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Po wewnętrznej stronie wkładek zgryzowych 
znajdują się niewielkie wgłębienia, podobne 
do piłeczki golfowej, które zapewniają lepsze 
przyleganie do powierzchni okluzyjnych szczęki 
górnej. Dwie wkładki zgryzowe mają kształt lekkiego 
klina, który zapewnia skuteczne podparcie zgryzu.

RehaSplint może być również stosowany jako 
urządzenie diagnostyczne, jeśli jest skuteczny jako 
szyna lub szyna relaksacyjna. Jeśli u pacjenta nastąpi 
znaczące złagodzenie objawów CMD, a zwłaszcza 
zmniejszenie bólu, można założyć, że nowe ułożenie 
dolnej szczęki w pozycji nerwowo-mięśniowej 
powoduje rozluźnienie mięśni. 

Jeżeli RehaSplint pomaga pacjentowi w osiągnięciu 
pozycji nerwowo-mięśniowej, znalezioną pozycję 
należy utrwalić za pomocą rejestracji zgryzu, a 
następnie poddać ją analizie modelowej. 



MODELE
RehaSplint jest przeznaczony do stosowania w uzębieniu 
dorosłych. Szyna CMD łagodzi dyskomfort i może znacznie 
zmniejszyć ból mięśni.

RehaSplint Hard (≈60 Shore A)
• Silny bruksizm
• Dla osób intensywnie chrupiących i prasujących
• Uniknięcie utraty struktury zęba
• Zatrzymuje aktywność mięśni parafunkcyjnych
• Brak ostrych krawędzi i narożników

RehaSplint Medium (≈50 Shore A)

RehaSplint Soft (≈40 Shore A)

• Zalecane dla 90% klientów
• Natychmiastowa pomoc w przypadku skarg CMD
• Brak ostrych krawędzi i narożników
• Zapewnia dobre wrażenia dotykowe, nawet przy 

dłuższym okresie noszenia
• Doskonały utwór na co dzień
• Profilaktyka w celu ochrony zębów 

• Pacjenci bardzo wrażliwi
• Podczas leczenia ortodontycznego
• Bruksizm dzienny
• Zaburzenia oddychania związane ze snem
• Bardzo wysoki komfort noszenia
• Podczas uprawiania sportu (golf, jazda na 

rowerze,...)
• Keine scharfen Kanten oder Ecken

(Miękkie szyny mogą zachęcać pacjentów, którzy już mają skłonność 
do bruksizmu, do częstszego zaciskania lub zgrzytania zębami. Jeśli 
masz wrażenie, że w ustach czujesz gumę do żucia, powinieneś przejść 
z trybu miękkiego na średni).

NOWA PRZYJEMNA SZYNA CMD
Tymczasowa szyna dentystyczna jest stosowana w celu 
natychmiastowego rozluźnienia mięśni żucia. Szyna 
w praktycznym, uniwersalnym opakowaniu może 
być używana natychmiast i pomaga w tymczasowym 
łagodzeniu dolegliwości związanych z CMD. Dzięki 
różnym twardościom (≈ 40, 50 i 60 w skali Shore‘a 
A) możliwe jest dostosowanie do różnych warunków 
fizjologicznych.

• Anatomicznie zoptymalizowane dopasowanie 
do normalnych rozmiarów szczęk 

• Nie zawiera BPA, lateksu i środków 
zmiękczających 

• Natychmiastowa pomoc dla pacjentów z CMD 

• Kompensacja wczesnych kontaktów 
okluzyjnych 

• Odpowiednie dla osób z poważnym 
bruksizmem 

• Terapia bólu spowodowanego napięciem 
mięśni układu ruchowego narządu żucia

Biokompatybilne tworzywo sztuczne bez 
plastyfikatorów

Strukturalna powierzchnia 
zapewniająca lepszą 

przyczepność  Klinowe nakładki okluzyjne dla 
skutecznego wsparcia okluzji

zaokrąglone krawędzie

SYNDROM CMD

Artykuł Opis Numer zamówienia Cena (brutto)

RehaSplint Hard RS 200 98,80 zł

RehaSplint Medium RS 201 98,80 zł

RehaSplint Soft RS 202 98,80 zł

Na życzenie chętnie prześlemy Państwu nasze ceny. 
do Ciebie. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT, bez 
kosztów wysyłki. Urządzenie RehaSplint jest dostarczane w 
pudełku ochronnym.
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Typowe objawy zespołu CMD
Ból głowy

Ból mięśniowy
stwardniałe mięśnie

Ból barku
Ból pleców Trudności z 

połykaniem

Ból stawu 
skroniowo-

żuchwowego
Naciskanie lub 

zgrzytanie zębami


