
 
 
 

LÄMPÖMUOTOILTAVAN KUORSAUSKISKON KÄYTTÖOHJE 
 
 
 
ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA  
 
Ennen varsinaista käyttöä, sinun on muotoiltava kuorsauskisko itsellesi sopivaksi seuraavien ohjeiden mukaisesti. 
 
1. Aseta pakkauksen mukana tullut sininen käsittelykahva kiskon etuosassa olevaan aukkoon. Älä poista 
käsittelykahvaa ennen kuin muotoilu on kokonaan valmis. 
2. Laita kiskot kuumuutta kestävään astiaan ja kaada sinne noin 70-80 asteista vettä siten, että kiskot peittyvät 
kokonaan.  
3. Pidä kiskoja kuumassa vedessä noin 20 sekuntia ja nosta ne sitten pois sieltä käsittelykahvan avulla.  
4. Ravistele ylimääräinen vesi pois kevyesti. Aseta kiskot kahvan avulla suuhusi siten, että alaleukasi on hieman 
normaalia purenta-asentoa edempänä.  
5. Kun kiskot ovat hyvin paikoillaan, pure hampaat yhteen napakasti, mutta ei täydellä puruvoimalla. 
6. Ime ilma pois, purista huulilla kiskoja edestäpäin ja muotoile kiskot kieltä ja sormia käyttäen mahdollisimman tiiviisti 
hampaitasi ja ikeniäsi mukaileviksi. On tärkeää, että kiskoista tulee juuri sinun suuhusi ja hampaisiisi sopivat. 
7. Kun muotoilu on mielestäsi valmis, pidä kiskoja suussasi tässä asennossa vielä noin 1 minuutin ajan. 
8. Laita kiskot kovettumista varten kylmään veteen noin 2 minuutiksi. 
9. Poista lopuksi kiskoissa oleva sininen käsittelykahva. 
10. Voit muotoilla kiskoa hieman myös saksilla, jos jokin kohta tuntuu epämiellyttävältä suussa. Tärkeintä on, että 
kisko tuntuu hyvältä käyttää. 
 
Jos kuorsauskiskon muotoilu ei onnistunut ensimmäisellä kerralla, voit toistaa käsittelyn. Huomioithan, että jos olet 
purenut kuorsauskiskon ns. puhki, uudelleenmuotoilu ei ole enää mahdollista. 
 
 
KÄYTTÖ 
 
- Kuorsauskiskon käyttäminen on todella helppoa. Aseta kisko illalla ennen nukkumaanmenoa suuhusi ja ota aamulla 
herättyäsi pois. 
- Huolehdi hyvin kiskon puhdistamisesta. Puhdista kisko aina käytön jälkeen haalealla vedellä. Voit käyttää myös 
kiskon puhdistukseen tarkoitettuja aineita. Älä käytä kuitenkaan hammastahnaa, hammasproteesien puhdistusainetta 
tai puhdista kiskoja keittämällä tai mikroaaltouunissa. 
- Säilytä ja kuljeta kiskoa puhtaana ja kuivana sen omassa kotelossa. 
- Kuorsauskisko kuluu käytössä. Vaihda se ajoissa uuteen, jotta vältyt kuorsauksen ikäviltä haittavaikutuksilta. 
 
 
MAHDOLLISET SIVUVAIKUTUKSET 
 
Kiskon käyttäminen voi tuntua alussa epämiellyttävältä. Tyypillisiä ja yleensä ohimeneviä sivuvaikutuksia ovat 
hammas-, ien -ja leukakivut sekä syljenerityksen lisääntyminen. Kiskon käyttöön tottuminen vie hieman aikaa. Älä 
kuitenkaan luovuta heti, sillä kuorsauskiskon käyttäminen edistää monella tavalla hyvinvointiasi. 
 


