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NOLA Droogveldsysteem
Verkrijgt een volkomen droog veld en legt beide 

tandbogen volledig bloot voor superieure resultaten bij 
bonding.

• VERKORT BEHANDELINGSTIJD
• VERMINDERT REBONDING

• VOORKOMT BEHANDELINGSVERTRAGING

MONTAGE-INSTRUCTIES

Plaats de wangretractors, met de sleutelgat flens 
naar u toe gericht, op de sleutelfitting van de 
flexibele connector. Draai dit een kwartslag zodat 
de openingen van de wangretractors naar elkaar 
toe gericht zijn en de distale flens van u af gericht 
is.

TONGBESCHERMER
Verbind de 
bilaterale 
slang met de 
slangfittingen met 
weerhaken aan 
de bovenkant van 
de afgeschermde 
inlaatopeningen. slangfitting met weerhaken

afstelbare wangretractors

flexible connector

laag- of hoogvolume 
bilaterale zuigslang

centrale 
Y-zuigconnector 
met adapter voor 
laag volume 

Tongbeschermer

distale flens

C-houder

WANGRETRACTORS
Houd de flexibele 
connector in de 
ene hand met de 
sleutel fittingen van 
u af gericht zodat de 
C-slanghouders van u 
af gericht open gaan.

GREAT LAKES NOLA DROOGVELDSYSTEEM

z.o.z.



GREAT PEOPLE.  GREAT PRODUCTS.  GREAT LAKES .
greatlakesdentaltech.com
800.828.7626

N.B. : HET NOLA DROOGVELDSYSTEEM WORDT BESCHOUWD ALS NIET RETOURNEERBAAR EN NIET 
RESTITUEERBAAR WANNEER HET EENMAAL IN DE MOND IS GEPLAATST, TENZIJ BLIJKT DAT HET PRODUCT DEFECT IS.

ONDERHOUD VAN HET SYSTEEM
Het Droogveldsysteem wordt niet-steriel 
verzonden. Het is belangrijk om het voor 
gebruik te steriliseren. Zie de bijgevoegde 
sterilisatie-instructies.

Verwijder vóór de sterilisatie speeksel en 
debris uit het systeem. Forceer, terwijl het 
system nog is aangesloten, de oplossing 
door de Y-connector met een spoelspuit.

Demonteer het system 
vóór de sterilisatie.

Het inzetstuk van de 
verbindingsarm kan 
door regelmatig gebruik 
slijten, waardoor de 
tongbeschermer slipt. 
Vervangingsartikelen zijn 
verkrijgbaar.

PLAATSINGSINSTRUCTIES HET DROOGVELDSYSTEEM VERWIJDEREN

Breng de wangretractors dichter bij 
elkaar en verwijder de gehele eenheid 
terwijl deze nog verbonden is.

Laat de tongbeschermer na de 
verwijdering niet op de wangretractors 
aangesloten. De wangretractors zullen 
de tongbeschermer uiteindelijk uit 
elkaar trekken.

Plaats de slangen los 
achter de borgstutten. 
Als u te hard trekt, 
forceert de slang 
de tong tegen de 
onderkaak, wat 
ongemak voor de 
patient veroorzaakt.

Plaats de zuigslang om 
de “C-slanghouders” 
aan de buitenkant van 
de flexibele connector.

Buig het samenstel wangretractor/flexibele 
connector en plaats het in de mond van de 
patiënt. Vraag de patient om de lippen om 
de retractor te plaatsen.

Plaats de 
tongbeschermer over 
de tong, en plaats 
elke T-schuif van de 
verbindingsarm in 
de gleuven van de 
wangretractor.

Vraag de patient zijn/haar tong in de 
tongbeschermer te plaatsen en de tong 
te ontspannen. Wanneer de patiënt 
ontspannen is, ligt de tongbeschermer op 
de mondbodem.

Verbind de zuigslangen met de 
Y-connector en bevestig ze aan een hoog- 
of laagvolume evacuator.

De T-schuiven van de verbindingsarm 
kunnen nu weer in de gleuven van de 
wangretractor worden geduwd door 
de T-schuiven terug te duwen tot de 
zuigslangen achter het laatste element zijn.
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