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ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ, ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

A.m.c.o.p.
Bio-Activators για μία
ολοκληρωμένη
ορθοδοντική θεραπεία
χάρη στη
συμπληρωματική
συνεργασία αρκετών
ειδικών:
οστεοπαθητικού,
φυσιοθεραπευτή και
λογοθεραπευτή

Ανωμαλίες σύγκλεισης και θέση
κεφαλής

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

ΟΣΤΕΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ

Ίσια δόντια αλλά με αποκλίνοντα οδοντικά τόξα-κρανίο και οπτική απόκλιση

Η σύγκλειση είναι μία δυναμική και συνεχής εξελικτική διαδικασία
που διαμορφώνεται από τις νευροφυτικές στοματικές λειτουργίες.
Επιστημονικές έρευνες απέδειξαν πως η ανωμαλία σύγκλεισης
αποτελεί την αιτία προβλημάτων δυσλειτουργίας. Η θέση της
κεφαλής και του στόματος αποτελούν μέρος της γενικής στατικής
συμπεριφοράς, δηλαδή, κάθε απόκλιση της κεφαλής προκαλεί
δυσαρμονίες και τάσεις στους τραχηλικούς μύες. Αυτές οι τάσεις
αντανακλώνται σε ολόκληρο το σώμα, στο οποίο συνδέεται η κεφαλή.
Για αυτό το λόγο, επανακτώντας μία σωστή θέση του κεφαλικού
οστού και της κρανιο-προσωπικής δυσμορφίας, θα είναι επίσης
δυνατή η αποκατάσταση των πρώτων αυχενικών σπονδύλων για ένα
σταθερό έλεγχο της στάσης.
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Η σύγχρονη Ορθοδοντική βασίζεται σε
δύο σημαντικά πεδία συζήτησης: την
αισθητική και την ορθοδοντική θεραπεία
με μία ελάχιστα επεμβατική προσέγγιση.

Οι μινι-επεμβατικές τεχνικές παίζουν ένα
σημαντικό ρόλο για να βοηθήσουν τους
οδοντιάτρους να επιτύχουν μία άριστη αισθητική.
Με τον όρο ‘’Βιο-ορθοδοντική’’ αναφερόμαστε σε
μία νέα προσέγγιση της ορθοδοντικής θεραπείας,
σεβόμενοι σημαντικά διδάγματα όπως η μινι-
επεμβατικότητα, η προστασία των στοματικών

ιστών και η απλοποίηση των διαδικασιών. Έτσι,
συζητάμε για προληπτική και ανασταλτική
ορθοδοντική θεραπεία, στόχος της οποίας είναι η
θεραπεία των σκελετικών ανωμαλιών σύγκλεισης
από την εμφάνισή τους, χρησιμοποιώντας
ορθοδοντικά μηχανήματα που απαιτούν ελάχιστη
συνεργασία με τους μικρούς ασθενείς, αλλά
ταυτόχρονα, συζητάμε επίσης για την αύξηση της
επίγνωσης σε μία επαρκή μόρφωση για μία
φυσιολογική ανάπτυξη των δομών του προσώπου.

Η ΣΦΗΝΟΒΑΣΙΚΗ ΣΥΓΧΟΝΔΡΩΣΗ

ΕΝΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΟ ΣΤΟΜΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΥΓΙΕΣ ΣΩΜΑ
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Η στάση ξεκινά και προέρχεται από το κρανίο, από τη σφηνοβασική
συγχόνδρωση(ΣΒΣ), την κύρια περιοχή και το βασικό κέντρο κρανιο-
προσωπικής ανάπτυξης. Η ΣΒΣ αντιπροσωπεύει ένα σημείο σύγκλισης για
τους άλλους άξονες περιστροφής των σκελετικών τμημάτων. Η ΣΒΣ είναι,
επίσης, η περιοχή των καμπτικών εκτάσεων, περιστροφών, πλαγίων
εκτάσεων και συστροφών μεταξύ του ινιακού και του σφηνοειδούς οστού.

ΙΝΙΑΚΟ ΟΣΤΟ ΣΦΗΝΟΕΙΔΕΣ ΟΣΤΟ

ΚΑΤΩ ΓΝΑΘΟΣ

ΑΝΩ ΓΝΑΘΟΣ

Catalogo AMCOP A4 GR v4_12-2018.qxp_Layout 1  22/01/20  12:25  Pagina 3



Η ορθοδοντική θεραπεία ξεκινά σε πρώιμη
ηλικία(μετά την ηλικία των 2,5 ετών) και
προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα
επειδή επιτρέπει τον εντοπισμό μίας
σκελετικής ανωμαλίας που θα μπορούσε να
επιδεινωθεί με την ανάπτυξη του παιδιού.
Λέξη προς λέξη, με τους όρους ‘’πρώιμη’’ και
‘’ανασταλτική’’ ορθοδοντική θεραπεία
αναφερόμαστε σε μία θεραπεία που
επιτυγχάνεται με προληπτικούς στόχους
στοχεύοντας στην παρεμπόδιση και επίλυση
των ανωμαλιών σύγκλεισης ή μία
σκελετική δυσαρμονία, για να αποφευχθεί η
επιδείνωση του προβλήματος.

Σήμερα η φυσιογνωμία του ορθοδοντικού έχει αλλάξει
πλήρωςκαι εμπλέκεται, σεσυνεργασίαμετονπαιδίατρο,
στη μελέτη της αύξησης και της ανάπτυξης του μικρού
ασθενή. Ωστόσο, η κρανιο-προσωπική ανάπτυξη δεν
πρέπει να συγχέται με τη φυσική καθώς αποτελούν δύο
διαφορετικέςοντότητες: πράγματι, ανέναςασθενήςέχει
ολοκληρώσει τη ανάπτυξή του σε ύψος και είναι δύο
μέτρα, δε σημαίνει πως έχει ολοκληρώσει επίσης και την
ανάπτυξη ακόμη και στο επίπεδο των οστών της άνω
γνάθου, καιτοαντίστροφο. Ποιαείναιηδιαφοράμεταξύ
ενός δίχρονου και ενός δωδεκάχρονου παιδιού; Η
διαφοράείναι μία μικρήλέξη: ηανάπτυξη, πουθα πρέπει
να ακολουθηθεί, να αξιοποιηθεί και να λαμβάνεται
υπόψηανεπιθυμούμε ναλάβουμε το μέγιστοόφελοςαπό
αυτή. Οι οδοντοσκελετικές ανωμαλίες σύγκλεισης, ως
δυσαρμονίες πολυπαραγοντικής αιτιολογίας(τόσο
γενετικής όσο και περιβαλλοντικής), με εξελικτικό και
επιδεινούμενο χαρακτήρα(ξεκινούν σε απλή μορφή και
εξελίσσονταισεπιοσύνθετη), είναιδύσκολοπως, ενώθα
έπρεπε αν παρεμποδιστούν σε νεαρή ηλικία, να
βελτιωθούνμετάτηνενηλικίωση, αντίθεταισχύεισχεδόν
πάντα το αντίστροφο! Δυστυχώς, πολύ συχνά η
ανάπτυξη δε μας βοηθά και λειτουργεί εναντίον μας.
Σίγουρα οι πρώιμες θεραπείες αντιπροσωπεύουν μία
σημαντική μορφή πρόληψης, επειδή ακόμη και αν δεν
υπάρξειμίαολοκληρωμένηλύσηστοπρόβλημα, σίγουρα
θα υπάρξει μία βελτίωση με την αρχική κατάσταση,
καθώς και ένας περιορισμός της επιδείνωσης της
ανωμαλίας σύγκλεισης. Συνοπτικά, η πρώιμη
ορθοδοντική θεραπεία(από την ηλικία των 2 ετών) είναι
σημαντικήεπειδήεναρμονίζειτηνανάπτυξητωνγνάθων
και τη στάση του παιδιού, αλλά επίσης επειδή μειώνει ή
εξαλείφει την ανάγκη μίας δεύτερης θεραπευτικής
φάσης και, πάνω από όλα, βελτιώνει την αυτοεκτίμηση
του μικρού ασθενή.

ΓΙΑΤΙ?

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
αποκατάσταση μίας σωστής ρινικής

αναπνοής
-διόρθωση της λανθασμένης θέσης της

γλώσσας κατά την κατάποση
-καθοδήγηση σε μία ιδανική

συγκλεισιακή σχέση
-διόρθωση των σκελετικών προβλημάτων

που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την
ανάπτυξη και τη στάση του παιδιού

Η πρώιμη ορθοδοντική θεραπεία
συνδέεται στενά με τη γενικότερη
άποψη της πρόληψης του ασθενή υπό
ανάπτυξη, όχι μόνο από την ανωμαλία
σύγκλεισης, αλλά και από τα
προβλήματα λόγω κακής στάσης
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ΕΛΑΣΤΟΔΟΝΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ο  Ε Λ Α Σ Τ Ο Δ Ο Ν Τ Ι Κ Ο Σ  
Χ Ω Ρ Ο Σ

Β Ι Ο Ζ Ω Ν Η

Η ελαστοδοντική θεραπεία αποτελεί την ορθοδοντική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τις ήπιες και τις
βιολογικές ελαστικές δυνάμεις για τη διόρθωση ανωμαλιών σύγκλεισης σε νεαρούς ασθενείς και ενήλικες,
εξαλείφοντας λειτουργικές διαταραχές και διορθώνοντας την θέση των δοντιών. Η ελαστοδοντική
θεραπεία παίζει ουσιαστικό ρόλο στη σύγχρονη Οδοντιατρική. Η προληπτική και ανασταλτική ορθοδοντική
θεραπεία είναι χαρακτηριστική σε νεαρές ηλικίες, κατά τη διάρκεια των πιο ενεργών σταδίων της
σκελετικής και οδοντικής ανάπτυξης, όταν οι σκελετικές δομές χαρακτηρίζονται από αξιοσημείωτη
πλαστικότητα και προσαρμοστικότητα, με στόχο την εξάλειψη των παραγόντων που θεωρούνται υπεύθυνοι
για τις οδοντικές συγκλεισιακές ανωμαλίες. Η θεραπεία μέσω ελαστοδοντικών ορθοδοντικών μηχανημάτων
αποτελεί μία εκπληκτική θεραπεία που διαθέτει αρκετές ενδείξεις.

Τα μηχανήματα Amcop έχουν σχεδιαστεί με σεβασμό όλων των στοιχείων μίας λειτουργικής σύγκλεισης
και είναι κατάλληλα να πραγματοποιήσουν σκελετικές και οδοντικές ενέργειες. Οι Bio-Activators Amcop
λειτουργούν ταυτόχρονα και στους δύο φραγμούς και παράλληλα συντομεύουν τη διάρκεια της θεραπείας
και προσφέρουν καλύτερα αποτελέσματα, με μία πιο σταθερή διόρθωση. Τα πλεονεκτήματα της
Ελαστοδοντικής Θεραπείας είναι σίγουρα αξιοσημείωτα. Το σημαντικότερο είναι η δυνατότητα θεραπείας
ασθενών οι οποίοι, μέχρι σήμερα, δε λαμβάνονταν πλήρως υπόψη για την ηλικία τους(2,5 ετών). Χάρη στην
τρισδιάστατη λειτουργική δομή των Bio-Activators Amcop, τα αποτελέσματα είναι σύντομα και οργανικά
σε μία τρισδιάστατη πραγματικότητα όπως η στοματική κοιλότητα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα
κλασικά μηχανήματα εμφανίζουν δισδιάστατη λειτουργία, με αποτέλεσμα μία ατελή θεραπεία με υψηλό
κίνδυνο υποτροπής. Η Ελαστοδοντική Θεραπεία θεωρείται ένα σημαντικό βήμα για την προληπτική
ορθοδοντική θεραπεία, εφόσον μπορεί να αντιμετωπίσει το μεγαλύτερο μέρος των ορθοδοντικών
προβλημάτων(90%) με απλό τρόπο, μεταμορφώνοντας τα περισσότερα από αυτά τα περιστατικά σε ιδανικές
συγκλείσεις, με βάση το αισθητικό και λειτουργικό προφίλ.

ΧΑΜΗΛΗ ΤΡΙΒΗ

ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΝΤΟΧΗ

ΑΜΕΣΗ ΟΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
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ΟΣΤΟ
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ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ
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Amcop BIo-AcTIVAToR
ΚΡΑΝΙΟ-ΣΥΓΚΛΕΙΣΙΑΚΕΣ-ΣΤΑΤΙΚΕΣ
ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΜΟΝΙΕΣ
Τ.Ν.S. Νευροαισθητικός Διαβιβαστής

Το σχήμα προέρχεται από την ανάγκη του
σώματός μας να πραγματοποιήσει μία
λειτουργία

ΕΛΑΣΤΙΚΟ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ,
ΣΚΕΛΕΤΙΚΑ, ΑΡΘΡΩΤΗΡΙΑ, ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΑ,
ΣΥΓΚΛΕΙΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Η θεραπεία Amcop είναι πραγματικά
απλή, φυσική, καινοτόμος, μη επεμβατική
και μπορεί να θεωρηθεί μία εξαιρετική
στοματο-κρανιακή προσωπική βιο-
ορθοπεδική θεραπεία. Πράγματι, είναι
ένα ελαστικό ορθοδοντικό μηχάνημα με
μία σημαντική θεραπευτική αξία,
συγκεκριμένα, την ορθοπεδική του
οδοντο-κρανιο-προσωπικού συστήματος.

Είναι ένας παράλληλος εναρμονιστής
των παραμορφώσεων της σκελετικής
βάσης της άνω και κάτω γνάθου και
είναι κατάλληλος για την εξισορρόπηση
των μασητικών επιφανειών για μία καλή
στοματική ισορροπία. Το μηχάνημα είναι
επίσης ένα αποτελεσματικό διατατικό
εργαλείο που μπορεί να αντιμετωπίσει
προβλήματα μυικής τάσης και αρκετά
κρανιο-αυχενικο-γναθικά προβλήματα.
Επίσης, ενδείκνυται πραγματικά για την
αποκατάσταση της κροταφογναθικής
διάρθρωσης. Αν χρησιμοποιηθεί σωστά,
μπορεί επίσης να πραγματοποιήσει
φυσιοθεραπευτικές, αντιφλεγμονώδεις
και επανορθωτικές διαδικασίες, που
ξεπερνούν τις απλές συγκλεισιακές
θεραπείες, και οι οποίες προσδίδουν στον
ασθενή τη δυνατότητα να εξαλείψει
ανισορροπίες συμπτωματικής και
φυσιολογικής φύσης.

Το μηχάνημα ενδείκνυται για τη βελτίωση
νευροφυτικών στοματοφαρυγγικών
λειτουργιών, θηλασμού-κατάποσης, μάσησης,
φώνησης και αναπνοής για βελτίωση της
ρινο-αναπνευστικής λειτουργίας με μία
επιστροφή στη φυσιολογική ρινο-στοματο-
λαρυγγο-φαρυγγική λειτουργία. Το μηχάνημα
συστήνεται επίσης σε ασθενείς με βρουξισμό
και νυκτερινό ροχαλητό.
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ΝΕΟΓΙΛΑ ΔΟΝΤΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ ΤΑΞΗ
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ΟΙ BIo-AcTIVAToRS Amcop 

Οι Bio-Activators Amcop αποτελούν μία σύνθεση όλων των υπαρχόντων λειτουργικών
ενεργητικών μηχανημάτων και είναι κατάλληλοι για μία εξατομικευμένη λειτουργική
αποκατάσταση του ασθενή. Προσφέρουν μία συστηματική και σωστή άποψη της
θεραπείας, καθώς το μηχάνημα λειτουργεί ως μία αρμονική ανάπτυξη του οδοντο-κρανιο-
προσωπικού συστήματος, σταθεροποιώντας το τελικό αποτέλεσμα.

Η επανορθωτική δράση του Bio-Activator αντανακλάται σε ολόκληρο το
στοματογναθικό σύστημα: δόντια, φατνία, μασητήριοι μύες, κροταφογναθική
διάρθρωση, παρειές, χείλη, γλώσσα, μαλακοί ιστοί, σιελογόνοι αδένες, οστά άνω και
κάτω γνάθου, νεύρωση και αγγείωση και επομένως, των οδοντο-κρανιο-προσωπικών
και αυχενικο-στατικών συστημάτων. Έτσι, το μηχάνημα διορθώνει τις κακές έξεις και
την κρανιο-προσωπική δυσμορφία, που αποτελούν πραγματικά αίτια των ανωμαλιών
σύγκλεισης.

Αυτά τα μηχανήματα δεν προσπαθούν να αντικαταστήσουν τις κλασικές ορθοδοντικές
θεραπείες, αλλά να ενσωματώσουν την θεραπεία για μία πιο ολοκληρωμένη ορθοδοντική,
που δεν περιορίζεται στην ορθοδοντική διευθέτηση των δοντιών, αλλά και με όλους
τους ανατομικούς ιστούς που αποτελούν το στοματογναθικό σύστημα. Έτσι, είναι
δυνατή η παρέμβαση με άλλα μηχανήματα για τη σωστή ορθοδοντική
διευθέτηση των δοντιών σε σκελετικά εναρμονισμένους ιστούς.
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Οι νέοι Bio-Activators Amcop είναι μηχανήματα που κατασκευάζονται με πλήρως
ελαστικά και θερμοενεργά υλικά. Διαθέτουν ένα προστομιακό και ένα γλωσσικό
πτερύγιο που αφήνουν μία ελεύθερη κεντρική περιοχή στην οποία τα δόντια έχουν τη
δυνατότητα να τοποθετηθούν χωρίς κανενός είδους περιορισμό. Αυτά τα δύο πτερύγια
συνδέονται μέσω ενός μασητικού οδηγού, που έχει στόχο να διατηρήσει τα δύο τόξα
σε φυσιολογική
σύγκλειση,
προσομοιώντας μία σχέση
πρώτης τάξης και με μία
προωθητική και
ανατροφοδοτική δράση.
Οι Bio-Activators Amcop
δεν έχουν εσοχές. Με αυτό
τον τρόπο, και τα δύο
οδοντικά τόξα
εμπλέκονται ταυτόχρονα,
με μία ορθοπεδική
πολυδιάστατη δράση.
Αυτή η σταθεροποίηση με
πολυδιάστατο τρόπο
καθίσταται εφικτή με μία
οβελιαία, εγκάρσια, κατακόρυφη και περιστροφική δράση. Σε νεαρούς ασθενείς αυτή
είναι μία φυσική μέθοδος, επειδή τα δόντια δεν εξωθούνται βίαια, αλλά απλώς
προσανατολίζονται στους παρασκευασμένους οδηγούς, ενθαρρύνοντας με αυτό τον
τρόπο, μία σωστή οδοντική ανατολή σε μία σωστή οδοντοφατνιακή σχέση κατά τη
διάρκεια της φάσης της αρμονικής ανάπτυξης των γνάθων προς ένα ιδανικό σχήμα.
Είναι μία αξιοσημείωτα αποτελεσματική μέθοδος, επειδή τα μηχανήματα αναπτύσσουν
μία ήπια και συνεχή δράση στα δόντια, υποστηρίζοντας τη μετατόπισή τους
εκμεταλλευόμενα τη μεγάλη ελαστικότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών.

ΥΛΙΚΑ
Το μηχάνημα κατασκευάζεται με ένα συνδυασμό πολυμερών/ελαστομερών υλικών. Το
υλικό είναι πολύ ελαστικό, μαλακό και μη παραμορφώσιμο. Επίσης, είναι θερμοενεργό,
προσαρμόσιμο σε διαφορετικό είδος τόξων. Είναι δυνατή η τροποποίηση πιθανών
παρεμβολών που προκαλούνται από το πτερύγιο, με εργαλεία κατάλληλα για
επεξεργασία εν θερμώ. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα επέκτασης του μηχανήματος,
εμβυθίζοντάς το σε ζεστό νερό θερμοκρασίας περίπου 70 βαθμών Κελσίου για 30’’. Για
νατοσταθεροποιήσετεστονέοτουσχήμα, απλώςεμβυθίστετοσεκρύονερό. Μπορείτε
εύκολα να διαμορφώσετε το μηχάνημα με ελαστικά και βουρτσάκια και μπορείτε να το
κάνετε γυαλιστερό με ένα φλόγιστρο. Τα χρησιμοποιούμενα υλικά διατίθενται σε
διαφορετική σύσταση διαβάθμισης Shore, 51 και 60 Shore. H επιλογή πρόσδεσης
καθορίζεται από τις λειτουργικές ανάγκες που παρουσιάζει κάθε κλινικό περιστατικό
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A.m
.c.o

.p. BIo
-AcTIVATo

R 
Κοιλότητα

Απουσία
ΕσοχήςΓλωσσική

Ράμπα

Εφίππιο
Δείκτης

Δείκτης: για εντοπισμό του μεγέθους του μηχανήματος
Κοιλότητα: κοντά στην περιοχή των κυνοδόντων για να αποφεύγεται παρεμβολή με αυτούς
Υψηλά πτερύγια: προστομιακά έως και το όριο με τις κοιλότητες με λειτουργία προστασίας του
χείλους και για ιδιοδεκτική διέγερση του οστικού υποστρώματος
Γλωσσική ράμπα: γλωσσικός οδηγός στην υπερώα
Εφίππιο: για τη σωστή τοποθέτηση της γλώσσας στην υπερώα
Απουσία εσοχής: για μία ειδική ορθοπεδική δράση των γνάθων

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Οι Bio-Activators δεν μπορούν να
περιστρέψουν κυνόδοντες,
προγόμφιους και γομφίους, δε
διορθώνουν την θέση των εγκάρσιων
αξόνων, των εγγύς μετατοπισμένων
δοντιών ή τη σοβαρή σκελετική
δυσμορφία.

Οι Bio-Activators δεν προκαλούν
τερηδόνες, ακόμη και χωρίς καλή
στοματική υγιεινή, και δεν
προκαλούν ποτέ περιοδοντικές
βλάβες. Το μηχάνημα δε λειτουργεί
με βάση την εξαγωγή υγιών
δοντιών όταν υπάρχει συνωστισμός
δοντιών στο οδοντικό τόξο. Κατά
τη διάρκεια των πειραματικών
χρόνων δεν έχουν αναφερθεί
περιπτώσεις ριζικής απορρόφησης. 

9www.amcop.it
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Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Η θεραπεία βασίζεται στη λειτουργική ισορροπία του παρειο-οδοντικού συστήματος, σε συνδυασμό με λειτουργικές
ασκήσεις. Μπορούμε να μιλήσουμε για λειτουργική θεραπεία μόνο όταν ο ασθενής πραγματοποιεί ασκήσεις των
σκελετικών μυών (που εγγυάται η πλαστική επίδραση των Bio-Activators). Η χρήση του ενεργητικού μηχανήματος
ενδείκνυταιτόσοτηνημέρα-μεασκήσειςενεργούφάσηςκαιτηνύχτα-σεπαθητικήκατάσταση. Γιαπερίπουμίαεβδομάδα
τομηχάνημαθαπρέπειναχρησιμοποιείταιμόνοκατάτηδιάρκειατηςημέρας. Οασθενήςθαπρέπειναπραγματοποιείτη
ρινικήαναπνοήκαιτιςασκήσειςλειτουργικήςαποκατάστασηςτηςκατάποσηςσυνεχίζονταςμετηλειτουργικήδράση
για μία περίοδο 20/30 λεπτών το πολύ, τρεις φορές την ημέρα. Μετά από περίπου μία εβδομάδα, το μηχάνημα θα πρέπει
ναχρησιμοποιείταικαιτηνύχτα, επιτρέπονταςστονασθενήπουαναπνέειαπότοστόμαναξεκινήσειτηρινικήαναπνοή.
Είναι πιθανό, κατά τη διάρκεια των πρώτων βραδιών, κάποιος να χάσει το μηχάνημα, ειδικά ασθενείς που αναπνέουν
από το στόμα, αλλά με μία μόνιμη χρήση θα καταφέρουν να το διατηρήσουν όλο το βράδυ. Κατά την αφύπνιση είναι
εύκολονανιώθειευαισθησίαστουςτομείς, ειδικάτουςκάτω, αλλάμετηναφαίρεσητουμηχανήματος, αυτήηαίσθηση
θαεξαλειφθείσεπερίπου30 λεπτά.

Το μηχάνημα δεν θα πρέπει να τραυματίζει τις παρειές ή τα ούλα. Αν
συμβεί αυτό, θα χρειαστεί να κάνει ρυθμίσεις. Είναι σημαντικό, κατά
τη διάρκεια της χρήσης, να διατηρήσει τα δόντια πάντα καθαρά, να
αποφύγει τις αιμορραγίες λόγω ουλίτιδας. Κατά τη χρήση της
συσκευής, δεν θα πρέπει να αισθάνεστε ισχυρή τάση, σύσπαση, πόνους
στα δόντια, το στόμα, τον τράχηλο και τη μέση...

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ BIo-AcTIVAToRS ΣΥΜΦΩΝΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Η υγιεινή του μηχανήματος θα πρέπει να πραγματοποιείται καθημερινά με
φυσικό στοματικό διάλυμα(χωρίς οινόπνευμα), εμβυθίζοντας το
συγκρατητήραγιαμερικάλεπτάκαιαφήνοντάςτοναστεγνώσειστοναέρα.
Εναλλακτικάσυστήνεταιηεμβύθισητουμηχανήματοςσεέναδοχείο(ποτήρι
νερού) με ένα απολυμαντικό δισκίο. Στην περίπτωση αλλεργικών
αντιδράσεων διαφόρων τύπων από τις βλεννογονικές μεμβράνες,
συστήνεται να διακοπεί η θεραπεία και να συμβουλευθούμε τον οδοντίατρο
που τη χορήγησε. Το μηχάνημα θα πρέπει να αντικατασταθεί αν σκιστεί ή
επιπεδωθεί ή όταν χάσει την αποτελεσματικότητά του, λόγω
παραμορφώσεων χρήσης, αλλά κάθε 4-6 μήνες το πολύ.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Τα μηχανήματα έχουν διαφορετικά χρώματα που
αφορούν τις σκελετικές τάξεις, διαμορφώσεις των
τόξωνκαισυντμήσεις. Ηδιάστασητουμηχανήματος
αναγνωρίζεται από την εγκάρσια απόσταση που
διαχωρίζει τα προστομιακά φύματα του άνω
πρώτου γομφίου. Στα άκρα των άνω πτερυγίων,
αντίστοιχα με τους πρώτους γομφίους, υπάρχουν
δύο κομβία ως σημεία αναφοράς για την εγκάρσια
διάστασητουμηχανήματος. Επίσης, ταμηχανήματα
είναι σχεδιασμένα για στόματα με μόνιμη και μικτή
οδοντοφυία και έτσι είναι κατάλληλα μετά την
ηλικία των 3 ετών.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΥΡΟΥΣ
D/DC  Dc ΝΕΟΓΙΛΗ ΟΔΟΝΤΟΦΥΙΑ
           από 3-5 ετών
  1       ΝΕΟΓΙΛΗ ΚΑΙ ΜΙΚΤΗ ΟΔΟΝΤΟΦΥΙΑ
           από 5-7 ετών
  2       ΜΙΚΤΗ ΟΔΟΝΤΟΦΥΙΑ
           από 7-9 ετών
  3       ΜΙΚΤΗ ΟΔΟΝΤΟΦΥΙΑ
           από 9-11 ετών
  4       ΜΟΝΙΜΗ ΟΔΟΝΤΟΦΥΙΑ
           από 11-14 ετών
  5       ΜΟΝΙΜΗΑΛΛΗΛΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΗΟΔΟΝΤΟΦΥΙΑ
           μετά την ηλικία των 14 ετών

10 www.amcop.it
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ΠΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗ
ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΣΤΟΜΙΑΚΩΝ ΦΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩ

ΠΡΩΤΩΝ ΓΟΜΦΙΩΝ

ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΝΕΟΓΙΛΩΝ
ΔΕΥΤΕΡΩΝ ΓΟΜΦΙΩΝ

ΜΟΝΙΜΗ ΟΔΟΝΤΟΦΥΙΑ

ΝΕΟΓΙΛΗ ΟΔΟΝΤΟΦΥΙΑ
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Τα άγκιστρα για τις μασητικές βελτιώσεις θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις ανάγκες των διαφορετικών
σκελετικών μεταβολών των γνάθων, καθώς και σε προβλήματα κρανιακών βλαβών. Στη συνέχεια, τα
μηχανήματα θα εξατομικευθούν τόσο για το παιδί όσο και για τον ενήλικα σύμφωνα με τις ανάγκες του
κρανίου με τέτοιο πάχος για τη βέλτιστη διόρθωση με βάση την κρανιακή αρχιτεκτονική, μέσω μίας
συγκεκριμένης μασητικής διαμόρφωσης.

Οι μασητικές βελτιώσεις θα χρησιμοποιηθούν κυρίως σε πλάγιες κάμψεις αυξάνοντας το μέγεθος της
κατακόρυφης σύγκλεισης με πάχος από 1 έως 2 χιλιοστά.

Αυτή η διόρθωση πραγματοποιείται στην πλευρά της πλάγιας κάμψης. Για δολιχοκεφαλία που τείνει προς την
πρόσθια ανοικτή δήξη, θα πρέπει να αυξηθεί η διάσταση της κατακόρυφης σύγκλεισης με ογκώδες πάχος από
1 έως 1.5 χιλιοστά και στις δύο μασητικές επιφάνειες στο επίπεδο των πιο οπίσθιων γομφίων.

ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΜΑΣΗΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

11www.amcop.it
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ΑΡΧΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΤΟΥ Amcop BIo-AcTIVAToR ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΑΙΝΙΩΝ

R01 R02 R03
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• Χρησιμοποιείται σε νεογιλά δόντια
• Αναπτύσσει μία λειτουργική, ορθοπεδική-

οστεοπαθητική δράση
• Διορθώνει τις αποκλίσεις των οδοντικών

τόξων
• Διορθώνει τις αμφίπλευρες και μονόπλευρες

σταυροειδείς συγκλείσεις
• Διορθώνει τις πρόσθιες ανοικτές δήξεις
• Διορθώνει τις δυσλειτουργικές κακές έξεις
• Τοποθετεί τη γλώσσα σε μία σωστή θέση στην

υπερώια περιοχή
• Βελτιώνει την κατάποση και τη ρινική αναπνοή

σε ασθενείς με στοματική αναπνοή
• Εξαλείφει οποιαδήποτε γλωσσική και μυική

διαταραχή στα δόντια
• Ενδείκνυται για τον θηλασμό αντίχειρα
• Καθορίζει μία προ-ορθοδοντική διευθέτηση

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΝΕΟΓΙΛΩΝ
ΔΟΝΤΙΩΝ

12 www.amcop.it
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BIo-AcTIVAToR

ΝΕΟΓΙΛΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ

B I O  A C T I V A T O R

45 mm | 49 mm

mis. 1 mis. 2

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΛΑΒΗ
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΜΕ ΠΙΠΙΛΑ

ΜΟΝΤΕΛΟ D
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη
διέγερση της οδοντοσκελετικής
ανάπτυξης σε πολύ μικρά παιδιά με
διαφορετικούς τύπους τόξων, με
κρανικές και προσωπικές
παραμορφώσεις για την
αναδιαμόρφωση του νευρομυικού
συστήματος όταν τα δόντια
συγκλίνουν τις βραδινές ώρες.

ΜΟΝΤΕΛΟ DC
Χαρακτηρίζεται από μία εξωτερική
λαβή που το καθιστά παρόμοιο με
μία πιπίλα για να καταστήσει τη
χρήση του μηχανήματος ιδιαίτερα
ευχάριστη στο μικρό ασθενή από
ψυχοσυναισθηματική άποψη.

Στα παιδιά, η πρόληψη αποτελεί την πρώτη μορφή
αποκατάστασης για την υγεία τους και επίσης για

τη γενική ψυχο-κοινωνική ποιότητα ζωής τους.

12

Catalogo AMCOP A4 GR v4_12-2018.qxp_Layout 1  22/01/20  12:25  Pagina 12



Τα μηχανήματα πρώτης τάξης χωρίζονται
σε τέσσερα είδη σχήματος οδοντικού τόξου,
που σχετίζονται με τον τύπο κρανιακής
διαμόρφωσης του ασθενή για μία
ορθοπεδική-λειτουργική δράση. Εμπλέκονται
σε βασικές σκελετικές δυσαρμονίες, που
ευθύνονται για οριζόντια μασητικά
προβλήματα, όπως εγκάρσια ή κατακόρυφη
μασητική ανεπάρκεια, ανοικτή ή κλειστή
δήξη, που δεν υπάρχουν τροποποιήσεις από
δεύτερης ή τρίτης ομάδας οδοντικές τάξεις.
Είναι κατάλληλα για στόματα μόνο με
νεογιλά δόντια, για στόματα με μικτή
οδοντοφυία και για ενήλικες με πλήρη
οδοντοφυία μονίμων δοντιών. 

A.m.c.o.p. 
BIo-AcTIVAToR

ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ

• Χρησιμοποιείται σε νεογιλή, μικτή και μόνιμη
οδοντοφυία

• Επηρεάζει το νευρομυικό σύστημα μέσω μίας
πραγματικήςλειτουργίαςεκγύμνασηςπουεγγυάται
η ελαστική δράση του μηχανήματος

• Διορθώνεικαιεναρμονίζειτιςδιάφορεςαποκλίσεις
τωντόξωνμεμίαεπακόλουθηβελτίωσητουκρανιο-
αυχενικο-γναθικούσυστήματος

• Απελευθερώνει τη σύγκλειση, εξισορροπεί την
κροταφογναθική διάρθρωση και διόρθωνει τις
μεσημβρινέςγραμμές

• Διορθώνει τις κακές έξεις, τοποθετώντας τη
γλώσσα σε μία σωστή θέση προς την υπερώια
περιοχή και βελτιώνοντας την κατάποση και τη
ρινική αναπνοή στους ασθενείς που αναπνέουν από
το στόμα

• Προσδιορίζει μία προ-ορθοδοντική διευθέτηση
• Εξαλείφει τις παρεμβολές της γλώσσας και των

μυώνσταδόντια
• Ενδείκνυταιγιατονθηλασμό τουαντίχειρα
• Ενδείκνυταιγιαβρουξισμό καινυκτερινό ροχαλητό
• Ενδείκνυται για την αμφίπλευρη και μονόπλευρη

σταυροειδή σύγκλειση
• Για προβλήματα μυικής τάσης όπως πονοκέφαλοι,

πόνοιστιςαρθρώσεις, αυχενικός πόνος…
• Ενδείκνυταιγιατηδιεύρυνσητωνοδοντικώντόξων
• Ενδείκνυται επίσης ως συγκρατητικό μέσο και για

την θεραπεία υποτροπιαζόντων φραγμών μετά την
θεραπεία μεακίνηταορθοδοντικάάγκιστρα

ΜΑΣΗΤΙΚΑ ΕΔΑΦΗ

F MODEL
Προσαρμοσμένο σχήμα σε μία ολο-
κληρωμένη κρανιακή διαμόρφωση
με στενή και υψηλή υπερώα και οδον-
τικά τόξα, συχνά σε άτομα με μακριά
άκρα και πρόσωπο στενόμακρου σχή-
ματος. Κρανιακός δείκτης: δολιχο-
κεφαλικός.

ΜΟΝΤΕΛΟ S
Κατάλληλο σχήμα για μία πιο ωο-
ειδή κρανιακή διαμόρφωση και με
πιο αποστρογγυλεμένα οδοντικά
τόξα. Κρανιακός δείκτης: ενδιά-
μεσου τύπου.

ΜΟΝΤΕΛΟ ØS 
Κατάλληλο σχήμα για μία τετράγωνη
κρανιακή διαμόρφωση, που χαρακτη-
ρίζει ένα πρόσωπο με εξεσημασμένα
χαρακτηριστικά, πρόσθιες εμβυθίσεις
και εμφανείς γωνίες κάτω γνάθου,
τετράγωνο πώγωνα με οδοντικά τόξα
τετράγωνου σχήματος. Κρανιακός δεί-
κτης: ενδιάμεσου τύπου.

ΜΟΝΤΕΛΟ C
Κατάλληλο σχήμα για μία διευρυμένη
κρανιακή διαμόρφωση με ευρεία και
αποστρογγυλεμένα οδοντικά τόξα με
χαμηλή υπερώα, τυπική ενός απο-
στρογγυλεμένου σχήματος προσώπου,
σε ένα εύσωμο άτομο. Κρανιακός δεί-
κτης: βραχυκεφαλικός.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟενδείκνυταιγια μίαορθοπεδική-
οστεοπαθητική δράση για την θεραπεία
τροποποίησης των μασητικών καμπύλων,
όπως η πρόσθια/πλάγια υπερσύγκλειση
και για μία σωστή ισορροπία των
οδοντικών τόξων.

ΒΑΣΙΚΟ ενδείκνυται για την αύξηση της
κατακόρυφης διάστασης, για την
αναδιαμόρφωση των φατνιακών
ακρολοφιών, καθώς είναι εξοπλισμένο με
μία πάχυνση του μασητικού επιπέδου
στην πρόσθια περιοχή. 45 mm | 50 mm | 55 mm | 60 mm | 65 mm

mis. 1 mis. 2 mis. 3 mis. 4 mis. 5

13www.amcop.it

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

B I O  A C T I V A T O R

4 διαφορετικά είδη οδοντικών τόξων με 2 μασητικά
εδάφη, μεγάλο εύρος νέων προϊόντων.
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A.m.c.o.p. 
BIo-AcTIVAToR

ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΑΞΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ SC
Μηχάνημα για την θεραπεία σκελε-
τικών ανωμαλιών δεύτερης τάξης
κατά Angle. Διορθώνει τις σκελετικές
ανωμαλίες δεύτερης τάξης επανα-
τοποθετώντας τα οδοντικά τόξα σε
διαγναθική θέση πρώτης τάξης.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Ενδείκνυται για τις δυσμορφίες δεύτερης τάξης για την
θεραπεία οπισθογναθισμού της κάτω γνάθου και επηρεάζει
την εξέλιξη της γνάθου(σε οπίσθια θέση) με μία καλά
προσδιορισμένη ορθοπεδική δράση. Σχεδιάστηκε με ένα
πρόσθιο επίπεδο ολίσθησης της κάτω γνάθου που τοποθετεί
τους τομείς σε κοπτική προς κοπτική θέση, προσφέροντας
μία επιμήκυνση της βάσης του οστού της κάτω γνάθου με
την αύξηση της κατακόρυφης διάστασης στην περίπτωση
υπερσύγκλεισης, για την οπίσθια απόκλιση των κάτω
τομέων και για την πρόσθια απόκλιση των άνω
τομέων(αυξημένη οριζόντια πρόταξη) με συνέπεια
αναδιαμόρφωση των κροταφογναθικών διαρθρώσεων.

ΤΡΙΤΗ ΤΑΞΗ

ΜΟΝΤΕΛΟ TC
Μηχάνημα για την θεραπεία
σκελετικών ανωμαλιών τρίτης τάξης
κατά Angle. Διορθώνει τις σκελετικές
ανωμαλίες τρίτης τάξης
επανατοποθετώνταςταοδοντικάτόξα
σε διαγναθική θέση πρώτης τάξης.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Ενδείκνυται σε δυσμορφίες τρίτης τάξης για την θεραπεία ψευδο-
πρόγνωσης της κάτω γνάθου. Ενδείκνυται, επίσης, για ανάστροφες
και πρόσθιες ανοικτές δήξεις. Είναι κατάλληλο για την
αποκατάσταση της σωστής λειτουργίας των τόξων σε μία κλασική
κοπτική θέση, μέσω της επιτευχθείσας θέσης των άνω δοντιών σε
ένα εσωτερικό επίπεδο ολίσθησης και, αντίθετα, ασκώντας μία
οπίσθια πίεση στον κάτω φραγμό, για μία δράση αναστολής της
ανάπτυξης της κάτω γνάθου. Αναδιαμορφώνει την πρόσθια
περιοχή της άνω γνάθου, ελέγχοντας δυσλειτουργικές μυικές
δυνάμεις με μία κατάλληλη αποκατάσταση της χειλικής
λειτουργίας. Ενδείκνυται, επίσης, για μία εκ νέου εκπαίδευση της
δυσλειτουργικής γλώσσας σε μία σωστή θέση ανάπαυσης και σε
μία σωστή κατάποση.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΙΤΗΣ ΤΑΞΗΣ

• Χρησιμοποιείται σε μία νεογιλή, μικτή και μόνιμη
οδοντοφυία

• Λειτουργική, ορθοπεδική και οστεοπαθητική
δράση

• Διορθώνει τις αποκλίσεις των οδοντικών τόξων
με μία βελτίωση του κρανιο-αυχενικο-γναθικού
συστήματος

• Απελευθερώνει τη σύγκλειση εξισορροπώντας
τις κροταφογναθικές διαρθρώσεις και
διορθώνοντας τις μέσες γραμμές

• Διορθώνει τις δυσλειτουργικές κακές έξεις
• Τοποθετεί τη γλώσσα σε μία σωστή θέση στην

υπερώια περιοχή
• Βελτιώνει την κατάποση και τη ρινική αναπνοή

σε ασθενείς που αναπνέουν από το στόμα
• Εξαλείφει οποιεσδήποτε παρεμβολές της

γλώσσας και δυσλειτουργικούς μύες στα δόντια
• Ενδείκνυται για τον θηλασμό του αντίχειρα
• Προσδιορίζει μία προ-ορθοδοντική διευθέτηση

45 mm | 50 mm | 55 mm | 60 mm | 65 mm

mis. 1 mis. 2 mis. 3 mis. 4 mis. 5
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ΘΕΡΑΠΕΥΜΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Εγκάρσιο έλλειμμα της άνω γνάθου με μία μονόπλευρη σταυροειδή σύγκλειση στα
αριστερά. Απόκλιση της μέσης γραμμής με πλάγια εκτόπιση της κάτω γνάθου. Άτυπη
κατάποση.

12 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ BIo-AcTIVAToR Amcop
Ορθοπεδική δράση με Amcop Bio-Activator, κεντράρισμα της μέσης γραμμής, καλή
σύγκλειση, καλή κατάποση.

ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

Αυξημένη κατακόρυφη πρόταξη-Υπερσύγκλειση 100%-Οριζόντια πρόταξη>1 εκατοστού-Προχωρημένη
χειλική δυσλειτουργία-Ανεπαρκής μεσοφραγματικός χώρος-Αισθητική υποβάθμιση.

12 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Amcop BIo-AcTIVAToR
Ορθοπεδική επεμβατική δράση Amcop Bio Activator. Αύξηση μεσοφραγματικού χώρου, βελτίωση
αισθητικής προσώπου, οδοντική άρθρωση πρώτης τάξης, αποκατάσταση της χειλικής λειτουργίας.

10 ΕΤΩΝ

11 ΕΤΩΝ

15www.amcop.it
B I O  A C T I V A T O R

Κλινικά περιστατικά ευγενική παραχώρηση οδοντιατρικών κλινικών που χρησιμοποιούν τη μέθοδο Amcop

ΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ

ΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΑΞΗ
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ΘΕΡΑΠΕΥΜΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΤΡΙΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

12 ΕΤΩΝ

5 ΕΤΩΝ
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Κλινικά περιστατικά, ευγενική προσφορά οδοντιατρικών κλινικών που χρησιμοποιούν τη μέθοδο Amcop

Κατακόρυφη πρόταξη:90%-Οριζόντια πρόταξη περίπου 1 εκατοστό.-Χειλική
δυσλειτουργία-Συχνοί πονοκέφαλοι.

12 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Amcop BIo-AcTIVAToR
Διόρθωσης οδοντικής άρθρωσης πρώτης τάξης, αύξηση μεσοφραγματικού χώρου,
επίλυση της αυξημένης κατακόρυφης πρόταξης, αποκατάστασης της χειλικής
λειτουργίας, νευρομυική αναδιαμόρφωση, απουσία πονοκεφάλων.

Πρόσθια ανάστροφη σύγκλειση-Άτυπη κατάποση-Στοματική αναπνοή-Χειλική
δυσλειτουργία, υποβάθμιση της αισθητικής του προσώπου.

12 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Amcop BIo-AcTIVAToR
Επεμβατική και ορθοπεδική δράση Amcop Bio Activator, διόρθωση σύγκλεισης προς
την πρώτη οδοντική τάξη, αποκατάσταση της κατάποσης και της ρινικής αναπνοής,
βελτίωση της αισθητικής του προσώπου, υποχώρηση των αδενοειδών
εκβλαστήσεων.

ΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΑΞΗ

ΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΤΡΙΤΗ ΤΑΞΗ
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TΘΕΡΑΠΕΥΜΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΠΕΜΠΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

ΕΚΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

12 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Amcop BIo-AcTIVAToR
Ορθοπεδική δράση Amcop Bio-Activator, διόρθωση οδοντικής σύγκλεισης σε πρώτη τάξη, αύξηση
μεσοφραγματικού χώρου, αποκατάσταση ρινικής αναπνευστικής λειτουργίας και κατάποσης, υποχώρηση
πονοκεφάλων και αδενοειδών εκβλαστήσεων.

Συνήθεις πονοκέφαλοι-Στοματική αναπνοή-Υπερτροφία αδενοειδών εκβλαστήσεων-Υποβάθμιση
αισθητικής προσώπου-Νυχτερινό ροχαλητό

12 ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Amcop BIo-AcTIVAToR
Ορθοπεδική δράση Amcop Bio Activator, διόρθωση σύγκλεισης πρώτης τάξης, αποκατάσταση
μεσοφραγματικού χώρου, μείωση οριζόντιας και κατακόρυφης πρόταξης, αισθητική βελτίωση προσώπου
και κατάποσης.

Αυξημένη οριζόντια και κατακόρυφη πρόταξη-Θολωτή υπερώα λόγω εγκάρσιου ελλείμματος άνω
γνάθου-Άτυπη κατάποση-Χειλική δυσλειτουργία.

8 ΕΤΩΝ

9 ΕΤΩΝ

17www.amcop.it
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Κλινικά περιστατικά, ευγενική προσφορά οδοντιατρικών κλινικών που χρησιμοποιούν τη μέθοδο Amcop

ΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΑΞΗ

ΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΤΑΞΗ
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ΘΕΡΑΠΕΥΜΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΕΒΔΟΜΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

ΟΓΔΟΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 10 ΜΗΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΜΕ Amcop BIo AcTIVAToR
Καλή ανάκαμψη της θέσης των κάτω τομέων, καλή αποκατάσταση της
περιοδοντικής κατάστασης λόγω της λειτουργικής επανατοποθέτησης της
γλώσσας, σταθεροποίηση της οδοντικής σύγκλεισης σε πρώτη τάξη.

Χαμηλή θέση γλώσσας-προστομιακή απόφραξη-κινητικότητα κάτω τομέων-περιοδοντική εκφύλιση-χειλική
δυσλειτουργία-αισθητική διαμόρφωση προσώπου.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΞΙ ΜΗΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Amcop BIo AcTIVAToRT
Ορθοπεδική δράση Amcop Bio Activator, επανατοποθέτηση των οδοντικών τόξων, καλή
διεύρυνση των οδοντικών τόξων, κεντράρισμα της μέσης γραμμής, καλή ορθοδοντική
διευθέτηση και αισθητική προσώπου.

Ανισορροπίες των οδοντο-κρανιο-προσωπικών δομών-πλάγια κάμψη των οδοντικών
τόξων-απόκλιση μέσης γραμμής-διαμόρφωση αισθητικής προσώπου.

18 ΕΤΩΝ

25 ΕΤΩΝ

18 www.amcop.it
B I O  A C T I V A T O R

Κλινικά περιστατικά, ευγενική προσφορά οδοντιατρικών κλινικών που χρησιμοποιούν τη μέθοδο Amcop

ΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ

ΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ
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ΘΕΡΑΠΕΥΜΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

ΕΝΑΤΟΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ

27 ΕΤΩΝ

28 ΕΤΩΝ

19www.amcop.it

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 8 ΜΗΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Amcop BIo AcTIVAToR
Ορθοπεδική δράση Amcop Bio-Activator, ισορροπία οδοντικών τόξων, σωστό
μασητικό επίπεδο, καλή σχέση μέσης γραμμής-κατακόρυφου επιπέδου,
ισορροπία κροταφογναθικών διαρθρώσεων, εξάλειψη πονοκεφάλων και
αυχενικού πόνου, καλή αισθητική προσώπου..

Τόξα με πλάγια κάμψη-έντονο πρόβλημα στις
κροταφογναθικές διαρθρώσεις-πόνος στον αυχένα και
πονοκέφαλοι-απόκλιση των γραμμών του
προσώπου-προβληματική αισθητική προσώπου.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 12 ΜΗΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Amcop BIo AcTIVAToR
Ορθοπεδική δράση Amcop Bio-Activator, διόρθωση της ανάστροφης πρόσθιας δήξης,
διόρθωσης της σύγκλεισης σε πρώτη τάξη, αισθητική βελτίωση του προσώπου.

Ανάστροφη σύγκλειση στο κοπτικό επίπεδο-Αισθητική
υποβάθμιση-Άτυπη κατάποση.

B I O  A C T I V A T O R

Κλινικά περιστατικά, ευγενική προσφορά οδοντιατρικών κλινικών που χρησιμοποιούν τη μέθοδο Amcop

ΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ

ΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΤΡΙΤΗ ΤΑΞΗ
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ΘΕΡΑΠΕΥΜΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

20 www.amcop.it
B I O  A C T I V A T O R

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 12 ΜΗΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Amcop BIo AcTIVAToR
Υπάρχει μία εμφανής βελτίωση της ανωμαλίας σύγκλεισης, με μείωση της συμπίεσης του αυχενικού σπονδύλου, καθώς
και της οριζόντιας και κατακόρυφης πρόταξης. ΜΕΤΑ ΑΠΟ 24 ΜΗΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, η ανωμαλία σύγκλεισης έχει εξαλειφθεί
πλήρως χάρη στο μηχάνημα που επιτρέπει τη μέγιστη αξιοποίηση της κρανιοπροσωπικής ανάπτυξης. Επίσης, οδήγησε
στην επίτευξη μίας ιδανικής σύγκλεισης που συμβαδίζει με την οδοντική λειτουργία και αισθητική. Η καθαρή στατική
βελτίωση επιτρέπει στον ασθενή να ξεπεράσει την περίοδο του συνεχούς πονοκεφάλου..

Δεύτερουβαθμούσκελετικήτάξη-Οπισθογναθισμόςκάτωγνάθου-Οριζόντια πρόταξη 10 χιλιοστά-Κατακόρυφη πρόταξη 5 χιλιοστά.
Συνεχής πονοκέφαλοςλόγω εμφανούςσυμπίεσηςαυχενικούσπονδύλου-Οασθενήςθεραπεύθηκε με Amcop εσωτερικό 55.

ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ
9 ΕΤΩΝ

Κλινικά περιστατικά, ευγενική προσφορά του Dr. Filippo cardarelli

ANB 6,1
SNA 84,00
SNB 78,00
SArGo 150,0
ArGoMe 12700
IiMand 82,20
IsCran 112,0
II 128,00

ANB         1,7           6,1
SNA         81,0         84,00
SNB         79,00       78,00
SArGo      139,0       150,0
ArGoMe  133,00     12700
IiMand     60,20       82,20
IsCran      112,0       112,0
II              131,00     128,00
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ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ
5 ΕΤΩΝ

B I O  A C T I V A T O R

Κλινικά περιστατικά, ευγενική προσφορά του Dr. Filippo cardarelli

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 12 ΜΗΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Amcop BIo AcTIVAToR
Ο ασθενής θεραπεύθηκε με ένα μηχάνημα τρίτης τάξης, που οδήγησε τόσο στη διόρθωση της ανωμαλίας
σύγκλεισης όσο και της θέσης της γλώσσας. Η χρήση ελαστοδοντικών μηχανημάτων είναι
αποφασιστική για συγκλεισιακούς, λειτουργικούς και στατικούς θεραπευτικούς σκοπούς. 

Σκελετική ανωμαλία σύγκλεισης τρίτης τάξης-Ανάστροφη πρόσθια οδοντική σχέση-Άτυπη
κατάποση με μία πρόσθια ώθηση γλώσσας-Ύπαρξη διαστημάτων στα πρόσθια δόντια.

ΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΤΡΙΤΗ ΤΑΞΗ
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ΘΕΡΑΠΕΥΜΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

B I O  A C T I V A T O R

ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ
4 ΕΤΩΝ

Κλινικά περιστατικά, ευγενική προσφορά του Dr. Filippo cardarelli

Οδοντική ανωμαλία σύγκλεισης τρίτης τάξης-Μονόπλευρη σταυροειδής σύγκλειση

ΜΕΤΑ ΑΠΟ 8 ΜΗΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Amcop BIo AcTIVAToR
Ο ασθενής θεραπεύθηκε με ένα μηχάνημα c2. Το φορούσε κάθε βράδυ και μία ώρα το απόγευμα,
διορθώθηκε η ανωμαλία σύγκλεισης, αποκαταστάθηκε η σωστή συγκλεισιακή σχέση. Με την θεραπεία
επετεύχθη μία σημαντική βελτίωση της ρινικής αναπνοής, καθώς και η αποκατάσταση των
φυσιολογικών αναπνευστικών λειτουργιών. Τους επόμενους μήνες, το μηχάνημα χρησιμοποιήθηκε από
τον ασθενή μόνο το βράδυ, για σταθεροποίηση της θεραπείας και καθοδήγηση της ανάπτυξης με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο. Στην ηλικία των 6 ετών, ο ασθενής παραπέμφθηκε σε πλήρη ορθοδοντικό
έλεγχο(πανοραμική και τηλεακτινογραφία)για ανάλυση της πρόβλεψης ανάπτυξης, προσδιορίζοντας
ένα πιθανό ελαστοδοντικό βήμα θεραπείας.

ΣΚΕΛΕΤΙΚΗ ΤΡΙΤΗ ΤΑΞΗ
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

o Amcop Bio-Activator θα
πρέπει να χορηγηθεί από τον
οδοντίατρο. Συστήνεται να
ακολουθεί προσεκτικά όλες τις
ενδείξεις. Είναι δυνατή η
επίσκεψη στην ακόλουθη
ιστοσελίδα: www.amcop.it για
χρήσιμες πληροφορίες σχετικά
με τη μέθοδο Amcop. Είναι
δυνατή η επικοινωνία με
τοπικούς αντιπροσώπους της
εταιρείας micerium για
πληροφορίες για το μηχάνημα
και την αγορά του. Περιοδικά
οργανώνονται σεμινάρια στην
Ιaταλία, σε διαφορετικές
τοποθεσίες, για να επιτραπεί
στους οδοντιάτρους, αν το
επιθυμούν, να εμβαθύνουν τις
γνώσεις τους για τη μέθοδο
Amcop και να γνωρίσουν
θεραπευμένα περιστατικά.

Τα σεμινάρια περιλαμβάνουν
μία ημέρα αφιερωμένη σε
θέματα που σχετίζονται με νέες
διαγνωστικές-θεραπευτικές
διαδικασίες, συγκεκριμένα
ορθοδοντικής-ορθοπεδικής
λειτουργικής-νευρομυικής
φύσης και τα σχετκά
προβλήματα όλου του
κρανιο-προσωπικού και
αυχενικό-στατικού
συστήματος.

micerium S.p.A. 
Tel. +39 0185 7887 801 
cell. +39 348 6288015 

hfo@micerium.it 
www.micerium.com

Ο BIo-AcTIVAToR ΣΕΜΙΝΑΡΙΑΚΑΙΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

i

B I O  A C T I V A T O R
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ΠΡΩΤΗ ΤΑΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΜΕΓΕΘΗ

mis. 1 
45 mm

mis. 2 
50 mm

mis. 3 
55 mm

mis. 4 
60 mm

mis. 5 
65 mm

F
ΒΑΣΙΚΟ - - BIo-BF3 BIo-BF4 BIo-BF5

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ BIo-F1 BIo-F2 BIo-F3 BIo-F4 BIo-F5

S
ΒΑΣΙΚΟ - - BIo-BS3 BIo-BS4 BIo-BS5

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ BIo-S1 BIo-S2 BIo-S3 BIo-S4 BIo-S5

ØS
ΒΑΣΙΚΟ - - BIo-BØS3 BIo-BØS4 BIo-BØS5

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ BIo-ØS1 BIo-ØS2 BIo-ØS3 BIo-ØS4 BIo-ØS5

C
ΒΑΣΙΚΟ - - BIo-Bc3 BIo-Bc4 BIo-Bc5

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ BIo-c1 BIo-c2 BIo-c3 BIo-c4 BIo-c5

ΔΕΥΤΕΡΗ &
ΤΡΙΤΗ ΤΑΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟ

ΜΕΓΕΘΗ
mis. 1 
45 mm

mis. 2 
50 mm

mis. 3 
55 mm

mis. 4 
60 mm

mis. 5 
65 mm

SC BIo-Sc1 BIo-Sc2 BIo-Sc3 BIo-Sc4 BIo-Sc5

TC BIo-Tc1 BIo-Tc2 BIo-Tc3 BIo-Tc4 BIo-Tc5

ΝΕΟΓΙΛΑ
ΔΟΝΤΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟ

ΜΕΓΕΘΗ
mis. 1 
45 mm

mis. 2 
49 mm

DA Μπλε BIo-DA1 BIo-DA2

DCA Μπλε BIo-DcA1 BIo-DcA2

DR Ροζ BIo-DR1 BIo-DR2

DCR Ροζ BIo-DcR1 BIo-DcR2

Micerium S.p.A.
Via G. Marconi 83 - 16036 Avegno (GE) Italy 

Tel. +39 0185 7887 880 • Fax +39 0185 7887 950
hfo@micerium.it • www.micerium.com

by Micerium
B I O  A C T I V A T O R

George Str. 12, Kaniggos Square
10677 Athens, Greece
t: +30 210847735, 2103803707 • f: +30 2103831604
e: info@oralinnovation.gr • www.oralinnovation.gr
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