„Uwięziony język” przyczyną nieprawidłowej artykulacji.
Prawidłowa wymowa dźwięków mowy zależy od wielu czynników,
między innymi od właściwej budowy i sprawności aparatu mowy. Zdarza się, że
przyczyną trudności artykulacyjnych jest skrócone wędzidełko podjęzykowe,
które ogranicza ruchomość języka. Każda głoska wymaga innego, konkretnego
układu narządów mowy. Zbyt krótkie wędzidełko nie pozwala na swobodne
docieranie języka w różne miejsca jamy ustnej. Często powoduje niemożność
wykonania ruchów potrzebnych do prawidłowego wybrzmienia np. głosek
dziąsłowych: l, sz, ż, cz, dż, r. Zdarza się, że ankyloglossia utrudnia prawidłowy
odpływ śliny, ponieważ język jest „uwięziony” na dole jamy ustnej. Skrócone
wędzidełko podjęzykowe może być przyczyną trudności karmienia naturalnego,
ponieważ niemowlak nie potrafi prawidłowo uchwycić i ssać piersi. Wędzidełko
w zależności od swojej budowy może być poddane zabiegowi podcięcia w celu
„uwolnienia” języka. Czasami wystarczą intensywne ćwiczenia rozciągające,
których zadaniem jest jego wydłużenie. Sam zabieg frenotomii nie usprawni
języka, ale da mu możliwość wykonywania ćwiczeń pionizacji języka, które
powinny być włączone w ciągu trzech dni po podcięciu.

Czubek języka przy próbie
wyciągnięcia ma kształt sercowaty
zamiast owalny.

Propozycja ćwiczeń rozciągających wędzidełko podjęzykowe

Wyciąganie języka na zewnątrz jamy ustnej (jak najdalej)

Oblizywanie czubkiem języka wargi górnej i dolnej

Oblizywanie ruchem okrężnym warg (jak kotek)

Naprzemienne dotykanie czubkiem języka kącików warg

Mocne wyciąganie języka w kierunku brody

Kierowanie czubka języka w stronę nosa

Naśladowanie kotka oblizującego talerzyk po mleku

Lizanie lizaka trzymanego w odległości od buzi, by zmusić język
do wysuwania się do przodu („dosięganie” do lizaka).

Inne ćwiczenia rozciągające wędzidełko podjęzykowe:
 kląskanie językiem (naśladowanie konika);
 wysuwanie ruchliwego języka we wszystkie strony (jak żmija);
 naśladowanie ruchów huśtawki (wysuwanie języka w przód, następnie
w górę i w dół);
 „dosięganie” czubkiem języka do podniebienia przy szeroko otwartej
buzi;
 „liczenie” górnych zębów przy szeroko otwartej buzi;
 „rysowanie” czubkiem języka kółek na podniebieniu.
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