
In het pakket dat je van ons hebt ontvangen vindt  je het volgende:
- Afdruk materiaal in twee verschillende bakjes 1 bolletje in het witte bakje, 1 bolletje in het roze bakje (of twee bolletjes - boven/onderkaak)
- 3 sets hap lepels verschillende grootte (er zit verschil in boven en onder kaak bekijk voorbeeld foto hieronder)

Voor jou order hebben we nodig: 
BOVEN KAAK impression
ONDER KAAK impression 

Naam Klant: ......................................................... 

- 2 lucht dichte plastic bags (hierin zitten de bolletjes ‘klei’ in)
- 2 watjes ( deze doe je in de plastic bag als je de afdruk set terug stuurt. (de bag goed sluiten) 
- 1 Adres sticker (om pakket terug te zenden naar juiste adres)
ALS JE DE AFDRUKKEN MAAKT, STUUR ZE DEZELFDE DAG NOG TERUG, DIT OM UITDOGING TE VOORKOMEN

Hoe maak je de afdrukken stap voor stap: LEES DIT EERST EVEN DOOR VOORDAT JE BEGINT!!!!!!!!
1. Kies de lepel die het best past, het kan zijn dat je per kaak een andere kleur lepel nodig hebt.
   Stop de lepel in de mond om de juiste lepel de kiezen, het is de bedoeling dat alle tanden en kiezen een mooie afdruk achter laten.

BOVEN KAAK                       ONDER KAAK                           MOOIE AFDRUK!

2. Het adruk materiaal (bolletjes ‘klei’) gereed maken voor de afdruk.
3. Pak 1 bolletje roze klei en pak 1 bolletje witte klei. Doe direct de deksel van het bakje weer dicht (als er twee bolletjes zijn toegevoegd)
4. Mix het witte bolletje met het roze bolletje, tot dat de kleuren volledig zijn gemengt, maximaal 30 seconden!
5. Druk de gemengde bol klei in de hap lepel, verdeel de klei mooi glad in de lepel (doe dit binnen 30 sec. ander word de klei hard!)
6. Druk de lepel met de klei in de mond, en druk het licht omhoog (boven kaak) of naar beneden onder kaak)
Trek direct de lip over de lepel zoals het voorbeeld hieronder! Druk de bovenlip voorzichtig wat tegen de lepel aan. 
                                                                Houdt de lepel voor 2.30 minuut in de mond.  (niet bewegen) Wel losjes aan blijven drukken
                                                                De onderkant van de tanden  mag het plastic van de haplepel niet raken!                      
                                                                Bijt dus niet te hard het moet een mooie egale afdruk worden! 
                                                                 

7. Haal de lepel uit de mond
    Spoel de lepel af met water maar niet te nat!
    Schud de lepel licht heen en weer
    Stop de lepels met het klei en afdruk er nog in! in de bijgeleverde plastic bag. Stop ook 1 licht nat gemaakt watje in de zak 
    bij de lepel.
  Stuur alles wat we naar je hebben verzonden naar ons terug!

   Zorg dat de lucht uit de zak is.
 Middels bijgeleverd adres etiket.

 Heb je twijfels over de afdruk die je hebt gemaakt? Stuur ons even een foto ter controle.. 

DG-ART
Marterhoeve 31

3831 TC Leusden
Holland/Netherlands

AFDRUK INSTRUCTIE

De beugels die wij maken en verkopen worden proffesioneel geproduceerd in een lab.
Voor een perfect passende beugel hebben we een perfecte afdruk nodig!
Wij zijn niet verantwoordelijk voor verkeerd genomen afdrukken van de kaak.
Twijfel je bij het maken van de afdrukken? Laat de afdrukken dan maken bij een tandarts 
of specialist!

De beugels van BracesForFun zijn geproduceerd om te dragen voor de fun.
De beugels zijn niet ter vervanging van een orthodontische behandeling!


