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Dank u voor het kiezen van het Narval CAD/CAM* 
mandibulair repositieapparaat (MRA). Dit document geeft 
gekwalificeerde tandheelkundige professionals informatie 
over het zorgprotocol voor het Narval CC™ MRA. Lees dit 
grondig voor het bestellen van het MRA.
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* Computerondersteund ontwerp en computerondersteunde productie.
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Het behandelen van een patiënt met het Narval CC MRA vereist 
multidisciplinaire samenwerking tussen een slaapspecialist en 
een tandarts. Het zorgprotocol hieronder is een samenvatting van de 
belangrijkste stappen vanaf het voorschrijven tot het inbrengen van het MRA 
en het monitoren van de efficiëntie. 

In deze handleiding worden de stappen 1 tot 3 uiteengezet. Voor meer 
details over de stappen 4 tot 7 verwijzen wij u naar de professionele 
gebruiksaanwijzingen, die worden meegeleverd met het Narval CC MRA.

Zorgprotocol met Narval CC

Slaapspecialist  Tandarts 

Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 6Stap 1 Stap 7

Onderzoek 
patiënt

Gebitsafdruk 
en bestelling

Inbrengen en 
aanpassen van 

een MRA

Titratie van  
een MRA

Tandheelkundige 
follow-up

Slaapmonitoring afspraak

Alleen aanbevolen voor OSA-patiënten Narval CC levering
MRA

voorschrift

   3/16



Stap 1   MRA voorschrift

Stap 2   Onderzoek patiënt

Het voorschrift voor het Narval CC MRA wordt opgesteld door de slaapspecialist op grond van de diagnose en de behoeften van 
de patiënt. 
De diagnose van de patiënt vindt plaats via een polygrafie of een polysomnografie waarmee de ernst van de obstructieve 
slaapapneu (OSA) volgens de OSA-classificatie wordt beoordeeld.5 

Pathologieën Primair snurken Milde OSA Matige OSA Ernstige OSA

AHI (Apneu - Hypopneu Index) < 5 5 tot 15 15 tot 30 > 30

AHI en slaperigheid van de patiënt overdag zijn de twee belangrijkste indicaties waarmee slaapspecialisten de best passende 
behandeling kiezen. Als het diagnostische resultaat een AHI <5 laat zien, kan een Narval CC MRA worden voorgeschreven om 
snurken te behandelen. 

Beoogd gebruik
Het Narval CC MRA is een op maat gemaakt mandibulair 
repositieapparaat, verkrijgbaar onder medisch voorschrift, en dat 
bestemd is voor de behandeling van volwassenen met:
•  milde tot matige obstructieve slaapapneu (OSA)
•  ernstige OSA na falen, intolerantie of weigering van een continue 

positieve luchtwegdruk behandeling (tweedelijnsbehandeling)
•  snurken

 Algemene contra-indicaties
Het Narval CC MRA is gecontra-indiceerd bij patiënten die:
• Centraal slaapapneu hebben
• Ernstige ademhalingsstoornissen (anders dan OSA) hebben
• Jonger dan 18 jaar zijn

 Tandheelkundige contra-indicaties
Het Narval CC MRA is gecontra-indiceerd bij patiënten die:

•  Losse tanden of vergevorderde tandvleesaandoeningen hebben
•  Geheel tandeloze onderkaak hebben, behalve wanneer een 

volledig gebit mechanisch is vastgezet (bijv. door implantaten)
•  Geheel tandeloze bovenkaak hebben, behalve wanneer een 

volledig bovengebit aanwezig is
•  Korte tanden en/of onvoldoende tandbasis hebben om het 

MRA vast te houden.

 Voorzorgsmaatregelen
Algemeen onderzoek
Voorafgaand aan het voorschrijven van het Narval CC MRA aan 
de patiënt zal de tandheelkundige specialist controle uitoefenen 
op relevante kwesties in de medische voorgeschiedenis van 
de patiënt, zoals aandoeningen aan de luchtwegen, astma en 
ademhalingsproblemen, allergieën. Patiënten met dergelijke 
problemen moeten worden doorverwezen naar een juiste 
zorgaanbieder vóór de behandeling te beginnen.

Een tandheelkundig, parodontologisch, 
prothetisch en kaakgewrichtsonderzoek (TMG) 
moet uitgevoerd worden. 
Onderstaande tandheelkundige problemen moeten door de 
tandarts van de patiënt worden behandeld voordat tot de 
MRA-behandeling kan worden overgegaan:
•  Tandvleesaandoeningen
•  Cysten en aften
•  Tanden die moeten worden getrokken
•  Plaatsing van protheses zoals kronen en bruggen
•  Orthodontie
•  Pijn aan het kaakgewricht moet nader worden beoordeeld 

door de behandelende arts van de patiënt. Dit geldt ook voor 
andere kaakgewrichtstoornissen (TMG).

Verankeringswaarde en aantal tanden
De tandarts moet controleren of de verankeringswaarde en 
retentieve morfologie van de tanden (natuurlijke of implantaten) 
volstaan om de werkzaamheid van het MRA te waarborgen 
zonder significant neveneffect van de behandeling

AADSM aanbevelingsverklaring1

Wij raden slaapspecialisten aan het voorschrijven 
van orale apparatuur te overwegen in plaats van 
geen behandeling aan te bieden bij volwassen 
patiënten met obstructieve slaapapneu die 
intolerant zijn voor CPAP-therapie (Continuous 
Positive Airway Pressure) of die voorkeur geven aan 
een alternatieve behandeling.
Wij bevelen slaapspecialisten aan orale apparatuur 
voor te schrijven in plaats van geen enkele 
behandeling bij volwassen patiënten die een 
behandeling nodig hebben voor primair snurken 
(zonder obstructieve slaapapneu). 
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Stap 3   Gebitsafdrukken en bestelling

Het Narval CC MRA kan besteld worden door middel van fysieke afdrukken (ResMed beveelt gebruik van siliconen of alginaat 
aan) of digitale afdrukken (van een intra-orale scanner). In beide gevallen moeten de gebitsafdrukken en protrusie-instellingen 
aan de volgende vereisten voldoen:

3.1 Gebitsafdrukken 

De gebitsafdrukken moeten:
•      Accuraat beide kaken weergeven.
•    De volledige diepte van de sulcus omvatten (ten minste 5 mm 

voorbij de rand).
•    De achterste tand in elke kaakboog, en indien mogelijk, 

de distale oppervlakte inclusief derde molaren (indien 
aanwezig) omvatten.

•    Minimale beeldvorming/scan:
Voor de bovenkaak
- 50% van de laatste aanwezige molaren;
- Als alle molaren ontbreken, 100% van de tweede premolaren 
EN 15 mm zachtweefseluitbreiding na distaal.
Voor de onderkaak
- 100% van de tweede molaren EN 5 mm zachtweefseluitbreiding 
distaal ervan;
- Als de tweede molaren ontbreken, 100% van de eerste 
molaren EN 15 mm zachtweefseluitbreiding na distaal.

•      Leg details vast zoals occlusie-oppervlaktetexturen, 
tandvleesmarges, frenula en alle delen van de tandvorm.

•     Opname met kunstgebit (indien van toepassing) en met 
weergave van de onderkant van de sulcus van de volledige 
tandenboog. 

•      Als de patiënt een gedeeltelijke gebitsprothese heeft en: 
- deze 's nachts draagt, moeten de afdrukken genomen worden 
met de gedeeltelijke gebitsprothese. Stuur de gedeeltelijke 
gebitsprothese niet naar ResMed of een erkend tandtechnisch 
laboratorium. 
- deze 's nachts niet draagt, moet de verankeringswaarde van 
de resterende tanden voldoende zijn. Als het Narval CC MRA 
niet genoeg retentie biedt, kunnen nieuwe afdrukken met de  
gedeeltelijke gebitsprothese nodig zijn. Indien zo, bestaat 
de kans dat de patiënt de  gedeeltelijke gebitsprothese 's 
nachts zal moeten dragen tijdens het gebruik van het Narval 
CC MRA.

3.2 Specificaties protrusie-instellingen 

ResMed heeft eveneens de informatie nodig over de protrusie-instellingen om het Narval CC MRA te kunnen maken. Deze 
informatie kan verstuurd worden als een beetregistratie in de gewenste protrusie of metingen in de maximale protrusie.

 Voorzorgsmaatregel: 

Volgens het AADSM consensusrapport2 voor OSA-behandeling met MRA therapie is de maximale kaakstand capaciteit ≥5 
mm om optimale MRA-efficiëntie te bereiken. De capaciteit van de patiënt om zijn onderkaak naar voren te brengen kan in 
de loop van de tijd veranderen, vooral met een MRA-behandeling. Sommige patiënten, die voor het begin van de behandeling 
een beperkte capaciteit hadden om hun onderkaak naar voren te brengen, kunnen ook in aanmerking komen voor een MRA-
behandeling. In alle gevallen moet de tandarts de efficiëntie en veiligheid van de behandeling beoordelen tijdens de follow-up 
afspraken.

Het kan handig zijn om de patiënt te vragen de onderkaak meerdere keren in maximale protrusie te brengen voordat u de 
definitieve meting of beetregistratie uitvoert.

Als u twijfelt over de maximale protrusiecapaciteit, kunt u de patiënt vragen zijn mond maximaal te openen. Als algemene regel 
geldt:

maximum opening (in cm) x 2  maximum protrusie (in mm)
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➜ Metingen van maximale kaakprotrusie

Meet met een lineaal de maximale mandibulaire protrusie van 
uw patiënt vanaf het midden van de voorkant van tand 11 tot 
het midden van de voorkant van tand 41. 
Om dit te doen, vraagt u de patiënt de onderkaak zo ver 
mogelijk naar voren te bewegen.

➜ Metingen van de laterale deviatie

Meet de laterale deviatie van de kaak aan in maximale protrusie 
(middellijn deviatie: in mm) en vul dit in op het bestelformulier.

Optie 1: Beetregistratie in gewenste protrusie

De initiële mandibulaire protrusie van het Narval CC MRA wordt ingesteld volgens de verstrekte beetregistratie.

•     ResMed raadt aan de verticale dimensie zo veel mogelijk te verminderen tot minimaal ~4 mm om het juiste ontwerp van de 
beugels mogelijk te maken. Als u deze optie kiest, vinkt u “Reduceer de verticale afmetingen maximaal (door ResMed 
aanbevolen optie)” aan op het bestelformulier.

•     Als u wilt dat ResMed de verticale dimensie die opgenomen is in uw beetregistratie reproduceert, vinkt u “Geef de verticale 
dimensie weer die werd waargenomen door middel van de beetregistratie” aan op het bestelformulier. In dat geval moet 
de beetregistratie ~4 mm dik zijn om de beugels correct te kunnen ontwerpen. Denk eraan de ruimte aan de achterkant te 
controleren en wees alert op een diepe Spee-curve of hoekige derde molaren die ruimteproblemen kunnen geven bij protrusie.

•     Overweeg de behandeling van de patiënt te beginnen met ongeveer 60% van het maximale protrusiebereik, zolang dit voor 
de patiënt comfortabel is.  Narval CC heeft een breed aanpassingsbereik dus u hoeft niet te beginnen met een agressieve 
protrusiestand.

Optie 2: Metingen in maximale protrusie

De initiële mandibulaire protrusie van het Narval CC MRA wordt ingesteld op ongeveer 60% van de maximale protrusie.

De CAD-software van ResMed bevat een vereenvoudigd model dat relevante mandibulaire bewegingen simuleert 
op basis van de Quick Master B2 van Fag (Frankrijk).

De verticale dimensie wordt beperkt, terwijl contact aan de 
achterkant wordt voorkomen tijdens protrusie.   

Overweeg het laten zetten van een beet in centrische occlusie 
in geval van een speciale aandoening (prognathie, retrognathie) 
en/of onstabiele occlusie

Maximale mandibulaire 
protrusie zoals 
weergegeven op het 
bestelformulier.

Laterale deviatie van de 
linkerkant van de patiënt 
zoals aangegeven op het 
bestelformulier.
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3.3 Specifieke vereisten voor fysieke afdrukken

Hoe gedetailleerder de afdrukken, hoe comfortabeler het MRA 
voor uw patiënt zal zijn. Als een afdruk beschadigd, niet passend of 
onnauwkeurig is, zal het MRA niet de juiste pasvorm en retentie bieden. 

De verpakking van het Narval CC MRA, gemaakt van fysieke afdrukken, 
bevat een transportdoos die speciaal is ontworpen om de afdrukken van 
uw volgende bestelling te beschermen. De kartonnen transportdoos 
en plastic zakken helpen de vorm en precisie van de afdrukken tijdens 
het transport te beschermen en verminderen het risico op schade door 
variaties in luchtvochtigheid.

Als u alginaat gebruikt voor uw analoge afdrukken, dient u de afdrukken 
binnen 24 uur, en niet later dan donderdag, te versturen om schade 
tijdens transport in het weekend te voorkomen.

Desinfecteer uw afdrukken en beetregistratie(s) voor verzending.

Opmerkingen: Afdrukken kunnen na het productieproces worden weggegooid.

Tips:
•      Overweeg het gebruik van Rim-Lock® afdruksets, die een volledige afdruk van de tandvlees sulcus en de achterste 

molarenzone mogelijk maken.
•      Overweeg het gebruik van de dubbele-mix afdruktechniek, waarbij twee afdrukmaterialen van PolyVinyl Siloxane (PVS) 

met verschillende viscositeit (laag en hoog) de nodige details weergeven.
•      Vraag de patiënt zijn/haar mond met water te spoelen om overtollig speeksel te verwijderen.
•      Maak de occlusieoppervlakken droog.
•      Kies het optimale afdrukmateriaal. ResMed raadt siliconen aan voor lange afstand en/of weekendvervoer. Overweeg het 

gebruik van siliconen afdrukmateriaal van hoge kwaliteit zoals u ook voor afdrukken voor kronen of bruggen zou gebruiken, 
zodat u meerdere keren kunt gieten. 

•      Alginaat moet alleen worden gebruikt bij vervoer over korte afstanden. Als alginaat afdrukmateriaal wordt gebruikt, moet 
een adhesief middel en/of een speciale alginaat-afdrukset worden gebruikt.

Voorbeelden van goede afdrukken

Een volledige, goed gedefinieerde 
boven- en onderafdruk van alle zichtbare 
tanden, met name de molaren. Alle 
tanden zijn goed gedefinieerd met 
minstens 5 mm materiaal boven de 
tandvleesrand. Een goede homogene 
mix van het materiaal.

•      geen poeder, bellen of 
kleurverschillen

•      geen deformatie, krassen of 
scheuren

•      geen delaminatie van de setBovenafdruk Onderafdruk

✔
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Voorbeelden van onbruikbare afdrukken ✘

Deformatie van de afdruk vanwege 
onvoldoende uithardtijd van het materiaal. 

De afdruk werd bewogen voordat het 
materiaal goed was uitgehard, waardoor 
ernstige deformatie van de voorste zone is 
ontstaan.

Het afdrukmateriaal werd niet goed 
gemengd en er zijn bellen ontstaan, er 
ontbreekt materiaal in de set.

De tandvleesranden zijn niet zichtbaar en er 
ontbreekt een deel van een tand.

De afdruk geeft niet genoeg diepte en 
breedte van het materiaal weer en de 
achterste molaar is niet meegenomen.

Het afdrukmateriaal delamineert van de set.

Gipsafdrukken

Gipsmodellen moeten voldoen aan de eisen die in deze Narval CC-bestelgids worden uiteengezet. In geval van vervanging 
kan ResMed de eerdere modellen gebruiken mits deze niet ouder zijn dan 2 jaar en er geen tandheelkundige aanpassingen 
(nieuwe kronen, restauraties, ontbrekende tanden enz.) hebben plaatsgevonden in de tussentijd. In alle andere gevallen moet u 
nieuwe afdrukken of modellen opsturen.

Als u pleister/stenen afdrukken stuurt, verzoeken wij u:

•      Alleen een Type IV materiaal met hoge sterkte, lage expansiegips 
voor kronen en bruggen te gebruiken waarmee gladde, harde 
en precieze oppervlakken worden gecreëerd.

•      Licht gekleurde matte pleister te gebruiken die kan worden 
gescand door CAD/CAM-systemen.

 

•      Bereid het gipsmodel voor om: 
- ervoor te zorgen dat alle tanden gelezen kunnen worden 
door de scanner van onze productiefaciliteit; 
- nauwkeurig materiaal te leveren (b.v. luchtbellen 
verwijderen).
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Beetregistratie in gewenste protrusie
•     De beetregistratie van de patiënt in de gewenste protrusie mag aangeleverd worden in het materiaal van uw keuze. Gebruik hierbij 

een ProGauge of George Gauge beetvorkje met een zware kern of snel uithardend siliconen (PVS) beetregistratiemateriaal. 
ResMed raadt het gebruik van was af omdat dit gemakkelijk vervormt.

•     Desinfecteer beetregistraties voordat u ze naar ResMed of uw tandtechnisch laboratorium stuurt.

Een gipsmodel met centrische occlusie Hetzelfde model waarbij de beet wordt geregistreerd in de gewenste 
protrusie met een George Gauge

3.4 Specifieke eisen voor digitale afdrukken

Als u een intra-orale scanner hebt en u wilt het volledig digitale Narval CC-bestelproces gebruiken, moet u contact opnemen met 
uw plaatselijke ResMed vertegenwoordiger of de ResMed klantendienst om er zeker van te zijn dat uw scanner compatibel is. 
We zullen u informatie bezorgen voor het bestellen van een Narval CC MRA op basis van digitale afdrukken via het Narval Easy-
platform.
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3.5 Bestelling

De Narval CC MRA's kunnen besteld worden met behulp van een traditioneel ResMed papieren bestelformulier of digitaal via het 
Narval Easy-platform (behalve als het bestellen via een erkend tandtechnisch laboratorium gebeurt).
U zal worden gevraagd om alle benodigde informatie in het bestelformulier in te voeren, inclusief de identificatie van de patiënt, 
de gewenste protrusie-instellingen, tandheelkundige bijzonderheden en alle andere relevante ontwerpopties, uw praktijkadres 
en contactgegevens. Commentaar en extra informatie moet in het Engels of Frans worden verstrekt. Zorg ervoor dat u het 
bestelformulier tekent en dateert. 
Zorg ervoor dat u uw patiënt op de hoogte brengt en dat hij/zij akkoord gaat dat zijn/haar persoonlijke gegevens door ResMed 
worden verwerkt.  U wordt gevraagd om zijn/haar toestemming op het bestelformulier te bevestigen.

➜ Als u online bestelt via Narval Easy

Maak uw persoonlijke account aan op onze Narval Easy registratiepagina, 
te vinden op ResMed.com/NarvalEasy.
Zodra u uw account heeft gemaakt, zult u in staat zijn om: 
•  Uw Narval CC bestellingen online te doen
•  Uw Narval CC bestellingen en hun status te volgen in real time
•  De gegevens van uw patiënten op een beveiligd platform* op te slaan
•  Notities met betrekking tot elke afspraak met uw patiënt te maken
•  Uw klinische evaluaties bij elke stap van het titratieproces te registreren 
•  De dossiers en aanverwante documenten van uw patiënt met de 

slaapspecialisten van uw patiënt te delen

U kunt het online bestelproces gebruiken, of u nu gebruik maakt van een intra-orale scanner** of van traditionele fysieke 
afdrukken. Voor het plaatsen van uw eerste bestelling wordt u gevraagd om een gegevensverwerkingsovereenkomst te tekenen 
om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Als u gebruik maakt van een intra-orale scanner die compatibel is** (IOS) met de Narval CC bestellingen
•  Stuur uw scan via de scanner en plaats uw bestelling op Narval Easy met uw scan ID referentie. Voor gedetailleerde informatie 

over hoe uw IOS te gebruiken om de Narval CC te bestellen, verwijzen wij u naar de Narval CC IOS gebruikershandleiding, die 
beschikbaar is op ResMed.com/NarvalEasy.

Als u traditionele, fysieke afdrukken of gipsen modellen gebruikt:
•  Plaats uw bestelling op Narval Easy en print de PDF-bevestiging met een QR-code erop. Stuur uw gedesinfecteerde fysieke 

afdrukken (en beetregistratie, indien van toepassing) of modellen samen met de orderbevestiging naar ResMed SAS, Parc 
Technologique de Lyon, 292 allée Jacques Monod, 69791 Saint-Priest, Frankrijk.

➜ Als u bestelt met behulp van een traditioneel papieren bestelformulier

Gebruik altijd het meest recente bestelformulier zodat u de meest recente informatie registreert en naar de productiefaciliteit 
stuurt. Vraag uw Narval vertegenwoordiger ernaar. 
Stuur uw papieren bestelformulier met de gedesinfecteerde afdrukken (en beetregistratie, indien van toepassing) of modellen 
naar het adres op de achterzijde van het bestelformulier.

  * Narval Easy werd gebouwd om veilig te zijn en wordt gehost door een derde partij, een bedrijf dat de strenge Franse ASIP Santé-certificering, evenals de ISO 
27001-certificering voor het hosten van medische gegevens respecteert.

**Zie voor een lijst met compatibele scanners, de Narval CC IOS gebruikershandleiding, verkrijgbaar op ResMed.com/NarvalEasy

  Belangrijk 

Het Narval CC MRA zal worden ontworpen op basis van uw deskundige inbreng en de specifieke behoeften van uw patiënt. 
Zorg er voor, met het oog op de optimalisatie van het ontwerp van het MRA van uw patiënt, dat u alle relevante informatie op 
het Narval CC bestelformulier vermeldt.
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Tandmorfologie Bijzondere focus

Lage retentie 
hoektanden & 
molaren (kort of 
geen tandbasis)

Vooruit staande 
of zeer retentieve 

snijtanden
Achteruit staande 

snijtanden
Significante  

overbeet
Aanzienlijke 
overlap van 
snijtanden

Frenulum 
dicht bij 

tandvleesranden

Verminderen 
druk van de tong 

op snijtanden
Tongruimte 

optimaliseren
Fosteren 
voorste  

tanduitlijning3
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Faciale riem • • • •
Faciale riem 
 
met kap • • •
Volledige  
bedekking 
snijtanden • •
Palatinale/ 
linguale riem 
met kap • • • •
Palatinale/ 
linguale riem • • • •

M
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CT
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ND

EN Faciale riem 
met kap • N.v.t. • • •
Volledige  
bedekking 
snijtanden • N.v.t. N.v.t. • •
Palatinale/ 
Linguale riem 
met kap • • N.v.t. • •

    • aanbevolen
 N.v.t. niet van toepassing

Focus op designvoorkeuren
In dit gedeelte van het bestelformulier kunt u specifieke ontwerpvariaties selecteren op basis van de morfologie van uw patiënt.
De varianten dekken een breed scala aan patiëntbehoeften en anatomische beperkingen, waarbij het design van de riem een 
belangrijke rol speelt als het gaat om pasvorm, comfort en retentie van het MRA.

De volgende Narval CC designhandleiding helpt bij het kiezen van het optimale design voor uw patiënt:

Belangrijk 
Zonder designspecificaties kiest ResMed een design voor u waarbij prioriteit wordt gegeven aan een non-contact faciale riem 
ontwerp of een non-contact ontwerp met volledige bedekking in geval van lage retentie.

Als u een specifiek ontwerp kiest, zal ResMed proberen aan uw voorkeuren tegemoet te komen, maar het is mogelijk dat we 
moeten overstappen op een ontwerp met volledige afdekking in geval van lage retentie.

Focus op optie contact voorste tanden
Drie van deze designs zijn ook beschikbaar met contact op de faciale en linguale zijden van de snijtanden. Deze optie kan gebruikt 
worden in geval van lage retentie, omdat het contactoppervlak met de tanden vergroot wordt. Dit kan ook worden gebruikt om 
de uitlijning van de voorste tanden te handhaven in de beugels (zie tabel hierboven).3 Welk ontwerp u ook kiest, het MRA maakt 
geen gebruik van retentie op de voortanden.

Als u een design kiest met contact met de voortanden en wij niet aan uw voorkeur kunnen voldoen, zal ons technisch 
ondersteuningsteam contact met u opnemen en alternatieve ontwerpopties voorstellen.
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Focus op verticale dimensie en afdekking van molaren
Conform het AADSM-rapport zal het standaardontwerp van 
het Narval CC MRA prioriteit geven aan comfort voor de 
patiënt door de verticale afmeting en het volume van het MRA 
te minimaliseren. 

Daarom zal het standaardontwerp van het Narval CC MRA niet 
alle molaren bedekken, vooral als er hoektanden en premolaren 
zijn die voor genoeg retentie zorgen om de verticale dimensie 
en volume van het MRA te verkleinen. Bijgevolg worden 
beugels standaard als volgt ontworpen:
• Aan de bovenkant wordt tot minstens tand nr. 6 bedekt 
• Aan de onderkant wordt tot minstens tand nr. 7 bedekt 

In het geval van een lage retentiemorfologie kan het nodig zijn
om meer achterste tanden te bedekken om de retentie te verhogen.

Als deze standaardkeuze niet voldoet aan uw behoeften, kunt u ons verzoeken alle molaren te bedekken door het 
relevante vakje aan te vinken op uw bestelformulier.

AADSM rapport4 
Verticale aanpasbaarheid is onderwerp van 
controverse in het ontwerpen van orale apparaten. 
Ondanks enkele gevallen waarin patiënten voordeel 
hadden bij een verhoogde verticale dimensie, 
suggereren verschillende studies dat verhoogde 
verticale dimensie, die gemeten wordt als de 
afstand tussen de snijtanden, tot verminderde 
patiënttolerantie leidt en geen consistent effect 
heeft op de efficiëntie.

Focus op patiënt-specifieke tandheelkundige bijzonderheden
Als uit het onderzoek blijkt dat uw patiënt één van de volgende tandheelkundige aandoeningen heeft, moet u dit aangeven op 
het bestelformulier: 
Te beschermen tanden: 
ResMed zal de beugel zodanig ontwerpen dat er geen retentie is op de gespecificeerde tand/tanden. Houd er rekening mee dat 
het beschermen van te veel tanden de retentiecapaciteit van het MRA kan beïnvloeden. 

Het volledige ondergebit wordt mechanisch vastgehouden (bijvoorbeeld door implantaten):
Het feit dat het volledige ondergebit mechanisch wordt vastgehouden (bijvoorbeeld door implantaten) is geen contra-indicatie. 
Registreer de afdruk van de boog met de prothese op zijn plaats.

Volledig bovengebitsprothese: 
Een volledig bovengebitsprothese is geen contra-indicatie. Registreer de afdruk van de boog met de prothese op zijn plaats.

Aanwezigheid van uitneembare partiële prothese(s):
Als de patiënt 's nachts een uitneembaar gedeeltelijk gebit draagt, moeten afdrukken gemaakt worden met het uitneembare 
gedeeltelijk gebit. In dat geval wordt een speciale designvorm gemaakt om de retentie van het gedeeltelijke gebit te optimaliseren 
en de mogelijkheid te bieden het MRA op de randen van het gebit te klikken. Stuur de gedeeltelijke gebitten niet naar ResMed of 
een erkend tandtechnisch laboratorium.
Als de patiënt het uitneembare gedeeltelijk gebit 's nachts niet draagt, moet u controleren of de verankeringswaarde en de 
morfologie van de resterende tanden voldoende is. 
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Ontvangen van het Narval CC MRA 

Wanneer u het Narval CC MRA van uw patiënt ontvangt, zorg er dan voor dat u de professionele gebruikershandleiding uit 
de verpakking haalt, aangezien dit document alleen voor u bedoeld is. De professionele instructies moeten zorgvuldig worden 
gelezen, aangezien ze belangrijke waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen bevatten en u informatie geven over plaatsing en 
afstelling, titratie, opvolging, reiniging en de garantie.

Op de volgende pagina's wordt een overzicht gegeven van de vervolgstappen van het zorgprotocol. Gedetailleerde informatie 
over deze stappen is beschikbaar in de professionele gebruiksaanwijzing die bij elk MRA wordt geleverd. 

De eerste keer inbrengen in de mond dient te gebeuren onder toezicht van een tandarts. 

Indien nodig kunt u wat retentie toevoegen aan of verwijderen uit het Narval CC MRA door kleine incrementele aanpassingen aan 
het apparaat uit te voeren. U kunt ook de laterale deviatie en de balans van het schuifvlak aanpassen of elastieken toevoegen. Het 
is ook nodig om de aanvankelijke protrusie van het Narval CC MRA te verifiëren.

Raadpleeg de professionele gebruiksaanwijzing voor gedetailleerde instructies over het inbrengen en de verificatie van 
de aanvankelijke protrusie.

Stap 4   Inbrengen en aanpassen van een MRA
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Titratie is het proces van het aanpassen van de protrusie 
van het MRA en de onderkaak om de beste balans tussen 
efficiëntie en comfort te vinden. MRA-behandeling is een 
bewezen niet-lineaire dosisrespons op het niveau van de 
protrusie totdat het plateaueffect wordt bereikt. Dit betekent 
dat hoe groter de protrusie is, hoe efficiënter de Narval CC 
(tot een maximum - het efficiëntieplateau). Echter, wanneer 
de protrusie toeneemt, neemt de druk op de tanden en TMG 
ook toe, waardoor het MRA minder comfortabel wordt voor 
de patiënt. 

Raadpleeg de professionele gebruiksaanwijzing voor 
gedetailleerde instructies over het titratieproces.

➜ Tandheelkundige follow-up van de titratie van uw patiënt op Narval Easy

Als u online bestelt via het Narval Easy-platform, kunt u uw klinische evaluaties na elke afspraak met uw patiënt gedurende het 
hele titratieproces vastleggen:

Bij het inbrengen van het MRA 
U kunt uw opmerkingen over het inbrengen van het MRA vastleggen: 
•  Patiëntsymptomen: snurken, ochtendvermoeidheid, slaperigheid overdag,  

het aantal keren wakker worden en evaluatie van ongemak 
•  Initiële protrusie-instellingen voor eenvoudigere follow-up
•  Grootte koppelstuk bij aanvang van de behandeling

Bij de verschillende MRA titratieafspraken 
U kunt zoveel titratieafspraken maken als nodig is totdat u van mening bent dat de titratie van de patiënt is geoptimaliseerd en 
bij elke stap kunt u:

• De symptomen en het comfort van de patiënt evalueren om te vergelijken met eerdere resultaten
• Nieuwe protrusie-instellingen en de maat van de koppelstukken registreren

➜ U kunt de slaapspecialist van uw patiënt informeren zodra de titratie geoptimaliseerd is.

Als u eenmaal van mening bent dat de titratie is geoptimaliseerd op basis van uw klinische evaluatie, kunt u het vakje 'Titratie 
klaar' aanvinken om de slaapspecialist van uw patiënt op de hoogte te stellen. U kunt ook een notitie toevoegen zodat hij/zij 
geïnformeerd wordt of er potentieel is om extra titratie uit te voeren voor het geval de objectieve slaaptest, die uitgevoerd wordt 
door de slaapspecialisten, onvoldoende efficiëntie van het MRA op AHI aantoont.

De European Respiratory Society 
Task Force raadt aan
dat het apparaat op maat wordt gemaakt, 
geëvalueerd en de onderkaak ten minste 50% 
uitsteekt van de maximale protrusie. Een titratie 
procedure is noodzakelijk4.

Stap 5   Titratie voorschrift
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•  Voor OSA-patiënten wordt objectieve controle door een 
slaapspecialist aanbevolen om er zeker van te zijn dat ze 
efficiënt behandeld blijven door hun MRA-therapie.

•  De evaluatie van de doeltreffendheid van hun Narval CC-MRA 
zal worden gecontroleerd via een objectieve slaaptest (PG 
of PSG).

•  De resultaten kunnen leiden tot een nieuwe vervolgafspraak 
voor titratie met de tandarts, als de werkzaamheid van de 
behandeling niet voldoende is.

Als u ervoor kiest om online te bestellen via Narval Easy, kunt 
u gegevens delen met de slaapspecialisten van uw patiënten. 
Slaapartsen kunnen ook de monitoringresultaten van hun 
patiënten met u delen. Om dit te doen, dient u contact op te 
nemen met de slaapspecialist van uw patiënt, wanneer u uw 
bestelling bij Narval Easy plaatst, zodat u een gemeenschappelijk 
beeld krijgt van uw patiëntendossiers.

•  Als het titratieporces is afgerond, is het belangrijk om 
geregeld follow-up afspraken te maken met de patiënt om 
eventuele neveneffecten te beoordelen en de efficiëntie en 
veiligheid op lange termijn te garanderen.

•  Als bij OSA-patiënten geen bevredigende verbetering van de 
symptomen verkregen kan worden en het slaaponderzoek 
geen objectieve resultaten oplevert na de titratie(s), 
moet samen met de slaapspecialist gezocht worden naar 
alternatieve behandelingen.

Als u een Narval Easy-account heeft, kunt u uw aantekeningen 
en klinische evaluaties opnemen bij elke vervolgafspraak om 
uw resultaten en MRA-aanpassingen van voorgaande jaren 
te vergelijken. 

AADSM raadt aan
dat een tandheelkundige follow-up moet worden 
uitgevoerd door een gekwalificeerde tandarts.  
Follow-up van MRA-therapie bij volwassen 
patiënten met obstructieve slaapapneu is 
vereist om tandheelkundige neveneffecten 
en occlusiewijzigingen te onderzoeken en 
hun incidentie te beperken1. We suggereren 
slaapspecialisten en gekwalificeerde tandartsen om 
volwassen patiënten, die met orale hulpmiddelen 
voor obstructieve slaapapneu worden behandeld, 
te instrueren om regelmatig terug te komen voor 
controle' - in plaats van geen follow-up - bij een 
gekwalificeerde tandarts en een slaapspecialist.

AADSM raadt aan 
dat slaapspecialisten follow-up met slaaptesten 
uitvoeren om de efficiëntie van de behandeling te 
verbeteren of te bevestigen, in plaats van follow-
up zonder slaaptesten, bij patiënten die een MRA 
dragen1.

Stap 7   Tandheelkundige follow-up 

Stap 6   Afspraak slaapmonitoring

Patiënt

Tandarts

Slaapspecialist
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