
W obecnych czasach szyny
zgryzowe znalazły szero-
kie zastosowanie w tera-

pii dysfunkcji układu stomato-
gnatycznego. Mimo dużej liczby
rodzajów można je zdefiniować ja-
ko sztuczną, ruchomą powierzch-
nię zwarciową, stosowaną do ce-
lów diagnostycznych lub leczenia
zmieniającego stosunek prze-
strzenny żuchwy do szczęki.
W ciągu ostatnich lat można za-
obserwować wzrost znaczenia sto-
sowania szyn relaksacyjnych i re-
pozycyjnych. Obie wyzwalają
swoje działanie poprzez wpływ
na pozycję żuchwy w stosunku
do szczęki i relację głów żuchwy
w stawie. W artykule przedstawię
jedną z metod wykonania takiej
szyny wraz ze sposobem zareje-
strowania modeli żuchwy i szczę-
ki pacjenta w artykulatorze.

AAbbyy  uunniikk  nnąąćć  kkoo  rreekk  ttyy
Szy na re lak sa cyj na po win na być
wy ko na na nie tyl ko dla mo de li
pa cjen ta, ale w in dy wi du al nym
uło że niu tych mo de li w sto sun ku
do sie bie. Re la cja zę bo wa mo de lu
żu chwy i szczę ki to tyl ko je den
z ele men tów in dy wi du al nych pa -
cjen ta. Dru gim rów nież bar dzo
istot nym jest re la cja kłyk ci w sta -
wie i prze nie sie nie tej re la cji do
ar ty ku la to ra. Po wszech nym pro -
ble mem przy współ pra cy le ka rza
z tech ni kiem den ty stycz nym jest
sy tu acja, w któ rej pra ca pro te -
tycz na lub też szy na ide al nie pa -
su je do mo de li w zwie ra ku lub też
ar ty ku la to rze, a po wpro wa dze -
niu jej do ja my ust nej pa cjen ta
nie rzad ko wy ma ga do syć du żych
i cza so chłon nych ko rekt. Przy czy -
ną te go pro ble mu naj czę ściej jest
błęd ne usta wie nie mo de lu szczę ki
do żu chwy w ar ty ku la to rze, któ re
nie jest od wzo ro wa niem re la cji
żu chwy i szczę ki w czasz ce pa -
cjen ta (fot. 1). 

Do wy ko na nia dol nej szy ny re -
lak sa cyj nej po trzeb ne nam bę dą:
► łuk twa rzo wy, 

► re je stra cja cen tral nej re la cji
(jed ną z me tod jest sys tem Sli -
ding Gu ide fir my Aman n Gir r -
bach)

oraz:
► ar ty ku la tor,
► fo lia i urzą dze nie ter mo pró ż -

nio we,
► ma te riał akry lo wy,
► fo lia i kal ka oklu zyj na.

Pierw szym kro kiem w re je -
stra cji in dy wi du al nych pa ra me -
trów pa cjen ta jest łuk twa rzo wy
(fot. 2). 

Za po mo cą łu ku twa rzo we go po -
bie ra my in for ma cję do ty czą cą in -
dy wi du al nej po zy cji szczę ki pa -
cjen ta w sto sun ku do czasz ki i in -
for ma cję o od le gło ści po szcze gól -
nych zę bów szczę ki pa cjen ta od osi
ob ro tu w sta wie. Ta in for ma cja

po zwo li tech ni ko wi usta wić pra -
wi dło wo mo del szczę ki w ar ty ku -
la to rze (fot. 3-6). 

TTyyll  kkoo  ddllaa  ddoo  kkłłaadd  nnyycchh  
Ko lej nym eta pem jest re je stra cja
cen tral nej re la cji (CR), czy li usta -
wie nia gło wy żu chwy w mak sy -
mal nie gór nej do przed niej po zy cji
w sta wie. Mo że my ją wy ko nać
mię dzy in ny mi za po mo cą sys te mu
de pro gra ma to rów mię śnio wych
Sli ding Gu ide (Aman n Gir r bach
Au stria). W tym ce lu mi ni mal nie
roz kli no wu je my łu ki zę bo we pa -
cjen ta i po od po wied nich czyn no -
ściach „re se tu ją cych” pa mięć mię -
śnio wą re je stru je my uło że nie żu -
chwy w sto sun ku do szczę ki, wy -
cho dząc z za ło że nia, że gło wy żu -
chwy pa cjen ta umiesz czo ne są
w CR (fot. 7-8). 

Za po mo cą te go re je stra tu tech -
nik bę dzie mógł usta wić mo del
żu chwy w sto sun ku do mo de lu
szczę ki tak, aby to od po wia da ło
re la cjom tych ele men tów w czasz -
ce pa cjen ta (fot. 9). 

Po wy ższe re je stra ty prze ka za -
ne do la bo ra to rium pro te tycz ne go
umo żli wia ją wy ko na nie in dy wi -
du al nej szy ny re lak sa cyj nej.
Na po ni ższych zdję ciach przed -
sta wio ne są eta py wy ko na nia ta -
kie go apa ra tu. Istot ną spra wą bę -
dzie wy ko na nie pła skiej, nie oklu -
zyj nej szy ny, na któ rej bę dzie my
mo gli od two rzyć pro wa dze nie
siecz ne, pro wa dze nia kło we, jak

rów nież uzy skać rów no mier ny
na cisk guz ków zę bów przed trzo -
no wych i trzo no wych na pła ską
po wierzch nię szy ny.

Pro ce du ry wy ko na nia szy ny
(fot. 10):
► Wy ci ski gór ne go i dol ne go łu ku

zę bo we go
► Re je stra cja łu kiem twa rzo wym
► Re je stra cja cen tral nej re la cji

(CR)
► Za mon to wa nie mo de li w ar ty -

ku la to rze
► Za zna cze nie za się gu szy ny na

po wierzch niach zę bów 
► Wy tło cze nie szy ny z fo lii ter -

mo pla stycz nej
► Kon tro la do pa so wa nia szy ny

do łu ków zę bo wych
► Na ło że nie ma te ria łu akry lo we -

go w prze strzeń mię dzy łu ka mi
zę bo wy mi i po li me ry za cja

► Przy go to wa nie po wierzch ni szy -
ny

► Wy po le ro wa nie
► Kon tro la szy ny w ustach pa -

cjen ta.
Po wy ższy spo sób wy ko na nia

szy ny zde cy do wa nie skra ca czas
do pa so wa nia i kon tro li te go in dy -
wi du al ne go apa ra tu oraz da je
pew ność, że je ste śmy w sta nie
kon tro lo wać re la cje kłyk ci w sta -
wie oprócz re la cji zę bo wych. �
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Szy na re lak sa cyj na
– krok po kro ku

Prze strze ga nie po ni ższych za sad uchro ni nas przed cza so chłon ny mi 
ko rek ta mi szyn

Piotr Na ga dow ski, Na tro dent, Łódź
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Łuk twa rzo wy Aman n Gir r bach.

Prze nie sie nie re je stra cji z łu ku twa rzo we go do ar ty ku la to ra.

3 4 5 6

Szy na re lak sa cyj na jest pierw -
szą szy ną, ja ką po win ni śmy wy -
ko nać pa cjen to wi. Jest ro dza -
jem apa ra tu dia gno stycz ne go
wspo ma ga ją ce go pod ję cie de -
cy zji co do spo so bu le cze nia.
Szy ny re lak sa cyj ne nie zmie -
nia ją oklu zji. Szy ny re po zy cyj -
ne, choć są z za ło że nia po dob -
nie skon stru owa ne, zmie nia ją
re la cję mię dzy szczę ką a żu -
chwą. Wy mu sza ją one te ra peu -
tycz ne po ło że nia żu chwy. Pro -
blem stwa rza jed nak usta bi li zo -
wa nie uzy ska nych wy ni ków
– utrzy ma nie trwa łe go pra wi -
dło we go po ło że nia żu chwy po
stop nio wym od sta wia niu szy ny.
Sta bi li za cję uzy sku je się na
dro dze trwa łej prze bu do wy
zwar cia przez le cze nie za cho -
waw cze, or to don tycz ne lub
pro te tycz ne.
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