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“IRTOKOJEILLA SAADAAN KÄTEVÄSTI JA 
TEHOKKAASTI LIEVITETTYÄ KUORSAUSTA SEKÄ 

MUITA HENGITYSHÄIRIÖITÄ.”
TÄRKEÄÄ: PYYDÄ LÄÄKETIETEEN 

AMMATTILAISTA ARVIOIMAAN VOINTISI.
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Kehitetty erityisesti kuorsaajille, jotka hengittävät 
suun kautta nukkuessaan.

Ei muovausta. Ei säätöä. KÄYTTÖVALMIS.

VAROITUS: Irtokojeet voivat muuttaa hampaiden 
asentoa ja leukojen suhdetta. Jäykät alaleukaa 
siirtävät kojeet (MAD) voivat myös aiheuttaa 
leukanivelten kipua tai pysyviä purennan muutoksia.  
myOSA®-kojeen joustava rakenne minimoi 
mahdollisuuden edellä mainittuihin asioihin.

myOSA® S2 lievittää kuorsausta tehokkaasti. Se on valmistettu pehmeästä, 
joustavasta materiaalista, joka on jäykkiä kojeita mukavampi.

Kehitetty kuorsaajille, jotka ovat nenähengittäjiä. Siirrytään 
käyttämään myOSA® S1 -kojeen jälkeen (3-4 kk jälkeen).

Korkeat sivut pitävät 
kojeen hyvin paikallaan 
ilman muovausta.

4 pientä ilmanottoaukkoa 
säätelevät tehokkaasti 
suuhengittäjien hengitystä.

Kieliohjuri ohjaa 
kielen ylös ja 
eteenpäin oikeaan 
asentoon.

Kielikouru pitää 
kielen oikeassa 
asennossa.

Tuo optimaalisen 
leuan asennon 
ja vertikaalisen 
aukeaman 

Ilmatyynypohja 
on hellävarainen 
leukanivelille.

Korkeat sivut pitävät 
kojeen hyvin paikallaan 
ilman muovausta.

4 isoa ilmanottoaukkoa 
säätelevät tehokkaasti 
suuhengittäjien 
hengitystä.

Kieliohjuri ohjaa kielen 
ylös ja eteenpäin oikeaan 
asentoon.

Kielikouru pitää kielen 
oikeassa asennossa.

Tuo optimaalisen leuan 
asennon ja vertikaalisen 
aukeaman useimmille 
potilaille.

Ilmatyynypohja 
on hellävarainen 
leukanivelille.

SIIRRY KÄYTTÄMÄÄN MYOSA® S2 -KOJETTA 3-4 KUUKAUDEN KÄYTÖN JÄLKEEN.
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Irtokojehoito
Irtokojehoitoa pidetään kätevimpänä tapana 
lievittää kuorsausta ja muita hengityshäiriöitä. 
Irtokojeet toimivat työntämällä alaleukaa 
eteenpäin ja avaamalla purentaa, mikä avaa 
hengitysteitä ja vähentää kuorsausta. Hoidon 
teho on yksilökohtaista ja riippuu ongelman 
syistä ja vakavuudesta.

Unenaikaiset hengityshäiriöt (SDB) voivat 
aiheuttaa kuorsausta, hengen haukkomista, 
hengityskatkoja kuten obstruktiivista uniapneaa 
(OSA) sekä katkonaista unta, mikä voi johtaa 
uneliaisuuteen päivällä ja käyttäytymisongelmiin 
lapsilla. Lisäksi muita vakavia terveysongelmia, 
kuten verenkierron ja sydämen vaivoja, on liitetty 
kuorsaamiseen ja unihäiriöihin.

Paikalleen asetettuna myOSA® avaa hengitystiet 
ja rajoittaa liiallista suuhengitystä. myOSA®-
kojeen joustavat sivut ja takaosan ilmatyynyt 
minimoivat leukanivelten rasituksen. Koje 
soveltuu bruksaajille ja TMJ-ongelmista 
(temporomandibular joint disorder) kärsiville.



Ihmiset voivat selviytyä kolme viikkoa ilman 
ruokaa ja kolme päivää ilman vettä mutta vain 
kolme minuuttia hengittämättä. Jos henkilö 
kuorsaa, narskuttelee hampaitaan tai kärsii 
unenaikaisista hengityshäiriöistä (SDB), joka 
johtaa obstruktiiviseen uniapneaan (OSA), 
hänellä voi mahdollisesti olla sydänkohtauksia 
tai aivohalvauksia aiheuttava vakava sairaus.  

Mikä pahempaa, SDB:stä kärsivä voi nukahtaa 
autoa ajaessaan tai koneita käyttäessään.

SDB:n vakavuudesta riippumatta häiriöstä 
kärsivien tulee hakeutua lääkärintarkastukseen. 

Mitä seuraavaksi?
Jos kuorsaus on ainoa ongelma, saatavilla on 
useita suunsisäisiä kojeita, eri hintaluokissa, 
joista voi olla apua. Jos ongelma on vakavampi, 
kuten OSA, määrätään CPAP-laite yleensä 
elinikäiseen käyttöön.

Suurin osa suunsisäisistä irtokojeista ovat jäykkiä 
ja asettavat alalaukaa eteenpäin luonnottomaan 
asentoon, mikä voi aiheuttaa leukaluussa 
(TMJ) kipua ja vaurioita ajan mittaan. Ne myös 
muuttavat purentaa luonnottomaan asentoon, 
eikä niitä suositella.

myOSA®kojeet on suunnitellut MRC, joka on 
jo yli 25 vuoden ajan valmistanut lääkäreille ja 
hammaslääkäreille intraoraalikojeita lasten 
ortodonttisten ongelmien sekä aikuisten TMJ-
ongelmien hoitoon.

Pehmeä ja joustava koje on hellävarainen 
leukanivelille, hyvä narskuttelijoille ja 
käyttövalmiina sopii kaikkien suuhun. Se on 
lääkärien ja hammaslääkärien ykkösvaihtoehto 
unihäiriöiden diagnosointiin ja hoitoon.

Ongelman ymmärtäminen
Kuorsausta esiintyy, kun normaali ilmanvirtaus 
nenän tai suun kautta estyy unen aikana. 
Vaikka ylähengitysteiden ahtautuminen 
tyypillisesti johtuu suun alueen lihaksiston 
rentoutumisesta, kuorsaamisen ja muiden 
hengityshäiriöiden taustalla voi olla myös 
monia muita syitä. 

Yleisimpiä niistä ovat krooninen suuhengitys, 
huono ruokavalio, ylipaino ja alikehittynyt 
alaleuka. Myös oikomishoidon vuoksi tehdyt 
poistot voivat pahentaa ongelmaa.

myOSA® S1 lievittää kuorsausta tuomalla alaleukaa eteenpäin 
ja avaamalla purentaa, minkä vaikutuksesta hengitystiet 
avautuvat. Neljä isoa hengitysaukkoa kojeen edessä säätelevät 
suuhengitystä.

Temporomandibulaarinen nivel - TMJ

Normaali nenähengitys vai 
suuhengitys?
Suuhengitys on vahingollista ja yksi syy 
unenaikaisten hengityshäiriöiden (SDB) taustalla. 

Jos lapsi hengittää suun kautta, leuat eivät kasva 
eteenpäin normaalisti. SDB:stä kärsivillä aikuisilla 
on yleensä alikehittyneet leuat, minkä vuoksi kieli 
ja alaleuka estävät normaalin ilmanvirtauksen. 
Sen vuoksi olisi hyvä opetella hengittämään 
oikeaoppisesti nenän kautta, jatkuvasti, jotta 
alaleuka ja kieli pysyvät edessä ja ilmatiet 
avoimina.

Siirry nenähengityksen harjoittelussa vaiheittain 
myOSA® S1 -kojeesta myOSA® S2 -kojeeseen.

SUUHENGITYS 
Kieli matalalla

NENÄHENGITYS
Kieli ylhäällä

myOSA® for Snorers
myOSA® for Snorers -kojeet on suunniteltu 
erityisesti kuorsaajille, jotka hengittävät 
suun kautta nukkuessaan. Koje lievittää 
kuorsausta tuomalla nukkujan alaleukaa 
eteenpäin ja avaamalla purentaa, minkä 
vaikutuksesta hengitystiet avautuvat. Lisäksi 
myOSA® for Snorers -kojeissa on edessä neljä 
hengitysaukkoa, jotka säätelevät hengitystä 
sekä patentoitu Air Spring Core™, joka vaimentaa 
leukanivelen liikettä. Joustava koje sopii myös 
TMJ-ongelmista kärsiville.


