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A TMI-diszfunkció alapvető kritériumai

 Fájdalom
 Ízületi hangjelenségek
 Az állkapocsmozgások rendellenssége

•Myofaszciális fájdalom
•Discus diszlokációk
•Vegyes kórképek



•szájnyitási korlátozottsággal nem járó:
fájdalom a rágóizomzatban, legalább három helyen
tapintási fájdalom, a fájdalommentes önálló szájnyitás
nagyobb, mint 40 mm

•szájnyitási korlátozottsággal járó:
a fájdalommentes önálló szájnyitás kevesebb mint 40 mm
a passzív nyújtás, mely az önálló fájdalommentes
nyitástól a manipulált, fájdalmat kiváltó passzív
nyitásig terjed, még nagyobb, mint 5mm.

Myofaszciális fájdalom



Discus diszlokációk

 Reverzibilis discus diszlokáció:
az ízületben sem anamnesztikus, sem pedig 
tapintással provokálható fájdalom nincs. 
A száj nyitásakor és zárásakor is hallható 
kattanás (reciprok click). 
Protrúzióban végrehajtott szájnyitáskor nem 
hallható kattanás, és a nyitási kattanás 
minimum 5mm-es interincizális távolságnál 
következik be. 



Discus diszlokációk

 Irreverzibilis, szájnyitási korlátozottsággal járó: 
a betegek anamnesztikusan evés közbeni 
„kiakadásról” „beragadásról” számolnak be, 
miközben az ízület vizsgálata közben kattogást 
nem hallani. 
Az önálló szájnyitás fájdalmas és maximum 35mm. 
A passzív stretch kisebb, mint 5 mm. 
Nyitáskor a beteg oldal felé deflexió látható.



Discus diszlokációk

 Irreverzibilis, szájnyitási korlátozottsággal nem járó:
anamnesztikusan evés közbeni „kiakadásról” 
„beragadásról” hallunk, azonban az esetleges 
ízületi hangjelenségek erősen megnehezíthetik a 
differenciál diagnózist. 
Az önálló fájdalmas szájnyitás nagyobb, mint 35mm, 
a passzív nyújtás pedig minimálisan 5mm. 
A helyes differenciál diagnózishoz mindenképpen 
kiegészítő képalkotó eljárásra van szükség (MRI)



Vegyes ízületi eredetű kórképek

 Arthralgia:
jellemző az ízület tapintási fájdalma, nyugalmi, vagy 
mozgás hatására fellépő ízületi fájdalom. Ízületi 
hangjelenség nem hallható.

 Osteoarthritis:
Az arthralgiához hasonló fájdalmak lépnek fel, de emellett 
az ízületből krepitáció hallható, vagy az ízületi elváltozás 
tomogramon igazolható.

 Osteoarthrosis:
intenzív krepitáció hallható, vagy képalkotó eljárással az 
elváltozás igazolható, ám nincs ízületi fájdalom, sem 
mozgatáskor, sem tapintásos vizsgálat során. 



A sínek olyan- többnyire kivehető készülékek, 
melyek kemény vagy puha műanyagokból 
készülnek azzal a céllal, hogy a fogazatot/ 
temporomandibuláris ízületet védjék, illetve 
ezek működését megváltoztatva kedvező 
körülményeket teremtsenek a kialakult 
diszfunkciók kezeléséhez.



A sín készítésének leggyakoribb okai

 A fogak védelme bruxizmus esetén.
 A bucca és/vagy a nyelv védelme parafunkció esetén.
 Okklúzió stabilizálása.
 Rágóizom relaxáció (stressz okozta fájdalmak, tenziós 

fejfájás) …
 …vagy izom eredetű nyaki fájdalmak esetén.
 Az új rágófelszín létrehozásával járó nagyobb 

protetikai műveletek várható hatásának tesztelése.
 Okklúziós rendellenességek hatásának kiküszöbölése 

(„mielőtt becsiszolunk”)



A sínek „feltételezett” hatásmechanizmusa

 Az okklúzió vertikális dimenziójának 
megváltoztatása

 Az ízület repozícionálása
 Izomaktivitás csökkentése
 Bruxizmus kikapcsolása
 Okklúziós interakciók kikapcsolása
 Viselkedési habitus megváltoztatása
 Az ízület tehermentesítése



Főbb típusok

 Michigan (stabilizációs)
 Minianterior appliances (Lucia jig, ant. Deprogrammer, NTI-TSS, AMPS)

 Repozíciós („előre haraptató”)
 Shore, Tanner (stabilizációs)
 Sved
 Gelb
 Disztrakciós (pivot splint,Krogh-Poulsen)

 Kombinált típusok

G. D. Klasser,  C. S. Greene:Oral appliances in the management of temporomandibular disorders,Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2009;107:212-223



Michigan

 Felső fogívre
 Szemfogvezetés
 Kisőrlők-őrlők területén csak a támasztó 

csücskök számára van érintkezési lehetőség 
kialakítva

 Nincs frontfog-vezetés
 Csökkenti az izom hiperaktivitást



Sínterápia Magyarországon

 Az általános fogorvosok körében talán az 
egyik legismertebb eljárás a TMI-panaszok 
enyhítésére

 Leggyakrabban a felső fogívre készül
 Főleg mélyhúzott (1-2 mm-es) fóliából
 „éjszakai harapásemelő”
 Kevés állíthatóság
 Beteg magára marad





Irodalomban

 bite plane, deprogrammer, intraoral orthotic, 
night guard, occlusal splint 

 Főként akrilát, kompozit
 Egyénileg kialakított felszínek
 Rendszeres, kontrollált állítási lehetőség 

(becsiszolás)
 Fokozott felügyelet
 Erősen vitatott jelentőség



A sínterápia veszélyei

 Általában a normál sínek nem jelentenek 
veszélyt a fogakra/ ízületre

 Azok a sínek, ahol nincs mindenütt 
fogérintkezés ( pl.: relaxációs sín) 4-6 hét 
utáni hordás esetén irreverzibilis elongációt 
okozhatnak!!!
Ennek általában frontális nyitott harapás a 
következménye.

 Repozíciós sínek
 Splint-dependent patient



Sín készítése a gyakorlatban

 Soha ne sablonosan!!!
 Lehetőleg a „pillanatnyi” egyéni értékeket 

figyelembe véve készüljön
 Alapfelszerelés:

- arcív
- egyéni értékekre állítható artikulátor
- centrális relációs helyzet figyelembe 
vételével
- kemény műanyagból



Kétfázisú egyidejű szilikon lenyomat



Arcív a felső minta begipszeléséhez



Nyílhegy regisztráció az ízület centrális 
relációs helyzetének meghatározásához





Az egyéni mozgáspályák beállítása



Az egyéni mozgáspályák beállítása



A sín viaszmintázatának próbája



A sín átadása





A sínek „utóélete”



Gyakorlati vonatkozások









T-scan



Köszönöm a figyelmet!


