
 

 

 

 

      

Laitteen tyyppi 

Laitteen käyttäjä 

Laitteen tilaaja 

YKSILÖLLISEEN KÄYTTÖÖN VALMISTETTU LAITE 

Desinfioitu ei  kyllä 

 

Säilytettävä huoneenlämmössä ja 

suojeltava kolhuilta.  

Irrotettavaa laitetta ei saa keittää, laittaa 

mikroaaltouuniin eikä pestä tiskikoneessa. 

Lisäohjeita kääntöpuolella.  

menetelmä 

Valmistaja ja yhteystiedot 
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Irrotettavan laitteen puhdistus:  

 Pese pehmeällä harjalla ja proteesin-

puhdistusaineella ohjeen mukaisesti,                 

älä käytä muita puhdistusaineita. 

 Harjaa joka puolelta huolellisesti, erityisesti ikeniä 

ja hampaita vasten tulevat kohdat. 

 Huuhtele juoksevalla vedellä ruokailun jälkeen. 

Säilytys: 

 Puhdista laite hyvin ennen säilytystä. 

 Säilytä suojarasiassa. 

 Pidä poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta. 

Ota laite aina mukaan hammaslääkärikäynnille.  

Jos laite menee rikki, ota yhteys hammaslääkäriin tai 

erikoishammasteknikkoon. 

 Älä korjaa laitetta itse! 

Suomen Hammasteknikkoseura ry 

Lisätietoja www.hammasteknikko.fi 
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