Catalogus
Protectie & Therapie

• Uitgebreid productaanbod
• Versterkte uitvoering
• Ook voor verzekerde zorg

Whole You™ Mandibulair Repositie apparaat (MRA)
Nederland heeft een geschat aantal van zes miljoen snur-

dagelijks ervaren. Met de Whole You™ MRA kunt u als tan-

kers. Bij de één gebeurt dit af en toe en wordt het niet als

darts een belangrijke rol spelen in het oplossen van deze

vervelend ervaren, maar het aantal Nederlanders waarbij,

problematiek.

met name de partner het snurkprobleem als zeer storend
ervaart, groeit elk jaar. Bij meer dan vier miljoen snurkers is

Producten

het snurken een chronisch probleem. De onrustige slaap

Whole You™ heeft zes verschillende MRA’s waaruit een keuze

gaat bij deze snurkers vroeg of laat een nadelige invloed

gemaakt kan worden. Elke MRA heeft zijn unieke functie, zodat

uitoefenen op de gezondheid van deze personen.

voor elk type patiënt een passende oplossing mogelijk is. Zo is
er bijvoorbeeld voor patiënten die bruxeren een Respire met

Slapeloosheid, concentratieverlies, vermoeidheid en hoofd-

laterale bewegingsmogelijkheid. Naast deze zes keuzes is het

pijn zijn enkele gevolgen die kunnen ontstaan als de slaap

mogelijk om de Respire met bijvoorbeeld knopankers en elast-

wordt verstoord door snurkproblematiek. Ook in uw patiën-

ieken en een anterieure heuvel uit te breiden. Op deze manier

tenbestand zullen veel patiënten zijn die deze ongemakken

creëert u een maatwerk MRA voor al uw patiënten.

Productoverzicht
Aanbevolen MRA per patiëntindicatie

Patiëntindicatie

Moet de mond
kunnen openen en
sluiten

Grotere tong

Knarser of TMD
klachten

Smalle mond

Aanbevolen
functie van

Blue+
Respire Blue EF+

Pink
Respire Blue+

Respire Pink EF

Respire Pink EF Micro

Respire Pink

Respire Pink Micro

de MRA
Een duoblok MRA
biedt de mogelijkheid om de mond
vrij te openen en te
sluiten.

Geeft meer
tongruimte

Geeft de
mogelijkheid voor
klemmen en
articuleren

Kleinere
scharnierarmen
voor betere
adaptatie

Speciaal aanbevolen: Deze MRA is speciaal gemaakt voor dit type patiënt.
Aanbevolen: Deze MRA is ook geschikt voor dit type patiënt indien niet wordt gekozen om de speciaal aanbevolen MRA te gebruiken.

Beetbepalen

Slaapapneu

Het vervaardigen van een goed passende MRA valt en staat

Whole You™ MRA’s zijn ook geschikt voor behandeling van

met een juiste beetbepaling. Wij raden u voor deze registra-

patiënten met lichte tot matige slaapapneu. Indien u deze

tie het airway metrics systeem aan voor het beste resultaat.

groep patiënten wilt behandelen, neemt u dan contact op

Naast een gemakkelijke procedure voor u als behandelaar,

met één van onze accountmanagers.

biedt de beetregistratie met het airway metrics systeem het
voordeel dat de patiënt direct het resultaat in snurkniveau

Productcatalogus

merkt. Dit besef zal zeker een voordeel zijn voor een goede

Voor uitgebreide informatie over de mogelijkheid en

acceptatie van de behandeling en de MRA.

toepassing verwijzen wij naar onze Whole You™ productcatalogus welke u bij onze marketingafdeling kunt opvragen.

• In diverse kleuren leverbaar
• Vier verschillende uitvoeringen
• Ook met clublogo leverbaar

Gebitsbeschermers op maat
Voordelen, eigenschappen en indicaties
Preventie sporttraumata

handbal, basketbal, rugby en waterpolo. Daarnaast is aan te raden om een gebits-

Sporten is leuk en sporten is gezond.

beschermer te dragen bij skateboarden, rolschaatsen en mountainbiken.

Bij bepaalde contactsporten is het verstandig om het kostbare gebit tegen
traumata te beschermen. Elk gebit is

Uitvoeringen, types en toepassingen

uniek en verdient maatwerk. Een op

Junior

Senior Standaard

Senior Elite

Hockey

√

√

√

fort ten opzichte van een ‘bitje’ uit de

Voetbal

√

√

√

sportzaak.

Handbal

√

√

√

Korfbal

√

√

√

Judo

√

√

Waterpolo

√

√

Skateboarden

√

√

dueel aanmeten door de tandarts of

Skiën

√

√

tandprotheticus. De gebitsbescher-

Rugby

√

√

mers van Elysee Dental worden, op

Boksen

√

√

√

basis van een individuele gebitsafdruk,

Thai-/Kickboksen

√

√

√

vervaardigd uit hoogwaardige, CE-

Karate

√

√

Polo

√

√

Mountainbiken

√

√

maat gemaakte gebitsbeschermer is
superieur qua pasvorm en draagcom-

Op maat gemaakte
gebitsbeschermers
Verstandige sporters en sportclubs
laten hun gebitsbeschermers indivi-

gecertificeerde materialen.
De gebitsbeschermers van Elysee
Dental hebben een perfecte pasvorm

Professioneel

√

√

√
√

en bieden een uitstekende bescherType

ming. De gebitsbeschermers kunnen
in diverse kleuren worden geleverd en

Dikte en laagopbouw

Indicaties

Junior

Enkellaags (4 mm)

Kinderen &
jongvolwassenen

geïndividualiseerd. Gebitsbeschermers

Standaard

Dubbellaags (3 + 2 mm)

Universeel

worden over het bovengebit geplaatst.

Senior

Dubbellaags (6 mm)

Hockey

Elite

Dubbellaags (6 + 3 mm)
plus incisale fixatie onderfront

Vechtsporten
(recreatie)

Professioneel

Dubbellaags (6 + 3 mm) en
voorzien van harde frontplaat

Vechtsporten
(wedstrijd)

eventueel met een clublogo worden

Bij welke sportactiviteiten
Het dragen van gebitsbeschermers is
uiterst zinvol bij de beoefening van de
volgende sporten: veld- en ijshockey, zaalen veldvoetbal, vechtsporten, korfbal,

*

De transparante laag kan in 2, 3 of 4 mm dikte worden uitgevoerd.

**

De gekleurde lagen zijn alleen in 3 mm dikte beschikbaar.

Bijzonderheden
Transparant* of in
één kleur**

Kan worden
voorzien van logo,
merk, etc.

Leverbaar in 25 kleuren:

Wit

Zwart

Geel

Oranje

Rood

Roze

Paars

Blauw

Zilver

Goud

Neon

Neon

Geel

Groen

Goud

Geel

Wit

Rood

Zwart

Rood

Rood

Blauw

Groen

Oranje

Roze

Paars

Zwart

Blauw

Blauw

Rood

Wit

Groen

met

met

met

met

met

met

Geel

Wit

Rood

Geel

Blauw

Blauw

glitters

glitters

glitters

glitters

glitters

glitters
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