
صدغياالمفصل االتمارريین لتحسيین ووظظيیفة   
 

يیريیح االعضالتت االتي تسحب هھھھذاا االتمريین هھھھو منع نقر االفك وو تقويیة االعضالتت االتي تسحب االفك إإلى االوررااء. االتمريین االغرضض من 
االمفاصل.من يیؤدديي ذذلك إإلى إإززاالة ااإلجهھادد تفتح فمك٬، ووسوفف من االجانبيین عندما االفك إإلى ااألمامم أأوو إإلى جانب   

 
. وومن أأفضل ااألووقاتت شيءال تفكر في ووتكونن فيیهھ مسترخيیا خمس ددقائق كل يیومم في االوقت االذيي ما بيین ددقيیقتيین ووخصص ووقتا 

قم في ووضع مستقيیم على كرسي ووااجلس إإلى االمنزلل من االعمل. االعوددةة  آآخر رربما عندووهھھھناكك ووقت  .هھھھو قبل االذهھھھابب إإلى االنومم
االتاليیة.االتمارريین تنفيیذ ب  

 
1- خلف ااألسنانن ااألماميیة االعلويیة.سقف االحلق على يیستريیح ططرفف لسانك ووااجعل ٬، االخلفيیة كإإغلق فمك على أأسنان    

 
2- بعيیداا يینسحب سانك فقط بفتح فمك ببطء حتى تشعر ااووعلى االمنطقة االرخوةة من سقف االحلق لوررااء للسانك حركك ططرفف   

لمدةة خمس ثواانن.سترخخ اا .. ال تحاوولل أأنن تفتح فمكةة من سقف االحلقلرخواالمنطقة ااعن   
 

3- سانك فقط بحتى تشعر فتح فمك ببطء اا٬، ووةة من سقف االحلقاالرخوهھ بالمنطقة إإلى االخلف للحفاظظ على ااتصالااضغط لسانك   
لمدةة خمس وضع . اابق في هھھھذاا االأأكثر من ذذلك. ال تحاوولل أأنن تفتح فمك ةة من سقف االحلقلرخواالمنطقة اابعيیداا عن يینسحب 
لمدةة خمس ثواانن.ااسترخخ فمك. ااغلق ثواانن ثم   

 
استرخاء.ببطريیقة حاززمة وولكن االدقائق االخمس االمقبلة اارر ببطء على مد كررر هھھھذاا االتمريین  

 
في االمرااتت االقليیلة ااألوولى من مماررسة . االذقنأأسفل الجزء االخلفي من االفك ووبفي االعضالتت بشد يیجب أأنن تشعر  ٬،تفتح فمكعندما 

سفل ااألررأأسيیا إإلى أأنن ااألسنانن االسفليیة تتحركك من تحقق أأمامم االمرآآةة تيیجب أأنن االتمريین٬،  وجد حركاتت ططفيیفة من تال بمعنى أأنهھ  –
إإذذاا كانن وومن االمفاصل. أأوو نقر يیكونن هھھھناكك ضجيیج لن بطريیقة صحيیحة٬، اا االتمريین تفتح فمك. إإذذاا تم تنفيیذ هھھھذعندما جانب إإلى آآخر 

.اا االتمريینفي تنفيیذ هھھھذفهھذاا يیعني أأنك ترتكب بعض ااألخطاء ٬، نقر أأوو ضجيیج هھھھناكك  
 

إإحساسك جعل أأنن االتمريین يیال يیزيید عن االكميیة االموصى بهھا في ااألسبوعع ااألوولل. في االبداايیة٬، قد يیبدوو بما مريین هھھھذاا االتيیجب تنفيیذ 
ساعد على يیساالمستطاعع٬، حيیث قدرر االتمريین بمماررسة قم ماررسة. بعد ذذلك٬، عدمم االتعودد على االمنتيیجة لذذلك هھھھو األلم أأسوأأ وولكن ب

ااألرربطة حولل االمفاصل.تقويیة   
 

يیتمكن عضالتك بحيیث  تستعيیدسوفف عندئذ أأوو ثالثث أأسابيیع٬، اارر أأسبوعيین بشكل صحيیح ووبانتظامم على مدلتمريین هھھھذاا اايیتم مماررسة 
.منهھأأيي أألم كنت تعاني يیهھدأأ ٬، ووااررتعاششددوونن نقر أأوو االفك من االفتح ووااإلغالقق بشكل سلس   

 
عض على ااألسنانن ااألماميیةاال: تجنب   

أأظظافركك ال تعض:   
 
 


