
Про Вашу зубну капу

Заміна DenTek

Початок Як виконати підгонку капи?

Відвідуйте стоматолога кожні 6 місяців. 
Цей продукт не містить бісфенолу А та латексу. 

Попередження

Заміна Вашої зубної капи

Всі зубні капи з часом вимагають заміни. Будь ласка, 
перевіряйте Вашу зубну капу на знос щомісяця. 
Термін Вашої зубної капи Комфортної посадки 
залежить від того, як часто і з якою силою відбувається 
у Вас скрегіт зубів.

Ознайомтеся з повним асортиментом продукції 
компанії DenTek на сайті офіційного представника 
в Україні swisstrade.com.ua

 

Демпфування і розділення зубів

Зниження пошкодження зубів і 
запобігання шуму від скреготу зубами

Розроблена для комфортного захисту від нічного
скреготу зубів або Бруксизму:

 

Чищення і догляд

Інструкція 
по підгонці

При нічному скреготінні зубами (Бруксизмі)

Не потребує кип’ятіння

Вироблено для: ДенТек Орал Кеар Інк., Мерiвiлл, Теннессi 37801
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Для найкращих результатів Регулювання Вашої зубної капи

Підгонка Вашої зубної капи Процес підгонки зубної капи 
завершений, і використання
зубної капи має бути
комфортним для Вас. 

 

Рис. 1A

Рис. 1CРис. 1B

Готова до використання

Також рекомендуємо

Питання або коментарі

@ Відвідайте нас! www.swisstrade.com.ua

Лайкніть нас! Facebook.com/DenTek

Зателефонуйте нам!  0800 500 362

Відскануйте цей код за допомогою 
QR-рідера на Вашому смартфоні.

Дізнайтеся більше про зубні капи

• Щоб відрегулювати зубну капу, 
посуньте подушечку для корінних 
зубів назад на одну поділку. Ви 
відчуєте характерну "зупинку", коли 
досягнете першого положення 
регулювання. Повторіть на іншій 
подушечці для корінних зубів, щоб 
вони обидві були вирівняні.
• Знову проведіть тестову примірку 
зубної капи, щоб впевнитись, що 
вона вкриває принаймні один 
корінний зуб i не виходить за 
останній корінний зуб з кожної 
сторони. Якщо капа все ще не 
вкриває принаймні один корінний 
зуб, перемістіть її положення ще на 
одну поділку назад з кожної 
сторони. В капi передбачено 5 
позицій для ідеальної підгонки. 
• Зубна капа має вбудований 
утримувач, який не дасть подушеч-
кам для корінних зубів вийти за 
першу або останню позицію 
регулювання. Після того, як Ви 
знайдете правильне положення 
регулювання, Ваша зубна капа 
готова до використання.

ЗУБНА КАПА

Зверніться до Вашого стоматолога для консультації 
протягом перших трьох місяців використання цього 
продукту. 

Не використовувати в наступних випадках:
• Більше трьох місяців без консультації стоматолога. 
• Більше 8 годин на день.
• Як спортивну захисну капу. Ця продукція призначена 

для протидії вертикальному тиску, але не захищає 
від ударної дії.

• Якщо Вам не виповнилося 18 років.
• Якщо у Вас немає декількох зубів або є розхитані 

зуби.
• При болю в нижньощелепному суглобі (ТМС), 

діагностованому стоматологом, або при хрускоті у 
щелепах.

• При болю, викликаному внаслідок скреготінням 
зубами, або при зубному або щелепному болю 
іншого походження.

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

Перед використанням капи проконсультуйтеся зi 
стоматологом якщо у Вас є:

• Серйозні проблеми зі здоров’ям або серйозні 
порушення дихальної функції.

• Виразки в ротовій порожнині, кровоточивість ясен 
або будь-які захворювання ясен.

• Незапломбовані зуби або пломби, що випали.
• Труднощі при жуванні, щелепний, зубний або 

лицьовий біль.
• У Вас немає одного або більше зубів.

Припиніть використання і проконсультуйтеся 
зі стоматологом, якщо:

• У Вас розвиваються виразки в ротовій порожнині, 
кровоточивість ясен або будь-яка інша реакція у 
ротовій порожнині.  

• У Вас розвиваються щелепний біль, зубний біль, 
вушний біль, головний біль, оніміння шиї або хрускіт 
в суглобах при використанні цього продукту.

• Зазначені симптоми зберігаються більше місяця 
використання.

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

викликає блювотні позиви.
• Через декілька хвилин після зняття капи Ви 

спостерігаєте зміну прикусу, яке не проходить.

Користувачі можуть відчувати задуху або нудоту під час 
використання цього продукту. Якщо це сталося, 
припиніть користування та зверніться за медичною 
допомогою. 

Після кожного використання, чистіть свою капу зубною 
пастою та/або ополіскувачем для ротової порожнини. 
Ніколи не промивайте зубну капу гарячою водою, так 
як це може змінити її форму.

Зубна капа DenTek Комфортна посадка призначена для 
установки на НИЖНI зуби БЕЗ необхiдностi ії нагрiвання 
та формовки. На кожнiй сторонi зубної капи передбаченi 
5 позицiй для регулювання ії положення.

• Сполосніть зубну капу у 
теплій воді.
• Розпочніть з тестової 
підгонки Вашої зубної капи. 
Від самого початку капа 
вiдрегульована на 
мiнiмальну позицiю – 1, як 
показано на Рис. 1В. 

Помістіть капу на Ваші нижні зуби і прикусіть, слідкуючи за 
тим, щоб капа вкривала принаймні один корінний зуб, але 
не виходила за Ваш останній корінний зуб. 
*Використовуйте дзеркало, щоб впевнитись, що подушеч-
ка капи вкриває принаймні один корінний зуб.
• Якщо зубна капа не вкриває принаймні один корінний 
зуб, дивіться інструкцію з регулювання. 

ПРИМІТКА: НE намагайтеся змістити подушечки для корінних зубів далі 
1 і 5 позиції.  НЕ згинайте занадто фронтальний обід, так як це може 

привести до його деформації.

• НЕ ОДЯГАЙТЕ обидві зубні капи одночасно.
• Прочитайте та дотримуйтесь інструкції перед 

підгонкою зубної капи DenTek Комфортна посадка.
• Якщо Вам потрібна допомога, відвідайте 

www.swisstrade.com.ua або зателефонуйте за тел. 
0 800 500 362 з 8:00 до 17:00 в робочий час і один з 
наших навчених фахівців Вам допоможе.

• Вам може знадобитися деякий час, щоб звикнути до 
носіння зубної капи, тому надягайте її за годину до сну.

Перегляньте покроковi iнструкцiї по пiдгонцi капи
Відскануйте цей код Вашим смартфоном за допомогою QR-рідера
або зайдіть на вебсайт www.youtube.com/dentekoralcare

Зручна
утримуюча стінка  
Утримує капу
на одному місці

Подушечки, 
що регулюються,
Забезпечують 
індивідуальну посадку

Зносостійкі подушечки 
Захищають зуби від скреготу

Фіксація в позиції 5Фіксація в позиції 1
(Мінімальна позиція) (Максимальна позиція)

Відскануйте цей код Вашим смартфоном за допомогою QR-рідера  
або зайдіть на вебсайт www.youtube.com/dentekoralcare

Перегляньте покрокові інструкції по підгонці капи

Перший
корінний

зуб
Пре-

моляр


