
Stop de afdruk in de grote plastic zak.

Herhaal het hele proces met de onderkaak,
indien nodig.

Stop de gebitsafdruk respect. de afdrukken samen
MET het afleveringsbewijs in de kleine, vierkante
retourverpakking. Indien u het afleveringsbewijs niet
meestuurt, kan het tandheelkundig laboratorium het
product voor u niet in de juiste maat maken. Dit is uw
bewijs van aankoop en opdrachtbevestiging voor het
tandheelkundig laboratorium.

Het is belangrijk, dat u uw pakket voldoende fran-
keert en bij het postkantoor afgeeft. In het andere 
geval worden achteraf kosten in rekening gebracht.

       Belangrijke punten

 » Gebruik het afdrukmateriaal binnen 2 dagen om te voorkomen, dat de pasta uithardt.

 » Verwijder de afdruk niet van de lepel, omdat het laboratorium dan geen juiste maat 
meer kan maken.

 » Indien u merkt dat de afdruk niet goed gelukt is, verstuur deze dan niet. Neem dan 
contact met de klantenservice op.

 » Let er goed op, dat het pakket dat u terugstuurt voldoende gefrankeerd is. 
Dit kunt u eenvoudig bij het postkantoor regelen.

Klantenservice

Indien u nog vragen en opmerkingen over de gebruiksaanwijzing of
over het maken van de gebitsafdruk heeft, neemt u dan a.u.b. contact
met de klantenservice op.

Uw praktijkteam
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Nodig:
» Handddoek

» Stopwatch / Horloge

!
Voor u begint:
Eerst deze gebruiksaanwijzing
zorgvuldig doorlezen.

Binnen 2 dagen een
gebitsafdruk maken!

Zo voorkomt u het hard
worden van de pasta.

GEBRUIKSAANWIJZING

Zelf een
gebitsafdruk

maken



Was uw handen en droog ze goed af. Ga voor een spiegel zitten.

Plaats de gevormde pasta in de afdruklepel voor de
bovenkaak. Let er goed op, dat de pasta voornamelijk 
over de voortanden verdeeld is. Druk de pasta met de 
afdruklepel in een rechtstreekse beweging plat op de 
bovenkaak. Plaats uw lippen over de afdruklepel en druk 
de lepel goed aan. Het tandvlees moet hierbij aangeraakt 
worden – op deze manier bevinden voortanden en kiezen 
zich diep genoeg in de afdrukmassa.

Let goed op, welke lepel u voor de boven- en onderkaken moet gebruiken. Test door middel
van bijten op de droge lepel, welke kleur het beste past.

Haal de witte en gekleurde pasta uit het plastic zakje en kneed ze beide samen 
totdatde pasta een kleur aanneemt (niet langer dan 45 seconden kneden omdat 
de massa anders te vast wordt). Rol de pasta tot een worst.

BOVENKAAK

AFDRUK NIET
DIEP GENOEG

GEEN UNIFORME
KLEUR

ONDERKAAK

Neem de afdruklepel met de 
afdruk na 3 minuten uit de mond 
en spoel de afdruk onder koud, 
stromend water af. Laat de afdruk 
op de lepel.

Haal de afdruk NOOIT uit
de lepel.

Tijdens het uitharden mag de lepel niet bewegen. Houd de lepel stil in de mond, bijt niet 
uw tanden samen en houd uw hoofd recht. Adem langzaam door de neus in en uit en slik 
niet. Houd een handdoek in de buurt om eventueel speeksel op te vangen.

Controleer op de afdruk of de afdrukpasta een uniforme kleur heeft en of de
tanden goed in de afdruk zichtbaar zijn en zich diep genoeg in de afdrukpasta
bevinden.
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