
• Laaja värivalkoima
• Vaihtoehdot eri lajeille
• Myös joukkueen logolla

HAMMASSUOJAT 
YKSILÖLLISET JA TURVALLISET 



Urheilutraumojen ehkäisy
Tietyissä urheilulajeissa on järkevää käyttää 
hammassuojaa. Yksilöllisesti valmistettu 
hammassuoja on istuvuuden ja mukavuuden 
kannalta ylivoimainen ratkaisu. 

Yksilöllinen hammassuoja
Urheilijan tai koko urheiluseuran on järkevää 
valmistuttaa hammassuojansa hammaslää-
kärin ja teknikon välityksellä. 

Elysee Dental tarjoaa lukuisia vaihtoehtoja, 
jotka on valmistettu korkealaatuisista CE - 
sertifioiduista materiaaleista. Hammassuojaa 
voi tarvittaessa lisäksi muokata itse. 

Hammassuojat voidaan valmistaa erivärisistä 
ja -paksuisista materiaaleista. Haluttaessa 
niihin voidaan merkitä esimerkiksi joukkueen 
logo. Hammassuoja valmistetaan yläleuan 
hampaiden päälle. 

Jokaiseen lajiin sopiva vaihtoehto
Hammassuojan käyttö on suositeltavaa 
esimerkiksi seuraavissa urheilulajeissa: 
jalkapallo, jääkiekko, eri taistelulajit, koripallo, 
käsipallo ja vesipallo.
Se suojaa hampaita kolhuilta ja traumoilta 
sekä ehkäisee aivotärähdyksiltä esimerkiksi 
rullalautailussa, luistelussa ja maastopyöräi-
lyssä.

Junior Senior Standard Senior Elite Professional

Jääkiekko √ √ √

Lentopallo √ √ √

Käsipallo √ √ √

Koripallo √ √ √

Judo √ √

Vesipallo √ √ √

Skeittailu √ √

Hiihto √ √

Jalkapallo √ √ √

Nyrkkeily √ √ √

Thai-nyrkkeily √ √ √

Karate √ √ √

Polo √ √ √

Maastopyöräily √ √

Vaihtoehdot:
Saatavana neljä eri vaihtoehtoa 
• Junior • Senior Standard • Senior Elite	 •	Professional

Valintataulukko lajin mukaan:

Kerrospaksuus Käyttöalue Ominaisuudet

Junior Yksi kerros (4 mm) Lapset & nuoriso Läpikuultava tai 
värillinen

Senior Standard Kaksi kerrosta (3 + 2 mm) Yleiskäyttöön

Senior Elite Kaksi kerrosta (3 + 3 mm)
Etualueella inkisaalisuoja

Taistelulajit

Professional Kaksi kerrosta (3 + 3 mm)
kova etualue

Taistelulajit (kilpailu) Voidaan merkitä 
tekstillä tai logolla

Läpinäkyvä kerros voi olla joko 2, 3 tai 4 mm paksu. Värilliset kerrokset ainoastaan 3 mm.
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OMINAISUUDET, EDUT JA KÄYTTÖALUEET
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