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Streszczenie:
Szynoterapia jest skuteczną metodą leczenia większości dysfunkcji układu ruchowego narządu 
żucia. Współcześnie istnieje wiele rodzajów szyn okludalnych, a pośród nich takie, których 
wartość terapeutyczna często bywa niedoceniana. Prawidłowo zdiagnozowana dysfunkcja urnż 
pozwala dobrać odpowiednią szynę do potrzeb danego pacjenta. Szyny zgryzowe wykazują 
pełen zakres terapeutyczny tylko w wypadku tolerancji neuromięśniowej ich przez pacjenta.

Summary:
Splint therapy is an effective method in treating most of temporomandibular dysfunction ca-
ses. Nowadays, there is a great deal of various occlusal splints; however, therapeutical values of 
some of them are often underestimated. Properly diagnosed temporomandibular dysfunction 
enables to select appropriate occlusal splints for every patient. Occlusal splints demonstrate 
their full therapeutical effect only if the patient reveals neuromuscular tolerance.
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Occlusal splints constitute one of the funda-
mental and efficient methods of treating 

temporomandibular dysfunctions. Despite many 
types of splints and their modifications, they can 
be defined as “an artificial and mobile occlusal sur-
face which is supposed to change the spatial relation 
between the jaw and mandible”. Splint therapy is 
better than the remaining forms of occlusal rehabil-
itation (prosthetic, orthodontic treatment) because 
of its ability to interfere with the occlusion without 
any irreversible changes in patient's dentition [1].

The main objective of splint therapy is: 
1) improvement and change of neuromuscular co-

ordination,

Zasadniczą przewagą szynoterapii nad innymi formami rehabili-
tacji okludalnej (leczenie protetyczne, ortodontyczne) jest moż-
liwość ingerencji w okluzję bez pozostawienia nieodwracalnych 
zmian w uzębieniu pacjenta.

Splint therapy is better than the remaining forms of occlusal 
rehabilitation (prosthetic, orthodontic treatment) because of its 
ability to interfere with the occlusion without any irreversible 
changes in patient’s dentition.
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Jednym z podstawowych i skutecznych sposobów 
leczenia dysfunkcji układu ruchowego narządu 

żucia jest leczenie za pomocą szyn okludalnych. 
Mimo wielu rodzajów szyn i ich modyfikacji można 
je zdefiniować jako „sztuczną, ruchomą powierzch-
nię zwarciową, mającą na celu zmianę stosunku 
przestrzennego szczęki do żuchwy”. Zasadniczą prze-
wagą szynoterapii nad innymi formami rehabilitacji 
okludalnej (leczenie protetyczne, ortodontyczne) jest 
możliwość ingerencji w okluzję bez pozostawienia 
nieodwracalnych zmian w uzębieniu pacjenta [1]. 

Celem szynoterapii jest: 
1) polepszenie i zmiana koordynacji neuromię-

śniowej,
2) polepszenie czynności stawów skroniowo-

żuchwowych (ssż),
3) poprawa wzorca ruchowego żuchwy,
4) wzrost relacji pionowej żuchwy do szczęki, 
5) terapia bólu pochodzenia mięśniowego i sta-

wowego, 
6) równomierne rozłożenie sił okluzyjnych, 
7) rozłożenie obciążeń zgryzowych w przypad-

ku bruksizmu, 
8) izolacja kontaktów zębowych, 
9) diagnostyka różnicowa przyczyn okludalnych, 
10) wypróbowanie obranej koncepcji centrycz-

nej i ekscentrycznej okluzji, 
11) znalezienie i zachowanie ostatecznej i tera-

peutycznej pozycji żuchwy.

Podział szyn zwarciowych
W leczeniu dysfunkcji układu ruchowego na-
rządu żucia stosujemy wiele szyn, które może-
my podzielić na:

stabilizujące, •	
repozycyjne, •	
relaksacyjne.•	

Szyna stabilizująca
Jej zasadniczą funkcją jest naprawa i regeneracja 
funkcji stawu skroniowo-żuchwowego. 
Stosowana jest w leczeniu przedprotetycznym,  
a także po leczeniu jatrogennym. Jej zadaniem jest 
wówczas osłona tkanek zakrążkowych ssż podczas 
stopniowego obniżania zgryzu (ryc. 1, 2).

Szyna repozycyjna 
Ten typ szyny ma za zadanie poprawę topografii 
stawu skroniowo-żuchwowego (ryc. 3). Szynę re-
pozycyjną stosuje się w przypadku dyslokacji do-

Ryc. 1. Przykładowe zastosowanie szyny stabilizującej – jatrogennie podwyższony zgryz; sytuacja 
przed zastosowaniem szyny 
Fig. 1. Examples of stabilising splint application – iatrogenically raised occlusion; situation before 
splint application



2) improvement of temporomandibular joint 
movement,

3) improvement of mandible's movement pat-
tern,

4) increase of vertical relations between the jaw 
and mandible, 

5) muscular and joint pain therapy, 
6) equal distribution of occlusal forces, 
7) distribution of occlusal loads in the case of 

bruxism, 
8) isolation of teeth contacts, 
9) differential diagnostics of occlusal causes, 
10) trying out the selected centric concept and ec-

centric occlusion, 
11) finding out and maintaining final and thera-

peutic position of mandible.

Division of occlusal splints
In the treatment of temporomandibular joint 
dysfunctions, we use many splints that can be di-
vided into three different categories:

stabilising, •	
repositioning, •	
relaxing.•	

Stabilising splint
Its main function is to repair and regenerate tem-
poromandibular joint functioning. It is most of-
ten used in pre-prosthetic treatment as well as after 
iatrogenic treatment. If such is the case, the main 
objective of the splint is to protect temporoman-
dibular joint tissues during gradual lowering of oc-
clusion (fig. 1, 2).
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przedniej lub doprzednio-przyśrodkowej krążka 
stawowego, naturalnej utraty wysokości zwarcia 
(ryc. 4, 5, 6, 7) lub obniżenia zgryzu w trakcie 
leczenia protetycznego lub ortodontycznego. 

Szyna relaksacyjna 
Jest stosowana do naprawy układu nerwowo-
mięśniowego, kiedy topografia ssż jest prawidło-
wa (ryc. 8). Ogólny schemat działania szyn relak-
sacyjnych polega na przerwaniu, bądź znacznym 
zniwelowaniu, impulsacji aferentnej z recepto-
rów przyzębia co w konsekwencji zmniejsza im-
pulsację eferentną i aktywność mięśni żucia.
Działanie tej szyny jest różne w zależności od 
stanu świadomości pacjenta:
1. Noc – zmniejszenie „inputu” i w efekcie 

zmniejszenie „outputu” – zmniejszenie skur-
czu mięśni żwaczowych.

2. Dzień – wyzwolenie psychicznego efektu 
biofeedback – utrzymywanie mniejszego na-
pięcia mięśniowego mięśni żwaczowych.

Ryc. 2. Po zastosowaniu szyny; widoczne cofnięcie i prawidłowe centralne ułożenie głowy żuchwy 
w ssż 
Fig. 2. After splint application; visible withdrawal and correct central location of mandible within 
the temporomandibular joint

Ryc. 3. Nieprawidłowa sytuacja w ssż – głowa żuchwy prze-
mieszczona dotylnie z doprzednio przemieszczonym krążkiem 
stawowym
Fig. 3. Incorrect situation within the temporomandibular joint  
– posterior dislocation of mandible’s head with anterior disloca-
tion of joint disc
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Repositioning splint 
This type of splints is supposed to improve the to-
pography of the temporomandibular joint (fig. 3). 
A repositioning splint is most often used in cases 
of anterior or anterior-medial dislocation of a joint 
disc, natural loss of occlusion height (fig. 4, 5, 6, 
7) or occlusion lowering during prosthetic or orth-
odontic treatment. 

Relaxing splint 
It is used to repair the nervous and muscular sys-
tem providing the temporomandibular joint to-
pography is correct (fig. 8). The general scheme 
of relaxing splint functioning consists in stopping 
or significantly eliminating afferent impulsation 
from parodontium receptors, which in turn reduc-
es the efferent impulsation and activity of masseter 
muscles.

The functioning of this splint depends on pa-
tient's awareness:
1. Night – reduction of “input” and thereby re-

duction of “output” – decreased masseter mus-

Płytka Sveda
W Specjalistycznym Centrum Stomatologii i Me-
dycyny B-dental w Gliwicach stosujemy dwie szy-
ny relaksacyjne: dolną szynę z Erkoduru jak rów-
nież płytkę Sveda wraz z jej własną modyfikacją. 
Szczególnie godną uwagi szyną relaksacyjną 
jest płytka Sveda, której znaczenie terapeutycz-
ne bywa często niedoceniane. Płytka Sveda jest 
skuteczna w leczeniu przypadków psychoemo-
cjonalnie i okluzyjnie uwarunkowanych ostrych 
miopatii (skurcze „tężcowe”), szczególnie mię-
śnia żwacza, skroniowego i skrzydłowego bocz-
nego. Uważa się ją za jedną z najlepszych szyn do 
zwalczania bruksizmu nocnego [2].
Płytka Sveda (ryc. 9), zwana także szyną typu 
Sved (przednia płytka zwarciowa – anterior bite 
plane [2], Sved appliance, lub SVED – Saggital 
Vertical Extrusion Device [3]) jest rodzajem szyny 
nagryzowej (frontoplateau splint) wykonywanej 
z twardego tworzywa akrylowego, osadzanej na 
zębach górnych i kontaktującej jedynie z przed-
nimi zębami dolnymi (kontakt od kła do kła). 
Płytka Sveda posiada płaską i prostopadłą do sie-
kaczy dolnych powierzchnię nagryzową za górny-
mi zębami przednimi, dzięki której przy zwarciu 
łuków zębowych powstaje dyskluzja w odcinku 
bocznym w ramach szpary spoczynkowej. 
Historia przedniej płytki zwarciowej Sveda 
sięga roku 1944, kiedy to Alexander Sved, ame-
rykański ortodonta przedstawił własną modyfi-
kację retainera Hawleya [4]. Koncepcja Sveda 
polegała na ulepszeniu płytki Hawleya poprzez 
dodanie akrylu w odcinku przednim na brzegi 
sieczne – co spowodowało, że siły zwarciowe 
były przenoszone na zęby, a nie na błonę śluzo-
wą. Sved zrezygnował również ze zbędnego jego 
zdaniem drucianego łuku wargowego na rzecz 
pojedynczych klamer protetycznych na ostatnich 
trzonowcach. Celem tych modyfikacji były: efek-
tywniejsza retencja po leczeniu ortodontycznym 
a także skuteczniejsze leczenie nadzgryzu. Aby 
leczenie ortodontyczne było efektywne, Sved za-
lecał użytkowanie płytki 24h/dobę, łącznie z po-
siłkami. Ówczesne przeznaczenie płytki można 
zatem określić jako stricte ortodontyczne. 
Wiele lat później płytkę Sveda dla celów szyno-
terapii zaburzeń urnż odkrył Posselt [8]. Pod-
kreślił on terapeutyczną przewagę płytki Sveda  
w leczeniu niektórych dysfunkcji ssż. Zwolenni-
kiem stosowania płytki był także Farrar [5]. Zmo-

Ryc. 4. Naturalna utrata wysokości zwarcia    Fig. 4. Natural loss of bite height

Ryc. 5. Dolna szyna z Erkoduru jako szyna repozycyjna
Fig. 5. Lower splint made of Erkodur as repositioning splint
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cles contraction.
2. Day – release of mental biofeedback effect 

– maintaining reduced muscle tension of 
masseter muscles.

Sved appliance
At the B-dental Specialist Centre of Dentistry and 
Medicine in Gliwice, we use two relaxing splints:  
a lower splint made of Erkodur and a modified 
Sved appliance. We especially recommend the Sved 
appliance, whose therapeutic significance has been 
underestimated in many cases. The Sved appliance 
is an efficient method of treating psychoemotional 
cases and occlusally conditioned sharp myopa-
thies (“tetanic” contractions), in particular of the 
masseter, temporal and lateral pterygoid muscles. 
The appliances are said to be the best splints to treat 
night bruxism [2].
The Sved appliance (fig. 9), also called the Sved-
type splint (anterior bite plane [2], Sved appliance, 
or SVED – Sagittal Vertical Extrusion Device [3]), 
is a frontoplateau splint made of hard acrylic mate-
rial, placed on upper teeth and having contact only 
with lower anterior teeth (canine tooth to canine 
tooth). The Sved appliance consists of a flat bite 
plane located perpendicularly to lower incisors be-
hind anterior upper teeth, which causes disclusion 
in the lateral section of the diastema. 
History of the Sved anterior bite plane dates back 
to 1944, when Alexander Sved, an American or-
thodontist, presented his own modification of the 
Hawley’s retainer [4]. Sved's concept consisted in 
improving Hawley’s plane by adding acryl in the 
anterior section onto incisive edges, which caused 
that occlusion forces were moved towards the teeth 
and not mucosa. Moreover, Sved resigned from  
a redundant wire labial arch and decided on single 
prosthetic clasps on last molars. The main aim of 
such modifications included more effective reten-
tion after orthodontic treatment as well as more 
efficient treatment of supraocclusion. In order for 
orthodontic treatment to be more effective, Sved 
recommended application of his plane 24 hours  
a days, including during meals. The then intended 
use of the plan could have been defined as strictly 
orthodontic.  Many years later, the Sved appliance 
was used in splint therapy of temporomandibular 
joint dysfunctions by Posselt [8]. He underlined 
the therapeutic advantage of the Sved appliance in 
the treatment of some temporomandibular joint 

Ryc. 6. Obraz rtg ssż przed zastosowaniem szyny repozycyjnej
Fig. 6. X-image of TMJ before repositioning of splint application

Ryc. 7. Obraz rtg ssż po zastosowaniu szyny repozycyjnej
Fig. 7. X-image of TMJ after repositioning of splint application
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dysfunctions. Farrar was another admirer of using 
the appliance [5]. He made slight modifications 
by adding acryl onto the mastication surface of last 
molars, which was supposed to stabilise the tem-
poromandibular joint disc by irreversible interfer-
ence with occlusion (the so-called “tripod effect”). 
He also added ball clasps on the level of molars in 
order to improve splint stability inside oral cav-
ity. Farrar was also a supporter of temporoman-
dibular joint dysfunctions treatment by means of 
permanent occlusion interference through reposi-
tioning of a joint disc, which was contradictory 
to the beliefs of scientists suspecting a neuromus-
cular cause. Sved appliance's intended use (after 
Farrar's modifications) then was different from the 
intended use today. 
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dyfikował on nieco płytkę dodając akryl na po-
wierzchni żującej ostatnich trzonowców, co miało 
na celu stabilizować krążek ssż poprzez nieodwra-
calną ingerencję w okluzję (efekt „trójnożnej stabi-
lizacji” – tripod effect). Dodał on także klamry kul-
kowe na wysokości przedtrzonowców celem lepszej 
stabilizacji szyny w ustach. Farrar był propagato-
rem leczenia dysfunkcji ssż na drodze trwałej inge-
rencji w okluzję poprzez repozycję przemieszczo-
nego krążka stawowego, co stanowiło sprzeczność  
z przekonaniami badaczy upatrujących tu przyczy-
ny neuromięśniowej. Przeznaczenie szyny Sveda 
(w modyfikacji Farrara) było wówczas odmienne 
w stosunku do obecnego. 

Modyfikacja własna frontoplateau 
(ryc. 10, 11)
W Specjalistycznym Centrum Stomatologii  
i Medycyny B-dental zmodyfikowaliśmy kształt 
płytki Sveda celem jej jeszcze lepszej retencji, do-
stosowania i wygody użytkowania. Zrezygnowano 
z klamer protetycznych na ostatnich trzonowcach  
i klamer kulkowych na przedtrzonowcach. Zamiast 
nich zastosowano szynę z Erkoduru. Tak zmody-
fikowana płytka Sveda zapewnia świetne efekty 
terapeutyczne i zmniejsza ryzyko destabilizacji na 
łuku zębowym. Stosując płytkę Sveda w naszej 
modyfikacji należy bardzo dokładnie zdiagnozo-
wać przyczynę dysfunkcji (bólu głowy), a podczas 
dostosowywania zwarciowego uzyskać prawidło-
wy kontakt na przedniej powierzchni zgryzowej, 
od zęba 33 do 43. Płytka Sveda nie może w żad-
nym wypadku blokować zwarciowych ruchów 
żuchwy. Należy tak ukształtować powierzchnię 
nagryzową, aby możliwe były ruchy zarówno do-
przednie jak i doprzednio-boczne. W odcinku 
bocznym płytka powinna powodować dyskluzję 
w ramach szpary spoczynkowej (średnio 2-3 mm).  

Podsumowanie
Szyny zgryzowe wykazują swój pełen zakres terapeu-
tyczny tylko w wypadku ich tolerancji neuromię-
śniowej przez pacjenta. W przypadku wyzwalania, 
podtrzymywania lub nasilania parafunkcji poprzez 
szyny zagrożony jest sukces całej terapii – mówimy 
wówczas o ujemnym feedbacku (dotyczy to zwłasz-
cza płyt standardowych z miękkiego tworzywa). 
Oceniając efekt terapeutyczny należy stwierdzić, że 
szyny nie tylko ingerują w okluzję i sytuację prze-
strzenną w ssż, lecz także przerywają łuk odruchu 

Ryc. 8. Prawidłowe ułożenie głowy żuchwy w panewce stawowej 
z doprzednio przemieszczonym krążkiem stawowym na skutek 
skurczu mięśnia skrzydłowego bocznego górnego
Fig. 8. Correct location of mandible’s head in cotylid cavity with 
anterior dislocation of joint disc as a result of upper lateral ptery-
goid muscle contraction

Ryc. 9. Klasyczna płytka Sveda   Fig. 9. Classic Sved appliance



Own frontoplateau modification (fig. 10, 11)
At the B-dental Specialist Centre of Dentistry and 
Medicine in Gliwice, we modified the Sved appli-
ance's shape to ensure better retention, adjustment 
and comfort of use. Prosthetic clasps on last mo-
lars and ball clasps on premolars were eliminated. 
Instead, a splint made of Erkodur was used. The 
Sved appliance after such modifications guarantees 
exceptional therapeutic effects and reduces the risk 
of alveolar arch destabilisation. By using the Sved 
appliance after our modifications, it is important to 
ensure detailed diagnosis of the dysfunction cause 
(headaches), and obtain proper contact on the an-
terior bite plane during occlusal adjustments (from 
tooth 33 to tooth 43). Under no circumstances can 
the Sved appliance block occlusal movements of 
mandible. The bite plane should be shaped in such  
a way to ensure that both anterior and anterior-
lateral movements are possible. In its lateral sec-
tion, the appliance should cause disclusion within 
diastema (2-3 mm on average). 

Recapitulation
Occlusal splints demonstrate their full therapeu-
tic effect only if the patient reveals neuromuscu-
lar tolerance. The success of the entire therapy 
is endangered in the case of release, support or 
intensification of parafunctions using splints; if 
such is the case, we deal with negative feedback (it 
concerns mainly standard appliances made of soft 
material). When assessing the therapeutic effect, it 
is important to affirm that splints do interfere not 
only with the occlusion and spatial situation in the 
temporomandibular joint, but also that they inter-
rupt the arch of neuromuscular reflex, which af-
fects alleviation of pain and indirectly (in the case 
of isolation bruxism) the functioning change of 
the mandible/joint disc complex within the tem-
poromandibular joint moved by upper and lower 
lateral pterygoid muscles, thus eliminating clicks 
in the joint.
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Ryc. 10. Frontoplateau w modyfikacji własnej
Fig. 10. Frontoplateau after own modifications

Ryc. 11. Frontoplateau w modyfikacji własnej – sytuacja w zwarciu  
Fig. 11. Frontoplateau after own modification – occlusion situation

neuromięśnowego, który decyduje o zmniejszeniu 
odczucia bólu i pośrednio (w przypadku izolowane-
go bruksizmu) o zmianie funkcji kompleksu głowa 
żuchwy/krążek stawowy w stawie skroniowo-żu-
chwowym poruszanym przez mięsień skrzydłowy 
boczny górny i dolny eliminując trzaski w ssż.
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