
       INSTRUKCJA MONTAŻU

„Dostałam wiele komentarzy na temat mojego
                     pi knego uśmiechu”ę

Nakładki na zęby IMAKO możesz zakładać i 
zdejmować dowolna ilość razy bez potrzeby
wizyty u stomatologa.

Ładny uśmiech korzystnie wpływa na Twoje 
samopoczucie i jakość życia.

Nakładka IMAKO nie jest produktem terapeutycznym,
ale może podnieść Twoją samoocenę w przystępnej 
cenie. Dziękuje za zakup nakładki na zęby IMAKO.

Nakładka jest elastyczna i mocuje się bez użycia 
kleju.
a) przednia warstwa stabilizuje pozycje
b)punkty między zębami blokują nakładkę na Twoich
   zębach
c) poprzez odginanie nakładki ,zdejmuje się ją i zakłada.



Zdjęcie gotowej nakładki.

Potrzebne będą następujące przedmioty:
lustro,zegarek z sekundnikiem,czajnik z gotującą wodą,miseczka i
nożyczki do paznokci.

Zanim rozpoczniesz montaż nakładki,umyj ręce,umyj własne zęby i wyczyść 
szczeliny między zębami nicią dentystyczną./delikatnie,żeby nie rozkrwawić dziąseł/

TERAZ KONIECZNIE OBEJRZYJ FILM INSTRUKTARZOWY !!!
http://www.xindesigns.com/current/imako/dev/fitting-video.html 

POSTĘPUJ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ,PUNKT PO PUNKCIE !!!

Rozpakuj nakładkę i NIE wkładaj jej do gorącej wody.
Przyłóż nakładkę do swoich zębów i sprawdź czy nie przeszkadza wędzidełko.
Jeśli tak, to podetnij delikatnie nakładkę w miejscu wędzidełka.

1.Włóż do miseczki z bardzo gorącą wodą /ok.90 stopni C/ kawałek różowego 
plastiku
2.Gdy będzie miękki /po ok.2 minutach/,wyjmij go przy użyciu łyżeczki i połóż na 
dłoni.
3.Rozwałkuj na dłoni do grubości „makaronu spaghetti „ i szerokości własnej       
dłoni./można szerzej/ -zdjęcie poniżej.

ważne!-utrzymuj rozwałkowany kawałek różowego plastiku cały czas 
miękki,jeżeli trzeba to zanurz go ponownie w miseczce z gorącą wodą.

 

 4.Uchwyć nakładkę odwrotnie,trzymając za płytkę imitującą zęby i zanurz na chwile 
w miseczce z gorącą wodą..Trzeba  zmiękczyć  powierzchnie,by łatwiej skleić ze 
sobą obydwie części. /zdjęcie poniżej/



5.Przyłóż różowy kawałek „spaghetti” do tylnej, górnej krawędzi nakładki i delikatnie 
go dociśnij na całej długości. /zdjęcie poniżej/ Wystające poza nakładkę końce 
obetnij na równo z nakładką.

           
6.Umieść nakładkę strona imitująca zęby do góry w miseczce z gorąca wodą./około 
90 stopni C /

7.Gdy dolna warstwa zmieni kolor-stanie się przeźroczysta,odlej wodę.

8.Teraz nakładka jest miękka. Spójrz w lustro. Odchyl swoja górną wargę i włóż 
nakładkę,zwracając szczególną uwagę by była pośrodku i w poziomie.

9.Dociśnij mocno nakładkę do każdego ze swoich zębów tylko 1 raz ,uważając by się 
nie przesunęła/inaczej cała praca pójdzie na marne/Delikatnie unieś swoja wargę by 
sprawdzić czy różowy wałeczek „spaghetti” dotyka do Twoich dziąseł. Nie 
przyciskaj  nakładki do swoich zębów cały czas,ponieważ trudno ją będzie później 
wyjąć nie uszkadzając odlewu. Upewnij się że nakładka dokładnie zasłania Twoje 
zęby lub maskuje ich brak.



UWAGA !  Nie dotykać różową masą do części imitującej zęby.

10.Na wewnętrznej części nakładki,mogą powstać nadlewy,które trzeba delikatnie 
obciąć za pomocą nożyczek do paznokci.
11 Zrobione,nakładka jest gotowa do użycia.

GDY BRAKUJE CI ZĘBÓW 

Musisz wypełnić miejsca po brakujących zębach.
a)Żeby to zrobić,rozpuść białe kulki, 2-3 sztuki na jeden brakujący ząb / woda o 
temperaturze ok. 90 stopni C /
b)Włóż nakładkę do ust.
c)Palcami wyczuj miejsce po brakującym zębie.
d)Wyjmij nakładkę z ust.
e)Podgrzej ją nad parą w miejscu gdzie wyczułaś brak zęba.
f)Włóż ponownie nakładkę do ust-uważaj żeby się nie poparzyć.
g)Wyjmij z miseczki z gorącą wodą rozpuszczoną białą masę po kulkach i włóż w 
brakujące miejsce po zębie. Uformuj ją na wzór zęba-obie masy /nakładka i biała 
masa po kulkach / muszą się ze sobą scalić.
UWAGA !!! 
Biała masa po kulkach NIE może w żadnym wypadku dotykać imitacji zębów od 
przodu.
h)Każde miejsce po brakującym zębie należy wypełniać osobno /powtarzać 
czynności jak powyżej /

ZDJECIA POGLĄDOWE JAK WYGLĄDAJĄ  WYPELNIONE MIEJSCA PO 
BRAKUJĄCYM ZĘBIE.

             
               ŻYCZE PRZYJEMNEGO UŻYTKOWANIA

      W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić tel. 515-777-044
     Zapraszam do dowiedzenia strony internetowej www.sztucznezeby.eu
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