
Bløde okklusalskinner resulterer efter sigende, ofte i en forstærk-

ning af tandskæren (bruxisme), idet det fleksible materiale kan

stimulere en natlig muskelaktivitet.

Hårde okklusalskinner, sammenlignet med bløde okklusalskinner 

viser derimod en statistisk signifikant reduktion af muskelaktivitet 

(1). Nogle patienter føler dog allerede små unøjagtigheder som 

ubehagelige.

Clear Relief™ løser dette problem ved at tilvejebringe en hård

okklusal overflade, og muligheden for at patienterne selv kan

justere denne.

Ved behandling af dysfunktion af kæbeleddet eller tænderskæ-

ren: Clear Relief™ okklusalskinner kan individuelt tilpasses til det 

valgte design. Nedenfor nævnes nogle af de vigtigste fordele ved 

Clear Relief™.

Kilde: (1) Okeson J.P. (1987). The effects of hard and soft occlusal splints on 
nocturnal bruxism – Journal of American Dental Association. Juni: 114(6)788-91.
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Præcis individuel pasform
På grund af den unikke sammensætning af Clear Relief™ kan 

patienter selv rette mindre uoverensstemmelser i pasformen 

og korregere bidet. Clear Relief™ skinnen skal lægges i varmt 

vand i ca. 1 minut, hvorefter patienten derefter bider sammen 

med let tryk. På denne måde bliver skinnen justeret til bidet og 

hærder igen når den afkøles. Det øger ikke kun komforten for 

patienten, men forkorter også behandlingstiden.

Undgå allergiske reaktioner 
Clear Relief™ er MMA-fri. Derfor er risikoen for en allergisk re-

aktion ekstremt lav. Samtidig fungerer det MMA-frie materiale 

uden stærke lugte, som kan opstå med konventionelle bidskinne 

materialer.

Reparation og tilpasning mulig
Hårdt og blødt væv ændrer sig over tid, hvilket kan påvirke pasformen 

af skinnen. For at afhjælpe denne situation, kan Clear Relief™ nemt 

rebaseres eller repareres i tilfælde af skader.

Styrke
Stabiliteten af Clear Relief™ er bedre end andre bidskinner, og brud-

styrken er høj. Herigennem holdes deformationer på et minimalt 

niveau.

Design
Udformningen af Clear Relief™ - okklusalskinner kan tilpasses af 

vores erfarne teknikere. Uanset mærke: Michigan, NTI, flad eller 

med bøjle: Clear Relief™ tilpasser sig dine individuelle behov.
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