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KeySplint
Instructies voor reiniging en verzorging

Welkom bij uw KeySplint-ervaring. Deze spalk is voor u op maat gemaakt en voor uw
comfort ontworpen. Draag uw spalk zoals door uw tandarts voorgeschreven en volg
uw dagelijkse routine van poetsen en flossen na elke maaltijd. Maak regelmatig een
afspraak met uw tandarts en controleer de conditie van uw hulpmiddel tijdens elk
bezoek. Als u een nieuw tandheelkundig hulpmiddel laat maken, laat dan uw tandarts
of mondhygiënist bevestigen dat het goed past. Als u ongemak of druk ondervindt,
neem dan contact op met uw tandarts om het te laten nakijken.

Reinigen en onderhouden van uw
KeySplint tandheelkundig hulpmiddel
1. DAGELIJKSE REINIGING

Keystone Industries raadt aan uw hulpmiddel dagelijks voor en na elk gebruik te reinigen.
Gebruik, direct na het verwijderen, warm water (niet warmer dan 45°C [113°F]) en zeep om
resterend speeksel en etensresten uit het hulpmiddel te verwijderen.
2. GEBRUIK VAN SCHOONMAAKMIDDELEN

Voor het periodiek verwijderen van etensresten en onderhoud kunt u alle milde vrij
verkrijgbare reinigingsmiddelen gebruiken die voor orale hulpmiddelen zijn ontworpen.
Gebruik indien nodig een zachte borstel om de binnenkant van uw hulpmiddel te reinigen en
etensresten te verwijderen. Enkele gevalideerde reinigingsmiddelen zijn Dawn afwasmiddel,
Polident, Efferdent, 3% peroxide-oplossing, 15% bleekoplossing en mondwater.
3. WAARSCHUWINGEN

• LAAT uw hulpmiddel NIET langer dan 1 uur in een vloeistof WEKEN.
• GEBRUIK GEEN schurende reinigingsmiddelen (bijv. tandpasta),
omdat dit de levensduur van uw hulpmiddel kan verkorten.
• Gooi de reinigingsvloeistof na elk gebruik weg. Spoel het
hulpmiddel voor gebruik goed af.
• LAAT het hulpmiddel NIET WEKEN in water dat warmer is dan
45°C (113°F) vanwege het risico op kromtrekken van het hulpmiddel.
Keystone Industries raadt aan om tijdens dragen van het hulpmiddel niet te eten of te
drinken. Het drinken van hete vloeistof kan de pasvorm van het hulpmiddel beïnvloeden.
Verwijder het hulpmiddel voor het eten om optimale prestatie, pasvorm en een lange
levensduur te behouden. Denk eraan om voorzichtig met uw KeySplint om te gaan.
Zorg ervoor dat u uw hulpmiddel droogt voordat u het in zijn etui opbergt, om
bacteriegroei te voorkomen.
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