
Βήμα 2 : Αποτύπωση στο νευρικό σύστημα

Βήμα 1: Εγκαταστήστε τη συσκευή 

Μην δίνετε στον ασθενή πάρα πολλές οδηγίες κατά την εγκατάσταση της 
συσκευής, παρά μόνο να προσπαθεί να καταπιεί το σάλιο του ενώ 
παρακολουθεί τηλεόραση για 15 λεπτά την ημέρα, έτσι ώστε η προσοχή 
του να εστιάζεται εξ ολοκλήρου στην οθόνη και το βλέμμα του και το 
γλωσσικό επίπεδο να είναι οριζόντια. Τα βιβλία και τα tablet δεν 
λειτουργούν, καθώς οι ασθενείς είναι πιο πιθανό να στάζουν σάλια όταν 
το κεφάλι γέρνει προς τα εμπρός.

ΟιΟι οδηγίες για τη χρήση του FroggyMouth αποφασίζονται από τον ιατρό 
σύμφωνα με την εξέλιξη της θεραπείας (ένα μεγάλο, χωρίς θεραπεία 
open bite θα αποτρέψει το επιθυμητό αποτέλεσμα).

Το FroggyMouth μπορεί να χρησιμοποιείται από την αρχή όταν 
αντιμετωπίζετε μικρές παραμορφώσεις. Ωστόσο, θα εξακολουθεί να 
είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι η γλώσσα μπορεί να βρει τις 
φυσιολογικές αναφορές που βρίσκονται στην κανονική σύγκλειση.

ΤοΤο Froggymouth μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στην τελευταία φάση 
της θεραπείας για να διασφαλιστείη σταθερότητα στα αποτελέσματα 
που έχουν επιτευχθεί.  

Για τους οστεοπαθητικούς και τους λογοθεραπευτές, μερικές φορές 
απαιτείται ορθοδοντική εξέταση πριν από τη θεραπεία. Για παράδειγμα, 
εάν υπάρχει υπερβολικό open bite.

Τι να πείτε και τι να κάνετε;

Τι να κοιτάξετε, τι να πείτε; 
Ρωτήστε το παιδί εάν εξακολουθεί να βγάζει σάλια όταν φοράει τη 
συσκευή ή αν αυτό το πρόβλημα έχει εξαφανιστεί. Τουλάχιστον μια 
εβδομάδα απαιτείται, καθώς η απάντηση είναι συχνά, «Είχα αρκετά σάλια 
στην αρχή, αλλά όχι πια.»



Βήμα 3 : Αυτοματισμός Πρωτόκολλο για τη χρήση

 του FroggyMouth® 

Jean Delaire, 2015, preface from “From Dysfunction to
 Dysmorphosis in Paediatric Orthodontics. Benefits of FroggyMouth”

Βήμα 4 : Επακόλουθη παρακολούθηση

Τι να πείτε, τι να κάνετε και τι να κοιτάξετε ;

Μόλις η ακολουθία ενσωματωθεί στο σχήμα του σώματος, η συσκευή μπορεί να 
φορεθεί όλο και λιγότερο. Ωστόσο, θα είναι ωφέλιμο να το χρησιμοποιείτε μία φορά 
την εβδομάδα για μια πλήρη περίοδο τριών. μ.ηνών.

Πριν το παιδί καθίσει στην καρέκλα, ελέγξτε τη χαλάρωση του κάτω προσώπου 
για να δείτε εάν η δράση του τριδύμου νεύρου έχει αντικαταστήσει αυτή του 
προσωπικού νεύρου. Τονίζουμε την ανάγκη για διέγερση του τριδύμου ενώ 
μπλοκάρει το νεύρο του προσώπου, σε αντίθεση με ό,τι προωθείται από πολλά 
άλλα πρωτόκολλα. *
ΕάνΕάν το παιδί περάσει τη γλώσσα του πάνω από τα χείλη έστω και μία φορά κατά 
τη διάρκεια της σύσκεψης, σημαίνει ότι δεν έχει καταφέρει ακόμα αυτό το 
βήμα.

*
Αυτή η διπλή λειτουργική απαίτηση, οπίσθια γλωσσική και 
συγκλεισιακή, ξεχνιέται πολύ συχνά από τους επαγγελματίες της 
στοματοπροσωπικής αποκατάστασης και είναι πιθανώς μία από τις πιο 
κοινές αιτίες αποτυχίας αποκατάστασης!

To Froggymouth® είναι μία λειτουργική συσκευή που λειτουργεί διαφορετικά 
από αυτές που είναι διαθέσιμες στην αγορά αποκατάστασης. Βασίζεται σε 
φυσιολογικές διεργασίες που αναδείχθηκαν από πρόσφατες ανακαλύψεις στη 
νευροεπιστήμη, οι οποίες δημιουργούν βιοχημικές τροποποιήσεις που 
σημαίνει ότι χρειάζεται να φορεθεί μόνο για 15 λεπτά κάθε μέρα. Είναι μια 
μεγάλη αλλαγή στη μαθησιακή διαδικασία.
ΩΩστόσο, είναι σημαντικό να ακολουθείτε πιστά το προτεινόμενο πρωτόκολλο 
για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα κατά την επίτευξη των στόχων.


