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W Smilenation wierzymy, że każdy zasługuje 
na uśmiech, z którego będzie dumny. 
Wykonanie wycisków to pierwszy krok na 
drodze do pięknego uśmiechu.
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Przy okazji – czy widziałeś 
już nasz film instruktażowy po-

kazujący w jaki sposób wykonać 
wyciski? Możesz go znaleźć na 

naszej stronie smilenation.pl 
lub na kanale na YouTube.

Zanim zaczniemy

+48 22 102 17 27

#mysmilenation

kontakt@smilenation.pl

@ mysmilenation

Chcemy, żebyś z naszą pomocą wykonał  
dokładne wyciski i odpowiednie zdjęcia.  
Prawidłowe wyciski to idealnie dopasowane 
aparaty, a idealne aparaty to piękny uśmiech. 
Zanim zaczniesz, koniecznie przeczytaj całą 
instrukcję!

Jeśli masz jakieś pytania skontaktuj się z nami.

https://www.instagram.com/mysmilenation/
https://www.facebook.com/mysmilenation/
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Co zawiera zestaw 
do wycisków?

Instrukcja do w
yciskówrękaw

iczki nitrylow
e

łyżki w
yciskow

e

górny łuk

górny łuk

dolny łuk

dolny łuk
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m
asa do w

ycisku

rozwierak do ust i p
oliczków

koperta na w
yciski

paczka do zwrotu  w
ycisków

naklejka bezpieczeństwa
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Czego potrzebujesz?
Przygotuj się odpowiednio, aby wykonać idealne 
wyciski. Na pewno przydadzą się jasne światło  
i lustro, więc może najlepiej zrób to w łazience.

Łyżki
Weź jedną z łyżek i sprawdź 
rozmiar, wkładając ją do ust. 
Jeśli jest zbyt mocno dopaso-
wana albo nie zasłania dwóch 
tylnych zębów trzonowych, 
zadzwoń do nas pod nr: 
+48 22 102 17 27. Wyślemy Ci 
inny zestaw. Nie przejmuj się, 
jeżeli łyżki nie obejmują zębów 
mądrości.

Czyste zęby
Twoje zęby powinny być świe-
żo umyte i wyczyszczone nitką 
dentystyczną – to konieczne. 
Jeżeli nie przygotujesz się od-
powiednio, wyciski będą bezu-
żyteczne. 
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Ręcznik

W trakcie wykonywania wyci-
sków może Ci wypłynąć trochę 
śliny z ust.

Mierz czas

Włącz stoper (np. na telefonie). 
Przyda się, bo każdy etap przy-
gotowywania i wykonywania 
wycisków powinien zostać za-
kończony w określonym czasie.

Umyj ręce i załóż 
rękawiczki

Zanim zaczniesz, umyj ręce 
i dokładnie je osusz, 
a następnie załóż rękawiczki.

Masy do wycisków
Wyciągnij pojemniki z masami 
do wycisków. Zanim zaczniesz, 
upewnij się, że masy mają tem-
peraturę pokojową.
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1. BRAKUJE LINII DZIĄSEŁ.

Jest to możliwe, jeśli nie 
będziesz wystarczająco 
mocno wciskał zębów w masę. 
Najlepiej delikatnie naciskaj, 
aż zęby zetkną się z łyżką.

2.WIDAĆ NIERÓWNY NACISK 
ZĘBÓW NA PRZÓD I TYŁ.

Używaj kciuków, aby 
równomierne docisnąć łyżkę 
wyciskową. Łyżka powinna 
obejmować całą jamę ustną, 
w tym zęby trzonowe.

3.MIESZANINA MASY DO  
WYCISKÓW JEST NIEWŁAŚCIWA.

Masa powinna mieć jednolity 
kolor. Jeśli nie zostanie odpo-
wiednio wymieszana, wyciski 
nie wyjdą prawidłowo.

Wyciski są nieprawidłowe, gdy:

2 2

1
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4. NIEPRAWIDŁOWA ŁYŻKA DO 
WYCISKU.

Jeśli nie jesteś pewny, która 
łyżka do danego wycisku jest 
prawidłowa - otwórz instrukcję 
na stronie 4.

5. PRZEDNIE ZĘBY STYKAJĄ 
SIĘ Z ŁYŻKĄ DO WYCISKU.

Tak się może stać, kiedy zosta-
wiasz za mało miejsca między 
Twoimi zębami, a wewnętrzną 
stroną łyżki do wycisku.
Spróbuj zatem zostawic tam 
więcej przestrzeni i upewnij 
się, że Twoje zęby nie dotykają 
wewnętrznej części łyżki.
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1. WIDAĆ POJEDYNCZY  
WYCISK ZĘBA.
 
2. MASA MA JEDNOLITY  
KOLOR.
 
3. DZIĄSŁA SĄ WYRAŹNIE  
ZAZNACZONE.
 
4. DOKŁADNIE UCHWYCIŁEŚ 
TRZONOWCE.

Jeśli nie masz pewności, czy Twoje wyciski wyszły 
idealnie, wyślij nam zdjęcie swojej pierwszej próby 
przez Messengera: www.m.me/mysmilenation.com.  
Damy Ci kilka przydatnych wskazówek.

Wyciski są 
prawidłowe, 
gdy:

1

23

4
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Zaczynamy!
Początek jest prosty. Wykonasz dwa wyciski 
dwóch łuków: górnego i dolnego. Każdy zajmuje  
4 minuty i 15 sekund, więc zarezerwuj sobie  
wystarczająco dużo czasu.

Zwykle cały proces (w tym robienie zdjęć)  
trwa ok. 60 minut.
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2

1

Krok

Krok Załóż rękawiczki i wymieszaj białą masę  
z niebieską, aż uzyskasz jednolity kolor 
bez widocznych smug. Uruchom stoper 
dokładnie w momencie rozpoczęcia 
łączenia mas do wycisków.

Uformuj wymieszaną masę w dłoniach, żeby 
utworzyć równy wałeczek o długości ok. 10 cm.

CZAS: DO 30s

CZAS: DO 50s

P
IL

N
UJ      

ZALECAN
EG

O
 C

ZASU!
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3Krok Umieść wałeczek masy na łyżce tak, aby wy-
pełnił ją w całości. Podczas dociskania masy 
należy pozostawić wystarczająco dużo miejsca 
między zębami, a przednią częścią łyżki. Krop-
kowana linia na zdjęciu pokazuje, gdzie powin-
ny się znaleźć zęby.

CZAS: DO 60s
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Teraz wciśnij łyżkę.
Nie zagryzaj 
zębów! Dociskaj 
łyżkę powoli 
i równomiernie, 
aż poczujesz, jak 
powierzchnia łyżki 
delikatnie dotyka 
zębów. 

Teraz jedną ręką 
pociągnij wargi 
do przodu, aby 
przykryły brzeg 
łyżki. Trzymaj łyżkę 
palcami na miejscu 
aż stoper pokaże 
4 minuty i 15 sekund.

4Krok

Jeśli udało Ci się 
wszystko odpo-
wiednio przygoto-
wać, umieść łyżkę 
w ustach i ustaw 
ją tak, aby uchwyt 
znajdował się 
dokładnie na środ-
ku Twoich przed-
nich zębów. 

CZAS: 
DO 4 min i 15 s

NA ZDJĘCIACH WIDAĆ PRAWIDŁOWE UŁOŻENIE PALCÓW.
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Po upływie 4 mi-
nut 15 sekund od 
wymieszania mas 
możesz delikatnie 
wyjąć łyżkę. Złap 
uchwyt łyżki obie-
ma rękami. Przesu-
waj go delikatnie 
w górę i w dół, aż 
poczujesz, że łyżka 
da się swobodnie 
wyjąc.

Teraz porównaj 
swój wycisk z przy-
kładem na stronie 
10. Jeśli coś poszło 
nie tak, przeczytaj 
instrukcję jeszcze 
raz.

Powinieneś 
wykonać 4 wyciski  
(2 wyciski górnych 
i 2 wyciski dolnych 
łuków).

5Krok

CZAS: 4 min 15 s
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Wyślij wyciski
Dobra robota! Jesteś już coraz bliżej do uzyskania pięknego uśmie-
chu. Włóż wyciski do zamykanych torebek (nie usuwaj wycisków  
z łyżek). Umieść obie torby ze wszystkimi 4 wyciskami w paczce 
do zwrotu. Zapakuj paczkę i zanieś ją do najbliższego punktu DPD. 
Nie zapomnij o naklejce bezpieczeństwa.

WYŚLIJ SWOJE WYCISKI W CIĄGU 3 DNI. 
JEŻELI NIE ZROBISZ TEGO W TYM CZASIE, 
WYCISKI MOGĄ SIĘ ZDEFORMOWAĆ.
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Uśmiechnij się 
do zdjęcia

Potrzebujemy pełnego obrazu Twojego  
uśmiechu. Zanim zrobisz zdjęcia, wyjmij  
z torby rozwierak do ust. Upewnij się również, 
że w pomieszczeniu, w którym się znajdujesz,  
jest jasno.

Po zakończeniu sesji zaloguj się do swojego 
profilu na smilenation.pl, aby załadować 
zdjęcia.

Jeśli pojawią się jakiekolwiek problemy,  
skontaktuj się z nami drogą mailową: 
kontakt@smilenation.pl

https://smilenation.pl/pl/
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01

02

03
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Podczas robienia 
zdjęć:

POPROŚ KOGOŚ, BY POMÓGŁ  
CI ZROBIĆ ZDJĘCIA.

UPEWNIJ SIĘ, ŻE W POMIESZCZENIU,  
W KTÓRYM ROBISZ ZDJĘCIA, JEST WYSTAR-
CZAJĄCO DUŻO ŚWIATŁA. WŁĄCZ RÓWNIEŻ 
LAMPĘ BŁYSKOWĄ W TELEFONIE.

UŻYJ ROZWIERAKA DO UST, ŻEBY TWOJE 
ZĘBY BYŁY NAPRAWDĘ DOBRZE WIDOCZNE. 
TO BARDZO WAŻNE!

JEŚLI NOSISZ OKULARY, ZDEJMIJ JE PRZED 
WYKONANIEM PIERWSZEGO ZESTAWU ZDJĘĆ
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Z PRZODU Z UŚMIECHEM.

Patrz w obiektyw, pokaż swój 
promienny uśmiech. 

Z PRZODU Z ZAMKNIĘTYMI  
USTAMI.

Spójrz w aparat 
i nie uśmiechaj się. 

Z PROFILU Z ZAMKNIĘTYMI 
USTAMI. 

Zrób zdjęcie swojego profilu  
bez uśmiechu.

Pierwszy zestaw zdjęć
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Drugi zestaw zdjęć

ZGRYZ Z LEWEJ STRONY

Włóż rozwierak – większa część powinna znajdować się w Twoich 
ustach. Następnie pociągnij rozwierak w bok, abyś mógł sfotogra-
fować wszystkie swoje zęby z jednej strony. Pamiętaj, włącz lampę 
błyskową w telefonie.

ZGRYZ Z PRAWEJ STRONY

Teraz zrób zdjęcie prawej strony zębów. Postępuj tak, jak poprzed-
nio – pociągnij rozwierak w bok i włącz lampę błyskową.



21

Trzeci zestaw zdjęć
ZGRYZ 
Z PRZODU 

Zagryź zęby i patrz 
prosto przed sie-
bie. Postaraj się 
mocniej zacisnąć 
tylne zęby. 
Użyj rozwieraka 
do ust, aby lepiej 
uchwycić zgryz.

DOLNY ŁUK  
ZĘBÓW

Otwórz usta i patrz 
w dół. Upewnij się, 
że wszystkie Twoje 
zęby (w tym przed-
nie i tylne trzono-
we) są widoczne. 
Wciąż korzystaj z 
rozwieraka do ust.

GÓRNY ŁUK  
ZĘBÓW

Otwórz usta i patrz 
w górę. Pamiętaj 
o dobrym oświe-
tleniu. Na zdjęciu 
powinno być widać 
Twoje zęby trzo-
nowe. 
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Twoja droga do  
pięknego uśmiechu

Kwalifikacja leczenia

Plan leczenia

Leczenie

TU JESTEŚ

Kwestionariusz

Pakiet do wycisków

Wykonaj wycisk

Stworzenie planu 
leczenia

Podgląd planowanego 
rezultatu

Zamówienie aparatów

01

02

03



23

Jak mogę odesłać wyciski?

Robimy wszystko, żeby było to jak najłatwiejsze. Użyj paczki do 
zwrotu, którą dodaliśmy do zestawu. Etykieta jest już wydruko-
wana i przyklejona do pudełka. Wystarczy, że zamkniesz całość 
naklejką zabezpieczającą, a następnie zaniesiesz do najbliższego 
punktu DHL.

Co się stanie, jeśli źle wykonam wyciski?

Bez obaw. Wykonanie wycisków może się wydawać trudne, ale 
zapewne zrobisz to dobrze. Jeśli jednak coś pójdzie nie tak, mimo 
wszystko odeślij zestaw z 4 łyżkami i od razu daj nam znać.

Jak długo czeka się na decyzję i plan leczenia?

Po otrzymaniu Twoich wycisków będziemy potrzebowali 10–12 dni 
roboczych, żeby ocenić, czy kwalifikujesz się do leczenia apara-
tami Smilenation. W tym czasie poinformujemy Cię o decyzji. Jeśli 
okaże się, że spełniasz kryteria, otrzymasz od nas swój indywidu-
alny plan leczenia. Sprawdzaj wiadomości na swoim profilu.

Jaką mam pewność, że poprawnie wykonałem 
wyciski?
Nasz specjalista zeskanuje i sprawdzi Twoje wyciski. W ciągu 10–12 
dni roboczych od otrzymania wycisków damy Ci znać, czy są one 
poprawne. Sprawdzaj wiadomości na swoim profilu.

FAQ
Masz wątpliwości? To normalne, w końcu  
większość ludzi robi to po raz pierwszy. Oto  
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
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