
ЗАКРІПІТЬ ФОРМУ КАПИ 5 хв.
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ПЕРЕВІРТЕ ВСТАНОВЛЕННЯ

ВИТЯГНІТЬ КАПУ З ЛОТКА

ІНСТРУКЦІЯ 
ПО ВСТАНОВЛЕННЮ

Якщо капа встановлена неправильно, лоток і капа 
спадуть з верхніх зубів. Залиште капу у лотку та 
поверніться до Кроку 1.

• Вода • Дзеркало
• Цифровий таймер
• Мікрохвильова піч

• Кружка 
стандартного 
розміру, яка 

підходить для 
використання у 

мікрохвильовій печі
• Металева виделка

Спочатку ознайомтеся будь ласка
повністю з інструкцією 

ВАМ 
ЗНАДОБИТЬСЯ: 

Подивіться відео по 
установці: 

dentek.com/ultimate�t
посилання на відео 

по QR-коду

В УПАКОВЦІ:

• Формуючий лоток з капою

• Футляр

• Інструкція

3 хв. 30 с.

Сподіваємось, що Вам сподобається Ваша нова
зубна капа DenTek Максимальна.

Якщо Вам потрiбна допомога, будь ласка 
вiдвiдайте www.swisstrade.com.ua або 

зателефонуйте за тел.: 0 800 500 362 
з 8:00 до 17:00 в робочий час

Правильно Неправильно

A)  Зніміть футляр для зберігання та відкладіть в 
сторону.

B)  Переконайтеся, що синя капа надійно розташова-
на в білому лотку, натиснувши на 2 подушечки 
для прикусу.

C)  Синя капа буде залишатися в білому формуючому 
лотку до Кроку 8.

У мікрохвильовій печі доведіть воду в кружці (без 
формуючого лотка і капи) до сильного кипіння. 
Бульбашки повинні підніматися з дна кружки і 
розриватися на поверхні. Час, необхідний для 
доведення води до сильного кипіння, може коливати-
ся від 3 до 5 хвилин в залежності від потужності 
мікрохвильовки.

A) Для визначення правильної кількості води, 
помістіть формуючий лоток з капою в кружку і 
наповніть водою до лінії заповнення на ручці 
лотка (лоток і капа можуть плавати у воді).

B) Після того, як кружка наповниться, вийміть 
формуючий лоток з капою та відкладіть в 
сторону.

A) Помістіть формуючий лоток з капою у гарячу воду, 
при цьому синя капа повинна бути направлена 
донизу.

B) Переконайтеся, що синя капа занурена під воду 
(при необхідності використовуйте виделку), і 
зачекайте 3 хвилини 30 секунд.

C) Під час очікування, підготуйте дзеркало для Кроку 5.

Повільно відкрийте рот. Якщо капа встановлена 
правильно, лоток і капа залишатимуться надійно 
прикріпленими до Ваших верхніх зубів.

Обережно потягніть лоток і капу донизу, а потім 
вийміть.

A) Обережно вийміть формуючий лоток із капою з 
кружки і струсіть зайву воду.
За допомогою дзеркала помістіть формуючий 
лоток з капою у рот і, не кусаючи, посуньте його 
так, щоб центруюча планка на формуючому лотку 
торкалася центру Ваших передніх зубів.
Капа може бути гарячою, але вона дуже швидко 
охолоне.

B) Сильно прикусіть. Ваші зуби повинні глибоко 
заглибитися у капу. Потім м’яко натискайте 
протягом 3 хвилин.

Витягніть капу з лотка, повільно потягнувши за центр 
сполучної смуги, щоб капа вискочила.
ТЕПЕР ВАША ЗУБНА КАПА ГОТОВА ДО ВИКОРИСТАННЯ

СИЛЬНО ПРИКУСІТЬ. 
УТРИМУЙТЕ 3 ХВ.

ПОСУНЬТЕ ЦЕНТРУЮЧУ 
ПЛАНКУ ТАК, ЩОБ 
ВОНА ТОРКАЛАСЯ 
ЦЕНТРУ ПЕРЕДНІХ ЗУБІВ

СТРУСІТЬ 
ЗАЙВУ ВОДУ

3 хв.

ЯКЩО У ВАС ЗАЛИШИЛИСЯ ПИТАННЯ З ВСТАНОВЛЕННЯ КАПИ, БУДЬ ЛАСКА 
ПОДЗВОНІТЬ НАМ ЗА ТЕЛ.: 0 800 500 362 (з 8:00 до 17:00 в робочий час)

  

®

Помістіть лоток і капу догори дном у посудину з 
водою кімнатної температури на 5 хвилин для 
закріплення форми капи.

МАКСИМАЛЬНА
З У Б Н А  К А П А

УВАГА: ВОДА І КРУЖКА БУДУТЬ ГАРЯЧИМИ



ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

Після кожного використання необхідно очистити 
зубну капу за допомогою зубної пасти і/або 
ополіскувача для порожнини рота. Капу також 
можна очищувати за допомогою засобу DenTek 
Fresh Guard®, спеціально розробленого для 
очищення зубних пристроїв. Ніколи не опускайте і 
не промивайте капу під гарячою водою, оскільки 
це може змінити форму зубної капи.

ПОКАЗАННЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ

DenTek Максимальна Зубна капа  показана до 
застосування для захисту від бруксизму або 
нічного скреготіння зубами. Вона призначена для 
зменшення пошкодження зубів і зменшення шуму 
при бруксизмі або скреготі зубами.

ЗАМІНА ВАШОЇ ЗУБНОЇ КАПИ

ТАКОЖ РЕКОМЕНДУЄМО

Всi зубнi капи з часом вимагають замiни. Будь 
ласка, перевiряйте Вашу зубну капу на знос 
щомiсяця. Термiн служби Вашої зубної капи 
DenTek® залежить вiд того, як часто i з якою 
силою вiдбувається у Вас скрегiт зубiв.

0800 500 362
info@swisstrade.com.ua
www.swisstrade.com.ua

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ У НАСТУПНИХ 
ВИПАДКАХ:
•  Як спортивну захисну капу. Ця продукцiя 

призначена для протидiї вертикальному тиску, 
але не захищає вiд ударноi дiї.

•  Якщо Вам не виповнилося 18 рокiв.
•  Бiльше трьох мiсяцiв без консультацiї стоматолога.
•  Якщо у Вас немає декiлькох зубiв або є розхитанi 

зуби.
•  При болю в нижньощелепному суглобi (СНЩС), 

дiагностованому стоматологом, або при хрускотi 
у щелепах.

•  При болю, викликаному внаслiдок скреготiння 
зубами, або при зубному або щелепному болю i
ншого походження.

•  Якщо у Вас є зубні імплантати, або Ви носите зубні 
протези, брекети чи iншi ортодонтичні апарати.

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ КАПИ 
ПРОКОНСУЛЬТУЙТЕСЯ ЗI 
СТОМАТОЛОГОМ ЯКЩО У ВАС Є:
• Серйознi проблеми зi здоров’ям або серйознi 
порушення дихальної функцiї.
• Виразки у ротовiй порожнинi, кровоточивiсть 
ясен або будь-якi захворювання ясен.
• Незапломбованi зуби або пломби, що випали.
• Труднощi при жуваннi, щелепний, зубний або 
лицьовий бiль.

ПРИПИНІТЬ ВИКОРИСТАННЯ І 
ПРОКОНСУЛЬТУЙТЕСЯ ЗІ 
СТОМАТОЛОГОМ, ЯКЩО:
• У Вас виникають хворобливі відчуття, змінюється 

зовнішній вигляд ясен, з’явилася кровоточивість 
ясен або будь-яка інша реакція в роті.

• У Вас з’являється щелепний біль, зубний бiль, 
вушний бiль, головний бiль, онiмiння шиї або 
хрускiт в суглобах при використаннi цього 
продукту.

• Зазначенi симптоми зберiгаються бiльше мiсяця 
використання.

• Капа легко випадає у Вас з рота.
• Капа заважає дихати, створює дискомфорт або 

викликає блювотнi позиви.
• Зміна прикусу зберігається більше кількох хвилин 

після зняття капи.

Користувачi можуть вiдчувати задуху або нудоту пiд 
час використання цього продукту. Якщо це сталося, 
припинiть користування та зверніться за медичною 
допомогою. 
Вiдвiдуйте стоматолога кожнi 6 мiсяцiв.  

Зубна капа виготовлена виключно з матеріалів з 
підтвердженою безпекою та ефективністю. Вони 
не містять бісфенолу-А (BPA), латексу і фталатів. 
Матеріали пройшли тестування на біосумісність і 
не містять ніяких небезпечних або токсічних 
хімічних речовин.

Виготовлено для DenTek Oral Care, Inc., Террітаун, NY 10591
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МАКСИМАЛЬНА
З У Б Н А  К А П А


