
8 éves - kezdeti állapot

18 hónap után

Bio ANGLE II/1

Bio BASIC 7,5 éves - kezdeti állapot

16 hónap után

4,5 éves - kezdeti állapot

17 hónap után

Bio PREManapság még mindig az a jellemzőbb, hogy a 
fogszabályozó orvosok a páciensekkel először a 
növekedési időszak vége felé találkoznak, így a már 
kialakultkialakult fogazati anomáliákat kezdik el kezelni. Ilyenkor 
a lehetőségek már sokkal korlátozottabbak. A rögzített 
készülékkel már „csak” a kialakult állcsonton belül lehet 
mozgatni a fogakat, ami egzakt határokat húz a 
kezelési lehetőségek tekintetében.  Sokkal kedvezőbb a 
helyzet mind a páciens mind az orvos számára, 
amennyiben a  kezelés előtt álló páciens még jóval a 
pubertáspubertás kor előtt van, mert ebben az időszakban a 
kivehető készülékek számos különböző típusa áll a 
fogszabályozó orvos rendelkezésére az állcsontok 
ideális növekedésének irányítására. 

A készülékek pozitív hatásai:

A kialakult rossz szokások, izomfeszülések és kóros 
izomfunkciók semlegesítésével elősegíti az egészséges 
környezet kialakulását, így megelőzi a fogazati és 
állcsont eltérések kialakulását, vagy a már meglévő 
eltétés súlyosbodását.

AA légzés normalizálásával az éjszakai alvás nyugodtabb, 
pihentetőbb lesz, a gyermekek agya oxigénben dúsabb és 
hűvösebb levegőt kap, az iskolai teljesítmény fokozódik, 
az alváshiány következtében kialakult viselkedési zavarok 
csökkennek.

A fej- és testtartásra is pozitív hatással van.

Korán kezdett kezeléssel a gyermekek önképe is 
egéegészségesebben alakul (holisztikus szemlélet).

A trainer egy FUNKCIÓS NEVELŐ készülék, ami a száj 
körüli izomfunkciók, a nyelv nyugalmi pozíciója és 
funkció közbeni erőkifejtése, valamint a preferált 
orrlégzés dinamikus egyensúlyán keresztül 
bebefolyásolja az állcsontok fejlődését. Kb. 3-4 éves 
kortól használható, ami lehetővé teszi a fejlődés 
során a helyes izom- és légzőfunkciók kialakulását. 
Gyermek- és felnőttkorban segíti a meglévő túlzott 
izomfeszülések feloldását. Elősegíti az izomzat 
megerősödését. Segít a már kialakult rossz szokások 
korrekciójában, úgy mint: szájlégzés, nyelvlökéses 
nynyelés, ajakszorításos nyelés, alacsony nyelvállás, 
alsó ajak felső frontfog mögötti állása, bizonyos 
típusú beszédhibák stb.

Hatásmechanizmusának az alapja, hogy elsősorban 
a fogakat és az állcsontokat körülvevő FUNKCIÓS 
MÁTRIXOT „kezelik”: légzés, lágyrészek, izomzat, 
nyelv, rossz szokások, testtartás, állkapocsizület.
A trainer típusú készülékek lehetővé teszik, hogy 
egészen korai életkortól (3-4 év) tudjunk segíteni. 
A cél, hogy minél kevesebb időt hagyjunk egy 
didiszfunkció kialakulására és fennmaradására, mert 
annál könnyebb lesz korrigálni. A korai életkortól való 
kezelés lehetősége, valamint a könnyű adaptálhatóság 
és használhatóság együtt biztosítja nekünk azt, amit 
eddig semmilyen más hagyományosnak mondott 
fogszabályozó készülék nem tudott.

Mi az a trainer?
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Színválaszték:

A traineres kezelés lehetőségeiről kérdezze kezelőorvosát:

A gyermek felelős a saját egészségéért. A szülők, a 
környezete, az orvos és a „trainer” mind mögötte 
állnak, hogy segítsenek neki, de meg kell értenie, hogy 
elsősorban neki kell dolgoznia azért, hogy a fogai 
szebben álljanak. Oda kell figyelnie a hordási idő 
betartására, a testtartására, a készülék helyes 
viselésére és a gyakorlatok végzésére. 

A motiváció fontossága

Mind a gyermek, mind a szülő motiváltsága 
elengedhetetlen feltétele a trainer sikeres használa-
tának. Amíg a gyermek napközben nem tudja 
legalább 1,5 órán át helyesen a szájában tartani a 
készüléket (az ajkát összezárva tartja, orron át 
lélegzik, nem rágja a készüléket, nem beszél 
készülékkel a szájában, a nyelvét a szájpadláson 
tartja, helyesen nyel) addig sok esetben nem várható, 
hogy a készülék a teljes alvási idő végéig bent marad 
majd a szájában. Tehát létfontosságú az első 2-4 
hétben a szülő aktív, támogató jelenléte. 
A készüléket TILOS rágni és TILOS beszélni vele.

Bio TRAINER 


