Welke kleur past bij jou?
De beschermers zijn in meerdere
kleuren verkrijgbaar:
Transparant

Lichtblauw

Paars

Wit

Roze

Zilver

Rood

Groen

Turquoise

Zwart

Geel

Bordeaux rood

Blauw

Goud

Oranje

Neon groen

Neon rood

Fluorescerend
Neon geel

Er zijn ook kleurencombinaties mogelijk met 2 kleuren,
3 kleuren en 4 kleuren*

Tandletsel

Kleurenmix*
Confetti

Zebra

Silver-flakes

Lava

Rainbow

Gold-flakes

Lava-strip

Camouflage

Tiedye

Camouflage-strip

een levenslang probleem!

Glitters*
Zilver

Blauw

Groen

Goud

Rood

Glittermix

*T
 egen meerprijs leverbaar. Enkelvoudig en fluorescerend gekleurde
gebitbeschermers leverbaar tegen standaard tarief. Kijk voor meer
informatie op onze website www.gebit.nl.

Vraag uw tandarts naar de juiste gebitsbeschermer.
Vindt u hierboven geen naam, mailt u dan naar SPTL,
info@gebit.nl of kijk op www.gebit.nl voor meer info.

Draag
daarom een
gebitsbescher
mer
tijdens het
sporten!

Een bitje voor iedereen:
Melkgebit
Melktanden moeten letselloos kunnen wisselen.
De Junior Standaardbeschermer blijft goed zitten
totdat de grote snijtanden doorkomen.

Gebitsbeschermer geschikt
voor alle risicosporten

Wisselgebit
Bij een bitje voor de wisselfase is ruimte uitgespaard
voor de tanden en kiezen die als eerste zullen
wisselen. Het is onverstandig om voor een, zeer
kwetsbaar, wisselgebit een simpel bitje uit de winkel
te gebruiken. SPTL geeft een volledig jaar garantie op
de pasvorm.

Gebitsbeschermers van SPTL zijn naast
rugby natuurlijk ook geschikt voor:
• Hockey
• Waterpolo
• IJshockey
• Handbal
• Voetbal
• Mountainbiken
• Skeeleren
• Onderwaterhockey
• Full contact sporten

Beugelbekkies
Als je een beugel hebt moet je gebit qua stand
kunnen veranderen. In ons luxe bitje is daarom
ruimte uitgespaard waardoor het bitje tijdens de
beugelperiode blíjft passen. Een alternatief is een
boil-and-bite-bitje voor beugels; vraag hiernaar
op een hapdag. Tip: neem je bitje mee naar elke
controle bij de orthodontist of tandarts.

Uitgewisseld gebit of klaar met beugelen
Bij een bitje voor uitgewisseld gebit is rekening
gehouden met een spalkje (draadje achter je
voortanden), diepe ondersnijdingen en persoonlijke
wensen: optimale pasvorm.

Doelen Sport Preventie TandLetsel (SPTL):

SPTL-gebitbeschermers voor elke risicogroep en -sport, in diverse
uitvoeringen:

• Het bevorderen en promoten van het dragen van
gebitbeschermers;

Type beschermer

• Ondersteuning risicosportorganisaties /
-verenigingen;
• Voorlichting / informatieverstrekking m.b.t. preventie
tandletsel.

• Junior Standaard
• Junior Luxe

Geschikt voor

melkgebit ± 5-7 jaar
wisselgebit ± 7-13 jaar / beugels /
uitgewisseld gebit
• Luxe Senior (met luchtkamer)
uitgewisseld gebit
• Harde Buitenkant (met luchtkamer) uitgewisseld gebit
• Professioneel
uitgewisseld gebit / fullcontactsporten (boksen, rugby, ijshockey)

Gebitbeschermers van SPTL, de extra’s
• voorzien van naam en telefoonnummer (m.u.v. de junior
standaard beschermer);
• verkrijgbaar vanaf € 40,00;
• geleverd met opbergdoosjes en factuur voor
zorgverzekeraar.

