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Lisätietoa osoitteessa www.myosa.com 
myOSA® BY MYOFUNCTIONAL RESEARCH CO. 

FOR
PÄÄNSÄRYT

  Pään etuosassa 
  Pään takaosassa
 Migreenit
  Kasvokipu
  Poskiontelokipu

LEUKAOIREET
  Leukanivelten (TMJ) 
naksuminen

   Oikea puoli 
   Vasen puoli

  Leuan lukkiutuminen 
(auki tai kiinni)

 Hankausäänet
  Kipu  
leukanivelessä

   Oikea puoli 
   Vasen puoli

 Leuka kallistuu  
toiselle puolelle avatessa

 Leuka ei aukea 
kunnolla

KURKKUOIREET
  Korvakipu
  Kipeä kieli (toiselta 
puolelta) 

KORVAOIREET
  Korvakipu

   Oikea puoli
   Vasen puoli

  Tukkoiset, kutiavat 
korvat

 Tasapaino-ongelmat
 Suhina, surina 

tai humina korvissa 
(tinnitus)

SILMÄKIPU
  Kipu silmien takana
  Näön sumentuminen

NISKAOIREET
  Niskasärky
 Huono liikkuvuus 

(vähentynyt niskan 
kiertyvyys)

 Niskan jäykkyys
  Hartiakivut
  Käsien tai sormien 
kihelmöinti tai 
puutuminen

TÄYTÄ TÄMÄ KAAVAKE ENNEN LÄÄKÄRIN 
TAPAAMISTA. ANNA TÄYTETTY KAAVAKE 
LÄÄKÄRILLESI SEURAAVALLA KÄYNNILLÄ.

YLEENSÄ TOINEN  
PUOLI ON TOISTA AREMPI
Jos olet kärsinyt yllä olevista oireista 
jonkin aikaa ja yllä mainitut lihakset 
ovat sinulla kosketusarat ja lisäksi 
TMJ:ssä tuntuu kokeiltaessa kipua, ota 
yhteyttä lääkäriisi tai terveydenhoidon 
ammattilaiseen TMJ-dysfunktion 
testaamiseksi.

Itsearviointitesti

1. Kärsitkö:
 • Päänsäryistä
 • Leukojen naksumisesta ja kivusta
 • Niskakivusta
 • Lihasten jäykkyydestä
 • Kasvokivusta
 • Korvakivusta

2. Kokeile, havaitsetko 
näissä lihaksissa arkuutta:

KYSEESSÄ VOI OLLA TMJ-DYSFUNKTIO

www.myosa.com

KÄYTÄ VAIN LÄÄKÄRIN TAI  
HAMMASLÄÄKÄRIN VALVONNASSA.

PÄÄNSÄRKYJÄ?

LEUAN NAKSUMISTA?
ONGELMIA KORVISSA?

NISKAN JÄYKKYYTTÄ?

Sternomastoid (niska)TMJ (leukanivel)

Lateral Pterygoid (poski)Temporalis (ohimo)

LEARN MORE



Mikä on TMJ?

TMJ (Temporomandibular Joint) eli leukanivel 
yhdistää alaleuan kallon ohimoluuhun. 
Leukanivel liikkuu aina, kun syöt, puhut tai 
nielaiset. Se onkin yksi käytetyimmistä nivelistä 
koko kehossa.

Voit paikallistaa leukanivelen ja tuntea 
sen työskentelevän painamalla sormiasi 
kummankin korvan edestä ja aukomalla 
suutasi mahdollisimman auki. Voit myös 
tunnustella leukaniveltä liikkeessä asettamalla 
pikkusormiesi päät korvakäytävääsi (kynnet 
taaksepäin osoittaen) ja painamalla sormia 
eteenpäin aukoessasi leukaasi. Jos kärsit 
TMJ-dysfunktiosta, tämä liike voi olla kivulias. 
Useimmat oireet kuitenkin ilmenevät muualla 
kuin leukanivelessä.

TMJ-dysfunktion syyt

 HAMPAAT
•  Hampaiden virheasennot, puuttuvat hampaat 

tai huonosti toteutettu hammashoito, esim. 
oikomishoito.

 LIHAKSET
• Lapsuudessa väärin opittu nieleminen, mikä 

työntää leukaa taaksepäin.
• Myofunktionaaliset tavat, kuten 

bruksismi (hampaiden narskuttelu) tai 
suuhengittäminen.

•  Hampaiden yhteen puremisesta tai 
narskuttelusta johtuva kireys.

 LEUAT
• Virheellinen leuan kasvu, joka aiheuttaa ylä- ja 

alaleuan eriparisuutta.
• Vamma, kuten putoaminen tai auto-

onnettomuus (erittäin yleinen whiplash-
vammoissa).

• Rappeumasairaudet, kuten osteoartriitti.

Kuinka myOSA® for TMJ toimii
myOSA® for TMJ -kojeet ovat intraoraalikojeita, 
jotka on erityisesti suunniteltu auttamaan 
TMJ-dysfunktion diagnosoinnissa ja oireiden 
lievityksessä. Kojeessa on paksumpi 
takaosa, joka vähentää painetta ja rentouttaa 
tulehtuneita leukaniveliä kojetta käytettäessä. 
Kojeet korjaavat myös alaleuan asentoa ja 
venyttävät kireitä ja kipeitä lihaksia leukojen 
ympärillä sekä pään ja kaulan alueella, mikä 
lievittää välittömästi kipuja. Ajan mittaan 
myös pitkäaikainen kipu helpottaa. Patentoitu 
aerofoil-pohja ja kojeen malli (molemmat leuat) 
estävät bruksismia (hampaiden narskuttelua).

Vaikutukset
TMJ-kojetta tulee käyttää tunti päiväsaikaan 
ja öisin nukkuessa. Säännöllisellä käytöllä 
oireet lievenevät muutamassa päivässä, mutta 
joskus kivun lievittymiseen vaaditaan viikkoja.
Jatka kojeen käyttöä vähintään 30-60 päivää, 
jonka jälkeen voit kokeilla, kuinka säännöllistä 
käyttöä tarvitaan hoidon ylläpidoksi. 
Lääketieteen ammattilaisen konsultointi on 
ehdottoman tärkeää oireidesi arvioimiseksi 
oikein.

Temporomandibulaarinen nivel

myOSA® TMJ
Välitön apu oireisiin.

myOSA® TMD
Muokattava*, ei vaikuta puheeseen, päiväkäyttöön

myOSA® for TMJ  rentouttaa leuan ja kaulan 
lihaksia, helpottaa TMJ:hin kohdistuvaa painetta, 
rajoittaa narskuttelua ja vähentää leuan naksumista 
sekä pään ja niskan oireita. 

1  - Kieliohjuri ja kielikouru auttavat 
kielen asennon myofunktionaalisessa 
korjaamisessa. 

2  - Molemmille hammaskaarille – 
ohjaa ideaalipurentaan, edistää 
nenähengitystä ja rajoittaa 
bruksausta. 

3  - Aerofoil-pohja – rentouttaa 
leukaniveltä, mikä helpottaa oireita

4  - Tarjoaa optimaalisen leuan asennon 
ja vertikaalisen aukeaman useimmille 
potilaille.

1  - Muovattava – yksilölliseen 
purennan korjaukseen. 

2  - Matalaprofiilinen – mukava 
käyttää, helppo puhua koje suussa. 

3  - Kova sisäosa – istuu napakasti.

4  - Aerofoil-pohja – leukanivelten 
rentouttamiseksi. 

5   - Tarjoaa optimaalisen leuan 
asennon ja vertikaalisen aukeaman 
useimmille potilaille.

myOSA® TMD
Poikkileikkaus

*Lääkäri muokkaa kojeen sopivaksi. 

myOSA® TMJ
Poikkileikkaus


