
Miten se toimii
MRC on toiminut edelläkävijänä käyttäessään 
irtokojeita kasvavien lasten myofunktionaalisten 
tapojen korjaamisessa sekä oikomishoidossa 
ilman kiinteitä kojeita.  Tämä hoito voi myös 
johtaa parempaan kasvojen kehitykseen. 
Hoidon ydin on kielen asennon ja toiminnan 
korjaaminen, normaalin nenähengityksen 
oppiminen sekä poikkeavista kasvolihasten 
toiminnoista eroon opettelu. Vaikka 
virheellisistä tottumuksista eroon opettelu on 
aikuispotilailla vaikeampaa, hoidon periaatteet 
optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi ovat 
samat. 
 
Hoidon tavoitteet:
•  Huulet yhdessä koko ajan paitsi puhuessa ja 

syödessä.
•  Hengitys nenän kautta, jotta ylä- ja alaleuat 

kehittyvät normaalisti ja saavutetaan normaali 
purenta.

•  Ei huulten aktiivisuutta niellessä, tapa 
vaikuttaa etualueen hampaisiin negatiivisesti.

•  Tasaisemmat hammaskaaret
•  Parantunut kasvojen kehitys

Jotta Myobrace® toimisi, sinun pitää korjata 
huonot myofunktionaaliset tapasi.
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PREVENT THE NEED 
FOR BRACES

Muita Myobrace®-kojeita:

Myobrace®-kojeita on useita erilaisia eri 
kehitysvaiheisiin ja tarpeisiin. 
• Myobrace® for Juniors 3 - 5 v.
• Myobrace® for Kids 5 - 10 v.
• Myobrace® for Teens 10 - 15 v.
Kysy lääkäriltäsi lisää Myobrace®-kojeista tai 
tutustu myobrace.com. 
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Suorat hampaat,
luonnollisella tavalla.

www.myobrace.com

FOR ADULTS

Opi lisää 
hoitovaihtoehdoista.

Lisätietoa osoitteessa www.myobrace.com 
MYOBRACE® BY MYOFUNCTIONAL RESEARCH CO.
Gompenstraat 21c 5145 RM Waalwijk 
P.O. Box 718, 5140 AS Waalwijk The Netherlands 
Tel: (31) 416 651 696  Fax: (31) 416 652 745 
Email: info@myoresearch.nl  www.myoresearch.com



Aikuisten 
ortodonttiset 
ongelmat
Monilla aikuisilla 
on ollut raudat eli 
kiinteät oikomiskojeet 
mutta heidän 
hampaistonsa on 
ahtautunut uudestaan. 
Suurin osa aikuisista ei halua enää rautoja. 
Myofunktionaaliset tottumukset, kuten 
suuhengitys ja virheellinen nieleminen, ovat 
merkittäviä syitä hampaiston virheasentoihin.
Tutkimusten mukaan 15 vuoden iässä, kun pysyvät 
hampaat ovat puhjenneet ja leukojen kasvu 
loppunut, hampaita ympäröivä luu on kovempi. 
Aikuispotilaiden suunterveyden tila vaihtelee.
Perinteisessä aikuisortodontiassa nämä tekijät 
voivat johtaa vähemmän pysyviin tuloksiin ja 
todennäköisesti tarvitaankin pitkäaikaista tai 
pysyvää retentiota, mikäli virheellisiä tottumuksia 
ei korjata.

Myobrace® for Adults  
ominaisuudet

AHTAUTUNUT  
YLÄLEUKA

NORMAALI  
YLÄLEUKA

HUOM: HAMPAIDEN KOKO EI OLE MUUTTUNUT

Onko oikomishoito kiinnikkeillä 
ainoa hoitovaihtoehto?
Myofunctional Research Co. (MRC) on vuodesta 
1989 saakka kehitellyt kojeita, jotka tarjoavat 
tehokkaan vaihtoehdon kasvaville lapsille, joilla 
on ortodonttisia ongelmia. Nämä kojeet eivät 
pelkästään suorista hampaita vaan hoitavat 
virheasentojen taustalla olevia tapoja, kuten 
suuhengitys, kielen tursotus sekä virheellinen 
nielemistapa. 
MRC:n ensisijainen tavoite on saavuttaa suorat 
hampaat koko elämäksi – usein ilman tarvetta 
kiinteäkojehoidolle tai retentiolle. Hampaiden 
virheasentoja aiheuttavien tapojen korjaaminen 
parantaa myös yleisterveyttä ja edesauttaa 
tasapainoista kasvojen kehitystä.

Myobrace® for Adults
Myobrace for Adults™ on kolmivaiheinen 
kojesarja, joka on tarkoitettu aikuishoitoon.
The Myobrace® for Adults™ -kojeissa on useita 
MRC:n kehittämiä ominaisuuksia, jotka auttavat 
korjaamaan virheellisiä suun alueen tapoja, 
samalla kevyesti ohjaten hampaita oikeaan 
asentoon.

Huomioitava hoidossa
Hoitoaika vaihtelee riippuen potilaasta. Jotta 
saavutetaan haluttuja tuloksia, Myobrace®-
kojetta täytyy käyttää päivisin 1-2 tuntia ja lisäksi 
öisin. Lääkärin tai hammaslääkärin säännöllinen 
seuranta on välttämätöntä, jotta hoito on 
turvallista ja menestyksellistä.  
Hammaslääkäri voi muokata ohjetta 
hoitosuunnitelman mukaan. Myobrace® for 
Adults™ voi olla yksinkertainen mutta tehokas 
keino hoitaa aikuisten virhepurentoja, usein jopa 
ilman kiinteitä kojeita.

Keskikovaa polyuretaania 
- parempaan 
hammaskaaren 
kehitykseen.

Hammaskourut – ohjaavat 
etuhampaita.

Kieliohjuri – ohjaa kieltä 
oikeaan asentoon.

Huulipuskuri – hillitsee 
alahuulen yliaktiivista 

BWS™: The Farrell Bent Wire System™ (BWS™) on 
linguaalinen kaarenlevityskoje, jota voidaan käyttää yhdessä 
MRC:n kojeiden kanssa. Kuvassa Myobrace® A2 -kojeen 
kanssa.

Myobrace®for Adults™ toimii vaikeammissa 
tapauksissa parhaiten kaarenlevittäjien, 
kuten Farrell Bent Wire System™ (BWS™) 
kanssa.

Normaalit ja ahtautuneet hampaat  
Kielen toiminta, posket ja huulet määrittävät 
hampaiden asennon. Normaalit suun alueen 
lihasten toiminnot sekä nenähengitys 
mahdollistavat tasapainoisen kasvojen kehityksen.


