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 LÄMPÖMUOTOILTAVA KUORSAUSKISKO   
 
 
Turvallisesta EVA-elintarvikemateriaalista valmistettu kuorsauskisko on miellyttävä käyttää, koska se muotoutuu juuri sinun 
suuhusi sopivaksi. Toimintamekanismi on yksinkertainen mutta toimiva: suukiskot työntävät alaleukaa aavistuksen eteenpäin, 

jolloin ilma pääsee kulkemaan 
vapaammin hengitysteissä. 
Koska kiskot pitävät hampaat 
erillään, myös bruksaaminen 
(narskuttelu) ja pureminen 
hankaloituu. 
 
 
 
Vasemmalla Ilmatiet ilman 
kuorsauskiskoa, oikealla 
Ilmatiet kuorsauskiskoa 
käytettäessä. 

 
 
 
 
 
KÄYTTÖÖNOTTO 
 

§ Aseta sininen siirtelykahva tukevasti kiskojen väliin niiden etuosassa olevaan aukkoon. Älä käsittele kiskoja muilla 
välineillä muotoilun aikana. Älä poista kahvaa ennen kuin muotoilu on täysin valmis. 

§ Laita kiskot kuumaa nestettä kestävään astiaan ja kaada sinne keitettyä, noin 20 sekuntia jäähdytettyä kuumaa (70-
80 C) vettä niin paljon, että kiskot peittyvät kokonaan. Varmista, että kiskot ovat kokonaan veden alla. Pidä kiskoja 
vedessä 18 sekunnin ajan. HUOM! ÄLÄ LAITA KISKOJA SUORAAN KIEHUVAAN VETEEN!  

§ Nosta kiskot vedestä kahvan avulla ja ravista varovasti ylimääräinen vesi pois. Varo koskettelemasta tai 
tiputtamasta kiskoja, koska ne ovat nyt äärimmäisen pehmeät. 

§ Aseta kiskot kahvan avulla suuhusi siten, että alaleukasi on aavistuksen normaalia purenta-asentoa edempänä. 
Varmista, että kiskot ovat oikein päin – massiivisempi puoli tulee ylähampaisiin.  

§ Kun kiskot tuntuvat olevan hyvin paikoillaan, pure hampaat yhteen. Pure napakasti mutta ei liian voimallisesti; 
VARO puremasta kiskojen läpi! ÄLÄ missään nimessä käytä täyttä puruvoimaasi. 

§ Ime ilma pois, purista huulilla kiskoja edestäpäin ja muotoile kiskot kieltä ja sormia käyttäen mahdollisimman tiiviisti 
hampaitasi ja ikeniäsi mukaileviksi. On tärkeää, että muotoiltaessa kiskoista tulee juuri sinun suuhusi ja hampaisiisi 
sopivat. 

§ Kun muotoilu on mielestäsi valmis ja tunnet, että hampaat ovat jättäneet muotteihin hyvät jäljet, pidä kiskoja 
suussasi tässä asennossa vielä noin 1 minuutin ajan. 

§ Laita kiskot kylmään veteen 2 minuutiksi, jolloin ne kovettuvat.  
§ Lopuksi voit poistaa sinisen kahvan. 

 
Mikäli et saanut ensimmäisellä muotoiluyrityksellä kiskoista mieleisiäsi (ne eivät tunnu suussa luontevilta), voit 
muotoilla ne uudestaan käyttämällä ne jälleen kuumassa vedessä ja muotoilemalla ne uudestaan edellä kuvatulla 
tavalla. 
 
 

 
PUHDISTUS JA SÄILYTYS 
Huuhtele kisko aina ennen ja jälkeen käyttöä juoksevassa kylmässä vedessä. Voit tarvittaessa harjata kevyesti pehmeällä 
hammasharjalla tai käyttää desinfiointitabletteja. Älä käytä hammastahnaa. Älä koskaan desinfioi kiskoa kuumassa vedessä tai 
esim. mikroaaltouunissa! Säilytä ilmavasti kuivattu puhdas kisko kotelossaan. Älä pidä kiskoa kuumassa paikassa. 
 
 
KÄYTTÖIKÄ  
Kisko ei ole ikuinen, vaan se kuluu käytössä. Se, kuinka kauan yksi kisko säilyy käyttökelpoisena, riippuu siitä, miten lujasti puret 
ja narskuttelet. Keskimääräinen käyttöikä on 4-8 kk. Jos et narskuttele tai pure hampaitasi, kiskot saattavat kestää noin 12 
kuukautta. 
 
 
MAHDOLLISET SIVUVAIKUTUKSET 
Etenkin aluksi leukasärky ja hammasten aristus on yleistä. Myös syljen eritys voi lisääntyä huomattavasti. Yleensä nämä oireet 
menevät ohi ajan kanssa. Voit totutella kiskoon käyttämällä sitä ensin vain osan yöstä ja lisätä tuntimäärää vähitellen. Mikäli 
muotoilu ei mielestäsi onnistunut hyvin, voit uusia toimenpiteen samalla lailla kuin ensimmäisellä kerralla. 

ET VOI KÄYTTÄÄ KISKOA JOS … 
- olet alle 18-vuotias 
- et pysty hengittämään nenän kautta 
- sairastat epilepsiaa tai kroonista astmaa 
- sinulla on yli- tai alipurenta 
- sinulla on terveysongelmia suussa tai ikenissä, esim. hammas- tai leukasärkyä tai purentakipuja 
- sinulla on heiluvia hampaita tai huonosti kiinnitettyjä implantteja  
- käytät oikomakojeita tai tekohampaita 
- hammaslääkärisi kieltää suukojeiden käytön 
 
 
LÄHETYS SISÄLTÄÄ 
Muotoiltavat kuorsauskiskot, siirtelykahvan, käyttöohjeet, muovisen säilytysrasian 

VAROITUKSET 
Kiskoja ei saa käyttää yli 3 kk jaksoa yhtäjaksoisesti ilman hammaslääkärin lupaa. 
Näitä kiskoja ei saa käyttää urheilussa hammassuojana. 
Älä säilytä kiskoja kuumassa paikassa. 
Älä koskaan puhdista kiskoja keittämällä tai mikroaaltouunissa. 
 
 
 
 
Tuotteen valmistusmateriaali: etyleeni-vinyyli-asetaatti	
Tuotteen valmistusmaa: Kiina 
Turvallisuus: CE 
	


