Αζκήζειρ για ηην κποηαθογναθική διάπθπυζη και ηοςρ μαζηηήπιοςρ μύερ.
1. Άθεζε ηνλ εαπηό ζνπ ειεύζεξν (ραιάξωζε) θαη ρακήιωζε ηνπο ώκνπο ζνπ.
2. Άθεζε ην ζαγόλη ζνπ ειεύζεξν θαη πξόθεξε ηνλ ήρν ΕΜ θξνληίδνληαο λα κελ εθάπηνληαη ηα δόληηα.
3. Κάλε jogging, δειαδή άξρηζε λα θηλείο ην ζαγόλη ζνπ πάλω-θάηω κε ειαθξέο θηλήζεηο θαη ην ίδην
αξηζηεξά-δεμηά, ρωξίο λα εθάπηνληαη ηα δόληηα.
4. Άλνημε θαη θιείζε ην ζηόκα. Φέξε ην ζαγόλη ζνπ όζν πην κπξνζηά κπνξείο θαη κεηά πξνο ηα πίζω.
Επαλέιαβε ηηο ίδηεο θηλήζεηο αξηζηεξά - δεμηά.
5. Επαλάιαβε ηηο ίδηεο θηλήζεηο ηνπ 4, αιιά θάλνληαο αληίζηαζε κε ην ρέξη ζνπ, δειαδή κε θιεηζηή ηε
γξνζηά εθαξκόζεη ζηε βάζε ηνπ ζαγνληνύ άλνημε ην ζηόκα κε ηνλ αληίρεηξα εθαξκνζκέλν κπξνζηά ζην
ζαγόλη θαηά ηελ θίλεζε ηεο γλάζνπ πξνο ηα κπξνο, κε ηελ παιάκε ζηα πιάγηα ηνπ ζαγνληνύ θαηά ηελ
θίλεζε ηεο γλάζνπ αξηζηεξά - δεμηά. Σην ηειηθό ζεκείν θάζε άζθεζεο θξάηα ην ζαγόλη ζνπ ζηε ζέζε απηή
γηα κεξηθά δεπηεξόιεπηα.
6. Άλνημε ην ζηόκα ζνπ θαη βάιε ηηο άθξεο ηωλ δαθηύιωλ ζνπ ζηελ θνπηηθή επηθάλεηα ηωλ κπξνζηηλώλ
θάηω δνληηώλ. Πίεζε ηα δάθηπια πξνο ηα θάηω θαη ζπγρξόλωο πξνζπάζεζε λα θιείζεηο ην ζηόκα
θξαηώληαο αληίζηαζε κε ηα δάθηπια. Σπλέρηζε ηελ πξνζπάζεηα γηα κεξηθά δεπηεξόιεπηα.
7. Άλνημε ην ζηόκα πνιύ. Μεηά ηέληωζε ην πεξηζζόηεξν κε ην λα ζπξώρλεηο ηα δάθηπια ζνπ, πνπ είλαη
ηνπνζεηεκέλα ζηα κπξνζηηλά επάλω θαη θάηω δόληηα, αληίζεηα.
8. Έιεγμε ζηνλ θαζξέθηε αλ ε θάηω γλάζνο, όηαλ αλνίγεηο ην ζηόκα ζνπ, θηλείηαη θαηαθόξπθα, ρωξίο λα
απνθιίλεη δεμηά - αξηζηεξά. Κάλε ηνλ ίδην έιεγρν όηαλ θηλείο ηελ θάηω γλάζν πξνο ηα εκπξόο.
Πξνζπάζεζε λα απνθεύγεηο θηλήζεηο πνπ πξνθαινύλ ήρν από ηελ θξνηαθνγλαζηθή δηάξζξωζε (cliking).
9. Τειεηώλνληαο ηηο αζθήζεηο, μεθνπξάζνπ αλάζθεια 5 - 15 ιεπηά. Χαιάξωζε θαη άθεζε ηε γλάζν ζνπ
ειεύζεξε ηνλίδνληαο ηνλ ήρν ΕΜ. Τα δόνηια ζος καηά κανόνα δεν έπσονηαι ποηέ ζε επαθή μεηαξύ
ηοςρ, εκηόρ από ηιρ ώπερ ηος θαγηηού.

Κάθε άζκηζη από ηιρ παπαπάνυ πος πεπιγπάταμε, ππέπει να γίνεηαι 10 θοπέρ ζςνέσεια και
ολόκληπο ηο ππόγπαμμα 2 θοπέρ ηην ημέπα (ή ζύμθυνα με ηην ςπόδειξη ηος γιαηπού). Να
αποθεύγειρ ηιρ κινήζειρ πος πποκαλούν πόνο.
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