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Snorkefri med det samme
Snorkeskinner

SERVICENUMMER
36 95 03 86

The Moses®
Komplet pris

Til behandling af snorken og obstruktiv

søvnapnø.

OSS skinne
Komplet pris

OSS-skinnen er udviklet hos Odense

Universitetshospital. Den er fremstillet

individuelt, så den er komfortabel og

passer præcist til hver enkelt patient.

Silensor-sl
Komplet pris

Den nye Silensor-sl er lavet helt i plast

og bliver leveret med udskiftelige

hængsler, som gør det muligt at

justere protrusionen. Skinnen er meget

konfortabel at bære.

For yderligere informationer, kontakt venligst vores tekniske support. Du kan også besøge os på vores hjemmeside, hvor du kan downloade alle vores
informationsbrochurer.

DD DENTAL GmbH
Hærvejen 9, Bov
6330 Padborg



Beskyttelse

Aftryk, Klar, Afsted!
Mouthguard - Den perfekte tandbeskyttelse til fritid, sport, træning eller konkurrence.
Afhængigt af sport og alder, er der forskellige typer af modeller at vælge imellem:

Signature® Mouthguard fås i 13 farver og 6 farvekombinationer.

ensfarvede

sort

neon-grøn

neon-gul

blå

gul

neon-rød

orange

pink

hvid

rød

grøn

lila

transparent

tofarvede

gul / sort / gul

hvid / blå / hvid

rød / blå / rød

trefarvede

sort / rød / gul

blå / hvid / rød

rød / grøn / blå

Junior
Til børn og unge op til 16 år.

Senior
Til voksne, velegnet til næsten alle typer amatørsport såsom

håndbold, basketball, fodbold, skateboard, inline skating, etc.

Elite
Til boksere og andre kampsport som karate, judo etc. (med

blød indlæg for en bedre stødabsorbering).

Professional
Til professionelle sportsgrene som, f.eks. hockey, ishockey,

rugby, polo etc. (med hårdt indlæg til beskyttelse af

fortænderne).
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