekarza. 

W czasie pierwszych dni noszenia trainera może pojawić się uczucie bolesności niektórych zębów, napięcie mięśni lub szczęk. Są to
normalne objawy i powinny ustąpić po pewnym czasie. Jeśli dolegliwości będą się przedłużać, należy skonsultować się z lekarzem.

Kiedy Trainer TMD™ zostaje wyjęty z ust, można mieć wrażenie, że przez krótki czas szczęki nie stykają się. Jest to naturalne
odczucie i świadczy o tym, że TMD™ zaczął leczyć problem zgryzowy.

Nie należy zaciskać zębów, rozgryzać ani żuć trainera TMD™, gdyż może to spowodować przedwczesne zużycie lub jego zniszczenie.
Kiedy trainer jest prawidłowo założony, wystarczy trzymać usta zamknięte. Nie jest konieczne trzymanie dociśniętych zębów na train-
erze TMD™,  ale należy ćwiczyć przesuwanie żuchwy w celu uzyskania prawidłowego zgryzu, określonego przez lekarza. 

Jeśli pacjent mocno zgrzyta zębami, górna powierzchnia Trainera TMD™ może zostać płaska, bez dopasowywania nagryzu, co
pozwoli żuchwie na ułożenie się w najbardziej odprężającej pozycji. 

podwójna konstrukcja z mocną środkową szyną zapewnia
wytrzymałość i ścisłe dopasowanie

wewnętrzna szyna jest wykonana z mocnego, ale elastycznego
materiału

zewnętrzna warstwa jest wykonana z dopasowującego się materiału
termoplastycznego

niski profil pozwala na swobodne mówienie podczas noszenia aparatu

specjalny kształt szyny leżącej na tylnych dolnych zębach pomaga
leczyć schorzenia stawu skroniowo-żuchwowego dzięki jego
rozluźnieniu

pogrubienie nad trzonowcami rozluźnia połączenie między szczękami
i pomaga zlikwidować klikanie stawu skroniowo-żuchwowego podczas
noszenia trainera

*  Nazwy oraz loga trainerów są zastrzeżone i są własnością Myofunctional Research Co.

*

TRAINER TMD™

Cechy budowy
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Higiena
Trainer TMD™ może być czyszczony ciepłą wodą z pastą do zębów lub preparatem do czyszczenia aparatów retencyjnych. Zalecane
jest także korzystanie z odświeżających tabletek Retainer Brite® i myjki sonicznej. Po użyciu i umyciu, trainer należy schować  do
opakowania.

*  Trainer TMD™ to wyrób medyczny i dlatego stosowanie tego aparatu powinno się odbywać pod ścisła kontrolą lekarza ortodonty 
lub stomatologa

*  W przypadku nie przestrzegania przez pacjenta zaleceń lekarza ortodonty lub stomatologa oraz producenta, firma Orto-Fan nie 
ponosi  odpowiedzialności za powstałe uszkodzenia apartu.

*  Trainer TMD™ nie wolno żuć ani rozgryzać! 
*  Pęknięcia czy odbarwienia aparatu elastycznego są efektem pracy aparatu i normalnym następstwem jego eksploatacji.

Dlatego tak istotne jest stosowanie aparatu zgodnie  z jego przeznaczeniem.

INSTRUKCJA DOPASOWYWANIA TRAINERA TMD

1. Aby aparat dopasować i zindywidualizować należy go umieścić na 2 minuty w świeżym wrzątku.

2. Następnie wyjąć lusterkiem lub innym narzędziem.

3. Włożyć do ust pacjenta i silnie przycisnąć w obszarze przedtrzonowców i trzonowców.

4. Następnie nakazać pacjentowi zagryźć  mocno przy prawidłowej pozycji szczęk domykając usta, aby ułatwić dopasowanie obrzeży

aparatu.

5. Tak zagryzać przez około 20 sekund.

6. Następnie wyjąć i na 15 sekund umieścić w strumieniach zimnej bieżącej wody.

7. Ponownie włożyć do ust i powtórnie dopasować pozycję zgryzu.

8. Dopasowanie polepsza się jeszcze bardziej w  ciągu najbliższych 24 godzin.

9. Wyjmować przy sprawdzaniu retencji, która powinna być całkiem ścisła.

10. Usunąć przednią część z aparatu, jeżeli jest to konieczne z powodów estetycznych.

11. Sprawdzić czy ukształtowanie jest prawidłowe.

12. Należy ponownie włożyć TMD do ust i sprawdzić czy retencja jest właściwa, a ułożenie szczęk prawidłowe.
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