
Great Lakes NOLA Protraction Headgear

Behandlingsforslag:
Elastikker, der er fastgjort til de terminale tænder, fungerer som klasse III-elastikker til den øverste 
bue. Med andre ord vil de have tendens til at åbne biddet ved at ekstrudere disse tænder. Det er 
derfor bedst at fastgøre elastikkerne på den forreste del af buen. Dette gælder især i klasse III-
tilfælde, hvor præmaxillerne skal udvikles nedad og fremad ved et normalt vækstmønster. 

Undertiden vil patienten svede overdrevent meget i de første tre dage, hvor denne har hageskålen 
på. Vævet tilpasser sig, og sveden ophører som regel. Forsøg ikke at afhjælpe problemet ved 
at bore huller i skålen for at skaff e luftcirkulation. Luften vil ikke cirkulere gennem hullerne, og 
patienten vil ikke kunne lide hagens plettede udseende, når skålen fjernes. Hvis sveden fortsætter, 
eller hvis patienten er allergisk over for akryl, er der stofi ndlæg til rådighed.

Face Mask Headgear
300-306 Lille
300-307 Stor

VIGTIG PÅMINDELSE TIL LÆGER! For at undgå risiko for øjenskader 
skal du sørge for at informere patienter og forældre om de re� e 
sikkerhedsforanstaltninger ved anbringelse og � ernelse af anordningen. Advar 
også patienterne mod hårdhændet eller farefuld leg, mens anordningen er påsat.

NOLA Protraction Headgear fordele:
• NOLA Face Mask Headgear er nem at montere og har en behagelig hovedbøjle. 

•  Hickham Headgear er behagelig under søvn, og forhindrer ikke underkæbebebevægelse, samt 
også ideel til brug om dagen.

•  NOLA Protraction Headgear er designet til at bringe individuelle tænder, grupper af tænder, 
eller hele buer fremad. Hovedbøjlen er fuldt justerbar og har to størrelser i hageskål. 

Hickham Headgear
300-308 Lille
300-309 Stor

BESTILLINGSOPLYSNINGER BAGPÅ ►
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Protraktions-headgear og reservedele

Lille ansigtsmaske
Stor ansigtsmaske

300-306
300-307

Lille Hickham
Stor Hickham

300-308
300-309

Hovedrem til Hickham (begge str.) 300-312

Panderem og låsemøtrikker til ansigtsmaske (begge str.) 300-313

Låsemøtrikker til panderem (2/kg) 300-314

Beskyttelsesspidser af plast (10/kg) 300-316


