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Johdanto

Hyvä käyttäjä,

olemme iloisia, että olet saanut hammas-
lääkäriltäsi uuden TAP®-kiskon, joka auttaa 
kuorsausongelmiisi. Tiedämme, kuinka 
vakavia kuorsauksen ja uniapnean aiheut-
tamien unihäiriöiden vaikutukset voivat 
olla, ja toivomme, että löydät terveen ja 
palauttavan unen uudelleen TAP®-kiskon 
avulla.

Jotta kiskon käyttö sujuisi mahdollisimman 
miellyttävästi, olemme koonneet tähän 
lyhyeen esitteeseen tärkeimmät ohjeet ja 
käyttövinkit. Jos sinulla on tämän jälkeen 
vielä kysyttävää tai olet jostakin epävarma, 
ota yhteyttä hammaslääkäriisi.

Toivomme, että voit jälleen nukkua hyvin.

TAP®-kiskot (Thornton Adjustable Positio-
ner) vähentävät ja lievittävät yöllistä kuor-
sausta ja obstruktiivista uniapneaa (OSA). 
Kiskot valmistetaan yksilöllisesti aikuisille 
potilaille, niitä sovitetaan kotona tai unila-
boratoriossa, ja ne on tarkoitettu käytettä-
väksi öisin.

www.tap-schiene.de
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Rajoitukset ja esteet hoitotoimenpiteelle
TAP®-kiskot eivät sovellu sinulle, jos sinulla 
on löystyneet hampaat, käytät hammas-
proteesia tai sinulla on jokin muu suun ter-
veyteen liittyvä tila, jota TAP®-kiskon käyttö 
voi pahentaa.

Kisko ei myöskään sovellu potilaille, jotka 
sairastavat sentraalista uniapneaa tai kär-
sivät vakavista hengityshäiriöistä, eikä alle 
18-vuotiaille potilaille.

HUOMAUTUS
Lue nämä ohjeet ennen TAP®-kiskon käyt-
töä ja noudata niitä. 
TAP®-kiskoja saavat muokata ja sovittaa 
vain hammaslääkärit, hammasteknikot tai 
unilääketieteeseen erikoistuneet lääkärit ja 
koulutettu henkilökunta.
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TAP®-kiskot vähentävät tai lievittävät yöllis-
tä kuorsausta ja obstruktiivista uniapneaa 
(OSA). Jos TAP®-kiskon käytön aikana on 
tai ilmenee hengitysvaikeuksia tai muita 
hengityshäiriöitä – TAP®-kiskoa käytet-
täessä tai ilman – ota yhteyttä hoitavaan 
lääkäriisi. 

Voit aluksi tuntea kipua tai epämukavuutta 
leuassa tai hampaissa. Jos tämä jatkuu pi-
dempään, ota yhteyttä hoitavaan lääkäriisi.

Aamulla voi esiintyä purennan muuttumi-
sen tunnetta.

Tämän tunteen pitäisi hävitä 1 tunnin ku-
luessa. Jos se kestää yli 4 tuntia, ota yh-
teyttä hoitavaan lääkäriisi. Tämä helpottuu 
käytettäessä purennan kuntouttajaa (ks. 
sivu 22).

Käy lääkärintarkastuksessa vähintään 
kerran vuodessa. Kiskot on vaihdettava 
välittömästi, jos sen materiaali löystyy tai 
vaurioituu.

Jos kisko löystyy, ota välittömästi yhteyttä 
hoitavaan lääkäriisi.

Yöllisen kuorsauksen 
vähentäminen ja lievittäminen
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Terveellinen uni
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TAP®-Standard koostuu kahdesta osasta: 
yläleuan kiskosta 1  ja alaleuan kiskosta 2 . 
Lukitusmekanismi ohjaa alaleukaa eteenpäin 
ja ehkäisee siten nielun tukkeutumista. Sul-
jettaessa kiskot yläleukaosan koukku 3  
tarttuu kiinni alaleukaosan tankoon 4 . Ylä-
kiskon etupuolella olevalla säätönupilla 5  
voidaan säätää alaleuan eteenpäin työnty-
mistä niin, että saadaan toimiva ja mukava 
asento.

Kuvaus

TAP®-Standard
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Koukku

Säätönuppi
(yksilöllisesti säädettävä)

Tanko

Yläleuan kisko1

5

3

4

2 Alaleuan kisko
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Käyttö

Tarkista kisko huolellisesti aina ennen suu-
hun asettamista. Älä käytä kiskoja, jos huo-
maat muovi- tai metalliosien materiaalissa 
muutoksia, irronneita osia tai halkeamia! 

Ylä- ja alaleuan kiskot yhdistetään toisiinsa 
suun ulkopuolella. Aseta yläleuan kiskos-
sa oleva koukku alaleuan kiskon tangon 
taakse ja lukitse koukku kevyesti vetämällä 
ja kääntämällä sitä 90°. Tällä tavalla yh-
distetty kisko viedään (suljettuna) suuhun 
niin, että se asetetaan ensin yläleuan  
hammaskaareen.

Työnnä sen jälkeen alaleukaa hieman 
eteenpäin niin, että alaleuan hampaat 
asettuvat alaleuan kiskoon.

Kisko poistetaan suusta – suljettuna – 
päinvastaisessa järjestyksessä.

VAROITUS
Kiskoa suuhun asettaessasi koukku saat-
taa taipua. TAP®-kiskoa ei saa tällöin 
enää käyttää! Jos koukku taipuu, se on  
vaihdettava.

TAP®-Standard
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Kiskoa saa myöhemmin muokata ja säätää 
vain lääkärin ohjeistuksen mukaan.
HUOMAUTUS 
Säätönupin säätö on kuvattu tässä potilaan 
näkökulmasta TAP®-kiskon ollessa paikal-
laan suussa.

1   Kun haluat siirtää alaleukaa eteenpäin, 
käännä nuppia vasenta korvaa kohti.

2   Kun haluat säätää alaleuan lähtöasen-
toon kiskon ollessa paikallaan suussa, 
käännä nuppia myötäpäivään (oikeaa 
korvaa kohti).

HUOMAUTUS Ruuvin yksi 360°:n kierto 
vastaa noin 0,5 mm:n säätöä.

TAP®-Standard

1

2
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Kuvaus

Kiskot koostuvat kahdesta osasta: ylä-
leuan muovikiskosta, jossa on säätöyk-
sikkö, ja alaleuan muovikiskosta, jossa on 
alaleuan keskitin.

Kiskot yhdistetään toisiinsa säätöyksikön 
koukulla ja alaosan keskittimellä. Näin 
varmistetaan, että alaleukasi asettuu ham-
maslääkärisi määrittämään etuasentoon. 
Ylä- ja alaleuan osat voidaan yhdistää 
toisiinsa joko suun ulkopuolella tai kiskon 
ollessa suussa (katso myös käyttöohje si-
vulta 14 alkaen).

TAP®-T ja TAP®-T Reverse
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TAP®-T ja TAP®-T Reverse

Alaleuan kisko

Alaleuan keskitin
(nikkelitön CoCr-seos)

Yläleuan 
säätöyksikkö
(titaaniseos)

Yläleuan kisko

TAP®-T Reverse pienemmällä 
yläleuan säätöyksiköllä
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Käyttö

Tarkista kisko huolellisesti aina ennen suu-
hun asettamista. Älä käytä kiskoja, jos huo-
maat muovi- tai metalliosien materiaalissa 
muutoksia, irronneita osia tai halkeamia! 
Ota tässä tapauksessa yhteyttä lääkäriin.

1   Aseta säätöyksiköllä varustettu yläleu-
an kisko ylähampaisiin.

2   Aseta sen jälkeen keskittimellä varus-
tettu alaleuan kisko alahampaisiin.

3   Työnnä nyt alaleukaa niin pitkälle suo-
raan eteenpäin, että yläleuan säätöyk-
sikön koukku asettuu alaleuan keskitti-
meen ja ylä- ja alaleuan osat lukittuvat 
toisiinsa.

TAP®-T ja TAP®-T Reverse

1

2
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4   Kokeile myös ylä- ja alaleuan osien 
avaamista työntämällä alaleukaa hie-
man eteenpäin niin, että koukku liukuu 
pois keskittimen keskiasennosta.

Samalla tavalla voit avata kiskot yöllä tai 
aamulla ja poistaa ylä- ja alaleuan kiskot 
suusta erikseen. 

Testaa sivuttaista liikkuvuutta liikuttamalla 
alaleukaa hieman vasemmalle ja oikealle.

HUOMAUTUS
Voit yhdistää kiskot toisiinsa myös suun ulkopuolella ja asettaa vasta sitten molemmat 
kiskot yhtä aikaa suuhun. Myös poistaessasi kiskot yöllä tai aamulla voit irrottaa molemmat 
kiskot samanaikaisesti hammaskaarista.

3

4
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Kiskoa saa myöhemmin muokata ja säätää 
vain lääkärin ohjeistuksen mukaan.
HUOMAUTUS Säätöavaimen käyttö on ku-
vattu potilaan näkökulmasta kiskon ollessa 
paikallaan suussa.
1   Alaleuan siirtämiseksi eteenpäin kiskon 

avulla mukana toimitettu kuusiokoloavain 
työnnetään yläleuan säätöyksikön etu-
puolella olevaan aukkoon ja käännetään 
plusmerkin (+) suuntaan säätöyksikön 
yläosassa olevan merkinnän mukaises-
ti. Siirtymä voidaan tarkistaa asteikon  
avulla.

2   Siirtymä eteenpäin voidaan palauttaa 
kääntämällä kuusiokoloavainta miinus-
merkin (–) suuntaan. Myös tämä sää-
tö voidaan lukea ja tarkistaa asteikon  
avulla.

HUOMAUTUS Ruuvin yksi 360°:n kierto 
vastaa noin 0,5 mm:n säätöä.

TAP®-T ja dreamTAP™

2

1

Kiskon säätäminen
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TAP®-T Reverse TAP®-T ja TAP®-T Reverse

2

1

TAP®-T Reverse -mallin kiskoa ei voi 
säätää suussa.

Kuusiokoloavaimelle tarkoitettu säätöauk-
ko ei ole TAP®-T Reverse -kiskossa edessä 
kuten TAP®-T-mallissa, vaan suulaen puo-
lella koukkua vastapäätä.

TAP®-T Reverse -mallissa yläkiskon sää-
töyksikön säätö (+/–) on helppo lukea ja 
tarkistaa asteikon avulla.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS 
Jos koukku menee säädettäessä 
kierteettömään osaan 1 , se voidaan pa-
lauttaa kierteille kääntämällä kuusiokoloa-
vainta vastakkaiseen suuntaan ja paina-
malla samalla koukkua kevyesti 2 .



Kuvaus

1818

dreamTAP™-kisko koostuu kahdesta 
osasta: yläleuan muovikiskosta, jossa on 
vahvistus- ja ohjainlanka, ja alaleuan muo-
vikiskosta, jossa on keskitin. Kiskot yhdis-
tetään toisiinsa säätöyksikön koukulla ja 
yläleuan ohjainlangalla. Näin varmistetaan, 
että alaleukasi asettuu hammaslääkärisi 
määrittämään etuasentoon.
Ylä- ja alaleuan osat voidaan yhdistää 
toisiinsa joko suun ulkopuolella tai kiskon 
ollessa suussa.

dreamTAP™-kisko
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dreamTAP™-kisko

Ohjainlanka Alaleuan 
säätöyksikkö

Yläleuan kisko Alaleuan kisko



Käyttö
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Tarkista dreamTAP™-kisko huolellisesti 
aina ennen suuhun asettamista. Älä käytä 
kiskoja, jos huomaat muovi- tai metallio-
sien materiaalissa muutoksia, irronneita 
osia tai halkeamia!

1   dreamTAP™-kiskojen ylä- ja alaosa 
yhdistetään toisiinsa suun ulkopuolella. 
Aseta alaleuan kiskossa oleva koukku 
yläleuan kiskon ohjainlankaan. Koukku 
sopii vain yhteen määritettyyn ohjainlan-
gan kohtaan.

2   Tällä tavalla yhdistetyt kiskot asetetaan 
suuhun ensin yläleuan hammaskaareen. 
Työnnä sen jälkeen alaleukaa hieman 
eteenpäin niin, että alaleuan hampaat 
asettuvat alaleuan kiskoon. dream-
TAP™-kisko poistetaan suusta – suljet-
tuna – päinvastaisessa järjestyksessä.

dreamTAP™-kiskoa säädetään samalla 
tavalla kuin TAP-T®-kiskoa – säätöyksikkö 
on vain alaleuan kiskossa.

dreamTAP™-kisko
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dreamTAP™-kisko

1 2
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Lihaksiston harjoittaminen
Koska alaleukasi siirtyy TAP®-kiskon käy-
tön johdosta eteenpäin yön aikana, leuan 
lihaksissa tai nivelissä voi aluksi esiintyä 
lievää kipua ja purenta voi toisinaan muut-
tua. Purennan kuntouttaja auttaa sinua 
palauttamaan leuan helposti takaisin nor-
maaliin purenta-asentoon.

HUOMAUTUS
Purennan virheellisen siirtymisen estämi-
seksi suosittelemme harjoitusten tekemis-
tä joka aamu kiskon poistamisen jälkeen.

Purennan kuntouttaja
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AM Aligner™
1   Aseta purennan kuntouttaja etuham-

paittesi väliin (varmista samalla, että se 
ei kosketa takahampaita).

2   Kun pidät purennan kuntouttajaa 
etuhampaiden välissä, yritä samalla 
työntää alaleukaa ensin eteenpäin ja 
sitten takaisin.

3   Kun leuka on takaisin lähtöasennossa, 
yritä puristaa takahampaasi yhteen.

4   Toista tätä, kunnes hampaasi ovat 
jälleen selvästi oikeassa purenta- 
asennossa.

Purennan kuntouttaja
Hammaslääkärisi tai oikomishoitajasi on 
muokattava dreamTAP™-kiskon mu-
kana toimitettava AM Aligner™ sinulle  
sopivaksi.
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Puhdistus ja hoito

Muovikiskojen ja metalliosien huolel-
linen hoito ja käsittely takaavat, että 
kiskot kestävät pitkään ja ovat mukavat 
käyttää. Huomioi seuraavat seikat:

Suosittelemme puhdistusta päivittäin 
CETRON®-hoitosarjamme tuotteilla, 
joita saat hammaslääkäriltäsi, ham-
maslaboratoriosta tai apteekista. Vaihtoeh-
toisesti kiskon voi puhdistaa hammastah-
nalla, hammasharjalla ja puhtaalla vedellä. 
Puhdista kisko ennen ja jälkeen jokaista 
käyttökertaa runsaalla puhtaalla vedellä 
poistaaksesi syljen ja muut jäämät. 

Pese ja huuhtele myös suusi ja hampaasi 
aina ennen kiskojen asettamista suuhun. 
Älä käytä proteesien puhdistusaineita!

Ennen kuin laitat kiskon säilytyskoteloonsa 
puhdistuksen jälkeen, kiskon on oltava täy-
sin kuiva. Säilytä kiskoa tarvittaessa kotelo 
avoinna, kunnes kisko on kuivunut.

Koska kiskon kuori on laadukasta, mutta 
herkkää kestomuovia, älä käytä kuumaa 
vettä äläkä höyrysuihkua, ultraäänipuhdis-
tinta tai puhdistusmenetelmiä, joissa läm-
pötila nousee yli 70 °C:seen. Tämä saattai-
si aiheuttaa materiaaliin pysyviä vaurioita ja 
vaikuttaa siten kiskon istuvuuteen.
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  lievä hammaskipu kiskon aiheuttaman 
paineen vuoksi

  käytön alussa lisääntynyt syljeneri-
tys, joka korjaantuu, kun totut kiskon  
käyttöön

  lievä leukakipu tai leuan lukkiutuminen 
hoidon alussa tai kiskojen ensimmäi-
sen säädön jälkeen

  lyhytkestoinen purenta-asennon muu-
tos aamuisin, jonka pitäisi helpottaa 
noin 1 tunnin kuluttua kiskon poistami-
sen ja purennan kuntouttajalla harjoit-
telun jälkeen

  kiskon putoaminen tahattomasti suus-
ta yön aikana, jolloin kiskon istuvuutta 
on säädettävä; ota yhteyttä hoitavaan 
lääkäriisi

  yksittäisissä tapauksissa useamman 
vuoden käytön jälkeen voi ilmetä ham-
paiden virheasentoja tai purenta-asen-
non muutoksia.

HUOMAUTUS
Jos haittavaikutukset pahenevat tai kestä-
vät pidempään, käänny lääkärin puoleen.

Yksittäistapauksissa kiskojen käytön yhteydessä voi ilmetä 
seuraavia haittavaikutuksia:
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Esteet hoitotoimenpiteelle

Kiskot eivät sovellu hammasproteesien 
käyttäjille tai henkilöille, joiden hampaat 
ovat löystyneet. Ota yhteyttä hoitavaan 
lääkäriisi heti, kun hampaittesi tila muuttuu 
hampaiden menetyksen tai poiston vuoksi 
ja jos kiskojen pysyvyys heikkenee, istu-
vuudessa on havaittavissa epätarkkuutta 
tai jos muovi- tai metalliosat rikkoutuvat 
tai häviävät. 

Vahvat aromaattiset nautintoaineet, elintar-
vikkeet ja juomat (esim. nikotiini, kahvi, tee, 
kolajuomat) voivat aiheuttaa pehmeään 
kiskomateriaaliin voimakasta värinmuu-
tosta jo lyhyessäkin ajassa. Suosittelemme 
juomaan vain pelkkää vettä kiskojen olles-
sa suussa.

Puhdistukseen ei myöskään saa käyttää 
orgaanisia liuottimia, kuten etanolia, ase-
tonia jne. Jotkin suun limakalvojen kivuli-

aiden ja tulehduksellisten tilojen, erityisesti 
rakkuloiden, tilapäiseen hoitoon sekä ien-
tulehduksen oireenmukaiseen hoitoon 
tarkoitetut kasvipohjaiset tuotteet (esim. 
PYRALVEX®) voivat myös aiheuttaa muovin 
värjäytymistä, turpoamista tai vaurioitu-
mista, ja niitä on ehdottomasti vältettävä. 
Värimuutoksia voi esiintyä myös vuorovai-
kutuksessa hampaiden täytemateriaalien 
tai hammasproteesien (amalgaami, kro-
mi-koboltti-molybdeeni, jalometalliseokset) 
kanssa. 

Jos kiskoissa ilmenee muutoksia, ota heti 
yhteyttä hoitavaan lääkäriisi.
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