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Dr. Hinz płytka przedsionkowa MVP
MUPPY Standard zęby mieszane
silikonowa - silikonowy korektor
zgryzu
Cena

99,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

Dr.Hinz

Opis produktu
PŁYTKI PRZEDSIONKOWE MVP MUPPY firmy Dr. Hinz

przeznaczony dla uzębienia mieszanego wersja silikonowa

Wskazania do zastosowania płytek przedsionkowych

Złe nawyki i dysfunkcje poszczególnych części narządu mowy, występujące przy wczesnym uzębieniu mlecznym, są najczęstrzą przyczyną
nabytych wad zgryzu. Ssanie kciuka albo smoczka, może deformować przede wszystkim łuk zębowy szczęki górnej. Jego najczęstrzymi
następstwami są:

zgryz otwarty, częściowy zgryz krzyżowy lub nasilone wychylenie zębów przednich

Aby uniknąć rozwoju wad zgryzu, rodzice muszą dołożyć wszelkich starań by dziecko pozbyło się szkodliwych nawyków przed ukończenie
trzeciego roku życia

Płytka przedsionkowa :

wspomaga samoistne leczenie stwierdzonych zaburzeń
pomaga usunąć wady wymowy
koryguje dysfunkcję języka
likwiduje szkodliwe oddychanie ustami
wpływa na wykształcenie się prawidłowego nagryzu
wzmacnia mięśnie ust
zapobiega ssaniu kciuka
prawidłowo ustawia zamknięcie ust
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Płytka dla uzębienia mieszanego posiada większą powierzchnię. Od płytki przeznaczonej dla uzębienia mlecznego odróżnia ją dodatkowo
niebieskie kółko.

Płytka ta pomaga w pierwszej kolejności wyeliminować złe nawyki ssania kciuka, palców, tkanek miękkich i różnych przedmiotów.
Odzwyczajanie dziecka od tych nawyków jest szczególnie ważne ze względu na możliwość zaburzenia rozwoju z powodu wad wymowy.

Otwarty zgryz z wychylonymi zębami nie powraca w zasadzie sam do prawidłowego ustawienia. Płytka przedsionkowa służy w tym przypadku do
wyeliminowania złych nawyków ssania różnych przedmiotów, co pozwala na szybsze zastosowanie odpowiedniego leczenia.

Przy zaburzeniach typu ssanie lub zagryzanie warg, standardowa płytka MVP MUPPY jest zalecana aby nie nastąpiło pionowe rozsunięcie
siekaczy.

Płytka MVP MUPPY standardowa nie nadaje się do leczenia interceptywnego zgryzu otwartego gdyż w jej przypadku nie jest blokowany język.

Zasady użycia płytek MVP MUPPY

Doświadczenie pokazuje, że dzięki pomocy płytki przedsionkowej MUPPY 90% dzieci odzwyczaiło się od szkodliwego nawyku ssania różnych
przedmiotów. Nie udałoby się jednak osiągnąć takich wyników, bez wysiłku rodziców i przestrzegania kilku zasad:

1. Płytka zastępuje kciuk lub smoczek. Zamiana jednego na drugie powinna odbywać się w sposób świadomy i bez przymuszania.
2. Płytka przedsionkowa MUPPY należy nosić co noc.
3. Płytka przedsionkowa powinna być noszona w ciągu dnia przez kilka godzin, żeby przyspieszyć odzwyczajanie się dziecka od nieprawidłowych
nawyków.
4. Przy przestrzeganiu tych zasad w ciągu tygodnia powinno udać się wyeliminować ssanie kciuka przez dziecko. Jedynie wytrwała pomoc rodzica
może pozwolić na osiągnięcie takiego wyniku. Po tym pierwszym sukcesie dziecko powinno nosić płytkę przedsionkową w nocy jeszcze przez
około 4 do 8 tygodnii.

5. Płytkę przedsionkową MUPPY należy regularnie czyścić i nie wolno również zapominać o częstym myciu zębów.

Higiena płytki przedsionkowej

Płytkę należy myć pod bieżącą wodą po każdym użyciu. Można także stosować tabletki dezynfekujące Reatiner Brite i myjkę soniczna
- produkty dostępne w naszej ofercie
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