
Precyzyjne ochraniaczne
wykonywane w kilku krokach.

  
Konsultacje z lekarzem

 

 

 
Pobranie wycisku

  

 Wykonanie ochraniaczy
    

 Dopasowanie i kontrola
   

 

Indywidualnie wykonane ochraniacze 
pasują idealnie! Podczas uprawiania 
sportu zęby dolne są dodatkowo 
stabilizowane.

-

Szczególnie komfortowe

 
 

Higieniczne
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Innowacyjna konstrukcja
Pierwszy materiał do termoformowania posiadający dwa różne stopnie twardości.

 
 

Możliwość kombinacji
2

Absorbujące uderzenia
4

-
 

 

Wysoce efektywne
3

www.scheu-dental.com

Bezpieczny, idealny ochraniacz sportowy  

BIOPLAST®

W zalezności od rodzaju sportu i aktywności 
fizycznej Twój lekarz doradzi optymalny 
ochraniacz Tobie lub Twojemu dziecku.

Wycisk górnej szczęki stanowi bazę do 
wykonania ochraniacza.

Precyzyjne ochraniacze są wykonywane 
indywidualnie w laboratorium. Przykrywają 
górny łuk zębowy oraz posiadają delikatnie 
zaznaczone zęby dolne. 

Dopasowanie szyny jest regularnie kontrolo-
wane i korygowane przez Twojego lekarza 
jeśli pojawi się potrzeba.

Do czyszczenia wystarczy 
proszek CETRON, szczoteczka 
i pasta do zębów 

Energia uderzenia jest absorbowana
elastycznie i oddawane z mniejszą 
wartością z opóżnieniem.

Korzystanie z ochraniaczy 
zdecydowanie redukuje 
ryzyko uszkodzenia policzków, 
zębów, szczęk i stawu 
skroniowo-żuchwowego

Ocharniaczne można stosować 
także w połączeniu z leczeniem
aparatami stałymi. 
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Dystrybutor Scheu-Dental w Polsce: 
Denon Dental Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 49 05-520 Konstancin-Jeziorna
tel. 22 717 58 70 www.dental.pl
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BIOPLAST
Co to jest?

-

 

-

Na każde wyzwanie
3 typy ochraniaczy sportowych

BIOPLAST® MASTER
  
 
  

 

BIOPLAST® XTREME 

-

BIOPLAST® XTREME PRO
  

 
 
 
  

„Uprawianie wielu dyscyplin sportowych 
wiąże się z ryzykiem uszkodzenia zębów 
i przyzębia.”

 

·  sprawdzony, dwuwarstwowy 
  ochraniacz do stosowania podczas 
  uprawiania rekreacyjnego sportów 
· dwuwarstwowa konstukcja laminatowa 
  zapewnia najlepszą ochronę i komfort
· 10 dostępnych wersji kolorystycznych

·  zintegrowane wzmocnienie 
   w obszarze zębów przednich
· stworzona do sportów kontaktowych, 
  chroni przed uderzeniami
· dwuwarstwowa konstrukcja laminatowa 
  zapewnia najlepszą ochronę i komfort

·  zintegrowane wzmocnienie 
   wraz z twardoelastycznym 
  dodatkiem w obszarze zębów 
   przednich
·  trzywarstwowa struktura materiału 
   zapewnia maksymalną ochronę 
   i komfort
·  do profesjonalnego zastosowania 
   przy sportach kontaktowych 
   z zastosowaniem specjalnej 
  strefy, która dystrybuuje siłę 
  uderzenia na większy obszar

BIOPLAST to wysokiej jakosci etylenowy 
octan winylu (EVA) o pierwszorzędnej 
absorpcji i doskonałej elastyczności przy 
zachowaniu ekstremalnie niskiej wagi.

Ochraniacze na zęby BIOPLAST stosowane 
przy sportach ekstremalnych są wykonywane
 indywidualnie dla Ciebie we współpracy technika 
dentystycznego i lekarza. Gwarantują osobistą
 ochroną zębów niezbędną przy uprawianiu 
wszystkich sportów.


