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Til behandling af oral ansigtssmerte  
og muskulær dysfunktion i kæben

www.jawtrainer.com

1) Placer den forreste del af klemmen mellem fortænderne (se billede). 

2) Tryk langsomt på klemmen – samme sted som man trykker på en tøjklemme  
     – samtidig med at du slapper af i kæbemusklerne. Lad klemmen åbne munden 
     til det begynder at stramme, men uden at det gør ondt.  

3) Hold i ca 25 sekunder. 

4) Luk munden med afslappet kæbemuskulatur ved langsomt at lette trykket 
    på klemmen. 

5) Hvil i ca 25 sekunder.

Gentag øvelsen 4-6 gange flere gange om dagen 
I takt med at træningen skrider frem kan antallet af øvelser øges, samtidig med at 
trykket forsigtigt øges. Prøv dig frem, overstrækning kan være skadelig, så det er 
vigtigt, at træningen føles god og uden smerte.
Strækningen øges langsomt til du føler let modstand. Normal mundåbning varierer 
mellem max 35-45 mm. JawTrainers maximale åbning er 52 mm.
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Produktet er skabt af:
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JawTrainer™ antimikrobielle bidbeskyttelse beskytter tandoverfladen og giver 
samtidig en stabil bideflade.
Den er specialfremstillet af syntetisk gummi, der har fået en antimikrobiel  
behandling og derfor hæmmer væksten af svampe, mug og bakterier.  
Den antimikrobielle beskyttelse er effektiv på alle flader og gennem hele  
produktets levetid. Produktet beskytter ikke brugerne mod skadelige  
mikroorganismer spredt af føde eller mennesker.

Egenskaber
Beskytter tandoverfladen.Stabiliserer/fikserer tændernes bideflade.
Antimikrobielle beskyttelse hæmmer tilvæksten af svampe, mug og bakterier.
Blød og holdbar strækfunktion. Lys blå farve til nem genkendelse.
 
Materiale og vedligehold
Indeholder ikke naturlatex. Biologisk nedbrydelig.
Materialet giver ingen kendte allergiske reaktioner og kan genbruges.
Rengøres med vand og opvaskemiddel. Opbevares ved stuetemperatur.

Antimikrobiel bidbeskyttelse

JawTrainer™ kan anvendes både af professionelle terapeuter og af patienten selv.
Den er nem at bruge og giver hurtigt tydelige resultater.

Anvendingsområder
Profylaktisk og rehabiliterende træning af kæbemuskler og kæbeledenes mobilitet 
ved ex. spasmer og smerte, dysfagi, hjerneblødning, muskelstivhed, hovedpine, 
stress, trigeminus neuralgi.
Anbefales til forebyggelse og behandling af stråle-induceret trismus.

Resultat
Træning og udstrækning forbedrer kæbens mobilitet og påvirker  
bruskvæv, nerver, led, sener og muskulatur.

Et svensk CE-mærket produkt 
JawTrainer™ er et medicinsk-teknisk produkt udviklet af Acute Medic Company of 
Sweden. Den bruges mange steder i den svenske sygepleje og anbefales af  
bidfysiologer, tandlæger, fysioterapeuter, læger, patienter mfl.

Materiale og vedligehold
Produktet er lavet af levnedsmiddelgodkendt polypropen og elastisk silikone.
Materialet giver ingen kendte allergiske reaktioner og kan genbruges.
Rengøres med vand og opvaskemiddel. Opbevares ved stuetemperatur. 

Hjælper dig med at træne kæbemuskulaturen
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