
Naudojimo rekomendacijos
Svarbu: prieš naudojant atlikite kapos formos 
individualizavimo žingsnius (žr. kitą puslapį). 

Taip pat – prieš kiekvieną kapų naudojimą išsivalykite dantis.

1. Dantų kapoms užpildyti naudokite ApaCare Repair
dantų gelį. Kiekvienam dančiui reikia labai nedidelio 
kiekio ApaCare Repair gelio (užtenka lęšio dydžio). 
Žr. 1 nuotrauką.

2. Įsidėkite užpildytas ApaCare dantų kapas. 
Žr. 2 nuotrauką.

3. Rekomenduojame naudoti 1-2 kartus per parą po 15 
min.

Panaudojus kapas nerekomenduojame skalauti burnos 
vandeniu. Geresnis rezultatas bus pasiektas, jei tiesiog 
paliksite ApaCare Repair gelio likučius ant dantų bei burnos 
ertmėje.

Po kiekvieno panaudojimo gerai išplaukite ApaCare dantų 
kapas šaltu vandeniu bei laikykite jas saugojimo dėžutėje.

1 nuotrauka

2 nuotrauka



Kapų formos individualizavimas 
Atlikite šiuos žingsnius abejoms kapos (t.y. 1 kartą viršutiniam ir 1 kartą apatiniam žandikauliui).

1. Žingsnis

Užvirkite 2 stiklines 
vandens ir supilkite 
verdantį vandenį į 
didesnį indą. Tuomet 
įpilkite 1 stiklinę šalto 
vandens. Taip vandens 
temperatūra inde taps 
maždaug 80 laipsnių.

2. Žingsnis

Paimkite kapą už 
laikiklio ir įmerkite į 
vandenį. Tuomet 
švelniai ją judinkite ir 
laikykite vandenyje 
15-20 sekundžių.

3. Žingsnis

Išėmę kapas iš 
vandens lengvai 
iškratykite vandenį iš 
kapų. Tuomet 
užsidėkite kapas ant 
dantų ir likite išsižioję. 
Pirštais spaudykite 
kapas iš visų pusių į 
dantis tam, jog kapose 
atkartotumėte dantų 
formas.

4. Žingsnis

Užsičiaupkite, tačiau 
nesukąskite dantimis. 
Stipriai iščiulpkite 
kapose likusį vandenį. 
Tuomet palikite kapas 
burnoje 1 min. Po to 
kelis kartus atsargiai 
šiek tiek atitraukite 
kapas nuo dantų bei 
uždėkite vėl. Taip 
užtikrinsite, jog kapos 
netaps per ankštos.

5. Žingsnis

Po maždaug 2 min. 
išsiimkite kapas iš 
burnos ir nuplaukite 
jas šaltu vandeniu.
Tuomet žirklėmis 
galite nukirpti kapų 
laikiklį ir perteklinę 
medžiagą, jog būtų 
patogiau jas naudoti.
Jeigu kapos tapo per 
ankštos – pašildykite 
jas dar kartą ir 
pakoreguokite.



Atsakomybės apribojimas

Šis gaminys buvo sukurtas naudoti odontologijoje ir 
turi būti naudojamas pagal naudojimo instrukciją. 
Neatsakome už žalą, atsiradusią dėl netinkamo ar 
kitokio naudojimo. Informacija apie „Cumdente“ 
produktus yra pagrįsta išsamia tyrimų ir taikymo 
technologijų patirtimi. 
Pasiliekame teisę atlikti techninius produkto kūrimo 
pakeitimus. Tačiau, tai neatleidžia gaminių naudotojo 
nuo šioje instrukcijoje pateiktų rekomendacijų ir 
informacijos jų naudojimui. 
Tiek, kiek įstatymais leidžiamas atsakomybės 
atsisakymas, nei gamintojas, nei „Cumdente GmbH“, 
nei Proferus MB nėra atsakingi už jokius tiesioginius, 
netiesioginius, specialius, atsitiktinius ar pasekminius
nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl šio gaminio, 
neatsižvelgiant į teisinį pagrindą, įskaitant garantiją, 
sutartis ar aplaidumą.

Garantija

Gamintojas garantuoja, kad šis gaminys 
neturi medžiagų ir gamybos defektų. 
Vartotojas yra atsakingas už gaminio 
naudojimą. Jei gaminys apgadinamas 
per garantinį laikotarpį, jūsų teisių 
gynimo priemonė ir vienintelė 
gamintojo arba „Cumdente GmbH“ 
pareiga yra pataisyti arba pakeisti 
gaminį.

Atsakomybės ribojimas ir garantija


