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Takk for at du har valgt Narval CAD/CAM*-søvnapnéskinne. 
Dette dokumentet gir kvalifiserte tannleger informasjon om 
den kliniske protokollen for Narval CC™-skinnen. Les nøye 
gjennom dokumentet før du bestiller skinnen.

Innledning

Sammendrag

Behandling av en pasient med Narval CC-skinnen krever tverrfaglig 
samarbeid mellom en søvnlege og en tannlege. Den kliniske protokollen 
nedenfor beskriver de viktigste trinnene fra forskrivning til tilpasning av 
skinne og oppfølging av effekt. 

I denne veiledningen beskrives trinn 1–3. Mer informasjon om trinn 4–7 
finnes i bruksanvisningen for tannleger som leveres sammen med Narval 
CC-skinnen.
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Trinn 1   Forskrivning av skinne

Trinn 2   Pasientundersøkelse

Trinn 3   Tannavtrykk og bestilling

Forskrivning av Narval CC-skinnen skjer gjennom en søvnlege i samsvar med pasientens diagnostiserings- og behandlingsbehov. 
Pasientens diagnose utføres via polygrafi eller polysomnografi som vurderer alvorlighetsgraden av obstruktiv søvnapné 
(OSA) i henhold til OSA-klassifisering.5 

Patologier Primær snorking Mild OSA Moderat OSA Alvorlig OSA

AHI (apné-hypopné-indeks) < 5 5–15 15–30 > 30

Pasientens AHI og søvnighet på dagtid er de to hovedindikatorene som hjelper søvnleger med å velge riktig behandling. Hvis det 
diagnostiske resultatet viser en AHI < 5, kan en Narval CC-skinne forskrives for å behandle snorking. 

Indikasjoner
Narval CC-skinnen er en individuelt tilpasset søvnapnéskinne, 
tilgjengelig under medisinsk foreskrevet behandling av voksne 
med:
•  mild til moderat obstruktiv søvnapné (OSA)
•  alvorlig obstruktiv søvnapné dersom behandling med 

kontinuerlig positivt luftveistrykk (CPAP) svikter, behandlingen 
ikke etterleves eller ikke ønskes (andrelinjebehandling)

•  snorking

 Generelle kontraindikasjoner
Narval CC-skinnen er kontraindisert for pasienter som:
• Har sentral søvnapné
• Har alvorlige respirasjonssykdommer (unntatt OSA)
• Er under 18 år

 Dentale kontraindikasjoner
Narval CC-skinnen er kontraindisert for pasienter som:

•  Har løse tenner eller fremskreden periodontal sykdom
•  Har en fullstendig tannløs underkjeve, med mindre en 

fullstendig mekanisk protese er til stede (for eksempel ved 
hjelp av implantater)

•  Har en fullstendig tannløs overkjeve, med mindre en 
fullstendig protese i overkjeven er til stede

•  Har korte tenner og/eller utilstrekkelige undersnitt for å 
kunne retinere skinnen

 Forholdsregler
Generell undersøkelse
Før Narval CC-skinnen forskrives til pasienten, skal tannlegen 
se etter relevante problemer i pasientens anamnese, for 
eksempel respirasjonssykdommer, astma og pusteproblemer 
eller allergier. Pasienter med slike problemer bør henvises til 
kvalifisert helsepersonell før behandling.

Det er nødvendig å utføre en undersøkelse av 
tenner, tannkjøtt, protester og kjeveledd. 
Følgende tannproblemer må behandles av pasientens vanlige 
tannlege før behandling med skinne:
•  Periodontal sykdom
•  Cyster og munnsår
•  Tenner som må trekkes
•  Protetikk, som en krone eller bro
•  Ortodonti
•  Ved smerter i kjeveledd må pasienten gjennomgå ytterligere 

undersøkelser av sin lege, som også gjelder for alle andre 
kjeveleddssmerter

Retensjonsegenskaper og morfologi
Tannlegen skal sjekke om tennenes (naturlige eller 
tannimplantat) retensjonsegenskaper og morfologi er 
tilstrekkelig til å sikre effekt av søvnapnéskinnen uten 
betydelige bivirkninger av behandling.

Narval CC-skinner kan bestilles enten ved bruk av fysiske avtrykk (ResMed anbefaler å bruke enten silikon eller alginat) eller 
digitale avtrykk (fra en intraoral skanner). I begge tilfeller må tannavtrykk og spesifikasjoner for innstilling av fremskytelse  
oppfylle kravene nedenfor:

3.1 Tannavtrykk 

Tannavtrykkene må:
•      Gjengi begge kjever nøyaktig
•     Omfatte full sulcusdybde (minst 5 mm mot den cervikale 

grensen)
•     Omfatte den bakerste tannen i hver kjeve og om mulig fange 

opp den distale overflaten, herunder tredje molarer (hvis 
slike er til stede)

•    Fange opp / skanne minst:
For overkjeven
- 50 % av de siste tilstedeværende molarene
- Hvis alle molarer mangler, 100 % av sekundære premolarer 
OG 15 mm av distalt bløtvev bak siste tann
For underkjeven
- 100 % av sekundære molarer OG 5 mm av distalt bløtvev 
bak siste tann
- Hvis sekundære molarer mangler, 100 % av første molarer 
OG 15 mm av distalt bløtvev bak siste tann

•      Få med detaljer som okklusale overflateteksturer, gingiv-
akanter, frenula og hver del av tannformen, for eksempel et 
avtrykk for partialprotetikk

•     Være tatt med fullstendig protese på plass (om noen) og vise 
protesens grense i kontakt med slimhinnen 

•      Hvis pasienten har partialprotetikk: 
- Hvis de er på plass om natten, må avtrykkene tas med 
partialprotetikken på plass. Ikke send partialprotetikk til 
ResMed eller autorisert dentallaboratorium. 
- Hvis de ikke er på plass om natten, må de resterende tennenes 
retensjon være tilstrekkelig. Hvis Narval CC-skinnen ikke er 
tilstrekkelig retinert, kan nye avtrykk med partialprotetikken 
på plass være nødvendig, og i så fall må pasienten bruke 
partialprotetikken hver gang Narval CC-skinnen brukes.

AADSMs uttalelse med anbefaling1

Vi anbefaler at søvnleger vurderer å forskrive 
søvnapnéskinner i stedet for ingen behandling 
for voksne pasienter med obstruktiv søvnapné 
som ikke klarer CPAP-behandling eller foretrekker 
alternativ behandling.
Vi anbefaler at søvnleger forskriver søvnapnéskinner 
i stedet for ingen behandling for voksne pasienter 
som ber om å bli behandlet for primær snorking 
(uten obstruktiv søvnapné). 

3.2 Spesifikasjoner for innstilling av fremskytelse 

ResMed trenger også informasjon om innstilling av fremskytelse for å produsere Narval CC-skinnen. Denne informasjonen kan 
sendes som en bittregistrering ved ønsket fremskytelse eller målinger ved maksimal fremskytelse.

 Forholdsregler: 

Ifølge AADSMs konsensusrapport2 for OSA-behandling med skinnebehandling bør underkjevens minimale fremskytelse være 
≥ 5 mm for å oppnå optimal skinneeffekt. Pasientens evne til å skyte frem underkjeven kan utvikle seg over tid, spesielt under 
skinnebehandling. I tillegg kan enkelte pasienter med begrenset fremskytelse ha nytte av skinnebehandling før behandling 
settes i gang. Uansett bør tannlegen i oppfølgingsbesøk evaluere effekten og sikkerheten ved behandlingen.

Det kan være gunstig å få pasienten til å bevege kjeven til maksimal fremskytelse flere ganger før du foretar de endelige målingene 
eller bittregistreringen.

Hvis du er i tvil om maksimal fremskytelse, kan du be pasienten åpne munnen så mye han eller hun greier. En tommelfingerregel 
tilsier at:

maksimal åpning (i cm) x 2  maksimal fremskytelse (i mm)
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➜ Målinger av maksimal fremskytelse

Mål med linjal, og angi pasientens maksimale fremskytelse av 
underkjeven fra midten av den faciale overflaten av tann 11 til 
midten av den faciale overflaten av tann 41. 
For å gjøre dette ber du pasienten flytte underkjeven så langt 
frem som mulig.

➜ Målinger av laterale avvik

Mål og angi på bestillingsskjemaet eventuelt lateralt avvik av 
underkjeven ved maksimal fremskytelse (avvik fra midtlinjen, 
i mm).

Alternativ 1: Bittregistrering ved ønsket fremskytelse

Narval CC-skinnens initiale fremskytelse av underkjeven vil bli stilt inn etter tilsendte bittregistrering.

•     ResMed anbefaler å redusere den vertikale dimensjonen så mye som mulig, og la det være minst ~4 mm for å sikre riktig 
design av skinnehalvdelene. Ønsker du dette alternativet, merker du av for «Reduser den vertikale dimensjonen maksimalt 
(ResMeds anbefaling)» på bestillingsskjemaet.

•     Hvis du ønsker at ResMed skal fremstille den vertikale dimensjonen registrert i bittregistreringen, merker du av for «Fremstill 
den vertikale dimensjonen registrert i bittregistreringen» på bestillingsskjemaet. I dette tilfellet må bittregistreringen være 
minst ~4 mm tykk for å sikre riktig design av skinnehalvdelene. Husk å sjekke den bakre klaringen, og vær forsiktig med en dyp 
Spee-kurve eller vinklede tredje molarer siden dette kan skape problemer i forhold til klaring for fremskytelse.

•     Vurder å starte behandling av pasienten ved cirka 60 % av maksimal fremskytelse, så lenge det føles bekvemt for pasienten. 
Narval CC har en lang rekke justeringsmuligheter, så du trenger ikke å starte med en aggressivt fremskutt stilling.

Alternativ 2: Målinger ved maksimal fremskytelse

Narval CC-skinnens initiale fremskytelse av underkjeven vil bli stilt inn ved ca. 60 % av maksimum fremskytelse.

ResMeds CAD-programvare omfatter en forenklet modell som simulerer relevante underkjevebevegelser basert 
på Quick Master B2 fra Fag (Frankrike).

Den vertikale dimensjonen vil bli minimert, og det kommer ikke 
til å være noen bakre kontakt under fremskytelse.

Vurder å lage et bitt i sentrisk okklusjon ved spesielle forhold 
(prognati, retrognati) og/eller ustabil okklusjon.

3.3 Spesifikke krav til fysiske avtrykk

Jo mer presise avtrykkene er, desto mer behagelig vil skinnen være 
for pasienten. Hvis et avtrykk er skadet, utilstrekkelig eller unøyaktig, 
vil skinnen ikke gi riktig passform og retensjon. 

Pakken med Narval CC-skinnen fremstilt av fysiske avtrykk inneholder 
en transporteske som er spesifikt utformet for å beskytte avtrykkene i 
neste bestilling. Transportesken i papp og plastposer bidrar til å beskytte 
avtrykkenes form og presisjon under transport og redusere risikoen for 
skade forårsaket av variasjoner i fuktighetsnivåene.

Hvis du bruker alginat til dine analoge avtrykk, skal du sende dem ut innen 
24 timer og senest torsdag for å hindre skade under transport i helgen.

Desinfiser avtrykkene og bittregistreringen før forsendelse.

Merk: Avtrykk kan bli kastet etter produksjonsprosessen.

Råd og vink:
•      Vurder å bruke Rim-Lock®-avtrykksskjeer som tillater fullstendige avtrykk av sulcus og bakre molar.
•      Vurder å bruke «double-mix»-avtrykksteknikken med to avtrykksmaterialer av polyvinylsiloksan (PVS) med forskjellig 

viskositet (lav og høy).
•      Be pasienten skylle munnen med vann for å fjerne overflødig spytt.
•      Tørk okklusale overflater.
•      Velg det mest hensiktsmessige avtrykksmaterialet. ResMed anbefaler silikon for langdistanse- og/eller helgetransport. 

Vurder å bruke et silikonbasert avtrykksmateriale av høy kvalitet på samme måte som når du lager et krone- eller broavtrykk, 
som kan tillatte flere støpninger. 

•      Alginat bør bare brukes til kortdistansetransport. Hvis du bruker avtrykksmateriale av alginat, må du bruke skje med lim 
og/eller en spesiell avtrykksskje for alginat.

Eksempler på gode avtrykk

Et fullstendig, tydelig definert over- og 
underkjeveavtrykk av alle synlig tenner, 
særlig molarene. Hver enkelt tann 
er tydelig definert med minst 5 mm 
materiale over gingivakanten. En god, 
ensartet blanding av materialet:

•      ingen pulver, bobler eller 
fargeforskjeller

•      ingen deformasjon, strekk eller rifter
•      ingen delaminering fra brettet

Overkjeve Underkjeve

✔

Maksimal fremskytelse 
av underkjeven som vist 
på bestillingsskjemaet.

Lateralt avvik mot 
pasientens venstre side som 
vist på bestillingsskjemaet.
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Eksempler på ubrukelige avtrykk ✘

Deformering av avtrykket på grunn av 
utilstrekkelig herdetid for materialet 

Avtrykket ble flyttet før materialet hadde tid 
til å herde, noe som forårsaker betydelig 
deformasjon i den fremre regionen.

Avtrykksmaterialet er ikke blandet riktig og 
viser tegn på bobler og materialmangel i 
skjeen.

Grensene for gingiva er ikke synlige, og det 
mangler en del av en tann

Avtrykket viser mangel på materialdybde og 
-bredde, og avtrykket har ikke fanget opp 
bakre moral.

Avtrykksmaterialet delaminerer fra skjeen.

Gipsmodeller

Gipsmodeller må oppfylle kravene i denne bestillingsveiledningen for Narval CC. Ved fornyelse vil ResMed kunne bruke de 
tidligere modellene så lenge de er mindre enn 2 år uten at tenner er endret (nye kroner, restaureringer, manglende tenner…). I 
alle andre tilfeller bør du sende nye avtrykk eller modeller.

Hvis du sender gips-/steinmodeller, skal du gjøre følgende:

•      Bruk bare et materiale av høy styrke av type IV, krone- og 
bromateriale med lav ekspansjonskoeffisient som gir jevne, 
harde og nøyaktige overflater.

•      Bruk lys, matt gips som kan skannes av CAD/CAM-systemer.
 

•      Gjør klar gipsmodellen for å: 
- sikre at alle tennene kan leses av skanneren som brukes 
ved produksjonsanlegget 
- gi nøyaktige detaljer (f.eks. fjerne bobler)

Bittregistrering ved ønsket fremskytelse
•     Pasientens bittregistrering ved den ønskede fremskytelsen kan fremskaffes i et materiale som du velger. Vurder å bruke en 

posisjoneringsenhet, som en ProGauge eller George Gauge, med bittregistreringsmateriale av hurtigtørkende silikon (PVS). 
ResMed anbefaler ikke å bruke voks, siden den lett kan deformeres.

•     Desinfiser bittregistreringene før du sender dem til ResMed eller dentallaboratoriet.

En gipsmodell i sentrisk okklusjon Samme modell med bittet registrert med en George Gauge ved 
ønsket fremskytelse

3.4 Spesifikke krav til digitale avtrykk

Hvis du har en intraoral skanner og du vil bruke den heldigitale bestillingsprosessen for Narval CC, kan du kontakte den lokale 
ResMed-representanten eller ResMeds kundeservice for å kontrollere at skanneren er kompatibel. Vi vil gi deg informasjon om 
bestilling av en Narval CC-skinne fra digitale avtrykk gjennom Narval Easy-plattformen.
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Morfologi Særskilt fokus

Lav retensjon 
hjørnetenner og 
molarer (kort eller 
ingen undersnitt)

Fortenner som er 
proklinerte eller 

har høy retensjon
Retroklinerte 

fortenner Stort overbitt Stort vertikalt 
overbitt

Leppebånd nær 
gingivakanter

Redusere 
tungens trykk mot 

fortennene
Maksimere 

plass til tungen
Fremme 

justering av 
fortenner3

UT
EN

 FR
EM

RE
 K

ON
TA

KT

Facialt bånd • • • •
Facialt bånd 
med cap • • •
Incisalt 
heldekket 
skinne • •
Palatalinalt/ 
Lingualt bånd 
med cap • • • •
Palatinalt/ 
Lingualt bånd • • • •

M
ED

 FR
EM

RE
 K

ON
TA

KT Facialt bånd 
med cap • –– • • •
Incisalt 
heldekket 
skinne • –– –– • •
Palatalinalt/ 
Lingualt bånd 
med cap • • –– • •

 • anbefalt
 –– ikke relevant

Fokus på valg av design
Denne delen av bestillingsskjemaet gjør det mulig å velge spesifikke design i henhold til pasientens morfologi.
Designene dekker et bredt spekter av pasientbehov og anatomiske begrensninger siden bånddesign spiller en viktig rolle når det 
gjelder passform, komfort og retensjon.

Følgende Narval CC-designveiledning hjelper deg med å velge riktig design for pasientene:

3.5 Bestilling

Narval CC-skinner kan bestilles ved hjelp av et tradisjonelt ResMed-bestillingsskjema på papir eller digitalt gjennom Narval Easy-
plattformen (med mindre de bestilles via et autorisert dentallaboratorium).
Du vil bli bedt om å angi all nødvendig informasjon på bestillingsskjemaet, herunder pasientens identitet, ønskede innstillinger 
av fremskytelse, særegenheter mht. tennene og andre relevante designalternativer, praksisens adresse og kontaktopplysninger. 
Kommentarer og mer informasjon bør bare gis på engelsk eller fransk. Sørg for at du undertegner og daterer bestillingsskjemaet. 
Påse at du informerer pasienten, og at han eller hun godtar at ResMed behandler vedkommendes personopplysninger. Du vil bli 
bedt om å rapportere pasientens samtykke på bestillingsskjemaet.

➜ Hvis du bestiller på nett gjennom Narval Easy

Opprett en personlig konto på vår Narval Easy-registreringsside fra 
ResMed.com/NarvalEasy.
Når du har opprettet kontoen, kan du: 
•  legge inn bestillinger på Narval CC-skinnen på nett
•  spore bestillingene på Narval CC-skinnen og følge status i sanntid
•  lagre pasientenes opplysninger på en sikker plattform*

•  registrere notatene knyttet til hver avtale med pasienten
•  registrere kliniske evalueringer i hvert trinn av titreringsprosessen 
•  dele pasientenes journaler og relaterte dokumenter med pasientenes 

søvnleger

Du kan bruke bestillingsprosessen på nett enten du bruker intraoral skanner** eller tradisjonelle fysiske avtrykk. Før du legger inn 
den første bestillingen, bes du inngå en databehandleravtale for å overholde EUs generelle personvernforordning. 

Hvis du bruker intraoral skanner som er kompatibel** med Narval CC-bestillingen
•  Send skanningen via skanneren, og legg deretter inn bestillingen på Narval Easy med skanne-ID-referanse. Mer informasjon om 

hvordan du bruker IOS til å bestille Narval CC, finnes i Narval CC IOS-veiledningen på ResMed.com/NarvalEasy.

Hvis du bruker tradisjonelle, fysiske avtrykk eller gipsmodeller:
•  Legg inn bestillingen på Narval Easy, og skriv ut den genererte PDF-en for bekreftelse med en QR-kode på den. Send de 

desinfiserte fysiske avtrykkene (og bittregistrering, hvis det er relevant) eller modellene sammen med ordrebekreftelsen til 
ResMed SAS, Parc Technologique de Lyon, 292 allée Jacques Monod, 69791 Saint-Prest, FRANKRIKE.

➜ Hvis du bestiller med et tradisjonelt bestillingsskjema på papir

Bruk alltid det nyeste bestillingsskjemaet for å sikre at den nyeste informasjonen registreres og sendes til produksjonsanlegget. 
Be Narval-representanten om det. 
Send bestillingsskjemaet på papir med de desinfiserte avtrykkene (og bittregistrering, hvis det er relevant) eller modellene til 
adressen på baksiden av bestillingsskjemaet.

Viktig 
Dersom design ikke blir valgt, vil ResMed velge design for deg og prioritere et kontaktfritt facialt bånd eller et kontaktfritt fullt 
dekke ved lav retensjon.

Dersom du velger et bestemt design, vil ResMed forsøke å overholde dine preferanser, men disse vil eventuelt måtte endres 
til et fullt dekke ved lav retensjon.

Fokus på alternativ med fremre kontakt
Tre av designene er også tilgjengelige med kontakt på fortennenes faciale og linguale overflate. Dette alternativet kan brukes i 
tilfeller med lav retensjon, siden det øker overflatekontakten med tennene. Det kan også brukes til å opprettholde justering av 
fortennene i skinnehalvdelene (se tabell ovenfor).3 Uansett hvilken design du velger, tar skinnen ikke retensjon fra fortennene.

Hvis du velger en design med fremre kontakt og vi ikke kan innfri ønsket, vil vårt tekniske støtteteam kontakte deg og foreslå 
alternative design.

  * Narval Easy ble bygd for å være sikker og hostes av et tredjepartsselskap som har den strenge sertifiseringen fra det franske organet ASIP Santé samt 
ISO 27001-sertifisering for å hoste medisinske opplysninger.

**En liste over kompatible skannere finnes i brukerveiledningen for Narval CC IOS på ResMed.com/NarvalEasy

  Viktig 

Narval CC-skinnen vil bli laget på grunnlag av innspill fra ekspert og pasientens spesifikke behov. For å optimalisere designen av 
pasientens skinne må du angi all relevant informasjon om Narval CC-bestillingsskjemaet.
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Motta Narval CC-skinnen 

Når du mottar pasientens Narval CC-skinne, må du sørge for å fjerne bruksanvisningen for tannleger fra pakningen siden dette 
dokumentet bare er beregnet på deg. Bruksanvisningen for tannleger må leses nøye gjennom siden den inneholder viktige 
advarsler og forsiktighetsregler og gir deg informasjon om tilpasning og justering, titrering, oppfølging, rengjøring og garantien.

På de neste sidene finner du en oversikt over de neste trinnene i den kliniske protokollen. Mer informasjon om disse trinnene er 
tilgjengelig i bruksanvisningen for tannleger som leveres sammen med hver skinne. 

Den første tilpasningen i munnen må finne sted under tilsyn av tannlege. 

Om nødvendig kan du legge til eller fjerne litt retensjon fra Narval CC-skinnen ved å foreta små, trinnvise justeringer av skinnen. 
Du kan også justere lateralt avvik, justere balansen av skinnehalvdelen eller legge til elastiske bånd. Det er dessuten nødvendig å 
verifisere Narval CC-skinnens initielle fremskytelse.

Mer informasjon om tilpasning, justering og verifisering av initiell fremskytelse finnes i bruksanvisningen for tannleger.

Fokus på vertikal dimensjon og dekning av molar
Etter AADSMs rapport vil Narval CC-skinnens standarddesign 
prioritere komfort for pasienten ved å minimere den vertikale 
dimensjonen og skinnens distale del. 

Narval CC-skinnens standarddesign vil derfor ikke dekke 
alle molarene, spesielt hvis hjørnetenner og premolarer er 
tilstrekkelig retinert til å minske den vertikale dimensjonen og 
skinnens distale del. Som standard vil skinnehalvdelene bli 
utformet på følgende måte:
• I overkjeven vil vi minst dekke tann nr. 6. 
• I underkjeven vil vi minst dekke tann nr. 7. 

I tilfelle lav retensjon kan det være nødvendig
å dekke tenner lenger bak for å øke retensjonen.

Hvis dette standardvalget ikke passer dine behov, kan du be om at vi dekker alle molarene ved å merke av i den relevante 
boksen på bestillingsskjemaet.

AADSMs rapport4 
Vertikal justerbarhet har vært et kontroversielt emne 
i designen av søvnapnéskinner. Tross anekdotiske 
rapporter fra pasienter som har hatt nytte av en økt 
vertikal dimensjon, har flere studier antydet at 
økt vertikal dimensjon, målt som inter-incisal 
avstand, har resultert i redusert pasientaksept 
og har ikke hatt noen konsekvent innvirkning på 
effekten.

Fokus på pasientspesifikke særegenheter mht. tenner
Hvis undersøkelsen viser at pasienten har noen av følgende tannhelsetilstander, må du spesifisere dette på bestillingsskjemaet: 
Tenner som må beskyttes: 
ResMed vil lage skinnehalvdelen slik at den ikke tar retensjon på den eller de angitte tennene. Merk at hvis vi beskytter for mange 
tenner, kan det påvirke skinnens retensjonsevne. 

Fullstendig mekanisk protese i underkjeven (f.eks. ved implantater):
En fullstendig protese i underkjeven er ikke en kontraindikasjon hvis den er mekanisk retinert (f.eks. av implantater). Registrer 
avtrykket av kjeven med protesen på plass.

Fullstendig protese i overkjeven: 
En fullstendig protese i overkjeven er ikke en kontraindikasjon. Registrer avtrykket av kjeven med protesen på plass.

Forekomst av avtakbar partialprotetikk:
Hvis pasienten bruker avtakbar partialprotetikk om natten, må tannavtrykk registreres med den avtakbare partialprotetikken på 
plass. I dette tilfelle vil en spesifikk design bli laget for å bruke retensjonen gitt gjennom partialprotetikken og gjøre at skinnen 
klemmes fast i protesekantene. Ikke send partialprotetikk til ResMed eller autorisert dentallaboratorium.
Hvis pasienten ikke har den avtakbare partialprotetikken på seg om natten, må du sørge for at de resterende tennenes 
retensjonsegenskaper og morfologi er tilstrekkelig. 

Trinn 4   Tilpasning og justering av skinnen
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Titrering er prosessen med å justere fremskytelsen av skinnen 
og underkjeven for å finne den beste balansen mellom effekt 
og komfort. Skinnebehandling har en godt dokumentert 
ikke-lineær doserespons på graden av fremskytelse til 
effektplatået er nådd. Det betyr at jo større fremskytelsen 
er, desto mer effektiv vil Narval CC-skinnen være (opp til en 
grense – effektplatået). Etter hvert som fremskytelsen øker, 
vil det imidlertid være mindre behagelig for pasienten siden 
trykket på tennene og kjeveleddet også øker. 

Mer informasjon om titreringsprosessen finnes i 
bruksanvisningen for tannleger.

➜ Følg opp pasientens titrering på Narval Easy

Hvis du bestiller på nett via Narval Easy-plattformen, kan du registrere kliniske evalueringer etter hver avtale med pasienten langs 
hele titreringsprosessen:

Ved tilpasning av skinnen
Du kan registrere notatene fra avtalen for tilpasning av skinnen: 
•  Pasientens symptomer: snorking, tretthet om morgenen, søvnighet på dagtid, 

antall oppvåkninger og evaluering av ubehag
•  Skinnens initielle innstillinger av fremskytelse for enklere oppfølging
•  Størrelse på lenkearm ved behandlingsstart

Ved de forskjellige avtalene om titrering av skinnen
Du kan opprette så mange titreringsavtaler som du trenger til du vurderer at pasientens titrering er optimalisert, og ved hvert trinn 
må du

• evaluere pasientens symptomer og komfort for å sammenligne med tidligere resultater
• registrere nye innstillinger av fremskytelse og størrelse på lenkearmer

➜ Velg å kommunisere med pasientens søvnlege når titrering av skinnen er optimalisert

Når du mener at titreringen er optimalisert basert på klinisk evaluering, kan du merke av for «Titrering ferdig» for å informere 
pasientens søvnlege. Du kan også legge til et notat, slik at han eller hun blir informert om det er mulig å utføre ytterligere titrering 
hvis den objektive søvntesten som søvnlegene har utført, viser utilstrekkelig effekt av skinnen ved AHI.

•  For OSA-pasienter anbefales objektiv oppfølging fra 
en søvnlege for å sikre at de behandles effektivt med 
skinnebehandlingen.

•  Evaluering av effekten av Narval CC-skinnen følges opp via 
en objektiv søvntest (PG eller PSG).

•  Resultatene kan føre til en ny oppfølging med tannlege for å 
titrere hvis behandlingseffekten ikke er tilstrekkelig.

Hvis du velger å bestille på nett via Narval Easy, vil du kunne 
dele data med pasientenes søvnleger. Søvnleger vil også 
kunne dele pasientens oppfølgingsresultater med deg. For å 
gjøre det kontakter du pasientens søvnlege når du legger inn 
bestillingen på Narval Easy, og du vil få en felles visning av 
pasientens journaler.

•  Når titreringsprosessen er fullført, er det viktig å planlegge 
regelmessig oppfølging sammen med pasienten for å 
vurdere potensielle bivirkninger og for å sikre effekt og 
sikkerhet på lang sikt.

•  For OSA-pasienter, hvis en tilfredsstillende forbedring av 
symptomene og en objektiv validering av søvnregistrering 
ikke kan oppnås etter titrering, må du snakke med 
søvnlegen om alternative behandlinger.

Hvis du har Narval Easy-konto, kan du registrere notater 
og kliniske vurderinger ved hver oppfølgingsavtale for å 
sammenligne resultater og tilpasninger av skinne fra tidligere år. 

En ERS-arbeidsgruppe anbefaler
at skinnen tilpasses, evalueres og flytter 
underkjeven minst 50 % frem i forhold til maksimal 
fremskytelse. En titreringsprosedyre er viktig4.

AADSM anbefaler
at dental oppfølging gjennomføres under tilsyn 
av kvalifisert tannlege. Oppfølging av behandling 
med søvnapnéskinne hos voksne pasienter med 
obstruktiv søvnapné er nødvendig for undersøkelse 
av tannrelaterte bivirkninger og okklusale endringer 
og redusere forekomsten av dem1. Vi foreslår 
at søvnleger og kvalifiserte tannleger instruerer 
voksne pasienter behandlet med søvnapnéskinner 
for obstruktiv søvnapné å komme tilbake for 
periodisk kontroll – i motsetning til ingen oppfølging 
– hos kvalifisert tannlege og søvnlege.

AADSM anbefaler
at søvnleger gjennomfører oppfølgende søvntest for 
å forbedre eller bekrefte behandlingseffekt, i stedet 
for å følge opp uten søvntesting, for pasienter 
utstyrt med søvnapnéskinner1.

Trinn 5   Titrering av skinnen

Trinn 7   Oppfølging av tannlege 

Trinn 6   Avtale om søvntest
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