Powrgard Univers
egy fogíves sportolói fogvédő
A világvezető technológia
Közepes védelem bármilyen sport és fogsor esetében.
Szintén alkalmas feltorlódott, vagy kiálló fogakkal rendelkező portolók számára.
Általánosan formázható. Előformázott a könnyebb felhelyezés érdekében.
A Powrgard Univers könnyen formázható a biztonságos testreszabott illeszkedés érdekében.
Az egész művelet nem tart tovább 2 percnél, és a legkönnyebben a tükör előtt végezhető. Készítsünk elő frissen forralt vizet, egy tálat, kanalat, tükröt és egy órát (amely mutatja a másodperceket is). Végezzünk el egy úgynevezett szárazpróbát először.
Vigyázat
Ne melegítsük túl a készüléket, mert az maradandó károsodást okozhat a fogvédő alakjában.
Soha ne helyezzük a készüléket a forrásban levő vízbe, amíg az a főzőlapon, vagy a mikrohullámú
sütőben van.
Ismételjük meg a lépéseket 1-7-ig, amennyiben az illeszkedés lazává válik a fogak mozgása végett
(melegítsük fel a vizet újra 100 fokra). A készülék rendszeresen újraformázható, ha igazításra van
szükség.
Formázási útmutató
1. Helyezzük a készüléket (a nyelvpozícionálóval lefelé) egy tál frissen forralt (100 fokos) vízbe 45
másodpercre.
2. Vegyük ki a készüléket a vízből egy kanál segítségével.
3. Hűtsük le a fogvédőt csapvíz alatt 1 másodpercig, ezzel kialakítva a felszín megfelelő
hőmérsékletét. Gyorsan térjünk át a következő lépésre.
4. A tükörben ﬁgyelve, helyezzük a fogvédő középső vonalát egy vonalba az első fogak közepével,
majd haladjunk gyorsan tovább a következő lépésekre.
5. Illesszük a készüléket a felső fogakra (a nyelvpozícionálóval felfelé), majd nyomjuk rá a
készüléket határozottan az első és hátsó fogakra.
6. Helyezzük a nyelvünk hegyét a pozícionálóra, csukjuk be a szánkat miközben erősen ráharapunk a készülékre.
7. Szívjuk be a fogvédőt erősen és nyomjuk rá a széleket a fogakra és az ínyvonalra az ajkakon és
az orcán keresztül (folytassuk mindezt 20 másodpercen keresztül). Ezután vegyük ki a szájból,
és hűtsük le csapvíz alatt 1 percen át. Majd helyezzük vissza a szájba, és vizsgáljuk meg a
helyes illeszkedést.
www.powrgardsports.com
Ugyanúgy illeszkedik és véd, mint egy általános fogvédő.
Tisztítás és védelem
Óvatosan távolítsuk el a szájból, ügyelve arra, hogy ne tegyünk kárt a fogakban.
Öblítsük le azonnal hideg vízzel használat után, vagy ha használat közben bekoszolódna.
Tisztítsuk meg alaposan hideg vagy meleg vízben (soha ne használjunk forró vizet) mielőtt berakjuk a dobozába. Tisztításhoz használhatunk fogszabályzó tisztító folyadékot is.
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