
regulację napięcia mięśniowego
prawidłową pozycję spoczynkową języka
dojrzały typ połykania
poprawę warunków zgryzowych

Rozwój elementów składowych twarzoczaszki zależy od różnych czynników -anatomicznych, fizjologicznych,
psychologicznych, środowiskowych. Zakłócenie rozwoju, którejś z funkcji neuro-motorycznych skutkuje
zaburzeniami wzrostu i rozwoju. Objęcie opieką dzieci od najwcześniejszych lat, torowanie prawidłowych
wzorców odruchów jest priorytetem podejścia interdyscyplinarnego do pacjenta i  elementem filozofii MFS.
Poprzez stymulację odpowiednich punktów motorycznych obszaru twarzoczaszki możemy wpływać na takie
funkcje życiowe jak oddychanie, połykanie, artykulacja. 
Poprzez odpowiednio zastosowaną stymulację możemy uzyskać: 

Szybkie rozpoznanie zaburzeń i wczesna terapia czynnościowa funkcji motorycznych jamy ustnej są
kluczowe dla wzrostu i rozwoju. Ten okres życia daje możliwości ukierunkowywania czynności mięśni,
będących matrycą dla wzrostu i rozwoju twardych struktur kostnych. Leczenie  czynnościowe poprzedzone
trafną diagnozą zaburzeń czynnościowych  jest konieczne, aby wyeliminować zmiany szkieletowe, które
powstaną w konsekwencji długoterminowej.  Fundamentem terapii powinno być wczesne rozpoznanie
dysfunkcji przez logopedów, ortodontów, fizjologów i innych specjalistów zajmujących się szeroko
rozumianymi problemami związanymi z budową i działaniem  jamy ustnej.  
Wykład  odwołuje  się do szczegółowych problemów, które mają wpływ na  rozwój  obszaru twarzoczaszki. 
Zmiana i poprawa funkcji jamy ustnej (mięśni, języka, pozycji głowy)  jest możliwa dzięki wykorzystaniu
nowatorskich urządzeń tworzących system stymulatorów MFS, niekłopotliwych w użytkowaniu i wyjątkowo
skutecznych w leczeniu wielu zaburzeń motorycznych jamy ustnej. Z taką intencją przygotowany został
wykład zawierający  logiczny ciąg prezentowanych zagadnień i prezentacji przypadków, które prowadzą  do
wniosków, że to, co dzieje się w jamie ustnej, w jakiej jest kondycji, decyduje nie tylko o mowie, sposobie
odżywiania się, o oddychaniu, ale wpływa też na wygląd twarzy, nawet na ogólną kondycję fizyczną.
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