
• Forskellige farver

• Fire forskellige typer

• Fremstilles også med logo eller navnemærke

TANDBESKYTTERE
Individuelt fremstillede tandbeskyttere



INDIVIDUELT FREMSTILLEDE TANDBESKYTTERE

Fordele, funktion og indikationer

Junior Standard Elite Professionel

Ishockey √ √ √ √

Hockey √ √ √

Fodbold √ √ √

Håndbold √ √ √

Amerikansk fodbold √ √ √ √

Basketball √ √ √

Skateboarding √ √

Kampsport √ √ √

Mountainbiking √ √

Type og anvendelse

Type Indikationer Lag Mulighed for flere farver Logo etc.

Junior Enkel skinne til børn og unge, til brug ved alm. sport uden hård 
kontakt. Kræver kun aftryk af overkæbe.

1 lag

Standard Universel skinne til beskyttelse ved alle typer sport. Kræver kun 
aftryk af overkæbe. 

2 lag √ √

Elite Skinne med okklusionsrelief på undersiden, hvilket sikrer korrekt 
okklusion. Kræver aftryk af overkæbe, underkæbe og sammenbid. 

3 lag
√ √

Professionel Skinne med hård frontplade til maksimal beskyttelse ved hård 
kontaktsport. Kræver kun aftryk af overkæbe.

3 lag
√ √
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Forebyggelse af sportstraumer
Sport er sjovt og sundhedsfremmende.

I flere sportsgrene er det dog fornuftigt 

at beskytte sine dyrebare tænder mod 

traumer. Hvert enkelt tandsæt er unikt og 

fortjener en individuel  løsning. En individu-

elt fremstillet tandbeskytter er til enhver tid 

at foretrække mht. til pasform og komfort, 

sammenlignet med en standardfremstillet 

model forhandlet i f.eks. en sportsforretning.

Individuelt fremstillede  
tandbeskyttere
Sportsfolk og sportsklubber bør lade deres 

tandbeskyttere fremstille  i samråd med en 

tandteknisk fagperson. Tandbeskytteren fra 

Elysee Dental er fremstillet af CE-certifice-

rede materialer af høj kvalitet på baggrund 

af individuelle tandaftryk. Tandbeskytteren 

fås i forskellige farver og kan forsynes med 

eventuelt logo eller navn. Tandbeskytteren 

er som oftest placeret i overkæben. 

Hvilke sportsgrene
Det er især vigtigt at anvende en tandbe-

skytter, når man deltager i følgende sports-

grene: (is)hockey, indendørs- og udendørs 

fodbold, kampsport, håndbold, basketball, 

rugby og vandpolo. 

Det er også tilrådeligt at anvende en tand-

beskytter, hvis man står på skateboard, 

rulleskøjter eller kører på mountainbike. 

Typer
Tandbeskytteren fås i fire forskellige varian-

ter: Junior, Standard, Elite og Professionel.


