VELDHOCKEY & BOXEN

de n t a l

Van alle eerdergenoemde sporten zijn veldhockey en
(kick)boxen de disciplines waarin de afgelopen jaren onafgebroken is geïnvesteerd in kennis en kunde, om voor
die takken van sport iets toe voegen aan de conventionele
gebitsbeschermer.

gebitsbescherming

WAAROM JE KOSTBARE GEBIT
OP HET SPEL ZETTEN?

Uniek van onze beschermers voor veldhockey, is dat bij
een volwassen gebit, een extra ´lijst´ of ´bumper´ vervaardigd kan worden onder de boventanden, die ervoor
zorgt dat de beschermer meer van de ondertanden beschermt. Omdat deze sporters te maken hebben met extreem harde raakvlakken (stick, bal, medespeler) die tegen
het gelaat kunnen komen, dient dit als extra bescherming
bij bijvoorbeeld een tip-inn. (HockeyProPLUS©)

Voor boxers wordt een andere gebitsbeschermer gemaakt.
Omdat veelal sterke en harde slagen het gelaat kunnen raken, wordt er bij het vervaardigen van een gebitsbeschermer voor boxers meer gelet op slagabsorptie en krachtverdeling door meerdere lijsten in de beschermer. De beschermer is zo gevormd, dat het kaakgewricht wordt ontlast,
waardoor een knock-out situatie minder snel optreedt.
Een extra gripje aan de binnenkant van de beschermer
waar de sporter geen last van heeft tijdens het sporten kan
worden vervaardigd, zodat de coach aan het einde van een
ronde de beschermer gemakkelijk uit kan nemen, zonder
ver in de mond van de vermoeide sporter te moeten komen, of het tandvlees te beschadigen. (BoxingProPLUS©)
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PRESENTATIES & HAPDAGEN
Voor sportclubs die interesse hebben in het houden van
een presentatie over gebitsbescherming of het laten organiseren van hapdagen op de club kunt u contact opnemen
met ons.

dentalPro gebitsbescherming is een onderdeel van

VERSCHILLEN IN GEBITSBESCHERMERS

VERSCHILLENDE KLEUREN

WAT JE NIET WILT WETEN

Er zijn diverse soorten gebitsbeschermers op de markt. De
bekendste zijn de voorgevormde gebitsbeschermers die je
op maat moet knippen, en de Boil&Bite gebitsbeschermers
waar je na verwarming in water op dichtbijt. Deze zijn
goedkoop, maar passen slecht en kunnen daardoor min
of meer vrij in de mond bewegen, waardoor ze ook onvoldoende bescherming bieden. De sporter moet de gebitsbeschermer met zijn tong op de plaats houden en wordt
daardoor gehinderd in het leveren van topprestaties.

Allerlei kleuren of kleurcombinaties zijn verkrijgbaar voor
iedere uitvoering. Je kunt een keuze maken uit een assortiment van 15 kleuren, of een gebitsbeschermer uitgevoerd in 2,3 of 4 kleuren naar keuze laten vervaardigen.
Een gebitsbeschermer in je eigen clubkleuren is mogelijk,
maar ook in lavakleuren, confetti-, zebra-, goud- of zilvervlokken, regenboog- of camouﬂagekleuren. Ook bestaat er
de mogelijkheid om je gebitsbeschermer te verfraaien met
bijvoorbeeld een diamantje.

Uit onderzoek is gebleken dat schade tijdens trainingen
meer voorkomt dan tijdens wedstrijden, en dat er jaarlijks
meer dan 900 verwondingen voorkomen in Nederland. Ook is gebleken dat slechts 43% van alle sporters
consequent een gebitsbeschermer draagt, en in de meeste
gevallen deze pas aanschaft nadat een ongeval heeft
plaatsgevonden.

Boil&Bite

dentalPro gebitsbeschermer

WAAROM EEN INDIVIDUEEL VERVAARDIGDE,
GELAMINEERDE GEBITSBESCHERMER
Voor goede bescherming van tanden, kiezen en kaken
(en zelfs het verminderen van hersenletsel) is het belangrijk dat een gebitsbeschermer goed past. Een individueel
vervaardigde, gelamineerde gebitsbeschermer wordt vervaardigd op het model van je gebit, dat na het maken van
afdrukken (happen) verkregen wordt. Door het vervaardigen van de beschermer in meerder lagen (minimaal 2),
beschermt deze optimaal. Een laag die aansluit op je tanden zorgt voor een goede pasvorm en comfort. De andere
lagen zorgen voor een goede slagabsorptie en verdeling
van krachten. Deze gebitsbeschermers bewegen niet in
je mond, maken het mogelijk om vrij te ademen en verstaanbaar te communiceren. Er is voor elke contactsport
een bepaalde gebitsbeschermer.

Helaas is tandletsel blijvend, want tanden en kiezen genezen nooit. De tandarts zal daarom veel moeite
moeten doen om ze te herstellen. Hoeveel zorg hij daaraan ook besteedt, je blijft altijd met littekens zitten, voor
de rest van je leven.

VERSCHILLENDE TYPES
Voor elke sport is er een zeer betrouwbare en effectieve
oplossing. We maken onderscheid tussen:
Sporten waarbij slagen of contact met
een groot oppervlak een risico vormen voor het gelaat. (bijv. handbal,
worstelen, waterpolo, basketbal,
judo)

Een goede gebitsbeschermer is niet goedkoop, maar het
herstellen van je tanden en kiezen is veel en veel duurder.
En bedenk nogmaals; je tanden worden na een ongeval
nooit meer zo mooi als voorheen!

Sporten waarbij extreem harde en
kleine raakvlakken het gelaat kunnen
raken. (bijv. ijshockey, veldhockey,
polo, kickboxen)

Sporten waarbij extreem harde en
kleine raakvlakken het gelaat kunnen
raken. (bijv. ijshockey, veldhockey,
polo, kickboxen)

DE SPECIALIST
Een door ons vervaardigde gebitsbeschermer is gemaakt
met persoonlijke zorg, van afdruk tot plaatsen, en nazorg.
Er zijn verschillende uitvoeringen voor diverse sporten en
zelfs per sport zijn we in staat elke gebitsbeschermer aan
te passen aan je persoonlijke wensen. Tijdens het sporten
heb je van een goede gebitsbeschermer geen enkele last.

Indien weinig ruimte in de mond voorhanden is (bij kinderen) worden dunnere lagen vervaardigd per sport.
Alle types van gebitsbescherming kunnen een aantal
keren aangepast worden aan de veranderende positie van elementen.

Foto: Mijke van Griensven, kampioen Zuid Nederland 2006, tot 57 kg

