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EXPANDO
Universele, intraorale wangretractor in 3 groottes
1. Bevochtig de expando licht.
2. Neem de expando in uw rechterhand tussen duim, ring- en middelvinger en span de
retractor volledig op. De expando kan niet breken.
3. Laat de patiënt zijn of haar mond openen en leg de rechter wangbeschermer van de
expando in de rechterwang.
4. Laat de patiënt vervolgens zijn of haar mond een beetje sluiten (waardoor de mondopening
breder wordt) en leg de linker wangbeschermer van de expando in de linkerwang door met
een vinger van uw linkerhand de linker mondhoek van de patiënt lichtjes naar buiten te
trekken en de expando in de rechterwang naar buiten (buccaal) te drukken.
5. Nadat de patiënt zijn of haar mond weer geopend heeft, plaatst u de lippen met uw pink zo
in de lipbeschermer, dat deze op de lippen staat. Het kussentje dat zo ontstaat tussen de
expando en het kaakbeen voorkomt een pijnlijke druk op het kaakbeen tijdens de
behandeling.
6. De tong van de patiënt moet nu achter de tongretractor gelegd worden.
De expando veroorzaakt geen braakneigingen.
Is er meer ruimte in het molarengebied nodig, dan kunt u aan de gewenste zijde met een vinger
van uw vrije hand de wang met de lipbeschermer naar opzij trekken. Niet in de mond drukken,
want dat veroorzaakt druk op het retromolare kussentje.
De expando is niet alleen geschikt voor de behandeling, maar ook voor het mondonderzoek.
Chemische invloed van ontsmettingsmiddelen op expando
De expando is vervaardigd uit Makrolon polycarbonaat en daardoor bijzonder breukbestendig.
De expando mag niet boven de 110 °C verwarmd worden.
Duurzaam

Niet duurzaam

Resorcineoplossing 1%
Lysoform
Lysoformin
Chloramine
Octozon 1%
Maktol
Merfen
Odol

Tb-Lysoform
Sagrotan
Carbolzuur
DDT
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Bijwerkingen, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

De attachementen zijn bestemd voor eenmalig gebruik.

De producten zijn niet-steriel.

De pasvorm kan negatief beïnvloed worden als de toestand van de patiënt verandert.

Bacteriële adhesie kan door hygiënemaatregelen worden voorkomen.

Oneigenlijk gebruik of onjuiste verwerking kan resulteren in vroegtijdige slijtage van de
attachementen.

De functionaliteit van de attachementen wordt negatief beïnvloed door trauma’s zoals
tandenknarsen (bruxisme).

Met het oog op de traceerbaarheid raden wij u aan om het lotnummer van de gebruikte
producten te vermelden in het patiëntendossier.

Producten met titanium niet verwarmen.

Producten met nikkel niet gebruiken bij nikkelallergie.

De hulpdelen RE H 79 en H 35 moeten buiten de mond worden gebruikt.
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