
Wskazania
Chemo Mouthpiece jest doustnym urządzeniem do krioterapii, którego zadaniem jest zmniejszenie obrzęku i 
bólu w obrębie jamy ustnej.

Uwaga: Ustnik zostanie dostarczony w podwójnym zamknięciu; torebka zamknięta próżniowo wewnątrz
torebki do wielokrotnego zamykania próżniowego.

Instrukcja Obsługi
1. Przed pierwszym użyciem należy umieścić nieotwierany, podwójnie zabezpieczony ustnik w zamrażar-
ce na co najmniej 6 godzin.
2. Gdy środkowy niebieski rdzeń jest zamrożony do postaci stałej, ustnik jest gotowy do użycia.
3. Bezpośrednio przed użyciem należy wyjąć ustnik z opakowania i wsunąć podstawą do izolowanego 
rękawa. Należy zachować torebkę do wielokrotnego zamykania w celu późniejszego przechowywania.
4. Włożyć ustnik do jamy ustnej, umieszczając usta na zewnętrznej krawędzi. Patrz Rycina 1 poniżej.
5. Po włożeniu należy ścisnąć izolowany rękaw/podstawę w celu umożliwienia krążenia zimnej wody 
wewnątrz ustnika.
6. Podczas stosowania należy odchylić głowę do tyłu; jednostka posiada rurki oddechowe ułatwiające 
prawidłowe oddychanie.
7. Co kilka minut powtarzać ściskanie izolowanego rękawa/podstawy w celu utrzymania krążenia zimnej 
wody.

Uwaga: W trakcie leczenia na ustniku może skraplać się woda i izolowany rękaw może stać się wilgotny.

Czyszczenie, pielęgnacja i powtórne użycie
1. Po użyciu należy zdjąć izolowany rękaw i umyć ustnik mydłem i gorącą wodą.
Wnętrze rurek oddechowych należy umyć za pomocą dostarczonej szczoteczki oraz gorącej wody z mydłem.
Uwaga: W przypadku nienaruszonej integralności skóry, ustnik można również czyścić za pomocą antybakte-
ryjnego środka do czyszczenia protez.
2. Po umyciu należy pozostawić ustnik do wyschnięcia i ponownie umieścić w torebce wielokrotnego 
zamykania, a następnie przechowywać w zamrażarce.
Ustnik musi być ponownie zamrożony w ciągu 24 godzin po użyciu i należy go zawsze przechowywać
w zamrażarce.
3. W przypadku właściwego przechowywania ustnika w zamrażarce, jest on gotowy do użycia w dowol-
nym momencie w okresie do 24 miesięcy.

Utylizacja
1. Produkt w 100% nietoksyczny. Ustnik można usuwać ze zwykłymi odpadami
komunalnymi. Proszę stosować się do obowiązujących przepisów dotyczących usuwania odpadów.

OSTRZEŻENIA:
Nie należy stosować produktu w przypadku przecieku lub gdy cały ustnik jest zamrożony.
Nie należy gryźć produktu, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.
Nie należy gotować ustnika, ani czyścić go w zmywarce do naczyń.

Produkt można przechowywać w temperaturze pokojowej w nieotwartym, próżniowo zamkniętym opakowaniu 
przez okres do 24 miesięcy.

CHEMO MOUTHPIECE™
Ilość: 1 Ustnik / 1 Torebka do wielokrotnego zamykania / 1 Izolowany rękaw / 1 Szczoteczka do czyszczenia

USTNIK RURKI
ODDECHOWE

PODSTAWA

NIE STOSOWAĆ, jeżeli opakowanie jest uszkodzone. 

Zgłoszone patenty

 

Usta powinny pokrywać
podwyższoną krawędź



ZESTAW PACJENTA CHEMO MOUTHPIECE™ PATIENT KIT ZAWIERA:
2 ustniki, 2 izolowane rękawy, 1 izolowany termos chłodzący, 1 izolowaną przenośną torbę chłodzą-
cą, 1 wkład lodowy i 2 małe szczoteczki do czyszczenia.

Wskazówki dotyczące zestawu pacjenta
1. Po prawidłowym zmrożeniu jednostki według załączonych instrukcji (druga strona),
należy ją umieścić wewnątrz izolowanego termosu chłodzącego.
2. Załączony/e wkład(y) lodowe również umieścić wewnątrz izolowanego termosu
chłodzącego.
3. Nie zapomnij o izolowanym rękawie. Można go założyć na ustnik i obydwa elementy umie-
ścić w termosie z wkładami lodowymi; można go włożyć wewnątrz termosu z ustnikiem i wkładami 
lodowymi, a także można go włożyć do chłodzącej torby przenośnej, lub też w inny sposób
przynieść na terapię.
4. Termos chłodzący będzie utrzymywał odpowiednią
temperaturę przez okres do 8 godzin. Umożliwia to
swobodne poruszanie się, wykonanie wszystkich
niezbędnych czynności i utrzymanie zmrożonej jednostki
w gotowości do momentu rozpoczęcia leczenia.
5. Korzystając z ustnika należy się upewnić, że izolowany
rękaw znajduje się nad podstawą jednostki i stosować
się do instrukcji użycia. 
6. Na Rycinie 2 (po prawej stronie) przedstawiono
prawidłowe użycie ustnika z umieszczeniem ust na
zewnętrznej krawędzi.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym zespołem!
Proszę zadzwonić pod numer +48 22 7103 302 lub przesłać wiadomość e-mail na adres 
info@inn4health.com, a my skontaktujemy się najszybciej jak to możliwe.
Film z instrukcją dostępny jest pod inkiem: www.chemomouthpiece.com/direction-for-use/

ZESTAW PACJENTA

ŻYCZYMY PAŃSTWU SZYBKIEGO POWROTU DO ZDROWIA.


