Powrgard Junior
egyíves sportolói fogvédő
A világvezető technológia
Valódi védelem 5 és 9 év közötti gyermekek számára.
Minimum 2 maradó fogra van szükség a felső állkapocsban.
Minimális formázás szükséges.
Előformázott a könnyebb felhelyezés érdekében.
A Powrgard Junior-t kifejezetten az 5 és 9 év közötti gyermekek számára fejlesztették ki. Mérete és alakja lehetővé teszi - minimális melegítéssel és formázással - a
könnyű felhelyezést.
Kérjük, ügyeljen a formázási előírások betartására.
Kérjük, ne melegítse túl a fogvédőt, mert az a készülék alakjának elvesztéséhez
vezethet. A fogvédő oldalai magasak és befelé hajlítottak, hogy biztosítsák a maximális szoros illeszkedést, de elvesztheti alakját, ha a fogvédőt túl sokáig melegítjük.
A fogvédőből való lefaragási útmutató
Kis száj esetén, vágjunk le 2 mm-t a készülék tetejéről egy olló segítségével.
Formázási útmutató
• Öntsünk frissen forralt vizet egy csészébe vagy tálba. Helyezzük a fogvédőt a vízbe
maximum 15 másodpercre.
• Vegyük ki a készüléket a vízből egy kanál segítségével, és rázzuk le róla a felesleges vizet.
• Helyezzük a gyermek szájába, miközben a széleket hátul kifelé nyomjuk. Helyezzük a fogvédő középső „v” vonalát egy vonalba az első fogak közepével. Amint a
fogvédő teljesen körbeveszi a fogakat, kérjük meg a gyermeket, hogy szívja be a
széleket, és nyomja fel a nyelvét erősen a nyelvpozicionáló felé.
• Ezután kérjük meg, hogy gyengéden zárja össze fogait, hogy a fogvédő felüljön a
fogakra, miközben folyamatosan befelé szívja azt. Távolítsuk el a fogvédőt 20 másodperc után, és tegyük hideg vízbe.
• Hagyjuk a készüléket teljesen lehűlni, majd helyezzük vissza a szájba 5 perc
múlva, hogy leellenőrizzük az illeszkedést. A készülék némileg összemegy 24 órán
belül, mely az illeszkedést szorosabbá teszi.
• Ismételjük meg ezt a gyakorlatot, amennyiben az illeszkedés nem megfelelő.
• A fogvédő eleje magasabb a maximális illeszkedés érdekében, de egyes gyermekek esetében ez túl magas lehet. Amennyiben ez a gyermek számára irritáló,
vágjunk le 2 mm-t egy olló segítségével erről a részről.
www.powrgardsports.com
Ugyanúgy illeszkedik és véd, mint egy általános fogvédő.
Tisztításkor öblítsük le meleg vízzel. Ne tisztítsuk forró vízzel.
Fontos: formázáskor helyezzük forró (95 fokos) vízbe maximum 15 másodpercre.
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