
Gel voering voor voorhoofd en 
kinhouder voor maximaal comfort 
(LATEXVRIJ)
Wasbare, herbruikbare gel voering vermindert:
• Wrijving     • Abrasie
• Schuifkracht   • Druk

Voorhoofdsteun
• Groter voor meer comfort voor de patiënt.
• Breukbestendige clips blijven stevig aan het 

frame bevestigd.
• Gevormd van lichte kunststof.

Mondboog
• 0.075 gauge draad.
• Grotere stabiliteit en spankracht.
• Gebruikt met intraoraal anker van uw keuze.

Kinhouder
• Aan frame gegoten om draaiing te elimineren.
• Grotere kinhouder voor meer comfort voor de 

patiënt.
• Gevormd van lichte kunststof.

Door de constructie van lichtgewicht roestvrij 
staal en goede passing om het gezicht zijn 
hoofdbanden niet nodig.

Totaal zicht
• Geen visuele obstructies.
• Kan met een bril worden gedragen.

Afstelpunten
• Zorgt voor perfecte passing voor elk gezicht, 

ongeacht de vorm.

Functie
• Klasse III:  Naar voren trekken om de kaakboog 

naar voren te brengen.
• Klasse II:  Naar voren trekken aan de onderkaak.
 Uitstekend om tanden (individueel of meerdere)  

naar voren te brengen.

Elastiek:  5/16” extra zwaar non-latex elastiek  
7,9 mm-8 oz. (100/pak.)

Elastiek: niet verkocht in Canada

The Great Lakes reverse-facemasks
Comfortabele passing . . . . Comfortabele prijs

Verkrijgbaar in geelbruin, blauw, rood, 
dieproze en paars in klein, med en groot.

Alleen voor eenmalig gebruik

Tas voor headgear verkrijgbaar.

Zwart………………830

BESTELNR.
Kleur Klein Med Groot
Geelbruin GTS GTM GTL
Blauw GBS GBM GBL
Rood GRS GRM GRL
Dieproze GPKS GPKM GPKL
Paars GPRS GPRM GPRL
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Voor na 30 dagen geretourneerde artikelen worden 15% annuleringskosten berekend, tenzij het 
artikel tijdens het vervoer was beschadigd of bij vergissing was verzonden. Dit geldt niet voor op 
maat gemaakte hulpmiddelen.
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Reverse-facemask
Het reverse-facemask was oorspronkelijk bedoeld voor de behandeling van afwijkingen 
aan de bovenkaak en voor mandibulaire prognathie. Toen onze klanten meer 
toepassingen voor de voorwaartse trekkracht van het facemask meldden (klasse II 
en sluiten van ruimten), werden er verfijningen aangebracht. Er werd een kinhouder 
toegevoegd voor grotere stabiliteit. Het frame werd gewijzigd om verschuivingen te 
voorkomen, zelfs tijdens het slapen. De facebow werd gewijzigd voor meer spankracht 
en optimale veiligheid van de patiënt.

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 plaatsen en verwijderen van headgear. Waarschuw patiënten 
ook tegen ruw of riskant spel terwijl ze de headgear dragen.

Instructies voor passing op maat

Afstellen voor een langer of 
korter gezicht. Kussentje moet 
boven de wenkbrauwen zijn 
voor maximaal oppervlaktecontact zodat de 
patiënt kan praten zonder het facemask te 
verplaatsen.

Lijn de facebow precies uit met 
de tanden iets onder de mondlijn. 
Deze lichte opwaartse druk zorgt 
dat het facemask steviger op zijn 
plaats wordt gehouden.

Enige bijstelling omhoog of omlaag kan 
nodig zijn in verband met de stand van de 
individuele onderkaak en/of de kinspieren.

AFSTELLEN EN PASSEN
Om tijdens het slapen op zijn plaats te 
blijven, moet het facemask goed aangepast 
zijn aan de vorm van het voorhoofd en 
de wangen. Afstellingen kunnen worden 
gemaakt met een afsteltang op punt A en/
of B.
*Afsteltang 220-022
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Zorg dat het hulpmiddel niet tegen het 
jukbeen drukt.


