
ILUS NAERATUS ON ALLES ALGUS
HealthyStart süsteem on mitteinvasiivne, mittefarmatseutiline ja mittekirurgiline ravi, mida võivad pakkuda 
vaid spetsiaalse väljaõppega hambaarstid. HealthyStart süsteemi kuuluvad ainulaadse disainiga suusisesed 
aparaadid, mida kantakse mõni tund päevas ja/või öösel magamise ajal. Need pehmed ja mugavad aparaadid 
võitlevad uneaegsete hingamishäirete algpõhjusega, soodustavad ninahingamist ja pärsivad suuhingamist, 

sest laiendavad hambakaari, aitavad kaasa lõualuu arengule ja reastavad hambaid.

HealthyStart süsteem:

• aitab uneaegsete hingamishäirete puhul
• toetab hambumuse arengut
• toetab lõualuu ja näoprofiili arengut
• laiendab hingamisteed
• reastab hambaid
• laiendab hambakaart
• suunab keelt õigesse asendisse
• korrigeerib keele surumist hammaste vahele või külgedele
• õpetab õigesti neelama
• soodustab ninahingamist
• kaotab valed harjumused, nagu pöidla või sõrme imemine
• korrigeerib hambumusanomaaliaid

HealthyStart süsteemi on parim kasutada 2–13-aastastel lastel. See on suurepärane viis, kuidas laiendada 
enda praksise teenuseid ja pakkuda lastevanematele võimalusi, mille abil lisaks lapse hambumuse sirgen-
damisele soodustada ka lapse arengut, toetab ortodontilist ravi. Meie süsteem suunab lapse arengut kuni 
12. eluaastani, et parandada hambumushäireid ja tuua kaasa püsiv muutus. Samuti tegeleme uneaegsete 

hingamishäirete algpõhjustega, leevendame sümptomeid või aitame neist täielikult vabaneda.

Uneaegsete hingamishäirete sümptomite hulka kuuluvad:
Tähelepanupuudulikkus/ 

Hüperaktiivsus

Paistes adenoidid/mandlid

Raskused koolis 

Suuhingamine 

Norskamine

Öised paanikahood 

 Rahutu uni 

 Agressiivsus 

 Kroonilised allergiad

Liighambumus

Ülehambumus

Tumedad silmaalused

Voodimärgamine

Kasvupeetus



KUIDAS HEALTHYSTART SÜSTEEMI KASUTAMA HAKATA
1. Registreerige meie uue kasutaja kursusele

Kursusel õpite, kuidas HealthyStart süsteem toimib ning kuidas see ravib uneaegsete hingamishäirete  
algpõhjusi ja reastab hambaid selleks breketeid kasutamata. Registreerimiseks saatke e-kiri aadressile  

krislyn@ortostuudio.ee või helistage numbril 53080753

2. Osalege uue kasutaja kursusel
Osaledes uue kasutaja kursusel õpite uneaegsete hingamishäirete, nende sümptomite ja algpõhjuste kohta 
ning kuidas neid ravida HealthyStart süsteemiga, mis lisaks terviseprobleemide lahendamisele reastab ka 
hambaid. Käsitletakse ka diagnostikanõudeid ja raviprotsessi. Julgustame personali osalema, et arutada lähe-
malt, kuidas lapsi harida ja läbi vaadata.   Kahepäevase kliinilise kursuse teisel päeval toimub praktiline kooli-
tust patsientidega. Me soovitame osalejatel kutsuda kliiniliseks analüüsiks kaasa enda patsiendid, kes saaksid 

teisel päeval osaleda ka raviplaani analüüsimisel ja koostamisel. 

2020 Loengu kuupäevad 
17-18 jaanuar

Radisson BLU Olümpia Hotell
Liivalaia 33, Tallinn

SEMINARILE REGISTREERIMINE
Põhjalik esitlus ja praktiline kliiniline koolitus

• CE-akrediteeritud koolitus
• Personalile mõeldud müügikoolitus ja koolitus süsteemi kohta, mis toetab ja täiendab arstidele mõeldud 
koolitust

Osaledes uue kasutaja kursusel õpite uneaegsete hingamishäirete, nende sümptomite ja algpõhjuste kohta 
ning selle kohta, kuidas neid ravida HealthyStart süsteemiga, mis lisaks terviseprobleemide lahendamisele 

reastab ka hambaid. Käsitletakse ka diagnostikanõudeid ja raviprotsessi.

• Kursuse tasu ortodondile, füsioterapeudile, müofunktsionaalsele terapeudile, logopeedile 360 €
• Ortodontia residendid 290 €

WWW.THEHEALTHYSTART.COM 




