Powrgard 4 braces egy
fogíves sportolói fogvédő
A világvezető technológia
Szerkezeti jellegzetességek
1. Beépített csatorna a fogszabályzó takarására, mely megvédi a lágyszövetet az esetleges
traumáktól és irányítja a fogvédő pozícionálását.
2. Nyelvpozícionáló a nyelv megfelelő helyzetének kialakítása érdekében.
3. Szabadalmaztatott légfólia forma, mely segít a TMJ illeszkedéseket ért hatások elkerülésében,
valamit csökkenti az agyrázkódás lehetőségét.
Formázható az egyedi kialakítás érdekében.
Azonnali illeszkedés vagy egyedi igényekre szabás
A Powrgard 4 braces a dobozból kivéve azonnal a szájba illeszthető.
Az optimális illeszkedés elérése érdekében azonban a termoplasztikus anyag lehetővé teszi az
egyedi igényekre való szabást.
Kérjük, kövesse ﬁgyelmesen az útmutatót az illeszkedés kialakításáról!
Ajánlott egy szárazpróba elvégzése ahhoz, hogy megismerjük a sorrendet és az időzítést.
Az egész folyamat nem tart tovább 2 percnél. Behelyezhető szakorvos vagy a beteg által.
A folyamat megkezdése előtt készítsünk elő egy tál vagy pohár frissen forralt vizet, tükröt
(ha otthon végezzük a fogvédő behelyezését) és egy órát (mely mutatja a másodperceket is).
Figyelem: gondoskodni kell arról, hogy nehogy túlmelegítsük a fogvédőt, mert az tartós deformáltságot okozhat a készülék formájában.
Soha ne helyezzük a fogvédőt a mikrohullámú sütőből kivett vagy a sütőlapon forrásban levő
vízbe. Csak olyan forró (100 fokos) vizet használjunk, melyet már kiöntöttünk egy tálba vagy
pohárba.
1. Öntsük a frissen forralt vizet egy tálba vagy pohárba. Azonnal helyezzük a vízbe (100 fokos) a
fogvédőt 20-30 másodpercre.
2. Vegyük ki a vízből a fogvédőt egy kanál segítségével, majd helyezzük azt a szájba (a
nyelvpozícionálóval felfelé). Ügyeljünk arra, hogy a fogvédő közepe a fogsor közepével egy
vonalba kerüljön.
3. Hozzuk az alsó állkapcsot előre és felfelé a fogvédő alapjáig, majd gyengéden zárjuk össze a
fogakat.
4. Kezdjük el formálni a felső peremet úgy, hogy a fogvédő széleit befelé nyomjuk.
5. Kezdjük el formálni a felső széleket a hátsó fogak körül határozott mozdulatokkal az orcán
keresztül az ujjaink segítségével.
6. Nyomjuk a nyelvünket a nyelvpozícionálóhoz, és szívjuk be erősen a fogvédőt. Tartsuk ezt a
pozíciót további 20 másodpercen át.
7. Vegyük ki a fogvédőt óvatosan (vigyázva arra, hogy a fogszabályzót ne távolítsuk el) majd
mártsuk hideg vízbe 10 másodpercen keresztül.
8. Helyezzük a készüléket vissza a szájba és vizsgáljuk meg, hogy az illeszkedés kényelmes-e.
Ha az illeszkedés meglazulna vagy kényelmetlenné válna a fogak mozgása végett, egyszerűen
ismételjük meg az előző lépéseket olyan gyakran, ahogy kell.
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Tisztítás és védelem
Mindig vigyázzunk arra, hogy óvatosan vegyük ki a fogvédőt a szájból, nehogy elmozdítsuk a
fogszabályzót.
Öblítsük le azonnal hideg vízzel használat után, vagy ha használat közben bekoszolódna.
Két használat között tisztítsuk le meleg vízben (ne használjunk forró vizet) vagy használjunk
fogszabályzó tisztító folyadékot.
Tároljuk a fogvédőt a dobozában, amikor nem használjuk.
Powrgard 4 braces
Beépített csatorna a fogszabályzó takarására.
Véget vet a konzol által okozott traumáknak
Védi a TMJ-t az esetleges károktól
Csökkenti az agyrázkódás kockázatát
Könnyed beszédet tesz lehetővé használat közben
Formázható az optimális illeszkedés elérése érdekében
Nincs szükség lenyomat készítésére
Behelyezhető szakorvos vagy a beteg által
Úgy illeszkedik, mint egy vákuumformált fogvédő
Széles színválaszték
Kapható fogszabályzó szakorvosoknál és fogorvosoknál
A fogvédő sisak pánttal is kapható.
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