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P!STOVÁNÍ "#ASTN$CH ÚSM!V%

Bezpe&nost a'pohodlí PACIENTA

( Vyroben) z'léka*ského silikonu. Je p*irozen+ flexibilní 
a'pro pacienta pohodln). 

( Neobsahuje ,ádné p*idané látky. Bez barviv, ftalát-, 
zm+k&ovadel, latexu, bisfenolu-A i vonn)ch látek.

( Bezpe&n) a'pln+ biokompatibilní. Pou,ití je pro 
pacienta bezpe&né. Silikonov) materiál je testován 
v'souladu s'po,adavkem normy ISO'10993 na 30denní 
trval) kontakt se sliznicemi.

( Hygienick). Sta&í ka,dodenní oplachování vodou. 
Lze dezinfikovat vyva*ením.

( Metoda tohoto o.et*ení je zalo,ená na d-kazech. 
Tato metoda o.et*ení je ov+*ena v)sledky v)zkumu, 
aparát pou,ívají statisíce pacient- po celém sv+t+. 

( Snímateln), pou,ití b+hem spánku. Pacient m-,e 
normáln+ jíst jakoukoli stravu, cvi&it i'sportovat a'není 
t*eba upravovat kovové drátky ani nav.t+vovat 
pohotovost kv-li zlomen)m kovov)m &ástem.

( Pohodln). Anatomicky navr,ené a'zaoblené 
zubní'drá,ky. 

( "etrn) k'zub-m. M+kk) silikon je .etrn) k'zub-m 
a'pohodln) pro pacienta.

( Jednoduché a'snadné 
o.et*ení. /ádné odd+lené 
fáze o.et*ení, ale sou&asné 
vertikální i'horizontální 
zarovnání a'p*edozadní 
korekce sni,ující slo,itost 
o.et*ení. 

V)hody  O"ET0ENÍ PACIENT% pomocí aktivátoru LM-Activator™

( Efektivn+ koriguje r-zné malokluze. Vhodné 
k o.et*ení p*edkusu, p*ekusu, hlubokého skusu, 
otev*eného skusu, st+snání, t*ídy'II a'p*edního 
zk*í,eného skusu, tj.'obráceného skusu *ezák-. 
Sagitální a'vertikální vztahy lze korigovat sou&asn+].

( Cenov+ v)hodné. Jedna fáze o.et*ení se sou&asn+ 
vertikálním i'horizontálním zarovnáním a'p*edozadní 
korekcí namísto odd+len)ch fází. 

( Klinicky a'v+decky prokázáno. Metoda o.et*ení je 
podlo,ena d-kazy z'v)sledk- kohortové studie a'RCT 
v)zkum-.

( Men.í slo,itost lé&by. Díky velkému v)b+ru model- 
m-,ete vybrat vhodn) aparát pro pacienta. O.et*ení 
m-,e b)t zahájeno okam,it+.

( Modely na alternativní tvary oblouk-. Úzk) model 
na standardní a'b+,né .í*ky oblouk- a'.irok) model 
na .ir.í tvary oblouk-.

( Zv).ená odolnost. Model s'vyztu,ením v'incizální 
oblasti pro zv).enou odolnost, nap*.'pro p*ípady 
hlubokého skusu.

„Na!e v"sledky prokázaly u#o!et$ovan"ch 
osob v"razná zlep!ení u#p$edkusu, 
p$ekusu, sagitáln% molárního vztahu 
a#st%snání.“
Myrlund R. a'kol. One year treatment effects of the eruption guidance appliance in 7- to 8-year 
-old children: a randomized clinical trial. European Journal of Orthodontics, 2015:37(2):128-
134. https://doi.org/10.1093/ejo/cju014

„V"hoda aparátu k#vedení pro$ezávání je 
ta, &e nejen vede pro$ezávající se zuby, 
ale sou'asn% p(sobí na transversální, 
sagitální a#vertikální vztahy obou zubních 
oblouk(.“
Keski-Nisula, K., et al. J. Orthodontic intervention in the early mixed dentition: A prospective, 
controlled study on the effects of the eruption guidance appliance. AM J of Orthodontics and 
Dentofacial Orthopedics, 2008:133(2), 254-260. https://doi.org/10.1016/j.ajodo.2006.05.039

„V"sledkem o!et$ení EGA byla korekce 
sagitálního vztahu ze t$ídy#II na t$ídu#I 
v#86#% p$ípad( b%hem aktivního 
pou&ívání a#po lé'b% do!lo k#dal!ímu 
zlep!ení. Ve v%ku 16,7#roku m%lo 98#% 
o!et$ovan"ch d%tí, které m%ly na po'átku 
vztah t$ídy#II u#'asného smí!eného 
chrupu, vztah t$ídy#I.“
Keski-Nisula K., et al. Class II treatment in early mixed dentition with the eruption guidance 
appliance: effects and long-term stability. European Journal of Orthodontics, 2020:42(2):151-
156. https://doi.org/10.1093/ejo/cjz092
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