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Urzlldzenie doustne
Opis
[0001] VVynalazek dotyczy dziedziny wzrostu twarzy u dzieci.
[0002] VVzrost twarzy jest dziedzin,! stanowi,!c,! przedmiot licznych badail i podlegaj,!c,!
ci,!glemu rozwojowi. VV przebiegu tego rozwoju zdarza siy, ze przyj,:te tezy ulegaj,! zmianom
i/lub przewartosciowaniu.
[0003] Jedn,! z tych ugruntowanych tez jest zalozenie, ze lepiej poczekac do zakonczenia
wzrostu szczykowo-zuchwowego lub do momentu, gdy wyrosn,! wszystkie zyby stale przed
przyst,!pieniem do leczenia dysmorfii szczykowo-zuchwowych, poniewa2: rozmiar zuchwy
jest z g6ry ustalony i nie moma na niego wplyn,!c.
[0004] Kliniczne prace badawcze przeprowadzone przez Zglaszaj,!cego w ci'!gu 25 ostatnich
lat obalily ty tezy i wykazano korzysci z wczesnych praktyk ortodontycznych dla cel6w
prewencyjnych.
[0005] Prace te nie mialy na celu wyleczenia wszystkich dzieci z zybami mlecznymi, lecz
korygowanie wczesnie pewnej liczby dysmorfii szkieletowych przed wiekiem typowym dla
leczenia ortodontycznego.
[0006] Ostatnio Zglaszaj,!cy zidentyfikowal zesp61 stan6w szczykowo-zuchwowych,
zwi,!zanych z brakiem opanowania funkcji polykania typu "zybowego" (zwanego r6wniez
polykaniem doroslym). VV praktyce oznacza to, ze niekt6re dzieci bardzo dlugo zachowuj,!
nawyk pol,!czenia ssania z polykaniem (zwanego r6wniez polykaniem dzieciycym lub
polykaniem pierwotnym).
[0007] Obecnie badanie te nadal pozostaj,! wiod,!ce w tej dziedzinie i nie istnieje spos6b ani
urz,!dzenie dostosowane do ich realizacji.
[0008] Celem wynalazku jest poprawa tej sytuacji.
[0009] VV tym celu Zglaszaj,!cy zaproponowal urz,!dzenie doustne, przeznaczone do noszenia
w ustach przez osoby i do napinania nerwu tr6jdzielnego podczas polykania. Korzystnie
urz,!dzenie to moze zawierac cZysc g6m,! zasadniczo w ksztalcie szyny i przeznaczon,! do
wkladania miydzy g6m,! wargy a Ink zybowy, CZySC doln,! zasadniczo w ksztalcie szyny i
przeznaczon,! do wkladania miydzy wargy doln,! a luk zybowy, jak r6wniez otw6r miydzy
cZysci,! g6m,! a cZysci,! doIn'!. Czysc g6ma i cZysc dolna s'! pol,!czone ze sob,! na
odpowiednich zakonczeniach tak, ze gdy urz,!dzenie jest wkladane do ust, miysnie warg s'!
zasadniczo w spoczynku i przynajrnniej cZysc otworu jest wolna. Otw6r rna maksymaln,!
wysokosc okolo 1,5 cm.
[0010] Zglaszaj,!cy zaproponowal r6wniez spos6b wyksztalcania nawyku, obejmuj,!cy
noszenie przez osoby urz,!dzenia doustnego, przeznaczonego do napinania nerwu
tr6jdzielnego podczas przelykania. Korzystnie spos6b ten moze obejmowac umieszczanie
urz,!dzenia przynajrnniej czysciowo miydzy wargami a lukiem zybowym osoby i utrzymanie
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milisni warg zasadniczo w spoczynku, jak r6wniez zachowanie otworu milidzy wargami
w trakcie noszenia.

[0011] To urz'ldzenie i spos6b maj'l wiele zalet, kt6re zostan'l wyjasnione ponizej.
[0012] Inne cechy i zalety wynalazku stan'l sili bardziej zrozumiale po przeczytaniu
nastliPuj'lCego opisu podanego dla nieograniczaj'lcego przykIadu, w odniesieniu do rysunku,
nakt6rym:
figura 1 przedstawia widok perspektywiczny trzy czwarte urz'ldzenia wedIug
wynalazku,
figura 2 przedstawia widok urz'ldzenia z fig. 1 od tylu,
figura 3 przedstawia widok urz'ldzenia z fig. 1 od przodu,
figura 4 przedstawia widok urz'ldzenia z fig. 1 z lewej strony,
figura 5 przedstawia widok urz'ldzenia z fig. 1 z prawej strony,
figura 6 przedstawia widok perspektywiczny trzy czwarte innego przykIadu wykonania
urz'ldzenia,
figura 7 przedstawia widok urz'ldzenia z fig. 6 od tylu,
figura 8 przedstawia widok urz'ldzenia z fig. 6 od przodu,
figura 9 przedstawia widok urz'ldzenia z fig. 6 z lewej strony, i
figura 10 przedstawia widok urz'ldzenia z fig. 6 z prawej strony.

[0013] Ponizsze figury i opis zasadniczo zawieraj'l elementy 0 okreslonym charakterze. Mog'l
one zatem sIuzy6 nie tylko dla lepszego zrozumienia wynalazku, lecz r6wniez stanowi'l
w danym przypadku jego definicjli.
[0014] Szkielet sredniego poziomu twarzy dziecka znany jest z tego, ze rosnie w spos6b
zalezny od jego srodowiska funkcyjnego. W przypadku oczodoIu, oko odgrywa rolli
konformatora. W przypadku czaszki, jest to m6zg. Odnosnie jamy ustnej, rolli konformatora
pelni jlizyk, jak tylko opanowane zostanie polykanie typu zlibowego.
[0015] W istocie, poIykanie typu zlibowego sprawia, ze Iuk jlizykowy opiera sili 0 sklepienie
podniebienia, zar6wno podczas ruch6w polykaj'lcychjak w zwykIym polozeniu, co stymuluje
poprzeczny wzrost szczliki.
[0016] Zwykle dzieci uzyskuj'l zdolnos6 polykania typu zlibowego w wie~u od lat trzech do
piliCiu, kiedy to zliby mleczne S'l juz utworzone i gdy wyksztalc'l sili nawyki przezuwania.
[0017] U dzieci, kt6re nie przyswoiIy sobie polykania typu zlibowego, utrzymuje sili
pol'lczenie ssania z polykaniem. Jednak sila milisni, kt6re wykorzystywane S'l w przypadku
pol'lczenia ssania z poIykaniem generuje problemy z wzrostem twarzy.
[0018] W istocie, w przypadku pol'lczenia ssania z polykaniem, Iuki Zlibowe nie stykaj'l sili ze
sob'l podczas ruch6w poIykaj'lcych, a jlizyk wchodzi milidzy SZCZlikli a zuchWli w celu
uzyskania kontaktu ze sluz6wk'l wargow'llub jarzmow'l.
[0019] Z tego wzgllidu Iuk jlizykowy nie stymuluje juz wzrostu sklepienia podniebienia, kt6ry
przeciwnie jest ograniczany podcisnieniem policzk6w, wynikaj'lcym z ruch6w sS'lcych.
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[0020] Ponadto skurcz miysni warg dolnych i podbr6dkowych utrzymuje zuchwy w polozeniu

wycofanym, co jest cech'l funkcyjnie cofuiytej zuchwy, kt6ra jezeli nie zostanie skorygowana,
rozwinie siy u doroslych w retrognacjy zuchwy. Podobnie, utrzymanie zwyklego dolnego
polozenia jyzyka generuje wysuniycie zuchwy i moze w rezultacie przekszta!ci6 pocz'ltkowy
prognatyzm w prognacjy.
[0021] Brak kontaktu miydzy jyzykiem a sklepieniem podniebienia, w sprzyzeniu

z odwr6con'l funkcj'l tn'lc'l, bydzie skutkowa6 hipoplazj'l srodkowej cZysci w pol'lczeniu
z dysmorfi'l Zllchwy.
[0022] Inne niekorzystne stany

zwi~zane

z rozwojem zuchwy u dzieci mozna
z niedostatecznym opanowaniem polykania typu zybowego.

powi~a6

problem6w fizjologicznych, dysmorfie te cZysto powoduj~
powazne skutki psychologiczne ze wzglydu na problemy estetyczne, kt6re siy z nimi wi~z~,
co cZysto op6znia integracjy socjaln~ dziecka.
[0023] Opr6cz

towarzysz~cych

[0024] Natomiast

osi~gniycie

zdolnosci polykania typu zybowego sprzyja nauce oddychania
przez nos, jak r6wniez wczesniejszemu zaprzestaniu ssania kciuka.
[0025] Wszystkie te elementy przyczyniaj~ siy do prawidlowego wzrostu.
[0026] Badania

Zglaszaj~cego

wykazaly, ze przejscie z pol'lczenia ssania z polykaniem do
polykania typu zybowego jest uwarunkowane ustanowieniem nowych obraz6w
motorycznych. W istocie, zwyczajowe ruchy wykonywane nieswiadomie wykonywane s~
wedlug sekwencji obraz6w motorycznych r6wnie zblizonych do siebie nawzajem jak obrazy
sekwencji filmowej. Ie nowe obrazy motoryczne moma przyswoi6 poprzez wyuczenie i
mog~ one wzbogaci6 schemat organizmu w strefie oralnej.
[0027] W zakresie wynalazku schemat ten opiera siy na oddzieleniu synkinezy warg i jyzyka

oraz podniesieniu Juku jyzykowego. W szczeg6lnosci, chodzi 0 nauky przelykania bez uzycia
miysni policzk6w i wargo Oddzielenie synkinezy warg i jyzyka i podniesienie luku
jyzykowego przeklada siy gl6wnie na przejscie z napinania nerwu twarzowego (VII) w
kontekscie pol~czenia ssania z polykaniem na napinanie nerwu tr6jdzielnego (V) w
kontekscie polykania typu zybowego.
[0028] Chodzi zatem

nauczenie dziecka zaprzestania ssania z polykaniem i przejscie na
nowy nawyk polykania typu zybowego. Zautomatyzowanie tego rodzaju polykania,
powtarzanego kilka razy na minuty, zmieni r6wnowagy sily miysni i jyzyk pracuj~cy 17
tworz~cymi go miysniami bydzie pelnil roly matrycy funkcyjnej.
0

[0029] Badania Zglaszaj~cego wykazaly, ze bez tej nowej r6wnowagi miysniowej, klasyczne

terapie mechaniczne trwaj~ dluzej i wyniki nie zawsze s~ trwale.
[0030] Obecnie nie istnieje skuteczny spos6b ani urz~dzenie, kt6re pozwalalyby na
opanowanie przejscia z pol'lczenia ssania z polykaniem na polykanie typu zybowego.
[0031] W odpowiedzi na te problemy Zglaszaj'lcy opracowal
fig. I.

urz~dzenie

przedstawione na
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[0032] Jak mozna zauwazyc na tej figurze, urz1!dzenie doustne 2 zawiera cZysc gorn1! 4 i
cZysc doln1! 6.
[0033] Jak mozna zauwazyc na fig. 4 i 5, cZysc gorna 4 i cZysc dolna 6 S1! obie zasadniczo
w ksztalcie szyny. Zatem cZysc gorna 4 rna przekroj z odnog1! 8 i odnog1! 10 zasadniczo
prostopadl1! do odnogi 8. Czysc dolna 6 rna przekroj z odnog1! 12 i odnog1! 14 zasadniczo
prostopadl1! do odnogi 12.
[0034] Odnoga 10 rna ksztalt zagiyty, odpowiedni do przyjmowania wargi gornej i do
wchodzenia miydzy wewnytrzn1! strony wargi gornej a gorny luk zybowy. Odnoga 14 rna
ksztalt zagiyty odpowiedni do przyjmowania wargi dolnej i do wchodzenia miydzy
wewnytrzn1! strony wargi doInej a dolny Iuk zybowy. Zewnytrzna strona wargi gornej
i zewnytrzna strona wargi dolnej stykaj1! siy odpowiednio z odnog1! 8 i odnog1! 12.
[0035] Odnoga 10 i odnoga 14, ktore S1! zakrzywione, zawieraj1! dwie cZysci:

- pierwsz1! cZysc 16 zasadniczo pIask1!, na ktorej opiera siy dolna strona wargl gornej
i odpowiednio strona gorna wargi dolnej,
- drug1! cZysc 18 zasadniczo wypukl1!, ktora wchodzi miydzy wewnytrzn1! strony warg a luk
zybowy.
[0036] Pierwsza cZysc 16 jest zasadniczo plaska. Pierwsza cZysc 16 tworzy k1!t okolo 90°
z odnog1! 8 (odpowiednio odnog1! 12). Zakonczenie pierwszej cZysci 16 jest zakrzywione tak,
ze druga cZysc 18 tworzy k1!t z pierwsz1! cZysci1! 16. Wypukly ksztalt drugiej cZysci 18
przewidziano tak, by dopasowywal siy do ksztaltu luku zybowego.
[0037] Jak mozna zauwazyc na fig. 2, odnogi 10 i 14 maj1! wyciycie 20 zasadniczo w srodku
drugiej cZysci 18. Wyciycie 20 jest zasadniczo zaokr1!glone tak, ze zasadniczo odpowiada
wydzideiku kazdej wargi i ulatwia umieszczanie urz1!dzenia 2 w ustach.
[0038] Zatem urz1!dzenie 2 umieszcza siy w ustach i utrzymuje Sly je tarn bez
wykorzystywania sHy miysni, co zapewnia dobry komfOli uzytkowania.
[0039] Jak moma zobaczyc wyrai;niej na fig. 1, 2 i 3, cZysc gorna 4 i cZysc dolna 6 S1!
pol1!czone ze sob1! odpowiednio zakonczeniarni 22 i 24 cZysci 18 odnog 10 i 14 tak, ze
wyznaczaj1! miydzy sob1! otwor 26 w ksztalcie zasadniczo owalnym. Otwor ten 26 jest tak
zwymiarowany, ze zawsze pozostaje przynajrnniej czysciowo wolny podczas noszenia
urz1!dzenia 2 przez osoby. W tyrn celu, przewidziano go tak, by byl szerszy niz przednia cZysc
jyzyka.
[0040] W opisanym tutaj przykiadzie, cZysc gorna 4 i cZysc dolna 6 S1! sklejone na poziomie
zakonczen 22 i 24. W jednym z przykiadow, zakonczenia te zawieraj1! wspolpracuj1!ce
elementy blokuj1!ce, pozwalaj1!ce na oddzielenie cZysci gornej 4 od cZysci gomej [dolnej] 6,
gdy urz1!dzenie doustne 2 nie jest noszone, i na ich Iatwe pol1!czenie, na przyklad poprzez
zacisniycie lub dowolnymi innymi odpowiednimi srodkarni, w celu zalozenia [urz1!dzenia].
W jednym z przykladow, zakonczenia te s1! zgrzane.
[0041] W opisanym tutaj przykladzie, urz1!dzenie 2 rna I1!czn1! szerokosc 5 cm, a otwor 26 rna
szerokosc okolo 3,5 cm. Odnogi 8 i 12 maj1! wysokosc okolo 1 cm i odnogi 10 i 14 maj1!
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dlugose okolo 7,7 mm, przy czym zakrzywiona cZyse 18 tych odn6g siyga okolo 4 mm.
Otw6r 26 rna maksymaln~ wysokose okolo 1,5 cm.
[0042] Og61nie szerokose

urz~dzenia

2 przewidziana jest tak, ze odpowiada zasadniczo
przestrzeni miydzy spojeniami warg osoby. W szczeg61nosci moma przewidziee, zeby ta
szerokose byla nieeo wiyksza, aby ulatwie utrzymywanie bez napinania miysni.
Przewidziano, by otw6r 26 byl wiykszy od ezubka jyzyka. Aby uwzglydnie kazde usta, mozna
przewidziee kilka rozmiar6w urz~dzenia, na przyklad trzy rozmiary. W jednym z przyklad6w,
te r6zne rozmiary mozna uzyskae przy uZyeiu wsp6lpraeuj~eyeh element6w blokuj~eyeh w
r6znyeh rozmiaraeh lub teleskopowyeh.
[0043] CZyse g6rna 4 i eZyse dolna 6

maj~

obie plaszezyzny symetrii, kt6ra jest zasadniezo
prostopadla do plaszezyzny z fig. 2 i 3, na poziomie wyeiyeia 20. Ta plaszezyzna symetrii
oddaje symetriy ludzkieh ust. Ponadto, w niekt6ryeh przypadkaeh urz~dzenie 2 moze miee
dodatkow~ plaszezyzny symetrii, r6wniez prostopadl~ do plaszezyzny z fig. 2 i 3, leez tym
razem na poziomie otworu 26 tak, ze eZyse g6rna 4 i eZyse dolna 6 s~ symetryezne do siebie
wzglydem tej plaszezyzny.
obie miee szerokose szyny wiyksz~
z dala od otworu niz w poblizu otworu, aby umozliwie lepsze utrzymanie i ulatwie wkladanie.
Innymi slowy, profil eZysei g6rnej i dolnej moze bye rozszerzony.
[0044] W przykladzie eZyse g6rna i eZyse dolna

[0045] Fig. 6 do 10

mog~

przedstawiaj~ urz~dzenie

doustne, kt6rego wysokose otworu 26 jest
wiyksza od zastrzezonej. W tym przykladzie urz~dzenie doustne 2 jest monoblokowe i jest na
przyklad wykonane poprzez formowanie lub dowolnymi innymi odpowiednimi srodkami.
Zatem odnogi 10 i 14 obie zawieraj~ trzeei~ eZyse 30 i ezwart~ eZyse 32.
[0046] Jak mozna zauwazye na fig. 7 i 8, trzecie eZysei 30 i ezwarte eZysci 32

s~

zasadniezo
symetryezne do siebie wzglydem plaszezyzny zasadniezo prostopadlej do plaszezyzny z fig. 7
i 8, na poziomie wyeiycia 20, i s~ przedluzeniami drugieh eZysei 18, po jego dw6eh stronach.
z trzeci~ eZysei~ 30 odnogi 14, a ezwarta
eZyse 32 odnogi 10 jest pol~ezona z ezwart~ eZysei~ 32 odnogi 14.
[0047] Trzeeia eZyse 30 odnogi 10 jest

pol~czona

2 rna l~ezn~ szerokose 8,5 cm. Otw6r 26 jest na og6l
w ksztakie podluznym i rna maksymaln~ wysokose okolo 2 em, to jest wiyksz~ od
zastrzezonej, i maksymaln~ szerokose okolo 7,5 em. Odnogi 8 i 12 maj~ wysokose okolo 1
em i szerokose okolo 3 em. CZyse 16 odn6g 10 i 14 rozei~ga siy na glybokose okolo 7,5 mm,
a zakrzywiona eZyse 18 osi~ga okolo 4 mm.
[0048] W tym przykladzie

urz~dzenie

[0049] W zaleznosei od wybranego rozmiaru

urz~dzenia

2, to znaezy w zaleznosei od
wymiar6w ust dzieeka, wymiary te mog~ siy r6znie. Zatem l~ezna szerokose urz~dzenia moze
bye zawarta miydzy 3 em a 10 em, otw6r 26 moze miee maksymaln~ szerokose zawart~
miydzy 2 em a 9 em, a maksymalna wysokose jest zawarta miydzy 3 mm a 4,5 em. Odnogi 8 i
12 mog~ miee wysokose zawart~ miydzy 5 mm a 2 em, i szerokose jest zawarta miydzy 2 em
a 5 em, co jest wartosei~ zblizon~ do odleglosei miydzy spojeniami. CZyse 16 odn6g 10 i 14
moze siy rozei~gae na glybokose zawart~ miydzy 3 mm a 3 em, a zakrzywiona eZyse 18 moze
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osi,!gae okolo 2 mm do 1 cm. Wymiary te mog'! siy odnosie do przykladu wykonania z fig. 1
do 5.
[0050) Korzystnie czyse l'!cz'!ca czysci 30 i 32 zasadniczo dopasowuje siy do wewnytrznego
konturu warg, a pol,!czenie rna miejsce na poziomie wyzlow miysniowych spoidel policzkow,
przeciwdzialaj,!c w ten sposob skurczowi miysni na tym poziomie.
[0051) Z dwoch opisanych przykladow wykonania wynika, ze:

- cZysci goma 4 i dolna 6 maj,! zasadniczo ksztah szyny,
- pozostala czyse urz,!dzenia jest umieszczona tylem do plaszczyzny wyznaczonej przez
krawydzie szyny, poza czysci,! l'!cz'!C'! krawydzie tych szyn.
[0052) Przez taki ksztah zasadniczo w postaci szyny nalezy rozumiee fakt, ze obie odnogi 8 i
10 oraz obie odnogi 12 i 14 pomieszcz,! wargi na sposob szyny. Zatem wargi s'! zasadniczo w
spoczynku a ich skurczjest uniemozliwiony.
[0053) Jednak mozliwe bydzie czysciowe lub zasadnicze wydr,!zenie niektorych tych odnog
zjednoczesnym zachowaniem ich funkcji, na przyklad poprzez usuniycie materii lub poprzez
wykonanie odnog w postaci kratki. Takie przyklady wykonania mieszcz,! siy w zakresie
wynalazku.
[0054) Badania Zglaszaj,!cego wykazaly, ze noszenie urz,!dzenia 2 przez osoby, a zwlaszcza
dziecko, jest tylko w niewielkim stopniu uci,!zliwe, a z drugiej strony pozwala na
spontaniczne opanowanie polykania typu zybowego.
[0055) W istocie, urz,!dzenie 2 utrzymuje wargi doln,! i gom,! w odstypie od siebie, co
zapobiega uzyskaniu szczelnosci miydzy dwiema wargarni wskutek oporu otworu 26, co
uniemozliwia powstanie podcisnienia wewn,!trz jamy ustnej na skutek ssania. W rezultacie
osoba moze tylko uniese tyln,! czyse jyzyka ku sklepieniu podniebienia i wyksztalca w ten
sposob nowe nawyki.
[0056) Ponadto urz,!dzenie 2 jest utrzymywane w ustach bez napinania miysni okryznych.
Zatem poniewaz miysnie te s'! zasadniczo w spoczynku, nerw twarzowy jest tylko w
niewielkim stopniu stymulowany podczas polykania, b,!dz nie jest stymulowany wcale.
Pozwala to na wyksztalcenie nawyku polegaj,!cego na tym, ze nerw trojdzielny jest glownym
stymulowanym miysniem.
[0057) Zastosowanie urz,!dzenia 2 jest zatem szczegolnie interesuj,!ce, poniewaz tak,!
zdolnose uzyskuje siy bez swiadomego wysilku po stronie osoby, poprzez wykorzystanie
istniej,!cych jut. pol,!czeit nerwowych, ktore jednak nie byly nigdy stymulowane. Oznacza to,
ze nie s'! potrzebne zadne szczegolne ewiczenia ani gesty, oprocz noszenia urz,!dzenia 2.
[0058) Opisany tutaj sposob wyksztalcania nawyku obejmuje noszenie urz,!dzenia 2 przez
osoby przez czas od 5 do 15 min. Sposob ten powinien bye stosowany codziennie przez okres
co najmniej tygodnia, a maksymalnie do 3 miesiycy. Sposob mozna zatrzymae w momencie
wyksztalcenia nawyku, to znaczy osi,!gniycia automatyzacji tej czynnosci.
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[0059] Stosowanie urz,!dzenia 2 mozna postrzegae jako spos6b wyksztalcania nawyku
polykania, obejmuj,!ey napinanie nerwu tr6jdzielnego, jak r6wniez og61nie jako spos6b
powiykszania sklepienia podniebienia.
[0060] Jednak stosowanie sposobu nie wymaga zadnej interweneji personelu medyeznego ani
szezeg61nyeh dzialan terapeutyeznyeh, poniewaz wystarezy wlozye urz,!dzenie do ust.
[0061] Obeenie badanie te pozostaj,! nadal wiod,!ee w tej dziedzinie i nie istnieje spos6b ani
urz,!dzenie przystosowane do takiego zastosowania.
[0062] Zglaszaj,!ey opraeowal urz,!dzenie do nauki doroslego polykania. Urz,!dzenie jest
pomoe,! w wyksztalcaniu nawyku doroslego polykania. Urzqdzenie napina miysien
tr6jdzielny. Urz,!dzenie modyfikuje r6wnowagy miysniow,!. Z innego punktu widzenia,
wynalazek rna na eelu urz,!dzenie do warunkowania nowyeh zwyezajowyeh nieswiadomyeh
rueh6w za pomoe,! nowyeh obraz6w motoryeznyeh. Urz,!dzenie zapobiega zatem ssaniu lub
polykaniu pierwotnemu. Dziyki temu urz,!dzenie jest tez narzydziem do korekeji dysmorfii
szkieletowyeh.
[0063] Moma przewidziee urz,!dzenie 2 na przyklad w postaei trzeeh modeli 0 r6znyeh
rozmiaraeh, to znaezy modelu 0 malym rozmiarze, modelu 0 srednim rozmiarze i modelu
o duzym rozmiarze. Og61nie urz,!dzenie 2 moze miee nastypujqee wymiary:

- l'!ezn'! szerokose, to znaezy odleglose zewnytrzn,! miydzy zakonezeniami 22 i 24, zawart,!
miydzy 3 em a 5,5 em,
- zawart,! miydzy 3,2 em a 4 em dla modelu 0 malym rozmiarze, na przyklad 3,6 em,
- zawart,! miydzy 3,8 em a 4,6 em dla modelu 0 srednim rozmiarze, na przyklad
4,2 em, i
- zawart'l miydzy 4,5 em a 5,5 em dla modelu 0 duz:ym rozmiarze, na przyklad 5 em;
- szerokose otworu 26, to znaezy odleglose wewnytrzn,! miydzy zakonezeniami 22 i 24,
zawart'l miydzy 2 em a 5 em,
- zawart,! miydzy 2,2 em a 3,2 em dla modelu 0 malym rozmiarze, na przyklad 2,7 em,
- zawart,! miydzy 2,8 em a 3,8 em dla modelu 0 srednim rozmiarze, na przyklad
3,3 em, i
- zawart,! miydzy 3,3 em a 4,3 em dla modelu 0 duZym rozmiarze, na przyklad 3,8 em;
- wysokose otworu 26, zasadniezo w polowie drogi miydzy dwoma odpowiednimi
zakonezeniami 22, 24, zawart,! miydzy 3 mm a 25 mm ( wiyksz,! od zastrzezonej),
- zawart,! miydzy 3 mm a 8 mm dla modelu 0 malym rozmiarze, na przyklad 7 mm,
- zawart,! miydzy 5 mm a 12 mm dla modelu 0 srednim rozmiarze, na przyklad
10 mm, i
- zawart,! miydzy 10 mm a 20 mm (wiyksz'l od zastrzezonej) dla modelu 0 duzym
rozmiarze, na przyklad 15 mm;
- wysokose odn6g 8 i 12 zawart,! miydzy 5 mm a 20 mm,
- zawart'l miydzy 8 mm a 16 mm dla modelu 0 malym rozmiarze, na przyklad 12 mm,
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- zawartq miydzy 9 mm a 17 mm dla madelu a srednim rozmiarze, na przyklad
13 mm, i
- zawartq miydzy 10 mm a 18 mm dla madelu a duzym razmiarze, na przyklad
14mm;
szerakasc adn6g 8
2ema5em,

12 r6wnawaznq lqeznej szerokasei urzqdzenia lub zawartq miydzy

- zawartq miydzy 2 em a 2,5 em dla madelu a malym razmiarze, na przyklad 2,2 em,
- zawartq mi~dzy 3 em a 3,5 em dla madelu a srednim razmiarze, na przyklad 3,2 em,
I

- zawartq miydzy 4 em a 4,5 em dla madelu a duzym razmiarze, na przyklad 4,2 em;
-

gl~bakasc

ezysei 16 adn6g 10 i 14, to znaezy szerakasc padstawy szyn, zawartq
3 mma30mm,

mi~dzy

- zawartq mi~dzy 5 mm a 15 mm dla madelu a malym rozmiarze, na przyklad 11 mm,
- zawartq miydzy 8 mm a 14 mm dla madelu a srednim rozmiarze, na przyklad
12 mm, i
- zawartq miydzy 12 mm a 20 mm dla madelu a duzym razmiarze, na przyklad
13 mm; i
- wysokasc zakrzywionyeh ezysei 18, poza wyeiyeiem 20, zawartq miydzy 2 mm a 20 mm,
- zawartq miydzy 4 mm a 14 mm dla madelu a malym rozmiarze, na przyklad 9 mm,
- zawartq miydzy 5 mm a 15 mm dla madelu a srednim rozmiarze, na przyklad
10mm, i
- zawartq miydzy 8 mm a 18 mm dla modelu a dnzym rozmiarze, na przyklad 13 mm.
[0064] Grubasc kazdej ezysei urzqdzenia 2 maze abejmawac Scianki a grubasei zawartej
miydzy 0,2 mm a 2 mm, na przyklad 1,5 mm.

qJrJk
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Zastrzezenia patentowe
1. UfZljdzenie doustne, przeznaczone do noszenia w ustach przez osoby i do napinania nerwu
trojdzielnego podczas polykania, zawieraj<jce czysc gom<j (4) zasadniczo w ksztalcie szyny
i przeznaczon<j do wkladania miydzy gom<j wargy a luk zybowy, czysc doln<j (6)
zasadniczo w ksztalcie szyny i przeznaczon<j do wkladania miydzy wargy doln<j a luk
zybowy, jak rowniez otwor (26) rniydzy cZysci<j gom<j (4) a cZysci<j doln<j (6), a czysc
gorna (4) i czysc dolna (6) s<j pol<jczone ze sob<j na odpowiednich zakoilczeniach (22, 24)
tak, ze gdy urz<jdzenie (2) jest wkladane do ust, miysnie warg s<j zasadniczo w spoczynku i
przynajmniej cZysc otworu (26) jest wolna, przy czym otwor (26) rna maksymaln<j
wysokosc okolo 1,5 cm.

2. Urz<jdzenie wedlug zastrz. I, w ktorym cZysc goma (4) zawiera dwie odnogi (8, 10)
tworz<jce gniazdo na miysnie wargo
3. Urz<jdzenie wedlug zastrz. 2, w ktorym cZysc dolna (6) zawiera dwie odnogi (12, 14)
tworz<jce gniazdo na miysnie wargo
4. Urz<jdzenie wedlug zastrz. 3, w ktorym cZysc goma (4) i cZysc dolna (6) zawieraj<j kazda
wyciycie (20) przeznaczone do pomieszczenia wydzidelka wargi.
5. Urz<jdzenie wedlug jednego z zastrz. 1 do 4, w ktorym otwor (26) rna ksztalt zasadniczo
podluzny.
6. Urz<jdzenie wedlug jednego z zastrz. I do 5, w ktoryrn otwor (26) rna maksymaln<j
wysokosc zawart<j miydzy 3 mm a 1,5 cm.
7. UrZ<jdzenie wedlug jednego z zastrz. I do 6, w ktorym otwor (26) rna maksymaln<j
szerokosc zawart<j miydzy 2 cm a 9 cm.
8. Urz<jdzenie wedlug jednego z zastrz. I do 7, w ktorym urZ<jdzenie rna szerokosc zawart<j
miydzy 3 cm a 10 cm.
9. Urz<jdzenie wedlug jednego z zastrz. I do 8, w ktorym cZysc goma (4) i cZysc dolna (6)
maj<j kazda grubosc wiyksZ<j z dala od otworu (26) niz w poblizu otworu (26).
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