
V današnjem času opažamo
pri velikem številu otrok
grizne nepravilnosti in

nepravilne položaje izrasti
zob, kot so tesno stanje,
obraten previs sekalcev,

odprt, globok ali križni griz,
položajne nepravilnosti

posameznih zob, predvsem pa
neskladen razvoj obraznega

dela glave.

Ali ste vedeli, da je dihanje
ena izmed pomembnejših
funkcij, ki vpliva na razvoj
otrokovega obraza in izrast
zob in edina življenjska

funkcija na katero lahko tudi
vplivamo?

SKLADEN RAZVOJ
OTROKOVEGA
OBRAZA
IN IZRAST ZOB
MYOBRACE® TERAPEVTSKI SISTEM
- odprava vzrokov za nastanek
griznih nepravilnosti

. . .
za zdrav in sproščen
družinski nasmeh

USTNI
WELLNESS

VESEL

https://www.veselnasmeh.si/myobrace


MOŽNE POSLEDICE DOLGOTRAJNEGA DIHANJA SKOZI USTA

šibkejši imunski sistem zaradi podhranjenosti telesa s kisikom
pogoste infekcije žrela in zgornjih dihalnih poti, vnetja srednjega ušesa,
mandljev, sinuzitisi in rinitisi
suha usta, dehidriranost in zakisanost, večja verjetnost za razvoj zobnega
kariesa in vnetih dlesni

obstruktivna spalna apnea, ki ustvari pogoje za nastanek ali poslabšanje astme
težave v čeljustnem sklepu (bolečine, obraba ali preobčutljivost zob, škrtanje z
zobmi)
neskladen obraz z značilnimi obraznimi potezami

ZDRAV OTROK

diha skozi nos,
ima ustnici v rahlem stiku, jezik v
mirovanju počiva na trdnem
nebu,
pri spontanem požiranju ne
premika obraznih mišic,
ima zobe v pravilnem
medsebojnem odnosu.

Dihanje je ključni dejavnik pri
razvoju ustno obraznega dela
glave, zato NI vseeno kako poteka.
Pravilno dihanje, to je dihanje
skozi nos, omogoča pravilen
položaj jezika na trdem nebu in
pravilno požiranje, kar ima ključno
vlogo pri razvoju čeljusti in izrasti
zobovja ter vpliva na skladen
razvoj obraznega dela glave.

KAKO POTEKA
MIOFUNKCIONALNA TERAPIJA S
PRIPOMOČKI MYOBRACE®?

Sledimo otrokovemu razvoju in ga
vodimo skozi posamezne, točno
določene zaporedne korake za
odpravo nepravilnih mišično ustnih
navad, kar omogoča pravilen razvoj
obraznih kosti in vzpostavitev pravilnih
medčeljustničnih odnosov.
Myobrace®System je telesu prijazen
terapevtski sistem, ki odpravlja vzroke
za nepravilno izraščajoče zobe, katerih

najpogostejši vzrok je dihanje skozi usta.
Terapija je primerna za otroke, stare od 3
do 15 let in vključuje uporabo različnih
snemljivih ustnih terapevtskih
pripomočkov, ki se uporabljajo 1-2 uri
vsak dan v kombinaciji z različnimi
miofunkcionalnimi vajami. Učinek
pripomočka pa lahko dosežemo le z
rednim dnevnim in nočnim nošenjem in
izvajanjem miofunkcionalnih vaj za
dihanje, položaj jezika, požiranje in vaj za
ustnice in lica. Uporabljajo se pod
strokovnim vodenjem glede na starost
otroka in vrsto ortodontske težave.



pravilno dihanje (skozi nos)
drža zaprtih ust v mirovanju (ustnici v rahlem stiku)
pravilen položaj jezika (na trdem nebu)
pravilno požiranje (brez aktivnosti bradne mišice in vrivanje jezika med zobe)
pravilna funkcija ustno - obrazne mišice
optimalen razvoj čeljusti in skladen obraz
pravilna oblika zobnega loka in pravilna postavitev zob
pravilen ugriz (razred I – normokluzija)
zmanjšana potreba po ortodontskih posegih in fiksnih ortodontskih
pripomočkih
izboljšano splošno zdravje

CILJI ZDRAVLJENJA z sistemomMRCMyobrace®:

1.STOPNJA

Zdravljenje s terapevtskimi pripomočki MRCMyobrace®:

Odpravljanje
neprevilnih mišično

ustnih navad

Postavitev zob v
pravilen položaj

Vzdrževanje
doseženega

stanja

Razvoj
zobnih lokov

2.STOPNJA 3.STOPNJA 4.STOPNJA

VPLIV MIOFUNKCIONALNE
TERAPIJE S PRIPOMOČKI
MYOBRACE® NA SPLOŠNO
ZDRAVJE

V času intenzivnega razvoja in rasti
otrokove glave ter čeljustnic,
spodbujamo zgodnje zdravljenje s
pomočjo odpravljanja slabih ustnih
navad. Opisano anatomsko stanje
privede, zaradi dihanja skozi usta, do
pogostejših infekcij žrela in zgornjih
dihalnih poti, vnetja srednjega ušesa,
slabše oskrbe otroka s kisikom pa lahko
privede do motenj pozornosti, učnih
težav, slabše gibalne sposobnosti,

slabše samopodobe in zaupanje v svoje
sposobnosti. S pomočjo Myobrace®
terapevtskega sistema odpravljamo
nepravilne mišične funkcije in postopoma
vzpostavljamo pravilne funkcije ustno
obraznega sistema, usmerjamo razvoj
čeljusti in glave, pri čemer se izboljša
videz celotnega obraza, izboljša se
telesna drža, zobje pa se postavijo v
optimalen položaj. Na zabaven način ter
interaktivno spodbuja otroke, da
prevzamejo del odgovornosti za odpravo
svojih neprimernih navad. Spodbujanje
naravnega razvoja z uporabo Myobrace
sistema pa otrokom omogoča izražanje
njihovega genetskega potenciala.



V osrčju mesta Ljubljane delujemo po
načelih celostne obravnave na področju
ustne medicine, že več kot 30 let. Obog-
ateni z dolgoletnimi izkušnjami, izo-
braževanji doma in v tujini, kot ekipa s tradi-
cijo in znanjem, soustvarjamo verodostojno
strokovno jedro. Z izkušenim
zobozdravstvenim timom, ki ga sestavljajo
zobozdravniki, ustni higieniki, zobni tehniki,

specialisti čeljustne ortopedije (orto-
dontije), endodontije, maksilofacialne kirur-
gije in implantologije ter parodontologije z
boleznimi obzobnih tkiv, si prizadevamo
uresničiti pacientove želje in potrebe.

VUstnemWelnessuVesel nas z
obiskovalci povezujejo naše srčne asist-
entke. Cilj naših celostnih obravnav je
povrniti zdrav, dopadljiv in sproščen
nasmeh.

Več o našem delovanju preberite na naši spletni strani, ali pa nam
pišite na naš elektronski naslov.

www.veselnasmeh.si | informacĳe@veselnasmeh.si

SKUPAJ Z NAMI PREPOZNAJTE
VZROKE ZA GRIZNE NEPRAVILNOSTI

Ključno je, da skupaj z nami prepoznate
vzroke za grizne nepravilnosti in da z
ustrezno terapijo preprečimo resnejše
nepravilnosti v razvoju čeljusti in
obraza. Vse nepravilnosti, ki se kažejo
zaradi neustreznih mišično ustnih navad
so opazne pri otrocih že zelo zgodaj,
med 2 in 4 letom starosti. K odpravi
neustreznih mišično ustnih navad je
potrebno pristopiti pravočasno - v času
otrokovega razvoja. Z miofunkcionalno
terapijo vzpostavimo pravilno dihanje,

pravilen položaj jezika in pravilno
požiranje ter dosegamo rezultate, ki jih
ni mogoče doseči kasneje, ko sta se rast
in razvoj čeljusti in obraznih kosti že
zaključila in ustavila. Uspešna mišično
funkcionalna terapija lahko prepreči
potrebe po kasnejših ortodontskih
posegih. V Ustnem wellnessu Vesel
odpravljamo nepravilne mišično ustne
navade s pomočjo večstopenjskega
sistema MRC Myobrace®, ki zajema
miofunkcionalne aktivnosti v
kombinaciji z miofunkcionalnimi
pripomočki in temelji na več kot 25 let
obsežnih raziskavah.

USTNI WELLNESS VESEL
. . . za zdrav in sproščen
družinski nasmeh

Ustni Wellness Vesel

Sledite zanimivim vsebinam
na naših socialnih omrežjih!

@ustniwellnessvesel

https://www.veselnasmeh.si
mailto:informacije@veselnasmeh.si
https://m.facebook.com/profile.php?id=100035516421894&_rdr
https://www.instagram.com/ustniwellnessvesel/

