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NOLA Tørområdesystem
Opnår fuldstændig tørt område og eksponerer begge 

tandbuer helt for at opnå de bedste bondingresultater.

• SPARER TID I STOLEN
• REDUCERER RE-BONDING

• FORHINDRER FORSINKELSER I BEHANDLINGEN

MONTERINGSVEJLEDNING

Placér kindhagerne med nøglehulsflangen mod 
dig, på nøglebeslaget på den fleksible konnektor. 
Juster 1/4 omgang, så åbningen af kindhagerne er 
vendt mod hinanden og den distale flange vender 
væk fra dig.

TUNGEBESKYTTELSE
Tilslut det bilaterale 
slangebeslag med 
modhagere øverst 
på de afskærmede 
indsugningshuller.

central sugning Y-konnektor 
med lav volumen adapter

justerbare kindhagere

Fleksibel konnektor

lav- eller højvolumen 
bilaterale sugeslanger

central sugning 
Y-konnektor 
med lav volumen 
adapter

Tungebeskyttelse

med distal flange

C-holder

CHEEK RETRACTORS
Hold den fleksible 
konnektor i den 
ene hånd med 
nøglebeslagene vendt 
væk fra dig, så slangens 
C-holdere åbnes væk 
fra dig.
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BEMÆRK : NOLA TØROMRÅDESYSTEMET KAN IKKE RETURNERES OG IKKE REFUNDERES, NÅR DET HAR 
VÆRET ANBRAGT I MUNDEN, MEDMINDRE PRODUKTET ER DEFEKT.

VEDLIGEHOLDELSE AF SYSTEMET
Tørområdesystemet leveres ikke-sterilt. Det 
er vigtigt, at det bliver steriliseret før brug. Se 
venligst medfølgende steriliseringsvejledning.

Før sterilisering skal systemet renses 
for mundvand og snavs. Mens systemet 
stadig er tilsluttet, tvinges opløsningen 
gennem Y-konnektoren ved hjælp af en 
rensesprøjte.

Adskil systemet før 
sterilisering.

Forbindelsesarmindsatsen 
kan blive slidt ved 
regelmæssig brug, 
så tungebeskytteren 
glider. Der kan fås 
udskiftningsdele.

VEJLEDNING OM INDSÆTTELSE FJERNELSE AF TØRMOMRÅDSYSTEMET

Før kindhagerne tættere sammen og 
fjern hele enheden, mens den stadig er 
tilsluttet.

Efter fjernelse må tungebeskytteren 
ikke være forbundet med kindhagerne. 
Kindhagerne vil med tiden trække 
tungebeskytteren fra hinanden.

Placer slangerne 
løst bag 
fastholdelsesstolperne. 
Hvis slangen trækkes 
for stramt, vil den 
tvinge tungen mod 
underkæben og 
forårsage ubehag hos 
patienten.

Placér sugeslangen 
rundt om slangens 
C-holdere på 
ydersiden af den 
fleksible konnektor.

Bøj kindhageren/fleksibel konnektor 
og indsæt det i patientens mund. Bed 
patienten om at forme læberne omkring 
anordningen.

Placér 
tungebeskytteren 
over tungen, idet 
hver forbindelsesarm 
“T” glider ind i 
kindhagerens kanaler.

Bed patienten om at placere tungen 
i tungebeskytteren og slappe tungen 
af. Når patienten er afslappet, vil 
tungebeskytteren lægge sig i bunden af 
munden.

Tilslut sugeslangerne til Y-konnektoren og 
fastgør til en evakuator med enten høj eller 
lav volumen.

Forbindelsesarmens T-skydere kan nu 
skubbes tilbage i kindhagerens kanaler 
ved at flytte T-skyderne tilbage, indtil 
sugeslangerne er bag den sidste tand.
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