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Není chránič jako chránič!
Chrániče chrupu Playsafe přesně sedí na zubech, jsou bez pohybu, 
dovolují volné dýchání a po krátké době adaptace umožňují 
normální mluvení. Běžně dostupné chrániče chrupu  nesedí přesně 
a při sportu se obvykle pohybují, případně padají nebo překážejí. 
Správně konstruovaný chránič chrupu musí splňovat  podmínku 
ochrany horních zubů včetně celé horní čelisti, a tím umožňuje 
sportovcům předcházet vzniku vážných úrazů. Na první 
mezinárodní konferenci o zubních biomateriálech Dr. J. Park 
informoval, že dříve běžně dostupné chrániče chrupu poskytují 
falešný pocit ochrany, jekož nebezpečí tkví v nefunkčnosti takové 
ochrany  když sportovec během sportovního výkonu prokousne 
                                        stávající měkký              materiál chrániče.  

         PLAYSAFE             běžný chránič zubů
Naproti tomu chránič chrupu Playsafe obvykle vrstvený a vyráběný 
s velkou přesností na základě otisku sejmutého v zubní ordinaci, 
poskytuje 10 krát větší ochranu, než běžně dostupný chránič, a 
současně mnohem lépe pohlcuje vyšší žvýkací tlak.

PLAYSAFE
chránič chrupu
2 až 3 vrstvy:

Krycí pružná vrstva,
barevná nebo 
transparentní (2-4 mm)

Tvrdá výztuha (0,8 mm)
light-pro  a  heavy-pro

Vnitřní pružná vrstva, 
pouze transparentní (2 mm)

Nárazový kyvadlový test

Přenos síly nárazu 
vyjádřený v procentech

Síla nárazu:
500/350/250 N 
(viz. diagram)

Silikon

Zapisovač pohybu

druhy PLAYSAFE, 
ochrana Vašich zubů pro každý sport 
       

PLAYSAFE heavy-pro, 
3 vrstvy s tvrdou výztuží pro:
lední hokej     pozemní hokej      squash
polo           kolečkové brusle  kickbox
karate             rugby
Pro extrémě náročné sporty, při kterých 
může být bodovým úderem poškozena 
čelist

PLAYSAFE light-pro, 
3 vrstvy, při stísněných podmínkách 
v ústech (např.: děti), pro:
lední hokej     pozemní hokej     squash
polo                kolečkové brusle  kickbox 
karate            rugby
Pro extrémě náročné sporty, při kterých 
může být bodovým úderem poškozena 
čelist

PLAYSAFE medium,
2 vrstvy, pro:
box                 cyklistika           basketbal
fotbal             judo                    zápas
jezdectví        házená                 
vodní polo     motocros 
Pro sporty, kde hrozí úder velkou plochou 
na čelist

PLAYSAFE light, 
2 vrstvy při stísněných podmínkách v 
ústech, pro: 
Stejné sporty, jako PLAYSAFE medium
PLAYSAFE light poskytuje dodatečnou 
Ochranu pro ostatní zuby, při sportech, 
Kde se např.: používá ochranná přilba.

Běžný chránič
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Přenos
 síly

Proč si nechat 
zhotovit sportovní 
chránič chrupu?
Podle odhadů Americké 
dentální společnosti se 
používáním sportovních 
chráničů chrupu  
každoročně předejde 
nejméně 200 000 úrazům 
zubů.
Národní nadace pro mladé sportovce odhaduje, že víc než 
5 milionů zubů je každoročně poškozeno při nechráněných 
sportovních aktivitách juniorů v USA.


