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3.1. Charakterystyka grupy badawczej

1) Pacjentka (P)
,
odczucie dzwonienia w uszach,
konsultacja u specjalisty: lekarz pierwszego kontaktu, lekarz stomatolog, lekarz protetyk
2) Kobieta (K)
, ograniczona
odczucie dzwonienia w uszach
konsultacja u specjalisty: brak
3)
skroniowo
3.2. Metodyka badania

obojczykowo
w protokole badawczym:
1. SS - stanie swobodne
2. S 3. ZF - zwarcie funkcjonalne
4. ZK - kontrolowane zwarcie funkcjonalne
5. P - p
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EVALUATION OF TEMPOROMANDIBULAR DISORDERS IN
BIOELECTRICAL ACTIVITY ASPECT
The aim of the study was an electromyography assessment and comparison of stomatognatic
suffers from differential intensity of temporomandibular disorders (TMD) and the another
eclare
symptoms
of
TMD.

