
Great Lakes NOLA protractie headgear

Suggesties voor behandeling:
Elastiekjes bevestigd aan de terminale tanden werken als Klasse III elastiekjes voor de bovenboog. 
Met andere woorden, ze openen de beet door deze tanden te extruderen. Het is daarom 
wenselijk om de elastiekjes aan het anterieure deel van de boog te bevestigen. Dit geldt vooral in 
gevallen van Klasse III waar de premaxilla omlaag en naar voren moet worden ontwikkeld in een 
normaal groeipatroon. 

Soms zal de patiënt de eerste drie dagen dat de kinhouder wordt gedragen, overmatig 
transpireren. Het weefsel past zich aan en gewoonlijk stopt de transpiratie. Probeer het probleem 
niet te verhelpen door gaten in de kinhouder te boren voor luchtcirculatie. Er zal geen lucht 
door de gaten circuleren en de patiënt zal de vlekken op de kin niet waarderen als de kinhouder 
wordt verwijderd. Als de transpiratie aanhoudt, of de patiënt allergisch is voor acryl, zijn stoff en 
voeringen beschikbaar.

Facemask headgear
300-306 Klein
300-307 Groot

BELANGRIJKE HERINNERING VOOR ARTSEN! Om het risico op oogletsel 
te voorkomen, dient u de patiënten en ouders te informeren over de juiste 
veiligheidsvoorzorgen bij het aanbrengen en verwijderen van headgear. Waarschuw 
de patiënten ook voor ruw of riskant spel terwijl ze de headgear dragen.

Voordelen van NOLA protractie headgear:
• NOLA facemask headgear is eenvoudig aan te passen en heeft een comfortabele hoofdband. 

•  Hickham headgear is comfortabel te gebruiken tijdens het slapen, belemmert de kaakbeweging 
niet en is ook ideaal om overdag te dragen.  

•  NOLA protractie headgear is bedoeld om individuele tanden, groepen tanden of hele bogen 
naar voren te brengen. De headgear is volledig afstelbaar en biedt kinhouders in twee maten. 

Hickham headgear
300-308 Klein
300-309 Groot

BESTELINFORMATIE OP ACHTERZIJDE ►



200 Cooper Avenue, Tonawanda, New York 14150 USA
greatlakesdentaltech.com | 800.828.7626
Great People. Great Products. Great Lakes.
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Protractie headgear en vervangingsonderdelen

Klein facemask
Groot facemask

300-306
300-307

Kleine Hickham
Grote Hickham

300-308
300-309

Hoofdband voor Hickham (beide maten) 300-312

Voorhoofdband en borgmoeren voor facemask (beide maten) 300-313

Borgmoeren voor voorhoofdband (2/pak) 300-314

Kunststof beschermtips (10/pak) 300-316


