Hapdag MHC-Boxmeer georganiseerd door:
Orthodontistenpraktijk Boxmeer
Op vrijdag 10 november 2017 (14.00 – 16.30 uur) in de praktijk (aanmelden voor 3-11)
Op maat gemaakte gebitsbeschermers geven u of uw kind de
perfecte mondbescherming!
Vanaf hockeyseizoen 2015-2016 is het dragen van een hockeybitje
verplicht. Letsel aan tanden, kiezen en kaken kan met een goede
mondbeschermer worden voorkomen of beperkt. Alle leden van
MHC-Boxmeer kunnen tijdens de hapdag, tegen een gereduceerd
tarief een bitje laten maken.
De voordelen van een op maat gemaakte gebitsbeschermer
Een op maat gemaakt bitje heeft een vele malen betere pasvorm
waardoor je beter kunt ademen, slikken en praten. Eenvoudige bitjes
uit de sportwinkel, zoals een boil-and-bite, moeten op een zeer hoge
temperatuur worden verwarmd waardoor deze te heet is in de mond
om goed te vervormen. Hierdoor krijgt het bitje niet de optimale
pasvorm, waardoor deze meestal niet lekker in de mond zit, uitvalt en
dus veel minder goed beschermt.
Hockeyers die nog volop aan het wisselen zijn of een beugel dragen,
kunnen ook tijdens deze dag een op maat gemaakte beschermer
laten vervaardigen.
Aanmelden Hapdag
Om je zo snel mogelijk van dienst te zijn verzoeken we je van te
voren via orthodontist@boxbeugel.nl aan te melden. Vermeld hierin je
clubnaam, voor- & achternaam, geboortedatum, BSN-nummer en
telefoonnummer.Wij nemen dan contact met u op om een tijdstip af te
spreken.

Speciale actieprijs voor de leden!
Op de hapdag hebben wij een speciale actieprijs voor het laten
maken van een individuele mondbeschermer. Deze zijn voor de onze
leden aan te schaffen voor € 50,-. Normaliter kost een op maat
gemaakte mondbeschermer variërend tussen de ± € 80,- en € 150,-.
Het bitje is inclusief opbergdoosje en voorzien van uw naam en
telefoonnummer. U ontvang een factuur bij het nemen van de afdruk.

Probeer deze te declareren bij uw zorgverzekeraar. Een aantal
zorgverzekeraars geven aanvullend een vergoeding. (Vergoeding
is afhankelijk van je polis, middels de code M61, ± € 24.20).
Betalen
Tijdens de hapdag kunt u alleen contant betalen, er is géén pin
aanwezig!
Bitjes klaar
Uw bitje kunt u afhalen in de praktijk. Levertijd is ± 3 weken. U wordt
gebeld wanneer u het bitje kunt ophalen in de praktijk.

Uitleg type mondbeschermers op maat:
Wisselgebit:
(± 7 - 12jr)
Als uw kind in de wisselfase zit kunnen wij een mondbeschermer
vervaardigen waarbij ruimte is uitgespaard in de beschermer. Aan de
hand van de afdruk kunnen wij zien welke tanden en kiezen als
eerste gewisseld worden, deze ruimte sparen wij uit in de beschermer
zodat de beschermer langere tijd blijft passen.
Uitgewisseld gebit:
(vanaf ± 12 jr)
Voor
sporters
die
zijn
uitgewisseld
vervaardigen
wij
mondbeschermers waarbij rekening wordt gehouden met een
eventuele spalk. Daarnaast houden wij rekening met persoonlijke
wensen.
Beugels?
Heeft uw kind slotjes dan vervaardigen wij een mondbeschermer
waarbij ruimte is uitgespaard voor het roteren van de tanden en
kiezen, zodat de beschermer ook blijft passen in de beugelperiode.

