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1. G+r+ş 
 

Bruksizm Gece Aparatını (Gece Plağı) satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bruksizm 

Gece Aparatı, d>ş sıkmanın önlenmes> ve d>şler>n deformasyonunu engellemek 

amacıyla ve gece uyku esnasında kullanılması amacıyla tasarlanan b>r tıbb> c>hazdır. 

Bruks>zm Gece Aparatı, kullanım tal>matına göre >lk şek>llend>r>lmes> yapıldıktan 

sonrasında, üst ya da alt d>şlere yerleşt>r>lerek, d>şler>n üst üste gelmes>n> engelleyerek, 

d>şler üzer>nde baskı oluşmasını ve dolayısıyla d>ş sıkmadan ve gıcırdatmadan 

kaynaklı oluşab>lecek ağrı, deformasyon g>b> durumların oluşmasını engeller. Uygun 

bakım ve kullanımla, size uzun süre güvenilir bir kullanım sağlayacaktır. 

 

UYARI: Doktor tavsiyesi ile kullanınız. 
 
1.1. Kullanım Amacı: 
 
Bu ürün, d>şler>n kenetlenmes>, d>şler>n sıkılması, mand>bulanın >t>lmes> ve d>şler>n 

gıcırdatılmasının önlenmes>, kaslarda gevşeme sağlamak, eklemlerdek> aşırı 

yüklenmey> haf>fletmek, d>şler>n b>rb>r>ne sürtünmes>n>n önlenmes>,  d>ş sıkma ve 

gıcırdatma sonucu meydana gelen ağrının önüne geç>lmes> ve d>şler>n aşınmasına 

karşı d>şler> korumak amacıyla gel>şt>r>lm>şt>r.   
 
 
1.2. Çalışma Prens+b+;  
 

Bu ürün, ısıtıldığında şek>l alab>len termoplast>k b>r malzemeden yapılmıştır. Kaynar 

suyun >çer>s>nde ürün beklet>ld>ğ>nde yumuşar. Yumuşayan bruks>zm gece aparatı ağız 

>çer>s>nde üst ya da alt d>şlere yerleşt>r>l>r. D>şler ve parmaklar yardımıyla d>şler>n şekl>n> 

alır. Ardından sıcak ve soğuk suya sokularak d>ş şekl>ne özel olan son hal>n> alır. Ürün, 

kalıbı alınmış d>şlere yerleşt>r>lerek gece boyu d>şler>n sıkılmasını, d>ş gıcırdatmalarını, 

sıkmadan kaynaklı kas gerg>nl>kler>n> b>r bar>yer oluşturarak engeller. 
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1.3. Amaçlanan Kullanıcı; 
 

• Er>şk>nler >ç>n tasarlanmıştır.  

• Bruks>zm rahatsızlığı olan, d>şler>n> uyurken sıkan, d>şler>n> gıcırdatan k>ş>ler. 

• Kullanıcı ayrıca kullanım kılavuzunun >çer>ğ>n> anlayab>lecek durumda 

olmalıdır. 

• Kontraend>kasyon kısmında bel>rt>len durumlara sah>p olan k>ş>ler>n 

kullanımına uygun değ>ld>r. 

Bruks>zm Gece Aparatını amacı dışında başka herhang> b>r amaçla 
kullanmayınız. 
 
1.4. End+kasyonlar; 
 
Bruks>zm Gece Aparatı, aşağıda bel>rt>len koşullarda kullanılab>l>rler: 

• D>ş aşınması,  

• D>şler>n uyku esnasında sıkılması, 

• D>şler>n uyku esnasında b>rb>rler>ne sürtülmes>, 

• D>ş sıkma, gıcırdatma sonucu meydana gelen ağrı, 

• Duyulab>l>r d>ş gıcırdatma olarak özetleneb>l>r. 

 
1.5. Kontraend+kasyon; 
• Spor ağızlığı olarak kullanılmamalıdır.  

• Gevşek d>şler>n>z varsa kullanmayınız.  

• Ağız mukozasında yara, ç>z>k vb. varsa kullanmayınız. 

• D>ş ya da çene ağrınız varsa kullanmayınız.  

• Kullanmadan önce doktorunuza danışınız. 

• Takma d>ş, d>ş tel> ve buna benzer d>ş aparatlarınız varsa kullanmayınız.  

• Temporomand>bular eklem (TME) rahatsızlığınız varsa kullanmayınız.  
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• Büyük sağlık sorunları veya c>dd> solunum rahatsızlıkları, kanayan d>ş etler> veya 

herhang> b>r d>ş et> rahatsızlığı, dolgusuz, gevşek dolgulu veya gevşek kapaklı 

kav>teler, çenede, d>şlerde veya yüzde ç>ğnemede zorluk veya ağrı ve >k> veya 

daha fazla eks>k d>ş>n>z varsa kullanmadan önce b>r d>ş hek>m>ne danışınız ve d>ş 

hek>m> tavs>ye ederse kullanınız. 

• Ağrı, d>ş et> kanaması veya başka herhang> b>r oral reaks>yon yaşarsanız, çene 

ağrısı, kulak ağrısı, baş ağrısı, d>ş ağrısı, eklem ağrısı veya boyun tutulması 

yaşarsanız kullanmayı bırakınız ve b>r d>ş hek>m>ne danışınız. 

• 18 yaşından küçükler>n kullanması öner>lmez. 

 
1.6. Yan Etk+ler; 
 
C>hazın b>l>nen, b>ld>r>len yan etk>s> yoktur.  
 
1.7. Hasta Popülasyonu; 
 

Er>şk>nler >ç>n tasarlanmıştır. Ürün standarttır. Kullanılan malzemeden dolayı d>ş>n 

şekl>n> alarak büyük ya da küçük ağızla uyum sağlar. Bruks>zm rahatsızlığı olan, 

d>şler>n> uyurken sıkan, d>şler>n> gıcırdatan k>ş>ler>n kullanımına uygundur. 

 
1.8. Ortam: 
Bu ürün, ev kullanımına uygundur.  

Ürünün özell>kler>n> öğrenmek >ç>n bu kılavuzu baştan sona d>kkatl>ce okumanızı 

öner>r>z. 
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1.9. Sembol Kullanımı 
Semboller)n Anlamları 

İşaretler İşaretler üzer)ndek) açıklamalar 

 
CE sembolü (Avrupa Uygunluğu) 

 
Kullanım Tal>matına Bakın 

 
İmalatçı 

 
İmalat Tar>h> 

 
Lot Numarası 

 
Son Kullanma Tar>h> 

 
Ster>l Değ>l 

 
Katalog Numarası 

 
D>kkat Sembolü 

 
M>ktar Sembolü 

 
Güneş Işığından Koruyun 

 
Kuru Tutun 

 
Saklama Sıcaklık Sınırlaması 

 
BPA İçermez. 
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2. Ürün Tanımı 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. İlk Kullanımdan Önce Tem+zleme: 
 
Bruks>zm Gece Aparatı, non-ster>l olarak üret>lmekted>r. Koruyucu dış karton kutu 

>çer>s>nde ve plast>k saklama kutusu >çer>s>nde muhafaza ed>l>r. İlk kullanımdan önce 

gece aparatı d>kkatl>ce tem>zlenmel>d>r. Bunun >ç>n sırasıyla aşağıdak> adımları tak>p 

etmel>s>n>z: 

1. Koruyucu dış karton kutuyu d>kkatl>ce üst kısmından açınız. 

2. İçer>s>nde bulunan kullanma kılavuzu ve plast>k saklama kutusunu dışarıya 

çıkarınız. 

3. Plast>k saklama kutusunu yarım ay şekl>ndek> asma kısmından tutarak 

yavaşça açınız. 

4. Gece aparatınızı plast>k saklama kutusu >çer>s>nden çıkarınız ve kenara 

bırakınız. 

5. Plast>k saklama kutusunu, yumuşak uçlu b>r d>ş fırçası yardımıyla az m>ktarda 

d>ş macunu ve su >le fırçalayarak tem>zley>n>z. Kuru tem>z b>r bez >le 

Termoplast+k 

Bruks+zm Gece Aparatı 

 

Plast+k 

Saklama ve Taşıma 

Kutuları 

 (ALT ÜST KAPAK) 
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kurulayınız. 

6. Sonrasında kenara bırakmış olduğunuz gece aparatınızı, yumuşak uçlu b>r 

d>ş fırçası yardımıyla az m>ktarda d>ş macunu ve su >le fırçalayarak 

tem>zley>n>z.  

7. Bol su >le durulayınız ve kuru tem>z b>r bez >le kurulayınız. 

8. Tem>zlem>ş ve kurulamış olduğunuz gece aparatınızı, plast>k saklama kutusu 

>çer>s>ne yerleşt>r>n>z. 

 Gece aparatınız ş>md> kalıplamaya hazırdır. 

Gece aparatınızı >y>ce kuruladığınızdan em>n olunuz. 

Plast>k saklama kutusunun neml> kalmadığından em>n olunuz. 

 
4. Bruks+zm Gece Aparatı Kalıplama Tal+matları 

4.1. Kalıplama İç3n Gerekl3 Malzemeler 

Kalıplama >şlem>ne başlamadan önce ağız koruyucusuna gömüleb>lecek gıda 

maddeler>n> çıkarmak >ç>n d>şler>n>z> fırçalayın. 

Şek>l verme esnasında alt ve üst d>şlerle çok sıkılırsa aparat del>neb>l>r. 

Kalıplama >şlem>nde aparatı kaynar sudan alırken d>kkat ed>n>z. Aparatın 

>çer>s>nde kaynar su bulunuyorsa ağızınıza almadan önce suyu boşaltınız. 

Aparata b>r kez şek>l ver>ld>kten sonra tekrardan şek>l ver>lmeye çalışılırsa 

>sten>len sonuç alınamayab>l>r. 

Kalıplama >ç>n gerekl> malzemeler aşağıda maddeler hal>nde sıralanmıştır: 

1. Küçük b>r kap su ve ocak ya da su ısıtıcı 

2. Kaşık 



 

TD.04 KK Yayın Tar.h.: 06.06.2022 Rev.00                              Sayfa 10 / 
16 
 

3. Kronometre ya da telefonunuzun kronometres> 

4. Su 

5. Ayna 

4.2. Kalıplama Tal3matları 

1. Küçük b>r tencereye ya da su ısıtıcıya, küçük b>r kaseye yetecek kadar su 

doldurun ve ocakta ya da su ısıtıcıda kaynatın. Su köpürdüğünde ve tam 

kaynama noktasına ulaştığında, başlamaya hazırsınız. Ocağı kapatın. Suyu 

ocaktan alın.  

2. Suyu küçük b>r kaseye el>n>z> yakmamaya d>kkat ederek yavaşça boşaltın. 

 

3. Ayrı b>r kaseye >se soğuk musluk suyu doldurun. 

 

4. Telefonunuzun kronometres>n> hazırlayın. 

5. Bruks>zm Gece Aparatınızı, >çer>s>nde kaynatmış olduğunuz su olan kaseye 

yavaşça bırakın. Ve kronometrey> başlatın. 

 

6. Gece aparatınızı suyun >çer>s>nde 4 - 5 dak>ka kadar beklet>n. 

7. Tem>z b>r kaşık yardımıyla gece aparatınızı sıcak sudan çıkartın ve >çer>s>nde 

kaynar su bulunuyorsa suyu kaseye boşaltın. D>kkatl>ce alt ya da üst 

d>şler>n>ze yerleşt>r>n. 
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8. Aparatı düzgün h>zalamayı sağlamak >ç>n ayna karşısında d>şler>n>z>n üzer>ne 

yerleşt>r>n ve haf>fçe ısırarak >z bırakın. 

 

9. Ağız aparatını tekrardan sıcak suya daldırın ve 10 – 12 sn ya da yumuşadığını 

h>ssedene kadar beklet>n. Ancak fazla ısınıp er>meye başlamadığından em>n 

olun. İçer>s>nde kaynar su bulunuyorsa suyu kaseye boşaltın. D>kkatl>ce alt ya 

da üst d>şler>n>ze yerleşt>r>n. 

 

10. Ardından vakum uygulayarak ve haf>fçe ısırarak d>ş>n>zle d>şl>k arasındak> 

havayı ve suyu uzaklaştırın. Şek>l vermeye devam ed>n. 

 

11. Bu >şlem sırasında, parmaklarınızla dudağınızın üzer>nden baskı uygulayarak 

d>şl>ğ> d>ş>n>ze >y>ce yerleşt>rmek üzere şek>llend>r>n. Her tarafa tam oturmasını 
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sağlamak >ç>n başparmağınızı ve parmaklarınızı ön ve arka taraflara doğru 

>tmek >ç>n kullanırken haf>fçe ısırmaya devam ed>n. Ayrıca d>şler>n>z ve ağız 

koruyucunuz arasında b>r vakum oluşturmak >ç>n sert b>r şek>lde emeb>l>rs>n>z. 

12. 10 – 15 sn kadar yeter>nce şek>llend>rd>kten sonra ağzınızdan çıkartıp soğuk 

suya daldırarak şekl>n> korumasını sağlayın. 

 

Kalıplama >şlem> b>r kez yapıldıktan sonra tekrardan kalıplamaya gerek yoktur. 

Kalıplama >şlem> ardından gece aparatınızı sudan geç>r>p tem>z ve kuru b>r 

bez yardımı >le kurulayın ve saklama kutusunda muhafaza ed>n.  

 
5. Bruks+zm Gece Aparatı Kullanım Ve Bakım Tal+matı 
 

5.1. Kullanım Tal3matı 

Bruks>zm Gece Aparatı, gece uyku esnasında kullanılmak >ç>n tasarlanmıştır. Kullanım 

tal>matı: 

1. Bruks>zm Gece Aparatınızı kullanmadan önce d>ş>n>z> fırçalayınız. 

2. Bruks>zm Gece Aparatınızı plast>k saklama kutusundan çıkartın. Daha önce 

kalıbını almak >ç>n kullandığınız alt ya da üst d>ş>n>ze yerleşt>r>n. Kalıbını 

aldığınız >ç>n d>şler>n>ze tam olarak oturacaktır. 

3. Gece boyu uyku esnasında kullanınız. 

4. Kullanım sonrası saklama kutusuna yerleşt>rmeden önce mutlaka d>ş macunu 

ve fırça yardımıyla gece aparatınızı tem>zley>n>z. 

5. Bol su >le >y>ce durulayınız. 

6. Tem>z kuru b>r bezle kurulayınız. 

7. Plast>k saklama kutusu >çer>s>ne yerleşt>r>n>z. 
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 Her kullanımdan sonra mutlaka tem>zl>k >şlem>n> yapınız. 
 Kullanmaya başladığınızda >lk b>rkaç gün ağızınızda rahatsızlık, boğaza 

kaçma korkusu ya da m>den>z bulanıyormuş g>b> h>ssedeb>l>rs>n>z. Alışmanız 

>ç>n kullanmaya başlamadan önce gün >çer>s>nde 10-20 dak>ka prat>k yapın. 

 
5.2. Tem3zleme Tal3matı 

Her kullanım sonrasında aşağıdak> tem>zleme tal>matlarını tak>p edeb>l>rs>n>z: 

1. Bruks>zm Gece Aparatınızı tem>z su >le çalkalayınız. 

2. D>ş çürümes>ne veya ağız kokusuna neden olab>lecek bakter> ve plağı 

tem>zlemek >ç>n yumuşak uçlu d>ş fırçası üzer>ne az b>r m>ktar d>ş macunu 

alınız. 

3. D>ş fırçası >le gece aparatınızı fırçalayarak tem>zley>n>z. 

4. Ardından bol su >le >y>ce durulayınız. 

5. Tem>z ve kuru b>r bez >le >y>ce kurulayınız ve gece aparatınızın tamamen 

kuruduğundan em>n olunuz. 

6. İy>ce kuruladıktan sonra plast>k saklama kutusuna yerleşt>r>n>z ve saklama 

kutusunun kapağını kapatınız. 

7. Gece Aparatınız da, beyaz b>r b>r>k>m>n oluşmaya başladığını fark edersen>z, 

gece koruyucuyu 1 saat boyunca 25:75 oranında beyaz s>rke seyrelt>s>nde 

suya batırın ve akşamları >y>ce fırçalayın. 

 Çocukların er>şemeyeceğ> b>r yerde saklayınız. 

 Bruks>zm Gece Aparatınızı tem>zlemek >ç>n kaynar su kullanmayın. Bu >şlem 

gece aparatınızın tekrar yumuşayarak formunun bozulmasına neden olab>l>r. 

 Bruks>zm Gece Aparatınızın uygun bakım ve tem>zl>ğ>n>n yapılmaması 

kullanım ömrünün kısalmasına ve kötü koku oluşumuna neden olab>l>r. 

 Bruks>zm Gece aparatınızın tamamen kuruduğundan em>n olmadan saklama 

kutusunun >çer>s>ne koymayınız. Aks> halde gece aparatınızın kötü kokmasına 

neden olmaktadır.  
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6. Öneml+ Güvenl+k Uyarıları 
6.1. Ürünle +lg+l+ Uyarılar: 
1. Kullanmadan önce mutlaka ürün >le b>rl>kte ver>len kullanma kılavuzunu d>kkatl>ce 

okuyunuz ve tal>matlara uyunuz. 

2. Ön d>şler eks>kse  veya ön d>şler>n>z üzer>nde d>ş tel>, başlık, kuron, kaplama, 

>mplant, takma d>ş, tutucu veya d>ğer har>c> yüzey c>hazları kullanıyorsanız ürünü 

kullanmayınız. 

3. Bruks>zm Gece Aparatını tek seferde 1 aydan fazla kullanmayınız. 

4. 18 yaşından küçükler>n kullanması öner>lmez. 

5. Bu b>r spor ağız koruyucusu değ>ld>r. Şok em>l>m> amacıyla tasarlanmamıştır. 

6. Gece aparatını kullanırken nefes almakta güçlük çek>yorsanız derhal kullanmayı 

bırakınız. 

7. Başka c>hazlarla b>rl>kte kullanmamalısınız. 

8. Gece uyku süres>nce kullanımı öner>l>r. 

9. İlk kullanımdan önce gün >çer>s>nde 10-20 dak>ka prat>k yapın. 

10. Ürünü kullanmaya >lk başladığınızda alışkın olmadığınız >ç>n >lk b>rkaç kullanımda 

rahatsız ed>c> geleb>l>r. İlk b>rkaç kullanımda, herhang> b>r rahatsızlığınız varsa 

lütfen hemen bırakın ve uyum sağladıktan sonra sürey> yavaş yavaş 

arttırab>l>rs>n>z.  

11. Herhang> b>r anormal durum olduğunda ürünü kullanmayı bırakınız. 

12. C>hazı doğrudan güneş ışığı, aşındırıcı gaz, yüksek ısı ve neme maruz kalan 

yerlerde saklamayınız. 

13. Organ>k solvent çözücüler> tem>zlemek >ç>n ürün üzer>nde kullanmayınız. 

14. Her kullanımdan sonra tem>zleme tal>matına uygun olacak şek>lde tem>zley>n>z. 

15. K>rl> b>r saklama kutusuna tem>z b>r gece aparatı koyarsanız, gece aparatını 

tem>zlemen>n b>r anlamı olmaz. Saklama kutusunu b>rkaç günde b>r normal 

bulaşık deterjanı veya kast>l sabunu >le elde yıkayarak tem>z tutun. 

16. Yüksek sıcaklık plast>ğ> er>teb>leceğ>nden veya deforme edeb>leceğ>nden, kılıfı 

bulaşık mak>nes>ne koymaktan kaçının. Yıkadıktan sonra, bakter> üremes>n> 
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önlemek >ç>n muhafazanın kurumasını bekley>n. 

17. Kullanmadığınız zaman, aparatınızı saklama kutusunda saklamanız öneml>d>r. 

B>rçok k>ş> banyosunda saklar, ancak zamanla banyodak> buhar ve nem gece 

aparatının eğr>lmes>ne neden olab>l>r. Bunun yer>ne gece aparatını yatak odanızda 

veya komod>n>n>zde saklamanızı öner>r>z.  

18. Ser>n ve kuru b>r yerde saklayınız. 

19. Gece aparatınızı aşırı sıcak veya soğuk sıcaklıklarda saklamamanızı tavs>ye 

eder>z. 

20. Küçük çocukların er>şemeyeceğ> yerlerde saklayınız. 

21. Herhang> b>r çatlak, yarık, kırılma varsa veya herhang> b>r öneml> malzeme 

bozulması meydana geld>yse lütfen ağız koruyucuyu kullanmayı bırakın. 

6.2. Bruks+zm Gece Aparatının Ömrü: 
 

Bruks>zm Gece Aparatının dayanıklılık süres>, kullanma tal>matlarına uyulduğu 

takd>rde 60 aydır. Dayanıklılık süres>, kullanıldığı ortama göre değ>şeb>l>r. Ürünün 

bel>rt>len şek>lde kullanılmaması, özell>kle kullanım dışı uygulamalar dayanıklılık 

süres>n>n kısalmasına neden olab>l>r. 
 

6.3. Buruks+zm Gece Aparatının İmhası: 
 
Bruks>zm Gece Aparatı, beklenen ömrünü tamamlaması durumunda tıbb> atık olarak 

değerlend>r>lmel>d>r. 
 
7. Aksesuarlar 
 
C>hazın aksesuarlarını, yerel satıcınızdan tem>n ed>leb>l>rs>n>z. 

• 1 adet plast>k saklama ve taşıma kutusu 
• 1 adet kullanma tal>matı 
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8. Tekn+k Özell+kler 
Beden Standart (Kalıplama .le şek.l alır) 

Kullanım Yer8 Üst ya da alt d.şler 

Ağızlık Kullanılan Materyal Et.len V.n.l Asetat Kopol.mer. 

Plast8k Saklama Kutusu 
Materyal8 Pol.prop.len 

Ağızlık Ebat (Uzunluk x En x 

Yüksekl8k) (mm) 
58x52x16,5 mm 

Plast8k Saklama Kutusu Ebat 

(Uzunluk x En x Yüksekl8k) (mm) 
80x70x21 mm 

Ağızlık Ağırlık (gr) 11-15 gr 

Plast8k Saklama Kutusu Ağırlığı 
(gr) ~15 gr 

Şek8l Alması İç8n Gereken 
Sıcaklık Yaklaşık ~100 °C 

Kullanım Süres8 Yalnızca uyku esnasında yaklaşık 8 saat 

Saklama Koşulları 24°C ‘de Oda sıcaklığında, 10 .la 95 % RH Nem 
aralığı 

Standart Aksesuarlar 
1 adet Saklama ve Taşıma Kutusu ve 1 adet 

Kullanma Tal.matı 

Bruks>z>m Gece Aparatı, EU 2017/745 MDR (Tıbb> C>haz Yönetmel>ğ>) ‘ n>n 

sınıflandırma kuralları Ek VIII ‘>ne göre Kurallar 5’ e göre Sınıf I C>hazlar olarak kayıt 

ed>lm>şt>r.  

Bruks>z>m Gece Aparatı Ftalat ve BPA (B>sfenol A) >çermemekted>r. 

İlg>l> b>youyumluluk testler> yaptırılmıştır.  

 ABC TIP SAĞLIK SPOR MALZ TEKS TUR İNŞ SAN ve TİC LTD ŞTİ 

Osmangaz. mah Mehmet Den.z Kopuz cad. no: 20 Kat 3 Esenyurt İSTANBUL 

TÜRKİYE                  Tel : +902126908835 
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1. Introduct0on 
 

Dear Customer, we are pleased that you have decided to purchcase a DENTAL 

GUARD (For Nighttime Teeth Grinding Protection). The Dental Guard Apparatus is a 

medical device designed to prevent clenching and deformation of the teeth and to be 

used during sleep at night. Dental Guard Apparatus, after the first shaping according 

to the user manual, is placed on the upper or lower teeth, preventing the teeth from 

overlapping, preventing the formation of pressure on the teeth and thus the occurrence 

of conditions such as pain and deformation that may occur due to clenching and 

grinding of teeth. With proper care and use, it will provide you with reliable use for a 

long time. 

 
WARNING: Use with doctor's advice. 
 
1.1. Purpose Of Usage: 
 
ThHs product has been developed to prevent clenchHng and grHndHng of the teeth, 

provHdHng relaxatHon Hn the muscles, relHevHng the overload Hn the joHnts, preventHng the 

teeth rubbHng agaHnst each other, preventHng the paHn caused by clenchHng and 

grHndHng, and protectHng the teeth agaHnst abrasHon of the teeth. 
 
1.2. Work0ng Pr0nc0ple: 
ThHs apparatus Hs made of a thermoplastHc materHal that can take shape when heated. 

It softens when kept Hn boHlHng water. The softened dental guard Hs placed Hn the mouth 

on the upper or lower teeth. It takes the shape of the teeth wHth the help of teeth and 

fHngers. It Hs then Hmmersed Hn hot and cold water and takes Hts fHnal shape specHfHc to 

the tooth shape. The apparatus Hs placed on the molded teeth and prevents clenchHng 

of the teeth, tooth grHndHng and muscle tensHons caused by clenchHng by formHng a 

barrHer all nHght long. 
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1.3. Intented User; 
 

• DesHgned for adults. 

• BruxHsm, clenchHng of teeth whHle sleepHng, and grHndHng of teeth. 

• The user must also be able to understand the contents of the user manual. 

• It Hs not suHtable for use by who have the condHtHons stated Hn the 

contraHndHcatHon sectHon. 
 

 Do not use the Dental Guard for any purpose other than Hts Hntended 
purpose. 
 
1.4. Ind0cat0ons: 

• Tooth wear, 

• ClenchHng of the teeth durHng sleep, 

• Teeth rubbHng agaHnst each other durHng sleep, 

• PaHn caused by clenchHng and grHndHng, 

• It can be summarHzed as audHble grHndHng of teeth. 

1.5. Contra0nd0cat0on: 
• It should not be used as a sports mouthpHece. 

• Do not use Hf you have loose teeth. 

• Do not use Hf any wounds, scratches, etc. on the oral mucosa.  

• Do not use Hf you have tooth or jaw paHn. 

• Consult your doctor before use. 

• Do not use Hf you have dentures, braces and sHmHlar dental apparatus. 

• Do not use Hf you have temporomandHbular joHnt (TMJ) dHsorder. 

• Consult a dentHst before use Hf you have major health problems or serHous 

respHratory condHtHons, bleedHng gums or any gum condHtHon, unfHlled, loosely 

fHlled or loosely-capped cavHtHes, dHffHculty or paHn Hn chewHng Hn the jaw, teeth, 

or face, and two or more mHssHng teeth. Use Hf the dentHst recommends. 
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• If you experHence paHn, bleedHng gums or any other oral reactHon, experHence 

jaw paHn, earache, headache, toothache, joHnt paHn or stHff neck, dHscontHnue 

use and consult a dentHst.  

• Do not recommend use by those under 18 years of age. 

1.6. S0de Effects: 
 
The devHce has no known, reported sHde effects. 
 
1.7. Pat0ent Populat0on: 
It Hs desHgned for adults. The product Hs standard. Due to the materHal used, Ht takes the 

shape of the tooth and adapts to a large or small mouth. It Hs suHtable for people who 

suffer from bruxHsm, clench and grHnd theHr teeth whHle sleepHng. 

 
1.8. Usage Areas: 
ThHs product Hs suHtable for home use. 

We recommend that you read thHs user manual carefully from begHnnHng to end to 

learn about the features of the dental guard. 
  
1.9. Use Of Symbols 

Means of Symbols 
Symbols Explanat2ons of Symbols 

 
CE symbol (European ConformHty) 

 
Look at the user manual 

 
Producer 

 
ManufacturHng Date 

 
Lot Number 

 
ExpHratHon Date 
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Non-sterHle 

 
Catalog Number 

 
AttentHon Symbol 

 
QuantHty Symbol 

 
Protect from SunlHght 

 
Keep Dry 

 
Temperature LHmHtatHon 

 
BPA free 

 
 
2. Product Informat0on 
 
 
 
 
 
 
 

Thermoplast3c 

Dental Guard 
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3. Clean0ng Before F0rst Use: 
Dental Guard Hs produced non-sterHle. It Hs stored Hn a protectHve outer cardboard box 

and Hn a plastHc storage box. Before fHrst use, the dental guard should be carefully 

cleaned. Please, follow the steps below: 

1. Carefully open the protectHve outer cardboard box at the top. 

2. Take out the user manual and the plastHc storage box. 

3. Gently open the plastHc storage box by holdHng the half-moon hangHng part. 

4. Take the dental guard out of the plastHc storage box and set Ht asHde. 

5. Clean the plastHc storage box by brushHng Ht wHth a small amount of toothpaste 

and water usHng a soft-tHpped toothbrush. Dry wHth a dry clean cloth. 

6. Afterwards, clean the dental guard by brushHng Ht wHth a small amount of 

toothpaste and water wHth the help of a soft-tHpped toothbrush. 

7.  RHnse wHth plenty of water and dry wHth a dry clean cloth. 

8.  Place the cleaned and drHed dental guard Hn the plastHc storage box. 

 The dental guard Hs now ready for moldHng. 

 Be sure to dry the dental guard thoroughly. 

 Make sure that the plastHc storage box does not remaHn damp. 

 
4. Mold0ng Instruct0ons 

4.1. Mater;als Requ;red for Mold;ng 

 

Plast'c 

Storage and Transport Box 

(LOWER/TOP COVER) 
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Before startHng the moldHng process, brush your teeth to remove any food that 

may be embedded Hn the mouth. 

If the upper and lower teeth are tHghtened too much durHng shapHng, the dental 

guard may be punctured. 

Take care when removHng the dental guard from boHlHng water durHng the moldHng 

process. If there Hs boHlHng water Hn the dental guard, empty the water before takHng Ht 

Hnto your mouth. 

If you try to shape the dental guard once agaHn after Ht has been shaped, the 

desHred result may not be obtaHned. 

The materHals requHred for moldHng are lHsted below: 

1. A small bowl of water and a stove or kettle 

2. Spoon 

3. Stopwatch  

4. Water 

5. MHrror 

4.2. Mold;ng Instruct;ons 

1. FHll a small saucepan or kettle wHth enough water for a small bowl and brHng Ht 

to a boHl on the stove or Hn the kettle. When the water bubbles and reaches 

full boHlHng poHnt, you are ready to start. Turn off the stove. Take the water from 

the stove. 

2. FHll a small bowl wHth boHled water. 

 

3. FHll a small bowl wHth cold water. 
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4. Prepare your phone's stopwatch. 

5. Place the apparatus Hn boHled water for 4-5 mHnutes. and start the stopwatch. 

 

6. UsHng a spoon, remove the apparatus from the water and pour the water Hnto 

the bowl Hf there Hs water Hn Ht. Carefully place Ht on your lower or upper teeth. 

 

7. Place Ht on your teeth Hn front of the mHrror and bHte lHghtly to leave a mark. 

 

8. Immerse the apparatus Hn boHlHng water agaHn and let Ht sHt for 10 – 12s. But 

make sure Ht doesn't get too hot and start to melt. If there Hs water Hn Ht, pour 

the water Hnto the bowl. Carefully place Ht on your teeth. 
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9. Then remove the aHr and water between teeth and apparatus by applyHng 

vacuum and bHtHng lHghtly. Keep shapHng. 

 

10. Press your fHngers over your lHp to shape the apparatus to fHt your teeth well. 

Keep bHtHng lHghtly as you use your thumb and fHngers to push the front and 

back sHdes to ensure a snug fHt on all sHdes. You can also suck hard to create 

a vacuum between your teeth and apparatus. 

11. After shapHng Ht for 10-15 seconds, take Ht out of your mouth and dHp Ht Hn cold 

water to keep Hts shape. 

 

 Once the moldHng process Hs done, there Hs no need for re-moldHng. 

 Dry wHth a clean, dry cloth and store Ht Hn the storage box. Take care not to 

stay moHst. 

 
5. Usage and Ma0ntenance Instruct0on 
 

5.1. Usage Instruct;on 
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The Dental Guard Hs desHgned for use at nHght whHle sleepHng. Usage HnstructHon: 

1. Brush your teeth before usHng the Dental Guard. 

2. Take the Dental Guard out of Hts plastHc storage box. Place Ht on your upper or 

lower teeth that you used to mold before. SHnce you get the mold, Ht wHll fHt your 

teeth perfectly. 

3. Use Ht durHng the nHght whHle sleepHng. 

4. Before placHng Ht Hn the storage box after use, clean the dental guard wHth the 

help of toothpaste and a brush. 

5. RHnse thoroughly wHth plenty of water. 

6. Dry wHth a clean dry cloth. 

7. Place Ht Hn the plastHc storage box. 

 Make sure to clean Ht after each use. 

 In the fHrst few days when you start usHng Ht, you may feel dHscomfort Hn your 

mouth, fear of chokHng or feelHng nauseous. PractHce for 10-20 mHnutes durHng 

the day before you start usHng Ht to get used to Ht. 

5.2. Clean;ng Instruct;on 

You can follow the cleanHng HnstructHons below after each use: 

1. RHnse the Dental Guard wHth clean water. 

2. Take a small amount of toothpaste on a soft-tHpped toothbrush. 

3. Clean the Dental Guard by brushHng Ht wHth a toothbrush. 

4. Then rHnse thoroughly wHth plenty of water. 

5. Dry thoroughly wHth a clean and dry cloth and make sure your dental guard Hs 

completely dry. 

6. After thoroughly dryHng, place Ht Hn the plastHc storage box and close the lHd of 

the storage box. 

7. If you notHce a whHte buHldup startHng to form, soak the dental guard Hn a 25:75 

dHlutHon of whHte vHnegar for 1 hour and brush thoroughly Hn the evenHng. 

 Keep out of reach of chHldren. 

 Do not use boHlHng water to clean the Dental Guard. ThHs process may cause 



 

TD.04 KK Release Date: 06.06.2022 Rev.00                                    Sayfa 13 / 
15 
 

your Dental Guard to soften agaHn and deterHorate Hts form. 

 FaHlure to properly maHntaHn and clean the Dental Guard may result Hn 

shortenHng of Hts useful lHfe and formatHon of bad odour. 

 Do not put your Hn the storage box wHthout makHng sure that Ht Hs completely 

dry. OtherwHse, Ht wHll cause your apparatus to smell bad. 
6. Important Safety Warn0ngs 

6.1. Warn0ngs: 
1. Before use, be sure to carefully read the user manual supplHed wHth the product 

and follow the HnstructHons. 

2. Do not use the product Hf the front teeth are mHssHng or Hf you are usHng braces, 

caps, crowns, Hmplants, dentures, retaHners or other external surface devHces on 

the front teeth. 

3. Do not use the Dental Guard for more than 1 month at a tHme. 

4. Under the age of 18 must not use Ht. 

5. ThHs Hs not a sports mouth guard. It Hs not desHgned for shock absorptHon. 

6. If you have dHffHculty breathHng whHle usHng the dental guard, stop usHng Ht 

HmmedHately. 

7. Do not use wHth other devHces. 

8. It Hs recommended to be used at nHght durHng sleep. 

9. PractHce for 10-20 mHnutes durHng the day before fHrst use. 

10. SHnce you are not used to usHng the product for the fHrst tHme, Ht may feel 

uncomfortable Hn the fHrst few uses. If you feel any dHscomfort Hn the fHrst few uses, 

please leave HmmedHately, you can gradually Hncrease the tHme after you get used 

to Ht. 

11. Stop usHng the product Hn case of any abnormalHty. 

12. Do not store Hn places exposed to dHrect sunlHght, corrosHve gas, hHgh temperature 

and humHdHty. 

13. Do not use on the product to clean organHc solvent solvents. 

14. Clean after each use Hn accordance wHth the cleanHng HnstructHons. 
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15. If you put a clean dental guard Hn a dHrty storage box, there Hs no poHnt Hn cleanHng 

the dental guard. Keep the storage box clean by hand-washHng Ht wHth regular dHsh 

soap or castHle soap every few days. 

16. AvoHd placHng the storage box Hn the dHshwasher as the hHgh temperature can melt 

or deform the plastHc. After washHng, allow the storage box to dry to prevent 

bacterHal growth. 

17. It Hs Hmportant to store your dental guard Hn Hts storage box when not Hn use. Many 

people keep Ht Hn theHr bathroom, but over tHme, the steam and humHdHty Hn the 

bathroom can cause the dental guard to warp. Instead, we recommend keepHng 

the dental guard Hn your bedroom. 

18. Store Hn a cool and dry place. 

19. We recommend that you do not store the dental guard Hn extremely hot or cold 

temperatures. 

20. Keep out of the reach of small chHldren. 

21. If there are any cracks, crevHces, breaks or any sHgnHfHcant materHal deterHoratHon, 

HmmedHately dHscontHnue use. 

6.2. L0fe Of The Dental Guard: 
 

The durabHlHty perHod of the Dental Guard Hs 60 months Hf the HnstructHons for use are 

followed. DurabHlHty tHme may vary dependHng on the envHronment Hn whHch Ht Hs used. 

FaHlure to use the product as specHfHed, may result Hn a shortened durabHlHty perHod. 
 
6.3. Destruct0on: 

 
If Ht has completed Hts expected lHfe, Ht should be consHdered as medHcal waste. 
 
7. Accessor3es 
 
• 1 plastHc storage and transport box 
• 1 user HnstructHon 
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8. Techn0cal Spec0f0cat0ons 
S3ze Standard (Takes shape by mold6ng) 

Usage Area upper or lower teeth 

Dental Guard Mater3al  Ethylene V6nyl Acetate Copolymer 

Plast3c Storage Box Mater3al Polypropylene 

Dental Guard S3ze (Length x 

W3dth x He3ght) (mm) 
58x52x16,5 mm 

Plast3c Storage Box S3ze 

(Length x W3dth x He3ght) (mm) 
80x70x21 mm 

Dental Guard We3ght (gr) 11-15 gr 

Plast3c Storage Box We3ght (gr) ~15 gr 

Temperature Requ3red to Take 
Shape Approx. ~100 °C 

Usage Per3od About 8 hours dur6ng sleep only 

Storage Cond3t3ons At 24°C Room temperature, Hum6d6ty range of 10 
to 95% RH 

Standard Accessor3es 
1 x Storage and Transport Box and 1 x Instruct6ons 

for Use 

Dental Guard has been regHstered as Class I DevHces accordHng to Rules 5 accordHng 

to Annex VIII of the classHfHcatHon rules of EU 2017/745 MDR (MedHcal DevHce 

RegulatHon). 

Does not contaHn Phthalate and BPA (BHsphenol A). 

Relevant bHocompatHbHlHty tests were carrHed out.  

 ABC TIP SAĞLIK SPOR MALZ TEKS TUR İNŞ SAN ve TİC LTD ŞTİ 

Osmangaz6 mah Mehmet Den6z Kopuz cad. no: 20 Kat 3 Esenyurt İSTANBUL 

TÜRKİYE                  Phone : +902126908835 webs6te: www.abcteks.com 


