
Custom Fitting Instructions
A
B

Adjustments and Fitting
To stay in place while sleeping, the face crib must
conform closely to the contour of forehead and
cheeks. Adjustments should be made by applying
an adjusting plier at points A and/or B.
• Adjusting Plier 220-022.

Adjust to accommodate a longer or shorter face.

Pad should be 
above eyebrows 
for maximum 
surface contact

allowing patient to talk without displacing 
face crib.

If  the crossbar is too close to the mouth, bend the
cheekpads inward to increase the distance from
the crossbar to the mouth.

Align crossbar directly with 
the teeth and slightly 
below mouthline. This 
slight upward pressure 
will hold the face crib 
more firmly in place.

Head cap attaches at temple bend and should 
rest comfortably on crown of the head.  It can 
be stapled or stiched to shorten if needed.
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Gel liner for forehead and cheek rests 
maximizes comfort. (LATEX FREE)
Washable, reusable gel liner effectively reduces:

• Friction    • Abrasion    • Shear Force    • Pressure

Mouthbow
• .075" gauge wire.
• Increased stability and tension potential.
• Used with your choice of intra-oral anchor.

Headstrap Features
• Attaches to face mask with easy-release velcro.
• Provides maximum stability.
• Easy to use, comfortable while sleeping.

Adjustable
• Lightweight stainless steel cheekbone rests.
• Will contour to patient’s individual

bone structure.
• Ensure a perfect fit for every face regardless

of shape.
• 30 degree angulation for comfort along

tissue contours.

Forehead Rests
• Larger for improved patient comfort.
• Easily removable for replacement.
• Molded of lightweight plastics.

Elastics
• 5⁄16" 8 oz. provided upon request.

See website for sale restrictions.
IMPORTANT REMINDER FOR DOCTORS!
To avoid risk of eye injury, be sure to inform patients and
parents about proper safety precautions when placing
and removing headgear. Also caution patients against
rough or risky play while headgear is in place.

Grummons Protraction Face Mask
Reverse Pull Without TMJ Loading

Manufactured Exclusively by Great Lakes

Gelvoering voor voorhoofd- en 
wangsteun voor maximaal comfort. 
(LATEXVRIJ)
Wasbare, herbruikbare gelvoering vermindert:
•  Wrijving  •  Abrasie
•  Schuifkracht •  Druk

Mondboog
• 0.075 inch gauge draad.
• Grotere stabiliteit en spankracht.
• Gebruikt met intraoraal anker van uw keuze.

Kenmerken van hoofdband
• Aan facemask bevestigd met gemakkelijk los te 

maken klittenband.
• Verschaft maximale stabiliteit.
• Eenvoudig te gebruiken, comfortabel tijdens het 

slapen.

Verstelbaar
• Lichte roestvrijstalen jukbeensteunen.
• Vormt zich naar de individuele botstructuur  

van de patiënt.
• Zorgt voor perfecte pasvorm voor elk gezicht,  

ongeacht de vorm.
• 30 graden hoek voor comfort langs de omtrek  

van het weefsel.

Voorhoofdsteunen
• Groter voor meer comfort voor de patiënt.
• Eenvoudig te verwijderen voor vervanging.
• Gevormd van lichte kunststof.

Elastiek
• 5⁄16 inch 8 oz. op verzoek verschaft.

Zie de website voor verkoopbeperkingen.

BELANGRIJKE HERINNERING VOOR ARTSEN!
Om het risico op oogletsel te vermijden, ervoor 
zorgen dat de patiënten en ouders op de hoogte 
worden gesteld van de juiste veiligheidsvoorzorgen 
bij het plaatsen en verwijderen van headgear. 
Waarschuw patiënten ook tegen ruw of riskant spel 
terwijl ze de headgear dragen.

Bestelnr. VFM
Uitsluitend voor eenmalig gebruik

Grummons protractie-facemask
Reverse-pull zonder belasting van de TMJ

Uitsluitend geproduceerd door Great Lakes

Instructies voor aanpassingen
Afstellingen en passing 
Om tijdens het slapen op zijn plaats te blijven, moet het facemask 
goed aangepast zijn aan de omtrek van 
voorhoofd en wangen. Afstellingen 
moeten worden gemaakt door middel 
van een afsteltang op punt A en/of B.
• Afsteltang 220-022.

Bijstellen voor een langer of korter gezicht. Het kussentje moet 
boven de wenkbrauwen  zijn voor maximaal 
contact met het oppervlak zodat de 
patiënt kan praten zonder het facemask te 
verplaatsen.

Als de dwarsstaaf te dicht bij de mond is, buigt 
u de wangkussentjes naar binnen om 
de afstand tussen de dwarsstaaf en de 
mond te vergroten.

Lijn de dwarsstaaf rechtstreeks uit 
met de tanden en iets onder de 
mondlijn. Door deze lichte opwaartse 
druk blijft de headgear beter op zijn 
plaats.

De hoofdkap wordt bevestigd aan 
het gebogen gedeelte aan de zijkant 
van het hoofd en moet 
comfortabel op de kruin 
van het hoofd rusten. 
Hij kan zo nodig worden 
geniet of gestikt om hem te verkorten.
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• Midfaciale orthopedie
1. Maxillaire protractie skeletaal.

a. met een RPE-apparaat
b. met een Herbst-apparaat

2. Craniofaciaal/gespleten gehemelte.
a. Correctie van gecollabeerde 

kaaksegmenten (bij vroege chirurgie voor 
gespleten gehemelte), om de optimale 
uitlijning van de gebitselementen te 
versterken.

• Protractie van gebitsboog

• Mandibulair
1. Als het elastiek van de buitenboog boven 

het niveau van de archwire is, worden de 
kiezen geëxtrudeerd met wijziging van het 
kauwvlak.

2. Als de buitenboog op het niveau van 
de archwire is, vindt protractie van de 
ondergebitsboog plaats. Dit is gewoonlijk 
de gunstigste plaatsing en de gewenste 
beweging.

3. Als de buitenboog lager is dan de archwire, 
worden de snijtanden geïntrudeerd/
opengesperd bij de advancement.

4. Mesiale rotation ties op de eerste 
ondermolaren worden gesuggereerd voor 
tegenrotatie-effecten tegen de extraorale 
elastieken. Een ronde archwire-overlay met 
de utility arch maakt naar voren brengen van 
de onderboog mogelijk.

5. Behandel de overbeet vóór de overjet, 
anders zal de protractie van het ondergebit 
bijdragen aan daarmee samengaande 
mandibulaire condylaire distalisering 
aangezien overmatige overlap van de 
incisieven voortduurt.

• Post-orthognathische chirurgie
1.  Postoperatief om de maxillaire advancement 

en de anteroposterieure correctie te 
handhaven.

2.  Postoperatief om de anteroposterieure 
maxillaire advancement opzettelijk te 
vergroten.

3.  Postoperatief om de inferieure 
herpositionering met toename in de 
posterieure faciale hoogte te handhaven/
bevorderen.

• Maxillair
1. Met vaste orthodontische apparaten.

• Aspecten van TMJ management
1.  Protractie van de bovenste tandboog maakt 

het mogelijk de onderkaak naar voren 
te brengen voor optimale discondylus 
coördinatie, en condylus-discus-fossa relaties.

2.  Gebruik van klasse III-elastiek wordt 
vermeden, want dit zal de TMJ-componenten 
gewoonlijk ongunstig comprimeren/belasten, 
en ook hyperactiviteit en myalgie van de 
kauwspieren bevorderen.

• Beschikbare headgeartassen
•  Zwart............ 830

Voor goederen die na 30 dagen worden teruggestuurd, 
worden restocking kosten van 15% berekend tenzij het 
product tijdens vervoer beschadigd is of per vergissing 
is verzonden. Dit geldt niet voor op maat gemaakte 
apparaten.

Indicatie voor behandeling met gebruikmaking 
van het Grummons protractie-facemask


