Wada zgryzu to nieprawidłowa
budowa szczęk, która zaburza

Leczenie wad zgryzu

czynności jamy ustnej.
Nieprawidłowy zgryz można leczyć
za pomocą mioterapii, czyli ćwiczeń mięśni

WADY ZGRYZU

mimicznych i narządu żucia oraz za
pomocą aparatów ortodontycznych.
W niektórych przypadkach trzeba rozważyć
chirurgię szczękowo-twarzową. Aparat
wykonuje się indywidualnie dla każdego
pacjenta. Czasem najpierw trzeba zrobić
Mogą np. powodować zniekształcenie
mowy, trudności w oddychaniu,
czy jedzeniu. Przejawia się w dzieciństwie

zdjęcie RTG zębów i odlew gipsowy.
Wyróżniamy dwa podstawowe typy
aparatów ortodontycznych:


i już wtedy powinno się podjąć kroki
zaradcze, by zapobiec późniejszym
komplikacjom. Wiele wad zgryzu udaje się
zniwelować lub znacznie skorygować.

stałe – przymocowywane do zębów
na dwa lata



ruchome – zakładane na kilka godzin
w ciągu dnia, albo np. na noc.

Przyczyny rozwoju wad zgryzu.
Kiedy należy udać się do ortodonty?
Wśród czynników, które prowadzą do
utworzenia się wady zgryzu znajdują się:


poród kleszczowy, twarzyczkowy



nieprawidłowe układanie dziecka do snu
- główka i szyja, podczas spania na
boku, powinny być na delikatnym
podwyższeniu



nieprawidłowe przystawianie do piersi,
czy karmienie butelką (zarówno pierś,
jak i butelka powinny być podawane
pod kątem 45 st., - niektórzy rodzice
karmią dziecko leżące płasko na
plecach, co wywołuje i utrwala
tyłozgryz, gdyż dziecku opada żuchwa)



ssanie kciuka lub źle skonstruowanego
smoczka



ssanie warg i policzków



ciągłe nadgryzanie różnych
przedmiotów, np. kredek, ołówków



oddychanie przez usta (tzw. trzeci
migdał)



zgrzytanie zębami (bruksizm)

Nawet jeśli wydaje nam się, że wszystko jest w
porządku, warto zapisać dziecko do ortodonty

Wady zgryzu
i zapobieganie im.

profilaktycznie, gdy tylko wyrosną mu już
wszystkie mleczne zęby. Specjalista oceni, czy
zgryz naszej pociechy rozwija się prawidłowo, a
jeśli nie, ustali dalszy plan postępowania.
Wizyty u ortodonty nie należy odkładać, jeśli
tylko zauważymy u dziecka jakiekolwiek
oznaki nieprawidłowego zgryzu, lub jeśli
dziecko zgrzyta zębami, oddycha ustami, ma
jakąś dysfunkcję języka, obgryza paznokcie,
przedwcześnie straciło zęby mleczne. Jeśli
zareagujemy w porę, szybko będzie można
zastosować leczenie. Zwykle zaczyna się je,
gdy dziecko ma już wszystkie stałe zęby, a więc
około 11 roku życia i powinno zakończyć się w
przeciągu 1,5-2,5 lat, aczkolwiek jest to
uzależniona od stopnia zaawansowania wady,
wieku pacjenta oraz jego zaangażowania w
leczenie.
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