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NOLA sikkerhedsfordel med J-krog Headgear 
I sammenligning med de forhåndenværende afbryderanordninger, der bruges med ansigtsbuer i øjeblikket, 
er J-Hook Headgear lige så sikre eller mere sikre. Der er potentiel risiko ved ansigtsbuer, fordi begge sider er 
forbundet, så de indre bueender er centreret i forhold til ansigtet. 

Desuden tillader de fleste afbryderanordninger, at ansigtsbuen kan lempes ud af munden, før der opnås en 
løsrivelsesmodstand.

j-krogen har følgende fordele:
1. Højre og venstre krog er ikke forbundet. Hvis en af dem løsner sig, vil den 
blive trukket ud og bort fra ansigtet.

2. J-krogens vandring frem og tilbage er begrænset af den bøjede ende og den 
svejsede elastiske krog. (Fig. A)

  BESTILLINGSOPLYSNINGER PÅ BAGSIDEN ►

Snap-on elastike bånd til brug 
med ansigtsbuer

Fuldt justerbar 
Passer til alle patienter

Intet behov for hæftning

Trykknapper og rør til 
brug med j-kroge

Seks snap-positioner, der 
leverer en kraftvektor 10° under 

til 40° over okklusalplanet

Trykknapper og puder kan 
udskiftes (300-135)

Blød nylonrem

Trækretningen bestemmes af j-krogens og rørenhedens placering 
på ansigtspladen. Denne position kan nemt ændres. Røret fjernes 
ved at dreje det 180̊  og derefter rulle rørkrogen ud af nøglehullet  
i ansigtspladen.

ADVARSEL
FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PATIENTEN 

BØJES DENNE ENDE OVER

Fig. A



   VIGTIG PÅMINDELSE TIL LÆGERNE! For at undgå risiko for øjenskader skal du sørge for at 
informere patienter og forældre om de rette sikkerhedsforanstaltninger ved anbringelse og 
fjernelse af anordningen. Advar også patienterne mod hårdhændet eller farefuld leg, mens 
anordningen er påsat.
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ARTIKEL BESTILLINGSNR.

Headcaps, j-kroge og tilbehør

Headcap, variabelt træk (5/kg)
Sort 300-100

Mørkeblå 300-101
Brun 300-102

Headcap, højt træk (5/kg)
Sort 300-107

Mørkeblå 300-103
Brun 300-105

Headcap, hurtig montering (5/kg) 300-104

J-krog, hjørnetand/glidebue retraktion (5 par/kg) 300-121

J-krog, præmolar til retraktion (5 par/kg) 300-122

J-krog, hjørnetand/glidebue retraktion: Lang (5 par/kg) 300-123

J-krog med høj trækstyrke (5 par/kg) 300-125

J-krog med høj trækstyrke: Lang (5 par/kg) 300-126

Rør i rustfrit stål til headcap med variabelt træk (10/kg) 300-131

Snap-on-rør til headcap med hurtig montering (10/kg) 300-132

Snap-on-kroge til Headcap med hurtig montering (10/kg) 300-133

Glidepuder af stof (20/kg) 300-134

Snap-on-puder til alle headcaps (20/kg) 300-135

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
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