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LECZENIE ORTODONTYCZNE DZIECI, MŁODZIEŻY I CAŁEJ RODZINY…
» Amerykańskie Stowarzyszenie Ortodontów zaleca przeprowadzenie kontroli ortodontycznej

u dzieci w wieku 7 lat. Podczas wizyty kontrolnej ortodonta ocenia na podstawie położenia pierwszych
trzonowych zębów stałych oraz zębów siecznych, czy jest obecna wada zgryzu kwalifikująca się do
wczesnego leczenia ortodontycznego.
DLACZEGO POWINNO SIĘ
BADAĆ ZGRYZ W WIEKU 7 LAT?
» Podparcie zgryzu wynika z wyrzynania się pierwszych stałych zębów trzonowych. Po ich wyrznięciu
możliwa jest ocena przednio-tylnych
oraz poprzecznych relacji w zgryzie,
jak również wykrycie czynnościowego zbaczania żuchwy.
» Podczas wyrzynania siekaczy
stałych można wykryć takie problemy jak: stłoczenie, nawyki nagryzania wargi, zgryz głęboki, zgryz otwarty, asymetrie twarzy.
» Dla niektórych dzieci wczesna
ocena zgryzu przyniesie znaczące
korzyści lecznicze; dla większości

główną zaletą podjęcia diagnostyki
jest posiadanie pełnej informacji co
do rozwoju zgryzu oraz świadomość
co do potrzeb leczniczych.
W przypadku nieprawidłowości
takich jak: zgryz krzyżowy, otwarty,
tyłozgryz, stłoczenie zębów, rozpoczyna się ortodontyczne leczenie
wczesne, które pozwala na harmonijne ukierunkowanie
wzrastających zębów
i struktur twarzy.
Efektem leczenia wczesnego jest
przygotowanie
miejsca dla wyrzynających się zębów
stałych, tym sa-

mym można uniknąć konieczności
usuwania zębów stałych w przyszłości. Celem leczenia jest również pobudzanie lub hamowanie wzrastania
górnej i dolnej szczęki, aby skorygować dysproporcje w ich
budowie
i kształcie, wyleczyć
ro z bi e ż ność
wza-

jemnego położenia, a tym samym
osiągnąć poprawę rysów twarzy.
U niektórych dzieci występuje nawyk ssania kciuka, wargi dolnej,
nieprawidłowy sposób połykania,
wymowy lub oddychanie wyłącznie
przez usta. Te wady korygowane są
w okresie leczenia wczesnego, aby
ewentualne leczenie właściwe w wieku młodzieńczym było ułatwione,
krótkie i nie wymagało usuwania
zębów lub innych zabiegów chirurgicznych. Tym samym niepodjęcie
leczenia wczesnego u osób z rozbieżnością w położeniu szczęk powoduje,
że efekty późniejszego leczenia mogą
być kompromisowe i niestabilne.
KORZYŚCI WYNIKAJĄCE
Z WCZESNEGO LECZENIA
ORTODONTYCZNEGO
Wczesna diagnostyka ortodon-

tyczna umożliwia wyjaśnienie wątpliwości oraz obaw odnośnie stłoczonych zębów, rozwoju twarzy oraz
leczenia ortodontycznego. Pewne
nieprawidłowości w zgryzie lepiej
jest korygować wcześnie z powodu biologicznych, społecznych oraz
praktycznych względów, podczas
gdy leczenie innych zaburzeń zgryzowych leczyć się powinno w wieku
młodzieńczym. Ostateczna decyzja
o leczeniu podejmowana jest wspólnie przez rodziców, stomatologa oraz
ortodontę.
DOBRZE TRAFIŁEŚ!
Sprawimy, że Twoja rodzina będzie cieszyć się pięknym, zdrowym
uśmiechem przez lata.
Oferujemy kompleksowe leczenie
dla wszystkich, niezależnie od wieku:
dzieci, dorosłych i dziadków!
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