
Зверніться до Вашого стоматолога для консультації протягом 
перших трьох місяців використання цього продукту.
Не використовуйте у наступних випадках:

• Бiльше трьох мiсяцiв без консультацiї стоматолога.
• Бiльше 8 годин на день.
• Як спортивну захисну капу. Ця продукцiя призначена для 

протидiї вертикальному тиску, але не захищає вiд ударної дiї.
• Якщо Вам не виповнилося 18 рокiв.
• Якщо у Вас немає декiлькох зубiв або є розхитанi зуби.
• При болю в нижньощелепному суглобi (ТМС), дiагностова-

ному стоматологом, або при хрускотi у щелепах.
• При болю, викликаному внаслiдок скреготiння зубами, або 

при зубному або щелепному болю iншого походження.
• Якщо у Вас є зубні імплантати, або Ви носите зубні протези, 

брекети чи iншi ортодонтичнi пристрої.
Перед використанням капи проконсультуйтеся зi стомато-
логом 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.
• У Вас немає одного або бiльше зубiв.

Припиніть використання і проконсультуйтеся зі стоматоло-
гом, якщо:

• У Вас виникають хворобливі відчуття, змінюється 
зовнішній вигляд ясен, з'явилася кровоточивість ясен або 
будь-яка інша реакція у роті.

• У Вас з'являється щелепний біль, зубний бiль, вушний бiль, 
головний бiль, онiмiння шиї або хрускiт у 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.
Цей продукт не мiстить бiсфенолу А та латексу.
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Також рекомендуємо

ІНСТРУКЦІЯ ПО ВСТАНОВЛЕННЮ

Дізнайтеся більше про зубні капи DenTek™
на SwissTrade.com.ua

ЩОДЕННА ГІГІЄНА ТА КОМФОРТ
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Демпфування і розділення зубів

Зниження пошкодження зубів 

Розроблена для комфортного захисту вiд 
нiчного скреготу зубiв або Бруксизму:

Просто розмістіть стоматологічну Витратну зубну капу 
у ротовій порожнині на верхні або нижні зуби, в 
залежності від того, як Вам зручніше. Утримуючий 
обод повинен розміщуватися між передніми зубами і 
губою, а трубочки для прикусу на коріних зубах. 
Закрийте рот, акуратно розмістіть зуби на трубочках 
для прикусу і розслабтеся. 

• НЕ одягайте декілька кап одночасно.
• Прочитайте і дотримуйтесь інструкцій по 

установці Витратної зубної капи.
• Утилізуйте після використання.
• Якщо Вам потрiбна допомога, вiдвiдайте 

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

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

Для найкращих результатів

Про Вашу зубну капу

Кожна капа поставляється в індивідуальній 
упаковці для збереження чистоти. 

Щоденна гігієна та комфорт

Припасування Витратної зубної капи 
здійснюється на ВЕРХНІ або НИЖНІ зуби 

БЕЗ необхідності її нагрівання та 
формування.

Гнучкі трубочки 
для прикусу
Амортизують тиск і 
розділяють зуби

Комфортна 
утримуюча стінка 
Утримує капу
на місці

Отвори в 
утримуючому ободі
Забезпечують
слиновідтік


