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Tandbescherming tegen slijtage door bruxisme  
Medisch hulpmiddel 
 
Instructies voor thermische vervorming en gebruik  
 
Inhoud verpakking 
- Soepel, thermisch vervormbaar bitje  

voor de bovenkaak (1) 
- Plaat om afdrukken te nemen (2) 
- Thermometer met vlotter 

(zwarte schrijf met groen centrum) (3) 
- Geventileerd opbergdoosje 
- Gebruiksaanwijzing 

Indicaties 
Beschermt de tanden tegen slijtage door bruxisme, tandenknarsen en kaakklemmen. 

Contra-indicaties  
Ernstige parodontale problemen. 
Minder dan 8 tanden op bovenste tandboog.  
Gelieve bij instabiliteit van het tandstelsel en broze of afbrokkelende tanden advies te vragen aan uw tandarts. 
Gebruiker jonger dan 18 jaar. 
 

Mogelijke bijwerkingen  
- Gevoelige tanden. 
- Overvloedige speekselvloed, vermindert na een paar dagen regelmatig gebruik, droge mond, een eventuele braakreflex 

werd heel zelden vastgesteld (verdwijnt snel). 
 

Indien de hinderlijke bijwerkingen zich blijven voordoen, het knarsbitje niet langer gebruiken en medisch advies 
inwinnen. 
In geval van een ernstig incident, contacteer de producent of de bevoegde autoriteit. 

 
Onderhoud, levensduur, garantie 
Het knarsbitje ‘s ochtends verwijderen, afspoelen en de hele dag bewaren in een recipiënt met warm water en een 
tandsteenwerend, antibacterieel tablet voor kunstgebitten bijvoorbeeld. Voor u het knarsbitje voor het slapengaan in uw 
mond steekt, moet u de vloeistof weggieten en het bitje grondig spoelen met zuiver water. 
De levensduur van het hulpmiddel hangt af van het onderhoud van het hulpmiddel, de zuurtegraad van de mondholte, het 
tandenknarsen (bruxisme). Enkel een fabricagefout is gegarandeerd. 
 

 

Controleer regelmatig de staat van het hulpmiddel. 
Vervang het hulpmiddel in geval van scheuren en breuken of bij een aanzienlijke verslechtering van het 
materiaal. 
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Aanpassing aan gebit (thermische vervorming) 

1●   Leg de thermometer in een pot met 7 tot 8 cm koud water en laat het water op 
temperatuur komen. Zet de warmtebron uit wanneer het groene centrum van de 
thermometer rood wordt. Laat de bovenbeugel 3 minuten in het warme water liggen.  
 
OPGELET : Laat de beugel niet in kokend water liggen. 
OPGELET : voor een goede afdruk moet het materiaal warm zijn en mag de tijd tussen het 
 verwijderen van de beugel uit de pot en het maken van de afdruk niet meer
 dan 10-15 seconden bedragen.  

2●   Ga voor een spiegel zitten. Haal de beugel met een lepel uit het warme water en schud 
ermee om het overtollige water te verwijderen. Steek de beugel in uw mond en zorg ervoor 
dat het middelste haakje tussen de voorste snijtanden valt. Druk de beugel verticaal aan 
met uw vingers en pas de breedte van de beugel (fig. 2) aan uw kaak aan. Zorg ervoor dat 
uw kiezen in de beugel geïntegreerd zijn. Ga onmiddellijk naar punt 3.   
 

3●   Houd de beugel met één hand in uw mond en steek met uw andere hand de 
afdrukplaat in uw mond (fig. 3). Bijt hard om een tandafdruk te maken. Houd uw tanden op 
elkaar geklemd en druk met uw vingers tegen de voorkant van de beugel voor een perfecte 
afdruk van uw tanden. Ontspan uw tanden en spoel uw mond met koud water. Laat de 
beugel 2 minuten afkoelen in de mond.  
  

4●   Steek het bitje in uw mond voor het slapengaan of in geval van stress.  
  

Kwaliteit van de afdruk  
Het comfort en de hechting van de beugel hangen af van de vorm van de tanden, het aantal 
tanden en de kwaliteit van de afdruk. Controleer of de vorm van de tanden duidelijk in de 
beugels is gedrukt; zo niet een nieuwe afdruk maken bij de juiste temperatuur en 
voldoende bijtkracht. Het eventuele overtollige materiaal kan worden weggesneden. 

 Elke andere wijziging van de beugel is strikt verboden. 

 Beschermen tegen het licht. 
Het apparaat in de vuilbak gooien aan het einde van de levensduur. 
Betekenis van de symbolen  

 De veiligheidsinstructies lezen /  Producent /  Partijnummer /   loudbaarheidsdatum / 
 Referentienummer van de catalogus /  In het donker bewaren /  Niet vochtbestendig / 

 Lees de instructies /  Opgelet /  Medisch hulpmiddel van klasse I in overeenstemming met de Europese normen / 
 Erkend vertegenwoordiger in de europese unie. 
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