
VESTIBULARNI CLONA

Pozor!! ! Nesterilizovat! !! I

Případy k pouŽití

Špatná funkce jazyka: t|ačení jazyka, špatná poloha
jazyka, kousání rtů, sání rtů, slabé retní sva|y, stejně jako
cum|ání pa|ce a kousání nehtů patří mezi vrozené zlozvyky,
které vedou k anomá|iím, nedostatečnému růstu čelisti,
prob|émům s m|uvením špatnému po|ykání a dýchání ústy.

Z těchto důvodů je důIeŽité, týo vrozené z|ozvyky co nejdříve odstranit.
obnovit vyváŽenost mezi jazykem na straně jedné, rtů a t|aku tváří na straně druhé.
Trénovat jazyk, dýchání nosem a dané anomá|ie korigovat.

Přednosti:
. netlačíz důvodu e|astického materiálu
- zuýšená pohod|nost uŽití
- anýšená snášen|ivost pacientem
- dobrá kontrola při provádění myofunkčních cvičeních

cvičení:
1. ,,Plop..(cvičíme jak jen to je možné)

Paclent obemkne vestibuláiní clonu a t|ačí na ni všemi silami, dokud clona
nevyskočí z úst s hlasitým ,,p|op... Tímto se ce|kové sva|stvo, obzvláště pak
retní sva|y zesíií avznika1ící spodní t|ak fonnuje zubní ob|ouk.

2. Přetahování (cviěíme jak jen to je možné)
Budou.li vestibulární clonou |éčeni sourozenci, mohou toto cvičení provést
obzvláště zábavně. obě clony se spojí tenkým provázkem o délce 30 - 40 cm
(ne e|astickým). oba vezmou clonu do úst, ruce poloŽí na ramena a začnou
s přetahováním. Prohrává ten, kterému c|ona vypadne z úst. Touto zábavou
dosáhneme velice efektivního cvičení.

3. Zrcad|ové cvičení (cviěíme 10 x2.3 minuty denně)
Pacient cvlčí před zrcad|em, špičku jazyka poloŽí na dolní patro, rty semkne
k sobě a následně polkne. Vedle tohoto vědomého cvičení by měl pacient
podobně denně takto cvičit a to např. přijídle' pití, polykání apod.

4. Kousání (cvičíme 10x2-3 minuty denně)
Pacient s pří|iš s|abými rty by měl vestibulámí c|onu si|ou rtů pevně
obemknout. Souěasně vede toto cvičení k t|aku clony na zuby a toto nás|edně
k dodateěnému formování zubního oblouku a postavení frontá|ních zubů.

5. Sání vestibulární clony (cvičíme 10 x2-3 minuty denně)
Vědomé sání c|ony Vyv|jí tlak v ústní dutině a skrz tento tlak na tváře clona
formuje zubní oblouk a dáseň k ideálnímu oblouku. JestliŽe nevzniká patřičný
t|ak, jsou tváře a rty na přírodní bázi odt|ačovány od homí a dolní če!isti..

. aktivní fáze: tlak a sva|ová akt|vita přivádí zubni oblouk do ideálního tvaru
- pasivnífáze: umoŽňuje jazyku dostatek místa a Ýgde téžzubní oblouk do

ideá|ního tvaru


