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TAP®-KOJE
TAP-koje koostuu kahdesta osasta: yläleuan kisko ja alaleuan kisko. Koukkumekanismi yhdistää nämä kiskot. Koje ohjaa alaleukaa eteenpäin, jotta unen aikana rentoutuneet kurkun alueen pehmytkudokset eivät tuki hengitysteitä.
TAP-koje (The Thornton Adjustable Positioner) on valmistettu thermoplastisesta
muovista, titaniumista ja nikkelittömästä kobolttikromiseoksesta.
www.tap-splint.eu
TAP®-T

yläleuan kisko
protruusion säätö (titaniumseos)

alaohjuri (nikkelitön CoCr-seos)
alaleuan kisko

TAP®-T Reverse

yläleuan kisko
protruusion säätö (titaniumseos)

alaohjuri (nikkelitön CoCr-seos)
alaleuan kisko

HUOMIOITAVAA
TAP-koje voi tuntua aluksi epämukavalta suussa. Olon pitäisi helpottua tunnin aikana. Jos epämukavat oireet jatkuvat yli neljä tuntia, ole yhteydessä TAP-kojeen
määränneeseen lääkäriin.
Varaa kontrolliaika hammaslääkäriltäsi tarvittaessa ja vähintään vuosittain, jota
hän voi tarkistaa TAP-kojeen kunnon ja toimivuuden sinulle.
MAHDOLLISIA HAITTAVAIKUTUKSIA
Seuraavia haittavaikutuksia saattaa esiintyä käytettäessä TAP-kojetta:
• Pientä arkuutta tai epämukavuuden tunnetta hampaissa ja ikenissä napakasti
istuvasta kojeesta.
• Ylimääräistä syljen eritystä alkuun. Tämä vaiva helpottaa, kunhan kojeeseen
tottuu.
• Lievää leukojen arkuutta tai kireyttä aluksi ja säätöjen jälkeen.
• Väliaikainen purennan muutos. Tämä häviää noin tunnin kuluttua siitä, kun
TAP® otetaan aamulla pois suusta ja käytetään purennanharjoittajaa (ks. alla)
(esim. Occlusion trainer, AM aligner).
• Leukanivelkipua
• Melko harvinaisesti esiintyy TAP®-laitteen pitkäaikaisen käytön jälkeen hampaiden asentomuutoksia tai muutoksia purennassa.
Tämä laite ei sovi henkilöille, joilla on heiluvia hampaita, hammasproteesit tai
muuten sellainen tila, johon irtokojeen pitäminen voisi vaikuttaa haitallisesti. Ota
yhteyttä hammaslääkäriin, jos hampaistossasi tai suun terveydessäsi tapahtuu
muutoksia.

Occlusion trainer

AM Aligner

KÄYTTÖOHJE
Tarkista TAP-koje ennen käyttöä. Ota yhteyttä lääkäriin, jos havaitset materiaalien irtoavan toisistaan, materiaalin heikkenemistä tai halkeamia.
1. Aseta yläleuan kisko ensin paikalleen.

2. Laita alaleuan kisko paikalleen.

3. Sen jälkeen työnnä alaleukaasi varovaisesti
eteenpäin, jotta kojeen koukku sujahtaa paikalleen ja yhdistää molemmat kiskot.

4. Samaan tapaan voit irrottaa kiskot toisistaan.
Tuo alempaa kiskoa hiukan eteenpäin, kunnes
koukku irtoaa. Sen jälkeen voit poistaa kiskot
suusta.

5. Liikuttele alaleukaa varovasti sivusuuntaan vasemmalta oikealle.
Vinkki: Voit myös yhdistää kiskot ennen suuhun
laittamista. Kojeen voi myös poistaa suusta irrottamatta ylä- ja alaleuan kiskoja toisistaan.

KOJEEN SÄÄTÄMINEN
TAP®-T
TAP-kojeen säätö tulee tehdä vain lääkärin hyväksynnällä.
Huom! Ohje on kirjoitettu TAP-kojetta käyttävän henkilön
näkökulmasta, kun TAP-koje on hänen suussaan.
1. Jos haluat tuoda alaleukaa eteenpäin, käännä säätöavainta vastapäivään (vasemmalle korvalle)
2. Kun haluat palauttaa alaleuan alkuasentoon,
käännä säätöavainta myötäpäivään (oikealle korvalle)
Yksi 360 ° kierros on 0,5 mm.
TAP®-T Reverse
Malliversiossa TAP-T Reverse aktivointi suoraan suussa ei ole mahdollista.
TAP-T Reversen kuusiokoloavainavaimen aktivointirei'itys ei sijaitse etupuolella,
kuten TAP-T -versiossa, vaan toisella puolella, vastapäätä koukkua.
Jos ylempi säätölaite vaatii säätöä (+/-), se voidaan tehdä ja tarkistaa helposti asteikon avulla.

HOITO-OHJEET
TAP-kisko pitää puhdistaa joka aamu huolellisesti pehmeätä hammasharjaa, kylmää vettä ja antibakteerista nestemäistä pesuainetta käyttäen. Ei saa käyttää kuumaa vettä. Kisko huuhdellaan ja annetaan kuivua kokonaan ennen säilytyskoteloon laittamista. Kiskoa ei säilytetä märkänä. Kotelon kannen voi jättää auki, jos
kisko ei ole täysin kuivunut.
TAP-kisko huuhdellaan ennen käyttöä. Hampaat pitää harjata ja hammasvälit puhdistetaan ennen kuin koje laitetaan suuhun.
Voit desinfioida TAP-kojeesi kerran kahdessa viikossa seoksessa, jossa on ei-alkoholipohjaista suuvettä ja vettä (1/1 suhde). Liota TAP-kojetta siinä enintään 10-15
minuuttia. Huuhtele vedellä ennen käyttöä.
TAP-kojeesi koostuu korkealaatuisesta thermoplastisesta muovista. Materiaali
ei kestä kuumaa höyryä, kuumaa vettä ja ultraäänipuhdistusta. Älä säilytä TAPkojetta yli 70 ° C lämpötilassa, sillä kisko voi vahingoittua lämpötilan vaikutuksesta.
Vahvat aromaattiset elintarvikkeet ja juomat, kuten nikotiini, kahvi, tee ja kolajuomat saattavat aiheuttaa pehmeän kiskomateriaalin värjääntymisen. Siksi on
suositeltavaa juoda vain kirkasta vettä, kun käytät kojetta. Varmista lisäksi, ettei
kojeen puhdistamiseen käytetä orgaanisia liuottimia, kuten alifaattista alkoholia, tolueenia, etanolia, asetonia jne. Värjääntymiä voi myös tulla myös mm.
amalgaamipaikoista ja hammasproteesin metalliosista.

