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Narval CC -uniapneakiskon suunnitteluohje

Viisi kiskomallia
Uudet anteriorisen kontaktin vaihtoehdot
Useita yhdistelymahdollisuuksia

Narval CC
Mandibular repositioning device

UUTTA

Käytä uutta tilauslomaketta!



Me ResMedillä ymmärrämme, että mukavuus ja elämänlaatu ovat tärkeitä tekijöitä potilaan hoitoon sitoutumisen kannalta. 
Narval CC on tehokas uniapneakisko, joka on laajasti uniapneapotilaiden hyväksymä.1 Nyt Narval CC -malleihin on saatavana 
uusia vaihtoehtoja. 

Kun Ludovic Baratier kehitti Narval CC -uniapneakiskon vuonna 2002, hänen tavoitteenaan oli löytää ratkaisu yhteen uniapneakiskon 
käyttäjien yleisimmin mainitsemista epäkohdista: Miten voi välttää uniapneakiskon etuhampaisiin aiheuttamaa epämukavaa tunnetta ja 
kipua, kun uniapneakiskoa käytetään koko yön ajan?

Narval CC -uniapneakiskossa tältä ongelmalta vältytään käyttämällä kiskoja, joiden ansiosta retentio ei perustu etuhampaisiin. Tämä 
ainutlaatuinen rakenne perustuu ”vedon” sekä CAD/CAM-teknologian hyödyntämiseen. Viimeisimmät kliiniset tiedot vahvistavat, että 
Narval CC -uniapneakiskon käyttäjien potilastyytyväisyys ja hoitoon sitoutuminen pysyvät korkeina pitkäaikaisessa käytössä.2

Saatavana on viisi erilaista kiskomallia, joissa retentio ei perustu etuhampaisiin. Mallit kattavat monipuolisesti potilaiden tarpeet ja 
anatomiset rajoitukset, sillä kiskon malli on merkittävä tekijä kiskon istuvuuden, mukavuuden ja retention kannalta.

Narval CC -kiskosta on nyt saatavana uusia vaihtoehtoja: Viidestä mallista kolmea on nyt saatavana myös vaihtoehtona, jossa 
kontakti on etuhampaiden fakiaalisella tai linguaalisella pinnalla. Tätä vaihtoehtoa voidaan käyttää heikon retention tapauksissa, sillä 
vaihtoehto antaa paremman pintakontaktin hampaisiin. Vaihtoehtoa voidaan käyttää myös estämään etuhampaita liikkumasta tai 
ylläpitämään etuhampaiden linjaa kiskoissa. European Controlled Product launch -raportin mukaan 86 % uniapneakiskoja tilaavista 
hammaslääkäreistä valitsi tämän vaihtoehdon, kun tavoitteena oli estää uniapneakiskon käyttöön liittyvää hampaiden liikkumista.3

Valitsitpa minkä mallin tahansa, kontaktilla tai ilman kontaktia, Narval CC:n retentio ei perustu etuhampaisiin. Seuraavan 
Narval CC -suunnitteluohjeen avulla valitset sopivan mallin potilaillesi. Muista käyttää uutta tilauslomakettamme.

1    Vecchierini MF et al. A custom-made mandibular repositioning device for obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome: the ORCADES study. Sleep Med. 2016 Mar 19: 131-40. Doi: 10,2016.
2    Attali V et al (for Orcades Study Investigators). Two year follow-up results of ORCADES study: Long-term mandibular repositioning device (MRD) therapy in patients treated for obstructive sleep apnea (OSA). 
      European Respiratory Journal. 2016 September 01; Volume 48, issue suppl 60.
3    Anterior contact European Controlled Product launch (CPL). ResMedin sisäinen raportti, tiedostomuodossa olevat tiedot (luottamuksellinen) – syyskuu 2017 – 86 % uniapneakiskoja tilaavista hammaslääkäreistä valitsi 
     anteriorisen kontaktin vaihtoehdon, kun tavoitteena oli estää uniapneakiskon käyttöön liittyvää hampaiden liikkumista.

Periaatteemme: mukavuuden huomioiminen kaikissa laitteissamme



Hampaisto Erityishuomio

Heikosti retentoivat 
kulma- ja poskiham-

paat (lyhyet hampaat tai 
riittämättömät allemenot)

Eteenpäin 
kallistuneet tai 
hyvän retention 

etuhampaat

Taaksepäin kallis-
tuneet etuhampaat

Merkittävä 
ylipurenta

Merkittävä 
etuhampaiden 

ylipurenta
Jänne lähellä 

ienrajoja

Kielen etuhampai-
siin kohdistaman 
paineen vähentä-

minen

Maksimaalinen tila 
kielelle

Etuhampaiden lin-
jan säilyttäminen3
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Fakiaalinen kisko • • • •
Fakiaalinen kisko 
ja kiinnitysosa (cap) • • •
Etuhampaat täysin 
peittävä • •
Linguaalinen kisko 
ja kiinnitysosa (cap) • • • •
Linguaalinen kisko • • • •
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TI Fakiaalinen kisko 
ja kiinnitysosa (cap) • – • • •
Etuhampaat täysin 
peittävä • – – • •
Linguaalinen kisko 
ja kiinnitysosa (cap) • • – • •

Jokaiselle potilaallesi löytyy sopiva uniapneakisko saatavilla olevista viidestä mallista, joista ala- ja yläkisko voidaan valita erikseen.

Jos mallia ei ole määritetty tilauslomakkeessa, ResMed valitsee sen puolestasi ja priorisoi kontaktitonta fakiaalista kiskoa, ellei potilaan 
hampaisto edellytä toisenlaista rakennetta.

Tavoitteemme: auttaa sinua valitsemaan oikea Narval CC 
-uniapneakiskon malli

•: suositus
 – : ei sovellu
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