
ORTOGNÁTNÍ POSTUROLOGIE   
 

Funkční systémová globální interceptivní 
ortodoncie pro děti, ale i pro dospělé s pomocí 
Bio-aktivátorů A.M.C.O.P. 
Inovativní metoda ošetření zubů, založená na dvou 
základních principech: 
• globální vize těla; 
•koncept správného tvaru a funkce. 
Ošetřujte zubní oblouky v souladu s tělem, neboť 
spolu úzce souvisí. 
 
SLOŽENÍ 
Bioaktivátory A.M.C.O.P. jsou vyrobeny z 
polymerů/směsi termoplastických elastomerů 
(TPE) a přísadami barevných polymerů. Materiál 
neobsahuje latex a ftaláty.  
 
POPIS                                                                                                                                           
Bioaktivátory A.M.C.O.P. jsou funkční, ortopedicko-
skeletální, artikulační (TMK), 
neuro-muskulárně-okluzální a posturální zařízení. 
Bioaktivátory A.M.C.O.P. představují sloučení 
předností všech existujících funkčních 
ortodontických aktivátorů.  
 
Bioaktivátory a tepelně aktivovatelné elastické 
harmonizéry A.M.C.O.P. jsou vhodné pro funkční, 
systémovou a personalizovanou rehabilitaci 
pacienta v širším a přesnějším pojetí léčby.   
Léčbu pomocí bioaktivátorů A.M.C.O.P. lze 
považovat za mimořádnou bio-ortopedii 
orálně-lebečně-faciální. Zařízení fungují 
především tak, že modifikují růst kranio-
faciálního skeletu.  Bioaktivátory A.M.C.O.P. se 
vyznačují kompletní řadou aparátků pro všechny 
tvary úst, ve vztahu k ke skeletální třídě a dle typu 
lebeční konformace.   
 
Ortognátní posturologie, při použití 
bioaktivátorů A.M.C.O.P.,  se zabývá rekondicí 
nervosvalového systému a zarovnáním zubů do 
správného vztahu ke kostním základům, tudíž k 
lebce, k temporomandibulárním kloubům (TMK) 
a krční páteři a konkrétněji ke kranio-sakrálnímu 
systému (postuře).  Ortopedicko-posturální 
terapie je proto navržena za účelem vyrovnání a 
harmonizaci okluzně-posturální nerovnováhy ve 
vztahu k různým dentálně-kraniálním-
mandibulárním-cervikálním poruchám.    
Léčba je zaměřena na reedukaci narušených 
neurovegetativních funkcí, jako je sání-polykání, 
dýchání ústy, žvýkání a fonace, je take 
indikována při bruxismu a nočním chrápání.  
Zařízení lze považovat za skutečné harmonizéry 
čelistních oblouků a díky “plastickému efektu” 
umožňují skutečnou expanzi a stimulaci 
skeletálního růstu, růstu maxily a mandibuly a s 
tím související orientaci zubů při jejich výměně 
od mléčných, a to ve správném poměru kost-
zub-alveola během harmonického růstu čelistí až 
k docílení jejich ideálního tvaru. Ošetření pomocí 
bioaktivátoru A.M.C.O.P. umožňuje provést 
korekci kompletně a stabilní v čase, proto není 

náchylná k relapsům.    
Jde o metodu systémové ortodoncie vhodnou k 
nápravě hlavních příčin různých typů malokluzí. 
Tento náročný a artikulovaný terapeutický přístup 
umožňuje použití snímacích ústních aparátků 
nazývaných bioaktivátory A.M.C.O.P., které jsou 
skutečnými regulátory funkce a lze je použít ve 
fází mléčné, smíšené a stálé dentice a podchytit 
tak časné ortodontické ortopedické funkční 
problémy.  
Léčba bioaktivátorem A.M.C.O.P. je také 
zaměřena na léčbu dalších nerovnováh a 
parafunkcí prostřednictvím fyzioterapeutického 
působení vyvolaného plasticitou použitého 
materiálu, působením specifické intraorální 
aktivity, která podporuje stimulaci nervového a 
svalového chobotu s rehabilitačním účinkem, 
protizánětlivě,  dekontrakčně a relaxací svalstva.  
Aparátek je tedy schopný harmonizovat a 
vybalancovat čelistní oblouky a také uvolnit 
úpony a struktury lebky díky elastickému efektu, 
gymnasticky přirozeně stimuluje pohyb faciálních 
svalů a tím obnovuje rovnováhu dentice a okluze.   
Aparátky tedy umožňují funkční a vědomý 
terapeutický přístup, neboť pacient provádí při 
plném vědomí cviky buko-faciálního charakteru, 
které jsou vhodné pro rebalancování 
stomatognátního systému.   
Léčba bioaktivátorem A.M.C.O.P. je 
překvapivě jednoduchá, atraumatická a 
neinvazivní. Metoda je definována jako 
systémová, globální, protože má možnost 
zapojit a korigovat deficitní funkce celého 
stomatognátního systému: zubů, alveoly, 
žvýkacích svalů, TMK, tváře, rtů, měkkých 
tkání, slinných žláz, mandibulárních a 
maxilárních kostí, inervace a vaskulatury a 
tedy celého zubo-lebečně-obličejového a 
cervikálně-posturálního systému.   
Systém je zvláště účelný při jeho působení v 
čelistním oblouku, kdy při časném interceptivním 
působení není nutné v případě stěsnání 
extrahovat zuby. Hlavními cíli léčby je odstranění 
interferencí schopných ovlivňovat přímým 
ortopedickým působením na nervosvalový 
systém normální růst čelistí, obnovit 
sfenookcipitální systém působením na 
kynematiku dolní čelisti, vytvořit funkční harmonii 
ve stomatognátním systému pro docílení 
účinného žvýkání, docílit správné funkčnosti 
všech neurovegetativních funkcí úst a dosáhnout 
optimální posturální kondice. 
 
INDIKACE POUŽITÍ   
Bioaktivátory A.M.C.O.P. jsou indikovány v 
těchto případech:  
• Skeletální malpozice zubních oblouků kranio-

mandibulárního charakteru jako je druhá 
třída, třetí třída, čelisti leterálně odchýlené a 
zkřížené, hluboký skus a otevřený skus 

• Nezarovnané zubní prvky v čelisti 
• Posturální nerovnováha 
• Tenzní dekompenzace neuromuskulárního 

charakteru 

• Artikulační dekompenzace (TMK) 
• Atypické polykání 
• Dýchání ústy 
• Bruxismus  
 
KONTRAINDIKACE       
Bioaktivátory A.M.C.O.P. jsou kontraindikovány 

v těchto případech: 
• Rotované, vysoce inklinované, mesializované 

a diastemizované posteriorní zubní prvky 
• Při zvýšené pohyblivosti zubních prvků 
• Při vážné gingivitidě 
• Při specifických problémech s 

temporomandibulárním kloubem (TMK) 
doprovázených vážným poškozením kloubu 

 
NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ  
Pro optimalizaci tohoto aparátku a pro 
dosažení maximálního benefitu je doporučeno:  
• Před nasazením aparátek omyjte pod tekoucí 

teplou vodou, aby se uvolnila vlákna materiálu 
• Pracujte v klidném prostředí, abyste se mohli 

koncentrovat a vnímat své pocity a pohyby 
• Cvičení provádějte pomalu a beze spěchu 
• Dělejte přestávky mezi cvičeními, dýchejte 

pomalu a nezrychlujte rytmus dýchání 
 
CVIKY:                                                                                                                                           
Terapie je založena na používání aktivátoru ve 
dne i v noci.  
Ve dne: cvičení při aktivní fázi dne s funkčními 
cviky pro edukaci správného polykání 
(logopedie) a dýchání nosem spojené s 
kousáním aparátku. V noci: udržujte aparátek v 
ústech v pasivním stavu. 
Cvičení funkční relaxace 
Uveď te se do pohodlného a uvolněného stavu, 
nenásilně se nadechujte a vydechujte. Jakmile je 
dýchání klidné, lze začít s cvičením.  
Polykání a dýchání  
Polykejte běžným způsobem. Jazyk musí být 
umístěn v bodě hned za horními řezáky a přesně 
v oblasti, kde je v aparátku bod pro stimulaci, a 
to po dobu 10 sekund. Poté spolkněte sliny a 
opřete jazyk na patro na 10 sekund a poté jej 
uvolněte do klidového stavu. Na pár sekund se 
pravidelně prodýchněte, hluboký nádech nosem 
(nosní ventilace), zadržte dech na pár sekund a 
poté vydechněte. Proces opakujte 5x. Dechové 
cvičení musí být spojeno s akcí koordinovanou s 
bránicí. Opakujte 10x cvičení kombinovaného 
polykání a dýchání (obě cvičení střídejte).   
Žvýkání (kousání aktivátoru)  
Po polykacích a dechových cvičeních lze zahájit 
aktivní fázi žvýkání aktivátoru.  
Vývíjejte tlak zuby na okluzní rovinu aktivátoru a 
povolujte (skousávejte). Okusování by mělo trvat 
asi 20 minut, maximálně 30 minut. Práce spočívá 
ve střídání těchto zavíracích a otevíracích 
pohybů, aniž by došlo ke ztrátě kontaktu mezi 
aktivátorem a zuby, a to bez vyvíjení nadměrné 
síly.  Při sebemenším pocitu napětí je třeba 
zastavit cvičení na několik minut, dýchat a uvolnit 
svaly tváří. Rytmus kousání může být relativně 

pomalý: skousnout v mírném rytmu 2x za 
sekundu a podle potřeby střídat s odpočinkem. 
Rytmus je orientační, měli byste si najít svůj 
vlastní, abyste se cítili dobře.  
Tato cvičení je nutné provádět 3x denně v 
intervalu alespoň 3 hodin.  
Použití aktivátoru v noci   
Po nácviku denního cvičení po dobu 1 týdne až 10 
dnů lze přejít na noční nasazení aparátku. Pro 
začátek jej nasaď te každou noc. Zpočátku lze 
zaznamenat potíže s usínáním a/nebo ztrátu 
aktikvátoru z úst během spánku. V takovém 
případě nasaďte aparátek jen na určitou dobu a 
na zbytek noci jej vyjměte. Zkoušejte to znovu 
každou noc dokud se nebudete cítit komfortněji. 
Cílem je udržet aktivátor v ústech celou noc. Je 
možné, že přední zuby (řezáky) budou po 
probuzení bolestivé, což je pocit, který obvykle 
velmi brzy po 15 – 20 minutách odezní.   
Údržba                                                                    
Pro zajištění vysoce kvalitní hygieny aktivátoru je 
vhodné jej před použitím ošetřit některým 
antiseptickým přípravkem, pokud možno 
přírodním. Případně můžete aparátek ponořit do 
vody se lžičkou jedlé sody.   
Upozornění a možné vedlejší účinky         
Pokud pociťujete bolest při nošení aparátku v 
důsledku jeho tření o tvář či dásně, poraď te se 
se svým zubním lékařem/ortodontistou, který 
může aktivátor v místě tření upravit.  
K tomu může dojít při použití aktivátoru při 
zánětlivém stavu dásní (gingivitida z důvodu 
špatné ústní hygieny) a to může být příčinou 
krvácení dásní. Jakmile je tento stav ošetřen, 
nebude už aktivátor způsobovat bolest či 
krvácení. Při nachlazení je nutné přerušit nošení 
aparátku v noci dokud rýma nevymizí a ve dne 
jej zkusit nasadit při nosním cvičení (nosní 
ventilace) a tím podpořit léčbu.     
Bioaktivátor A.M.C.O.P musí předepsat zubní 
lékař se specializací v ortodoncii.  
Doporučujeme, abyste přísně dodržovali 
všechny naše pokyny.  
Během používání aparátku nesmíte cítít 
symptomy jako: silné napětí, kontrakce, bolest 
zubů, úst, krku, krční páteře apod.   
 
V případě alergické reakce nebo podráždění 
sliznic aplikaci ihned přerušte a poraď te se s 
ošetřujícím ortodontistou.  
Jakmile je zahájena léčba aparátkem, musí být 
používán podle harmonogramu stanoveného 
vašim ošetřujícím ortodontistou a v žádném 
případě ne delší než 6 měsíců. S nasazeným 
aparátkem nemluvte ani si s ním nehrajte. 
Uchovávejte jej mimo dosah domácích mazlíčků.   
 
Aparátek zlikvidujte v souladu s platnými 
předpisy pro likvidaci odpadu. 

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

ELASTICKÝ ORTODONTICKÝ REHABILITAČNÍ SYSTÉM®

UŽIVATELSKÝ NÁVOD NA POUŽITÍ 
BIOAKTIVÁTORŮ A.M.C.O.P. 

NEUROFUNKČNÍ ORTOPEDICKÁ  
ORTODONCIE 

 
ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ 
Elasticky ́ termoplastický bioaktivátor určeny ́ ke 
kraniálně okluzní posturální multifunkční 
harmonizaci. Pro funkční, systémovou a 
personalizovanou rehabilitaci a reedukaci 
narušenyćh neurovegetativních funkcí jako je sání-
polykání, dyćhání ústy, žvyḱání a fonace; je také 
indikován při bruxismu a nočním chrápání. 
Netoxický, hypoalergenní, nedráždivy.́ 
 
ZAMÝŠLENÝ UŽIVATEL       
Pacient indikovaný/předepsaný zubním 
lékařem/ortodontistou. 
 
URČENÍ    
Děti (3+), dospělí a starší pacienti jakéhokoli pohlaví 
a stavu. 
 

OBECNÉ INFORMACE   
Vždy používejte zařízení tak, jak je popsáno v této 
příbalové informaci a v souladu s pokyny ošetřujícího 
lékaře. V případě nedodržení bezpečnostních 
pokynů může dojít k poškození uživatele a životního 
prostředí.  
• Uschovejte tento leták pro vaší případnou příští 

potřebu. 
• Budete-li potřebovat vice informací a rad je 

pravděpodobné, že si ho budete potřebovat 
přečíst opakovaně. 

• Pokud zaznamenáte nežádoucí účinky kontaktujte 
svého lékaře, který vám zařízení předepsal.
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LÉČBA NOČNÍHO CHRÁPÁNÍ  
(ELASTOOSAS)  

 
CO JE ELASTOOSAS A K ČEMU SE  

POUŽÍVÁ ELASTOOSAS. 
ELASTOOSAS je funkční zařízení navržené pro 
léčbu nočního chrápání, spánkové apnoe a musí 
být předepsáno v této oblasti kompetentním 
zubním lékařem po pečlivém diagnostice 
případu, který má být léčen.   
Zařízení je vyrobené ze zdravotnického materiálu 
s termoelastickými vlastnostmi a jeho účelem je 
uvolnit dýchací cesty prostřednictvím 
specifického funkčního působení vyvolaného 
zařízením ELASTOOSAS a omezit chrápání a 
epizody spánkové apnoe.  

 
CO MUSÍTE VĚDĚT PŘED POUŽITÍM                                       

ELASTOOSAS  
NOČNÍ CHRÁPÁNÍ je zvláštní akustický jev 
charakterizovaný proměnlivou intenzitou hluku 
generovaného podél dýchacího traktu 
pohyblivými a vibrujícími strukturami 
způsobenými obstrukcí dýchacích cest. Pokud je 
obstrukce úplná, průchod vzduchu se přeruší a 
dojde k apnoe. Noční chrápání může být 
zdravotním problémem, může způsobit: neklidný 
spánek, bolesti hlavy, špatnou koncentraci, ranní 
probuzení s pocitem únavy, pocit 
nedostatečného spánku, lehkou podrážděnost, 
pocit dušení, kašel, dechové nádechy, 
tachykardii, ospalost, obezitu. Z dlouhodobého 
hlediska mohou také nastat velké zdravotní 
problémy související se srdečními chorobami a 
mrtvicí.   
Existují specifické příčiny, které mohou způsobit 
noční chrápání, tyto příčiny se týkají změny stavu 
správné funkce úst s abnormální mezičelistní 
polohou (nedoléhají plosky zubů) způsobenou 
kraniomandibulárním stavem mimo normu; 
konkrétně se odkazuje na zmenšenou vertikální 
velikost úst a na dozadu umístěnou čelist se 
současným posteriorním posunutím jazyka, který 
je sám o sobě proti zadní stěně hltanu. V této 
kranio-mandibulární a lingvální konfiguraci se 
často vyskytují spánkové apnoe charakterizované 
drastickým zvýšením dechové mobility, takže 
významně ovlivňují zdraví a psychiku jedince.   
Je třeba vzít v úvahu, že když je jazyk přitisknut 
vzad proti zadní stěně hltanu, je snadné upravit 
jak ústní, tak nosní dýchání, protože vzduch se již 
nemůže dostat do plic. Hovoříme tedy o 
spánkové apnoe (OSAS - Obstructive Sleep 
Apnea Syndrome), což je změna normální 
fyziologie spánku charakterizovaná přerušením 
spánku nebo přestávkou spánku v důsledku 
zablokování průchodu vzduchu na úrovni nosu a 
hrdla, které determinuje vibraci uvuly (čípku), 
měkkého patra a patrového oblouku.  

Další důležitá skutečnost, kterou je třeba vzít v 
úvahu, s odkazem na změněné dýchání z důvodu 
abnormálního postavení jazyka, se týká redukce 
vertikální vzdálenosti úst, jazyk bude ve 
skutečnosti stlačený směrem dolů, a proto bude 
následně v zadní pozici. Proto s ohledem na 
poruchy spánku bude zařízení ELASTOOSAS 
indikováno v závislosti na konkrétních přičinách 
a to následně zmenší vertikální vzdýkebist úst, 
retrahuje čelist a stlačí jazyk do zadní polohy. 
Nakonec, aby bylo možné vytvořit ideální nosní 
dýchací schema, bude nezbytná přítomnost 
adekvátní kranio-mandibulární konformace, 
předsunutí čelisti na rozdíl od běžné pozice, 
spojené se správným držením jazyka, který je 
také v přední pozici a tlačen směrem k horní části 
proti opěrnému bodu (retro incizálně palatinální 
oblast) a tím schopný umožnit normální 
průchodnost nosních a orálních dýchacích cest.  
 

POPIS ZAŘÍZENÍ ELASTOOSAS    
Zařízení pro noční chrápání ELASTOOSAS se 
skládá ze dvou prvků ve tvaru okluzního oblouku 
spojených kluzným a retrakčním okluzním 
vedením tak, že tvoří monoblok vhodný pro 
uložení zubů horní a dolní čelisti. Hlavní prvky, 
které pomáhají provést požadovanou akci, se 
týkají především modelového referenčního 
vodítka dolního oblouku, který je posazen více 
dopředu  
(protruzně), než je obvyklé a přiměřeně zvýšené 
okluzní roviny doprovázející specifickou lineárně 
rostoucí modelaci, která je podél celého obvodu 
spodních lingválních lemů a má specifickou 
funkci lingválního zdvihače podporovaného 
referenčním bodem (BUTTON) vhodným pro 
stimulaci  
(INPUT) samotného jazyka v patrové oblasti, 
zadní straně incise (SPOT LINGUAL). Tyto prvky 
jsou obecně rozhodující pro obnovu správného 
dýchání nosem, protože umožňují další uvolnění 
oblasti hltanu. Další pomůckou pro lepší dýchání 
nosem je adekvátní stínění, které zajišťuje 
vestibulární lem (FRONT SHIELDS), působící jako 
překážka orálního dýchání během spánku. 
Nakonec bude možné dosáhnout lepší ventilace 
vzduchu odpovídajícím otevřením oblasti hltanu 
a celé orální oblasti. Lepší ventilace vzduchu 
nakonec omezí vibraci čípku.   
 

INDIKACE       
Zařízení ELASTOOSAS je také indikováno v 
těchto případech: 
• Bruxismus (noční skřípání) 
• Specifické problémy s nervosvalovým napětím 
• Svalové bolesti hlavy u predisponovaných 
pacientů 

KONTRAINDIKACE  
Zařízení ELASTOOSAS je kontraindikováno v 
případě 
• Artikulární temporomandibulární problémy 
(TMK) 
• Výrazná parodontální mobilita 
• Závažná gingivitida 
MATERIÁLY                                                                                                                                       
Materiál použitý k výrobě zařízení ELASTOOSAS 
je složený z elastomerního polymeru s 
termoelastickými vlastnostmi podpořenými 
mimořádnou elasticitou a vynikajícími 
mechanickými vlastnostmi, to vše pro zajištění 
pohodlného přizpůsobení se zubnímu oblouku 
a dostatečné odolnosti vůči žvýkací zátěži. Jedná 
se o certifikovaný zdravotnický material, zcela 
netoxický, neobsahuje ftaláty, je hypoalergenní,         
neobsahuje latex a nedráždí sliznice.  
 
Je proto úplně biokompatibilní pro bezpečnější 
použití ve zdravotnictví. To, co jej odlišuje od 
ostatních, jsou specifické termoelastické 
vlastnosti, díky nimž se v případě potřeby 
přizpůsobí různým typům tvaru oblouku pomocí 
vhodné modelace lemů pomocí vhodných 
tepelných nástrojů. Předepisující zubní lékař 
ortodontistou / zařízení upraví, pokud zasahuje 
do dásní, lícních svalů, rtů a jazyka, aby bylo 
zařízení co nejpohodlnější.  
 

POUŽITÍ ZAŘÍZENÍ  
ELASTOOSAS je nutné používat v noci. Před 
nošením ELASTOOSAS je nutné jej omýt pod 
tekoucí vodou, aby se uvolnila vlákna materiálu. 
První noci po nasazení zařízení do úst mohou 
nastat potíže s usínáním a udržením zařízení v 
ústech po celou noc. Tyto potíže z počátku 
nasazování mohou být díky zvláštní invazivitě 
zařízení a predispozicí uživatele, který dýchá ústy, 
přičemž zařízení je určeno pro dýchání nosem. 
Proto je nutné z počátku dodržovat odpovídající 
dobu nasazení s ohledem na subjektivní potíže, 
v případě potřeby aparát vyjmout a postupně 
dobu nasazení prodlužovat, aniž byste se nechali 
odradit. S postupem času budete zařízení 
tolerovat stále více, až jej budete moci mít 
nasazené po celou noc.  V některých případech 
může z počátku zařízení během spánku v noci 
vypadnout z úst, avšak jeho nasazování je třeba 
praktikovat každý večer. S postupným přivykáním 
je možné mít zařízení v ústech až do rána. 

ÚDRŽBA                                    
Pro zajištění dobré hygieny aparátu 
ELASTOOSAS se VŽDY doporučuje po vyjmutí z 
úst smýt nadměrné sliny pod tekoucí vodou a 
ošetřit nějakým antiseptickým přípravkem. 
Ideální je zanořit aparát na 60 sekund do studené 
vody s přidáním lžičky ústní vody na přírodní bázi. 
Poté vyjmout a opláchnout přebytky ústní vody 
a poté ho opět ponořit do studené vody do 
doby dalšího použití. V případě potřeby osušit 
hygienickými ubrousky a uložit do sáčku k 
tomuto účelu a dbát na to, aby se aparát před 
dalším večerním použitím znovu opláchl. Místo 
ústní vody lze použít lžičku jedlé sody rozpuštěné 
ve vhodné nádobě se studenou vodou. Dále je 
také možné čistit zubním kartáčkem a zubní 
pastou.  
 

VAROVÁNÍ                                   
ELASTOOSAS musí předepsat zubní lékař. Je 
vhodné pečlivě dodržovat všechny jeho pokyny. 
Během používání zařízení byste neměli pociťovat 
příznaky jako: SILNÉ napětí v zubech, ústech, 
krku a zádech. V případě alergických reakcí nebo 
podráždění sliznic ihned přeruště použití aparátu 
a poraďte se s ošetřujícím lékařem. Nepoužívejte 
aparát v případě onemocnění parodontu a 
výrazné parodontální mobility. Případnou 
bolestivost zubů po ránu je třeba považovat za 
normální, obtíže vymizí po dvaceti minutách po 
vyjmutí aparátu z úst. Při používání v noci by se 
neměla pociťovat bolest od tření způsobeného 
samotným aparátem. Pokud k tomu dojde, zubní 
lékař upraví body otěru v bolestivých místech. V 
případě nachlazení je nutné léčbu přerušit do 
uzdravení pacienta. V případě znehodnocení 
aparátu je nutné aparát vyměnit.   
Udržujte mimo dosah domácích mazlíčků.   
Při likvidaci dodržujte platné předpisy o likvidaci 
odpadu.  

BIOAKTIVÁTORY A.M.C.O.P. DTM  
 

Aparátky DTM mají stejné charakteristiky tvaru 
jako standardní aparátky, ale jsou komfortnější, 
protože jsou méně invazivní díky menším 
vestibulárním a lingválním lemům. Barvy 
aparátů jsou stejné jako standadrní, dělí se 
podle typu tvaru oblouků a klasifikace 
skeletální třídy.  
 
Na levé straně je viditelné označení DTM 
(Dysfunkce Temporo Mandibulární).  
Bioaktivátory A.M.C.O.P. DTM byly navrženy 
speciálně pro léčbu pacientů: - s tenzní 
dekompenzací nervosvalového charakteru- s 
artikulární dekompenzací (TMK)- Bruxismem. 
Mohou být také použity pro omezovací fázi po 
použití aktivátorů integral nebo po jiné 
ortodontické léčbě fixními aparáty nebo 
dlahami.  


