
Shop of dentale Professional?
Interested in retailing? Call or mail us:
T +31 15 2141015, info@lumage.com

Gebruiksaanwijzing Firsty Round Tandendoosjes
Voorbereidingen voor gebruik
Voor handleidingen in andere talen zie 
www.firsty.nu

1. Neem het deksel af en verwijder de 
schuimring uit de doos. Verwijder eventuele 
overtollige schuimresten uit de schuimring. 
Verwijder de beschermstrip van de 
lijmdruppels

2. Snijd een kleine foto naar de maat 3,5x3,5 
cm.  Plaats deze foto in het midden van de 
doos, op de middelste lijmdruppel. Druk zacht 
aan om vast te zetten.

3. Plaats de schuimring terug in de doos. Let 
op: de pijl dient naar boven gericht te zijn!
Druk zacht aan om de ring vast te zetten op de 
2 buitenste lijmdruppels. Deze druppels laten 
het enkele malen plaatsen en verwijderen van 
de schuimring toe.

4. Vul de voorpagina van het Firsty logboekje 
in.

5. Plaatsen tandjes in de Firsty
Lees het juiste nummer van het tandje of 
kiesje af op de melktandenkaart en plaats het 
tandje/kiesje in het juiste gaatje van de 
schuimring. Indien nodig kunt u het tandje of 
kiesje na enkele dagen nog een keer 
aandrukken zodat het schuim zich goed gaat 
zetten en het tandje goed blijft zitten. Mocht 
een tandje onderlangs scherpe randjes 
hebben, kunt het tandje ook vanonder af door 
het schuimgat inbrengen.
Indien gewenst kunt u een tandje definitief 
vastzetten door vanonder af een lijmdruppel in 
het schuimgat aan te brengen.
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Tandjes en kiesjes bewaren.
Reinigen en prepareren.
Reinig tandje of kiesje met water en tandpasta 
of een niet-agressief schoonmaakmiddel, 
bijvoorbeeld een lichte chlooroplossing in 
water. Sluit de afvoer van het aanrecht af met 
een plug zodat het tandje/kiesje niet weg kan 
spoelen.
Uitdrogen van tandjes/kiezen voorkomt u 
mogelijk door deze te bespuiten met 
haarspray of in te smeren met Vaseline. 

 

Vragen?
Mail ons gerust: info@lumage.com

Of bezoek www.lumage.nu

Ontwerp en verkoop: Lumage, Delft, 
Nederland
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