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LÄMPÖMUOTOILTAVA PURENTAKISKO / HAMMASSUOJA  
 
Lämpömuotoiltava purentakisko on miellyttävä käyttää, koska se muotoutuu juuri sinun suuhusi 
sopivaksi. Kisko suojaa hampaitasi narskuttelusta ja yhteen puremisesta aiheutuvalta kulumiselta. Se 
myös pehmentää purentaa ja voi näin helpottaa narskuttelun aiheuttamaa lihaskireyttä sekä mm. 
leukojen ja pää-hartiaseudun erilaisia kiputiloja.  

 
KÄYTTÖÖNOTTO: 
- Laita kisko kuumaa vettä kestävään astiaan. Kaada päälle kuumaa (noin 65-asteista) vettä siten, että 
kisko peittyy kokonaan. Pidä kiskoa kuumassa vedessä noin 15 sekuntia, jolloin se pehmenee 
muotoiltavaksi. HUOM! ÄLÄ laita kiskoa suoraan kiehuvaan veteen! 
- Nosta pehmeä kisko varovasti vedestä, valuta ylimääräinen vesi pois ja asettele kisko ylähampaisiisi. 
- Muotoile sormia ja kieltä apuna käyttäen kisko hyvin ylähampaitasi ja ikeniäsi myötäileväksi ja ime 
ylimääräinen vesi pois. On erittäin tärkeää muokata kiskosta ikeniisi ja hampaisiisi tiiviisti sopivat. 
- Pure kiskoa kevyesti – varo puremasta kiskon läpi - ja pidä sitä näin suussasi noin 30 sekuntia. 
- Kun muotoilu on valmis, ota kisko varovasti suustasi ja laita se kylmään veteen noin minuutiksi. Kisko 
kovettuu. 
- Leikkaa kahva pois. Voit halutessasi muotoilla kiskoa myös muutenkin saksin, jos jokin kohta tuntuu 
suussasi epämiellyttävältä. 
- Jos muotoilu ei mielestäsi onnistunut, voit lämpökäsitellä ja muotoilla kiskon uudestaan em. tavalla. 
 
 

 
 
 
 
PUHDISTUS JA SÄILYTYS 
Huuhtele kisko aina ennen ja jälkeen käyttöä juoksevassa vedessä. Voit tarvittaessa harjata kevyesti 
pehmeällä hammasharjalla. Älä käytä hammastahnaa. Älä koskaan desinfioi kiskoa kuumassa vedessä 
tai mikroaaltouunissa! Säilytä ilmavasti kuivattu puhdas kisko kotelossaan. Älä pidä sitä kuumassa 
paikassa. 
 
HUOMAA, että kisko ei ole ikuinen, vaan se kuluu käytössä. Se, kuinka kauan yksi kisko säilyy 
käyttökelpoisena, riippuu siitä, miten lujaa ja paljon puret ja narskuttelet.  
 
 
KISKOA EI SAA KÄYTTÄÄ: 
- Alle 18-vuotias 
- Yhtäjaksoisesti yli 3 kk konsultoimatta lääkäriä 
- Jos sinulla on heiluvia hampaita, huonosti kiinnitettyjä implantteja tai käytät hammasrautoja 
- Jos hammaslääkärisi kieltää suukojeiden käytön 
- Jos sinulla on hammas- tai leukasärkyä  
 
 
 
Tuotteen valmistusmateriaali: EVA (etyylivinyyliasetaatti)  
Tuotteen valmistusmaa: Kiina 
Turvallisuus: CE 
	


