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Kas yra ortodontinis treineris? 

 

Ortodontinis treineris – tai minkštas, iš lankstaus plastiko pagamintas išimamas ortodontinis 

aparatas, naudojamas nedideliam netaisyklingo sąkandžio ar pavienių dantų pakoregavimui, o taip 

pat ir žalingų įpročių (pvz. kvėpavimas pro burną) pašalinimui. Dažniausiai šis gydymas taikomas 

mišrų sąkandį (pieninių ir nuolatinių dantų) turintiems vaikams. 

 

Ortodontinis treneris skiriamas esant šioms indikacijoms: 

1. Danties dygimo sutrikimai K00.6; 

2. Danties raidos sutrikimas nepatikslintas K00.9; 

3. Įstrigę dantys K01.0; 

4. Dantų lanko ryšių anomalijos K07.2; 

5. Danties padėties anomalijos K07.3. 

 

Kaip treineris veikia? 

 

Vaikas turi nešioti treinerį visą naktį bei 1-2 valandas dienos metu. Nakties metu vyksta 

dantų tiesinimas bei sąkandžio pakitimai, dienos metu vaikas mokinasi atsisakyti žalingų įpročių – 

nekvėpuoti per burną, laikyti liežuvį taisyklingoje padėtyje, taisyklingai ryti bei nečiulpti pirštų. 

Kartais reikalingi papildomi pratimai, skirti išlavinti veido ar burnos raumenims. Vaikui treinerį 

galima duoti nešioti vietoj žinduko – tuomet, nuo pat mažens formuojasi taisyklingas sąkandis ir 

neleidžiama susiformuoti žalingiems įpročiams. 

 

Kada reikia pradėti nešioti treinerį? 

 

Treineris yra paskiriamas gydytojo odontologo ortodonto. Dažniausiai gydymas taikomas 

5–10 metų vaikams, kurie turi netaisyklingą sąkandį ar kreivų pavienių dantų, arba vaikui turint 

žalingų įpročių: kvėpavimas per burną, liežuvio laikymas netaisyklingoje padėtyje, netaisyklingas 



rijimas, pirštų čiulpimas. Alergijos, astma - taip pat sukelia netaisyklingą žandikaulių ir veido 

vystymąsi. Šis gydymas gali būti taikomas ir mažesniems vaikams (pieninis sąkandis). 

 

Gydymo eiga 

 

Pirmasis vizitas. Pirmiausia reikalinga gydytojo odontologo ortodonto konsultacija, kurios 

metu įvertinamas sąkandis.  

Antrasis vizitas. Pacientui, pareiškus norą šiam gydymui, yra sudaromas individualus 

gydymo planas, paaiškinama apie gydymo išlaidas bei gydymo trukmę. Pacientui yra duodamas jam 

skirtas treineris, išmokinama, kaip juo naudotis, kaip ir kiek jį nešioti. Taip pat mokinami specialūs 

raumenų lavinimo pratimai, jei jų reikia. 

Tolimesni vizitai. Kad pasiektume geriausią įmanomą rezultatą, reikalingi pastovūs 

tolimesni apsilankymai vykstančio gydymo progreso stebėjimui: stebimas sąkandžio pakitimas, 

įpročių pakitimai. Svarbiausia sėkmingo gydymo dalis – pacientas turi įsipareigoti ir stengtis laikytis 

visų gydytojo ar kito gydančio specialisto nurodymų. 

 

Gydymo trukmė 

 

Vaikams gydymas trunka 2-3 metus, priklausomai nuo sąkandžio deformacijos dydžio, 

įpročių pakitimų bei nurodymų laikymosi. Jei vaikas sąžiningai laikosi gydytojo nurodymų, galimas 

ir greitesnis gijimas.  

Vizitai reikalingi kas 2–3 mėnesius. 

 

Treinerio priežiūra 

 

Treinerį prižiūrėti paprasta – po naudojimo, jį reikia išvalyti dantų šepetuku ir pasta, nuplauti 

šiltu vandeniu ir laikyti specialioje dėžutėje. 

  

 


