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INGREDIENTS:  Ethylene-Vinyl Acetate

Flexi Trays

Flexi Trays marki Dr. Martin Schwarz to zestaw termokurczliwych nakładek na zęby zaprojektowanych do 
samodzielnej dystrybucji preparatów z kategorii Oral Care na powierzchni zębów. Kształt nakładek można 
łatwo dopasować do zębów użytkownika dzięki ich właściwościom termo-plastycznym. Po prawidłowym 
dopasowaniu nakładek do łuków zębowych użytkownika, aplikuje się żel dentystyczny do nakładek, a 
następnie nakładki umieszcza na zęby na stosowny czas określony w instrukcji żelu. Ponieważ wskazania do 
zostosowania i sposób użycia poszczególnych żeli dentystycznych różni się, nakładki termokurczliwe Flexi 
Trays należy stosować zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producenta żelu zaplikowanego do 
nakładek.

Produkt jest szczególnie zalecany do:

- Aplikacji żeli wybielających na powierzchnię zębów.
- Stosowania żeli odczulających, przeciwko nadwrażliwości zebów.
- Dystrybucji antybakteryjnych żeli dentystycznych.
- Aplikacji innych preparatów przeznaczonych do nakładania na zęby.

Procedura użycia produktu:

1. Przed nałożeniem nakładek Flexi Trays Dr. Martin Schwarz z żelem dentystycznym na zęby, dopasuj 
nakładki do kształtu łuków zębowych.
2. Nałóż nakładki na zęby i zagryż je delikatnie, aby oszacować w jakim stopniu należy dostosować ich 
kształt.
3. Użyj jednej nakładki Flexi Trays z zamiarem zanurzenia jej w świeżo zagotowanej wodzie przez 5-8 
sekund.
4. Trzymając za uchwyt nakładki, umieść jej pozostałą część w wodzie o temperaturze około 80° C. Zwróć 
szczególną uwagę, aby nie przekroczyć zalecanego czasu zanurzania nakładki, który wynosi 5-8s. Jeśli 
pozostanie ona w wodzie dłużej niż rekomendowany czas, możne ona ulec roztopieniu lub zniszczeniu.
5. Gdy pod wpływem temperatury nakładka mięknie - upewnij się, że obie strony nakładki nie dotykają się.
6. Po upływie zalecanego czasu wyjmij nakładkę z wody, sprawdż palcem czy nie jest ona zbyt gorąca by 
umieścić ja bezpiecznie w ustach i ostrożnie umieść ją na jednym z łuków zębów. Upewnij się, że nakładka 
prawidłowo zakrywa zęby, a następnie użyj palców, aby docisnąć ja do zębów z obu stron. Robiąc to, zassaj
z niej powietrze i trzymaj ją w tej pozycji – mozliwie najbliżej zębów przez kilka sekund - aby uzyskać 
możliwie najlepsze do nich dopasowanie.
7. Wyjmij nakładkę z ust i oceń wynik procedury. Jeśli dopasowanie nie jest wystarczająco dobre - powtórz 
procedurę. Pamiętaj, że zanurzenie nakładki w gorącej wodzie na zbyt długi okres / zbyt wiele razy może ją 
uszkodzić.
8. Po otrzymaniu zadowalającego kształtu dopasowanego do zębów - umieść nakładkę w lodowatej wodzie, 
aby utrwalić jej kształt.
9. Obetnij niepotrzebną część nakładki, np. Jej uchwyt w celu poprawienia komfortu użytkowania.
10. Powtórz procedurę z nastepną nakładką, dopasuwyjąc ją do drugiego łuku zębowego.
11. Nałóż preparat dentystyczny na nakładki Flexi Trays Dr. Martin Schwarz i trzymaj je w ustach zgodnie z 
instrukcjami producenta żelu dentystycznego zaaplikowanego do nakładek.

Nie używaj produktu, jeśli:

- Jesteś uczulony na składniki produktu.
- Aplikacja nakładek powoduje silny dyskomfort lub ból.
- Rozmiar produktu nie pasuje do Twoich szczęk.

PRZECHOWYWANIE

Trzymać z dala od źródła ciepła, iskier i płomieni. Przechowywać w chłodnym miejscu w oryginalnym 
opakowaniu. Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym 
dla dzieci. Po każdym użyciu dokładnie wyczyścić. Wszystkie elementy zestawu muszą być czyste i suche. 
Nie używać, jeśli którykolwiek element zestawu jest uszkodzony. Zestaw musi być używany zgodnie z 
zaleceniami i do celu, do którego został przeznaczony.

INTERAKCJE

Produkt charakteryzuje stabilność. Nie wchodzi w interakcje w normalnych warunkach przechowywania i 
stosowania. Unikać narażenia na żródła ciepła, płomieni i przekroczenia zalecanych warunków używania.

Responsible person:
LDK GmbH
Im Technologiepark 1
Frankfurt Oder, 15236

Info@DrMartinSchwarz.com


