
• In diverse kleuren leverbaar

• Vier verschillende uitvoeringen

• Ook met clublogo leverbaar

ELYSEE DENTAL
Gebitsbeschermers op maat



GEBITSBESCHERMERS OP MAAT
Voordelen, eigenschappen en indicaties

Junior Senior Standaard Senior Elite Professioneel

Hockey √ √ √

Voetbal √ √ √

Handbal √ √ √

Korfbal √ √ √

Judo √ √

Waterpolo √ √ √

Skateboarden √ √

Skiën √ √

Rugby √ √ √

Boksen √ √ √

Thai-/Kickboksen √ √ √

Karate √ √ √

Polo √ √ √

Mountainbiken √ √

Uitvoeringen, types en toepassingen

Type Dikte en laagopbouw Indicaties Bijzonderheden

Junior Enkellaags (4 mm) Kinderen & 
jongvolwassenen

Transparant* of in
één kleur**

Senior Standaard Dubbellaags (3 + 2 mm) Universeel

Senior Elite Dubbellaags (3 + 3 mm)
plus incisale fixatie onderfront

Vechtsporten 
(recreatie)

Professioneel Dubbellaags (3 + 3 mm) en 
voorzien van harde frontplaat

Vechtsporten 
(wedstrijd)

Kan worden voorzien  
van logo, merk, etc.

 * De transparante laag kan in 2, 3 of 4 mm dikte worden uitgevoerd.  
** De gekleurde lagen zijn alleen in 3 mm dikte beschikbaar.

Leverbaar in 25 kleuren:
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Preventie sporttraumata
Sporten is leuk en sporten is gezond. 

Echter bij bepaalde contactsporten is 

het verstandig om het kostbare gebit te 

beschermen tegen traumata. Elk gebit is 

uniek en verdient maatwerk. Een op maat 

gemaakte gebitsbeschermer is superieur 

qua pasvorm en draagcomfort ten opzichte 

van een ‘bitje’ uit de sportzaak.

Op maat gemaakte gebitsbeschermers
Verstandige sporters en sportclubs laten hun 

gebitsbeschermers individueel aanmeten 

door de tandarts of tandprotheticus.  

De gebitsbeschermers van Elysee Dental 

worden, op basis van een individuele 

gebitsafdruk, vervaardigd uit hoogwaardige, 

CE-gecertificeerde materialen. 

De gebits beschermers van Elysee Dental 

hebben een perfecte pasvorm en geven 

een uitstekende bescherming. De gebits-

beschermers kunnen in diverse kleuren 

worden geleverd en eventueel worden ge-

individualiseerd met een clublogo. Gebits-

beschermers worden over het bovengebit 

geplaatst.

Bij welke sportactiviteiten
Het dragen van gebitsbeschermers is 

uiterst zinvol bij de beoefening van de 

 volgende sporten: veld- en ijshockey, 

zaal- en veldvoetbal, vechtsporten, korfbal, 

handbal, basketbal, rugby en waterpolo. 

Daarnaast is aan te raden om een gebits-

beschermer te dragen bij skateboarden, 

rolschaatsen en mountainbiken.


