
INFORMATION FÖR ALLA FÖRÄLDRAR

FINA TÄNDER DEN NATURLIGA VÄGEN

FÖR BARN 5–15 ÅR

Munandning, felaktig tungposition och dåliga svälj-vanor hindrar barns tänder, käkar 
och ansikte från att utvecklas korrekt. Tidig utvärdering och behandling kan förhindra 

behovet av ortodontisk behandling med extraktioner och tandställning.



Många barn har idag sneda och 
vanställda tänder vilket är uppenbart 
vid tre till fem års ålder. Det tillskrivs 
ofta ärftliga faktorer. Men modern 
forskning pekar på andra orsaker som 
begränsar den naturliga utvecklingen.

Tänder växer inte ut snett och vanställt 
av en slump. Den nyaste forskningen 
visar att större delen av ortodontisk 
problematik är ett resultat av fel- och 
outvecklade käkar. Denna begränsade 
utveckling, som kan upptäckas i alla 
tidiga åldrar, begränsar tillgängligt 
utrymme för utbrott av tänder.

Barnen som visas ovan är bara fyra 
till fem års ålder och du kan redan 
se att deras babytänder är trängda. 
Följaktligen finns det inte tillräckligt 
med utrymme för att alla permanenta 
tänder kan anpassas korrekt. Dessutom 
har två av barnen ett sk ”gummy 
leende” som indikerar att käkarna växer 
nedåt och tillbaka. Det kommer att leda 
till en felaktig ansiktsutveckling.

Traditionell ortodonti förbiser dessa 
orsaker och fokuserar bara på att 
tvinga tänderna till en rakare position.
Brist på tillräckligt utrymme har lett 
till att permanenta, hälsosamma 
tänder extraheras. Det kan resultera 
i en nedsänkt ansiktsprofil och med 
göra att utseendet kan upplevas åldras 
snabbare.

Detta skadliga tillvägagångssätt kan 
ofta resultera i att trängseln återvänder 
så vidare en permanent retainer inte 
sätts på plats. Det på grund av att de 
bakomliggande orsakerna inte har 
korrigerats. 

”TRÅNGSTÄLLNING” ÄR ETT TECKEN
PÅ UTVECKLNINGSPROBLEM



Om ett barn andas genom munnen 
på dagarna eller under sömnen faller 
tungan till botten av munnen vilket 
resulterar i problem av utvecklingen i 
över- och underkäken. Detta betyder 
att det finns inte tillräckligt med 
utrymme för att de permanenta ska 
bryta igenom rakt senare i livet.
Det berör inte bara hur käkarna och 
ansiktet växer, det kan också påverka 
barnets andning.

Fler tandläkare, ortodontister och 
medicinska praktiker ser nu behovet 
av tidigare utvärdering av tecken 
på dålig käkutveckling, vilket inte 
längre bara är ett ortodontiskt 
problem som kan behandlas senare 
när barnet har vuxit klart.

Ett ungt barn som andas genom 
munnen kommer inte att utveckla 
käkar och ansikte korrekt. 
Observera ditt barns andning vid 
sömn då det är det första tecken på 
problem. Snarkningar är ett tecken 
på sömnstörning. Munandning 
och inkorrekt sväljmönster 
förhindrar framväxten av käkarna. 
På så sätt har inte framtänder och 
visdomständer tillräckligt med 
plats för att tränga igenom i deras 
naturliga position.

Resultatet är en smal överkäke och 
tänder som försöker växa in i en 
käke som saknar utrymme. Denna 
begränsade käkutveckling påverkar 
också utvecklingen av ansiktet.

Dålig 
Ansiktsutveckling

Begränsad 
Käktillväxt

Smal Käke och 
Sneda Tänder

EFFEKTERNA AV ”REVERSE SWALLOWING” OCH 
MUNANDNING HAR PÅ KÄK OCH ANSIKTSUTVECKLING

”TRÅNGSTÄLLNING” ÄR ETT TECKEN
PÅ UTVECKLNINGSPROBLEM



Varför inte bara sätta 
tandställning när alla 
permanenta tänder 
kommer in?
Tandställning har använts i decennier för 
att räta ut tänder i början av tonåren, men 
det finns nu väl dokumenterade nackdelar.

BEGRÄNSNINGAR MED TRADITIONELL TANDSTÄLLNING
DE BEHANDLAR INTE PROBLEMET.

MYOBRACE®: ETT ALTERNATIVT TILL TANDSTÄLLNING
Avtagbara apparaturer så som Myobrace® orsakar inte rotresorption 

på grund av periodisk användning Trots att Myobrace®-systemet 
fortfarande kan kombineras med tandställning krävs de i mycket färre 

fall och sitter under mycket kortare tid med lättare krafter.

Återfall: Om 
behandling med 
tandställning 
utförs med eller 
utan extraktioner 
finns det en 90% 
risk att tänderna 

faller tillbaka till sin ursprungliga 
position eller sämre än innan behandling 
enligt forskning från University of 
Washington, USA.

Permanent 
Retention:  
Rekommenderas 
efter ALL 
ortodontisk 
behandling 
men är inte en 
garanti för att 

tänderna ska behålla sin position. Nyare 
behandlingsmetoder med clear aligners 
har samma problem med återfall och 
kräver också en livslång permanent 
retainer.

Skada på emaljen:  
När tandställningen 
bondas på tänderna 
kommer det att vara 
svårare att hålla 
rent. Emaljen kan 
börja förfalla runt 

tandställningen och orsaka vita områden 
eller fläckar. När tandställningen tas 
av, av ortodontisten kan ytan av emaljen 
skadas permanent.

Skada på rötterna: 
Detta händer i nästan 
100% av fallen 
enligt forskning från 
University of Sydney.
Detta betyder att 
delar av roten löses 
upp, vilket gör dem 
kortare. Det kan 
resultera i att vissa 

av framtänderna förloras i senare del av 
livet.



MYOBRACE® KORRIGERAR DÅLIGA ORALA VANOR
Myofunctional Ortodontics med The Myobrace® System utvärderar och 
behandlar de underliggande orsakerna först, utvecklar käkarna till sin 

korrekta storlek och form, sedan slutligen anpassar tänderna, vilket 
vanligtvis korrigeras av det sista steget med Myobrace®-behandling.

Historically, it was common belief that 
crowded teeth, incorrect jaw development 
and other orthodontic problems were due 
to hereditary factors. For example, large 
teeth in small jaws. Det är nu påvisat att 
detta problem uppstår p.g.a problematisk 
andning, dålig sväljteknik samt problem att 
andas med stängd mun. Att korrigera dessa 
vanor har gett barnen möjlighet att få bättre 
möjligheter att få en naturlig tandrad i både 
Över och underkäke

Att ha kontroll av tungans placering är av 
mycket stor vikt, det behövs endast 1,7 
grams kraft för att flytta tänder. – tungan 
kan ge 500 grams tryck.

Vad orsakar ortodontiska problem?

Andning: När ett barn andas 
genom munnen kommer 
att käkarna inte att 
utvecklas på bredden utan 
snarare börja växa nedåt. 
Detta betyder att det inte kommer att 
finnas plats för tänderna och ansiktet 
kan smalna av.

Tungposition: Tungans 
viloposition bestämmer 
form och stor-lek på 
överkäken och bör alltid 
vila i gommen så vidare man 
inte äter eller pratar.Om barnet har en 
låg tung position kommer inte de övre 
tänderna att tillräckligt med plats och 
underkäken tvingas tillbaka och nedåt.

Svälja: ”Reverse 
swallowing” är när tungan 
trycks framåt samtidigt 
som läpparna trycks 
tillbaka vid svälj. Denna 
ovana begränsar tillväxten 
av käkarna och förhindrar ansiktet att 
utvecklas till dess genetiska potential.

Läppfunktion: Dålig 
muskelton eller felaktig 
kontroll av läpp- och 
kindmuskulatur kan göra 
det svårt för bar-net att 
sluta tätt om läpparna och 
ökar aktivite-ten vid sväljning.Dessa 
felaktiga läpp-vanor gör att de nedre 
tänderna får dålig plats på grund av 
en att den undre käken inte utvecklats 
framåt.

Myofunktionella vanor



T3
Om tänderna behöver ytterligare justering kan 
tandställning fortfarande användas under en 
mycket kortare tidsperiod. Myobrace®-systemet 
inkluderar dock Myobrace® for Teens - T3-
apparaten, som kommer att justera tänderna 
utan behov av ytterligare tandreglering om 
följsamheten är bra.

Vad är Myobrace® Systemet?
Myobrace® är en serie intraorala apparaturer som bärs en timme varje dag plus 
över natten medan du sover. Olika typer av apparaturer används beroende på 
barnets ålder.

Myobrace® behandlingen fungerar 
genom att fokusera på korrigering 
av de orala vanor som är den 
underliggande orsaken till de 
problem som behandlas. Myobrace® 
är utformad för att hantera felakt-iga 
myofunktionella vanor genom att lära 
barn att andas igenom näsan, vila 

tungan korrekt i munnens tak, svälja 
korrekt och fortsätta att bredda käkarna 
så att de blir till sin fulla och korrekta 
storlek. Detta ger tillräckligt med 
utrymme för tänderna, så att de kan 
komma in naturligt rakt och ofta utan 
behov av tandställning.

BEHANDLA MED MYOBRACE® SYSTEMET

For 
Juniors

For 
Kids

3-5 years 6-10 years 11-15 years

For 
Teens



För att Myobrace® ska fungera måste 
den användas varje dag, minst 1-2 
timmar samt under natten vid sömn.

Den förlitar sig också på barnets vilja att 
vilja rätta till de dåliga myofunktionella 
vanorna.

Detta tar tid och tiden varierar mellan 
barn.

Myobrace® Aktiviteter
Dessutom finns det övningar 
som heter Myobrace®-aktiviteter 
som utförs två gånger dagligen 
i samband med att du bär 
Myobrace®. Se Myobrace® 
Aktiviteter-appen eller häftet för 
mer information.

Vad Myobrace® behandling gör:

• Korrigerar dåliga orala vanor
• Utvecklar & linjerar käkarna
• Rätar ut tänderna
• Optimerar ansiktets utveckling
• Förbättrar den generella hälsan
• Främjar en sundare kosthållning.

Hur gör den detta?
Genom att hjälpa barnet:
• Andas genom näsan
• Korrigerar tungans viloposition
• Hjälper barnet svälja korrekt
• Håller läpparna stängda



BENT WIRE SYSTEM:  
Det föredragna 
alternativet är Farrell 
Bent Wire System™ 
(BWS ™). Det används 
samtidigt med 
Myobrace®.

BIOBLOC: 
Biobloc-tekniken 
kan också användas 
för både expansion 
och käkanpassning 
i svårare fall. Din 
behandlande läkare 
kommer att utvärdera ditt barn och 
välja en lämplig serie apparater som 
bäst passar deras krav.

MYOBRACE®: Målet med Myobrace® 
System är att få en naturlig utveckling 
av käkarna och tänderna.

Detta uppnås vanligen i 
behandlingens slutskede och är den 
dentalautvecklingen. Ibland med dålig 
följsamhet, & mer komplexa fall eller 
med äldre barn, är justeringen av 
framtänderna inte tillfredsställande. I 
dessa fall kan tandställning användas 
under en kort tid för att uppnå bättre 
justering då tandställning är ett mycket 
effektivt sätt att an-passa tänderna. 
Tandställning korrigerar emellertid 
inte and-ning, sväljning eller tung- och 
läppfunktion.

När ett barn är över åtta år eller har mycket un-derutvecklade käkar krävs 
ytterligare käkut-veckling för att påskynda Myobrace®-behandlingen. Olika 
ansikts & käk utvecklingstekniker kan användas.

YTTERLIGGARE BÅG- OCH KÄKUTVECKLING

MYOLAY ™: Dessutom används 
Myolay™ -systemet tillsammans 
med Myobrace®-apparater för yngre 
barn (under åtta år) för att få bättre 
utveckling och inriktning av käkarna, 
vilket minskar behovet av ytterligare 
apparater senare.

När tandställning sätts används 
Myobrace® for Braces serien för fortsatt 
korrigering av dåliga orala vanor.
På grund av de problem som är 
förknippade med tandställning används 
de under minimal tid och retainer måste 
användas på lång sikt så vidare de orala 
vanorna inte är helt åtgär-dade.



Myobrace®-behandling börjar med 
vanekorrigering och fungerar genom 
en serie med tre eller fler apparater 
för att korrigera orsakerna till 
ortodontiska problem och justera 
tänderna när de växer in i munnen. 
Behandlingen börjar så snart de dåliga 
myo-funktionella vanorna upptäcks.
Detta kan vara så tidigt som tre år och 
så sent som 15 år.

Äldre barn har emellertid haft mer 
tid att fastställa felaktiga vanor och 
tillväxtmönster vilket kan kräva extra 
ansträngning för ett framgångsrikt 
behandlingsresultat. Med gott 
samarbete kan man nå fantastiska 
resultat med behandlingen.

Myobrace®-systemet kräver maximalt 
enga-gemang hos barnet.Förutom 
att använda Myobrace® dagligen i 
minst 1-2 timmar plus över natten 
medan du sover, din Tandläkare 
kommer att rekommen-dera en serie 
myofunktionella övningar som kallas 
Myobrace®-aktiviteter. 

Dessa utförs dagligen i 2-4 minuter i 
samband med att du bär Myobrace® 
Aktiviteterna är i grupper och 
riktade mot var och en av orsakerna 
till problem med tänderna och 
utvecklingen av käkarna.

Myobrace®-aktiviteterna kommer 
att presente-ras för barnet 2-4 
veckor efter att de börjar be-
handlingen. Aktiviteterna börjar med 
andningsövningar och avslutas med 
läppstärkning. Varje övning är länkad 
vilket innebär att ord-ning och betoning 
kan variera med barnets behov och 
behandlingsförloppet. Det är mycket 
viktigt att ditt barn förstår att de har det 
största inflytandet på behandlingsresul-
tatet och de mål de behöver för att 
uppnå un-der behandlingen.

Extra ansträngning kan ge 
extraordinära resul-tat. Dålig 
följsamhet kan tyvärr innebära inga 
resultat alls. Allt kommer att förklaras 
direkt till barnet i en serie interaktiva 
videor och en Myobrace®-arbetsbok.

MYOBRACE® BEHANDLING OCH AKTIVITETER

VANEKORRIGERING KÄKEXPANSION TANDLINJERING RETENTION

Nasal
Andning

Svälja
Korrekt

Korrekt
Läppfunktion

The Myobrace® Activities are series of fun exercises 

to get the most out of your Myobrace® by allowing 

your teeth and jaws to grow as they should.
Myobrace® - Straight Teeth The Natural Way

Rest Position

ACTIVITIESWORKBOOK

Myobrace_ActivityBooklet_0717_v1.3.0.indd   1

24/7/17   2:48 pm

Korrekt 
Viloposition På
Tungan



På 1930-talet reste Dr. Weston A. 
Price, en tandläkare från USA, runt
om i världen för att upptäcka 
orsakerna till tandröta, som då 
på-verkade nästan alla barn i 
Nordamerika. Han studerade många 
raser som hade bytt från deras 
primitiva dieter till den “moderna 
dieten”.

De raser som forfarande åt enligt deras 
tradit-ionella diet hade INGEN tandröta. 
Samma ra-ser som gått över till den 
”moderna dieten” hade tandröta i överflöde. 
Han noterade också att nästa generation 
hade liten käk utveckling och ”crowding”. 

Han tillskrev detta både till hårdheten i 
maten och dess näringsvärde som var 
upp till tio gånger lägre, liksom att tro att 
munandning orsakades av allergier och 
flaskmatning.

Därför har orsaken till tandrott och 
ortodontiska problem en stark koppling till 
den “moderna dieten”.

Nutrition & Tandröta Programmet 
Med Myobrace behandlingen finns även en 
serie av videos som förklarar vikten av bra 
mat och näring för att ha en bra hälsa och att 
maximera möjligheten för bra kroppslig tillväxt. 
Tandröta samt dålig käktillväxt har blivit mer 
vanlig p.g.a dåliga matvanor. Hög konsumtion av 
socker/sötningsmedel i processad mat o intag 
av snabbmat. Detta är en av flera anledningar 
till tandröta långt ner i åldrarna. Myobrace 
behandling i tidig ålder hjälper barnet få rätt 
verktyg för att få en korrekt käkutveckling. Att 
äta sunt är viktigt för att kunna behålla fina 
tänder i en bra käklinje.

KOST OCH NUTRITION – BEHANDLING AV ORSAKEN

Ref: Nutrition and Physical Degeneration by 
Weston A. Price

“Modern kost”

1 Serving = 11g Sugar 1 box = 132g Sugar

100% fruit juice 250ml = 24g Sugar

MILK

FIG. 36. Note the marked difference in facial 
and dental arch form of the two Samoan 
primitives above and the two modernised 
below. The face bones are underdeveloped 
below causing a marked constriction of the 
arches with crowding of the teeth.



Det är inte alltid möjligt att uppnå alla dessa mål. Det beror på barnets följsamhet 
och deras bio-logiska förmåga att ändra vanor och tillväxt-mönster. I allmänhet 
möjliggör tidigare behandling mer framgångsrika resultat. God följsamhet ger de 
bästa resultaten för det växande barnet i åldern 3-15 år.

Patientens Följsamhetsvanor För Effektiviteten I Behandlingen
1. Använd Myobrace® varje dag i 1-2 timmar och medan du sover
2. Regelbunden användning är avgörande för en lyckad behandling
3. Myobrace® stannar i varje natt

4. Slutför minst en Myobrace®-aktivitet varje dag

5. Munnen stängd när man inte äter eller pratar

6. Tungan vilar hela tiden i överkäken

7. Regelbundna månatliga besök hos en Myobrace®-utövare
8. En bra diet för optimal hälsa

När detta är klart är du redo att börja resan till raka tänder naturligt, bättre 
utveckling och för-bättrad hälsa.

MÅL MED MYOBRACE®-BEHANDLING

1. Andning genom näsan
6. Korrekt förhållande

mellan käkarna

2. Korrekt position på tungan 7. Raka tänder

3. Ingen rörelse i läpparna vid 
sväljning

8. Inga retainers (Om möjligt)

4. Läpparna slutna vid sömn
och vila

9. Minimal eller ingen 
användning av tandställning

5. Optimal facial utveckling 10. En bra diet för optimal hälsa



År 1989  Dr. Chriss Farell grundade 
Myofunctional Research Co. Och 
upptäckte de bakomliggande orsakerna 
av ortodontiska problem hos barn.

Detta baserades på upptäckterna från 
många ortodontister under de senaste 
100 åren; som Dr. Edward Angle, Dr. 
Rolf Frankel, Dr. Thomas Graber och Dr. 
John Mew. Han upptäckte också från en 
tandläkares publikationer, Dr. Weston 
A Price, att det mesta av problemet 
berodde på våra moderna dieter, som 
har mindre näring, mer socker och 
kräver mindre energi för att tugga.

Dr. Farell utvecklade en 10-poängs 
skala för bedömning av barn för 
bedömning i samband med röntgen 
för att se tecken på barns ansikts och 
käkutveckling 

Utvärderingen ser på hur barn andas, 
deras hållning, mun och tunga, plus hur 
de sväljer. Dessa kallas Myofunctional 
Habits och påver-kar starkt hur 
käkarna utvecklas. Att korrigera dåliga 
myofunktionella vanor gör att barn kan 
växa till sin genetiska potential och 
leva en hälsosam livsstil senare i vuxen 
ålder.

Utvärdering
För att korrekt utvärdera barnet 
kommer utövaren att kräva 
studiemodeller, fotografier, 
röntgenbilder och eventuellt videor av 
tänder, ansikte och hållning.

EVALUERA DITT BARN

Tänder 
Käkens form 
Ocklusion – Bett
Ansiktets utveckling 
Vanor 
Andning & Hållning 
Tungposition 
Svälja 
Läppställning & Funktion 
Käk-problematik

HÄR ÄR EVOLUTIONEN – DET MESTA AV DETTA KAN DU OBSERVERA SJÄLV.
JU TIDIGARE DET UPPTÄCKS OCH BEHANDLAS – DESTO BÄTTRE.



Tidig utvärdering och behandling kan förhindra behovet av 
ortodontisk behandling med tandställning och extraktioner.

EVALUERA DITT BARN HUR MAN KOMMER IGÅNG

 
1. Besök  

Myobrace.com 
 

3
Beställ tid till 

konsultation med 
en praktiserande 

Myobrace® 
tandläkare. 

 

5 
Skaffa 

information, foton, 
studiemodeller och 

röntgen om det 
rekommenderas. 

6 
Få en fullständig 

behandlingsplan av 
tandläkaren 

 

 
 

2
Utvärdera
ditt barn.

7 
Utvärdera ditt 
och ditt barns 
engagemang. 

9  
Starta så snart 

problemet upptäcks – 
ju tidigare, desto bättre  

(3–15 års ålder är 
perfekt). 

Tick when each  
step is completed

 

 

10  
Implementera
en hälsosam, 

balanserad diet 
föroptimal hälsa. 

8
Kom ihåg: 

Tandställning 
korrigerar inte de 

dåliga orala vanor som 
orsakar sneda och 
vanställda tänder. 

4 
Låt den Myobrace® 

praktiserande 
tandläkaren utvärdera 

ditt barn. 
 



Förbättra tand- och ansiktsutveckling… 

…av växande barn i åldrarna 5 till 15 år.



Hur lång tid tar en behandling?
Det är starkt beroende av barnets följsamhet av Myobrace®-
behandling och deras biolo-giska förmåga att ändra vanor och 
tillväxtmöns-ter. Generellt sett, påbörjas behandlingen tidigt – högre 
nivå av framgång. Föreslagen behandlingstid med god följsam-het 
är vanligtvis två till tre år, förutsatt att det inte finns några andra 
betydande hälsoproblem som begränsar behandlingsresultaten.

Kommer mitt barn ändå behöva tandställning efter behandling?
Myobrace® pre-ortodontisk behandling hjälper ditt barns tänder och käkar att växa 
naturligt och på så sätt rymma alla sina vuxentänder. Behandlingen syftar till att 
uppnå en naturlig tandjustering i harmoni med kroppen. Tandställning används 
ibland efter behandling om det den där extra lilla justeringen önskas.

Efter avslutad behandling, kommer tänderna att återgå till 
”Trångställning”?
Under Myobrace®-behandlingen kommer Tandläkaren att övervaka stabiliteten i 
behand-lingen. I allmänhet, om de myofunktionella problemen korrigeras, kommer 
tänderna att stanna kvar i sin position.

Mitt barn har inte så många permanenta tänder, är hen för ung?
Den bästa tiden att starta Myobrace®-behandling är mellan 5 och 10 års ålder och 
därför är det normalt att bara ha några få vux-entänder. Eftersom Myobrace®-
behandling fungerar ge-nom att främja korrekt ansiktsutveckling och käkarnas 
tillväxt genom att ta bort dåliga orala vanor, uppnås ofta de bästa och mest stabila 
resultaten tidigt medan barnet fortfarande växer.

Finns där några skadliga effekter med en Myobrace® behandling?
Det har inte rapporterats om några skadliga effekter vid användningen
av Myobrace® be-handling. Apparaturerna som använda är 
lexibla och utövar enkla krafter för att assistera muskler och
hur man andas.

VANLIGA FRÅGOR

Kommer behandlingen att vara smärtsam?
Nej. Under de första dagarna kan det förekomma en något ökad 
känslighet men detta försvinner snabbt.



För mer information besök

www.myobrace.com
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