
Great Lakes NOLA high-pull hoofdkapje

300-104

Het veiligheidsvoordeel van de NOLA headgear met J-hook  
In vergelijking met de breakaway apparaten die worden gebruikt met de momenteel verkrijgbare 
facebows, is J-hook Headgear even veilig of veiliger. Facebows zijn potentieel gevaarlijk omdat 
beide zijden zijn bevestigd en de uiteinden van de binnenkant op het gezicht gecentreerd zijn. 

Bovendien kan bij de meeste breakaway apparaten de facebow uit de mond worden genomen 
voordat een afbreekkracht wordt bereikt.

De J-hook heeft de volgende voordelen:
1.  De linker en rechter haak zijn niet verbonden. Als een van beide 

losraakt, wordt hij naar buiten en van het gezicht afgetrokken.

2.  De voor- en achterwaartse beweging van de J-hook wordt beperkt 
door het gebogen uiteinde en de gelaste elastiekhaak. (afb. A)

3.  Het high-pull hoofdkapje heeft bovendien het voordeel dat de buis uit het bijstellingsslot wordt 
getrokken als er plotseling hard aan wordt getrokken.

  BESTELINFORMATIE AAN ACHTERKANT ►

Gemakkelijk te bevestigen elastieken 
banden voor gebruik met facebows

Volledig verstelbaar 
Past iedere patiënt

Geen krammen nodig

Gemakkelijk te bevestigen buizen 
voor gebruik met J-hooks

Zes klikposities die een 
krachtvector leveren van 
10° onder tot 40° boven 

het occlusievlak

Druksluitingen en kussentjes zijn 
vervangbaar (300-135)

Zachte nylon band

300-103
300-105
300-107

WAARSCHUWING
OM LETSEL VAN DE PATIËNT TE 

VOORKOMEN DIT UITEINDE OMBUIGEN

Afb. A



   BELANGRIJKE HERINNERING VOOR ARTSEN! Om het risico op oogletsel te 
voorkomen, dient u de patiënten en ouders op de hoogte te stellen van de juiste 
veiligheidsvoorzorgen bij het plaatsen en verwijderen van headgear. Waarschuw 
patiënten ook tegen ruw of riskant spel terwijl ze de headgear dragen.
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200 Cooper Avenue, Tonawanda, New York 14150
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ITEM BESTELNR.

Hoofdkapjes, J-hooks en accessoires

Variable-pull hoofdkapje (5/pak)
Zwart 300-100

Marineblauw 300-101
Bruin 300-102

High-pull hoofdkapje (5/pak)
Zwart 300-107

Marineblauw 300-103
Bruin 300-105

Quick-fit hoofdkapje (5/pak) 300-104

J-hook voor cuspidaat-/schuifboogslotretractie: (5 paar/pak) 300-121

J-hook voor premolaarretractie (5 paar/pak) 300-122

J-hook voor cuspidaat-/schuifboogslotretractie: Lang (5 paar/pak) 300-123

High-pull retractie-J-hook (5 paar/pak) 300-125

High-pull retractie-J-hook: Lang (5 paar/pak) 300-126

Roestvrijstalen buizen voor variable-pull hoofdkapje (10/pak) 300-131

Opklikbare buizen voor Quick-fit hoofdkapje (10/pak) 300-132

Opklikbare haken voor Quick-fit hoofdkapje (10/pak) 300-133

Opschuifbare stoffen kussentjes (20/pak) 300-134

Opklikbare kussentjes voor alle hoofdkapjes (20/pak) 300-135

Protractie-headgear en vervangingsonderdelen
Klein facemask
Groot facemask

300-306
300-307

Kleine Hickam
Grote Hickam

300-308
300-309

Hoofdband voor Hickam (beide groottes) 300-312

Voorhoofdsband en borgmoeren voor facemask (beide groottes) 300-313

Borgmoeren voor voorhoofdsband (2/pak) 300-314

Plastic beschermtips (10/pak) 300-316


