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Tack för att du har valt ett Narval-hjälpmedel som tillverkats 
med CAD/CAM*-teknik. Det här dokumentet är avsett för 
tandläkare och innehåller information om hela vårdkedjan 
för Narval CC™-hjälpmedlet. Läs igenom dokumentet 
noggrant innan du beställer hjälpmedlet.
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För att en patient ska kunna behandlas med ett Narval CC-hjälpmedel krävs 
samarbete mellan en sömnspecialist och en tandläkare. I illustrationen 
nedan visas de huvudsakliga stegen i vårdkedjan från ordination och 
tillpassning av hjälpmedlet till uppföljning av effekten. 

I den här guiden finns detaljerad information om steg 1 till 3. Mer information 
om steg 4 till 7 finns i den bruksanvisning för tandläkare som medföljer 
Narval CC-hjälpmedlet.

Vårdkedjan för Narval CC
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Steg 1   Ordination av hjälpmedlet

Steg 2   Patientundersökning

Narval CC-hjälpmedlet ordineras av en sömnspecialist baserat på patientens diagnos och behandlingsbehov. 
Patienten diagnostiseras genom polygrafi eller polysomnografi, där OSA-svårighetsgraden bedöms utifrån en 
OSA-klassificering.5 

Patologier Primär snarkning Mild OSA Medelsvår OSA Svår OSA

AHI (apné-/hypopné-index) < 5 5 till 15 15 till 30 > 30

Patientens AHI och dagtidssömnighet är de två främsta indikatorerna som hjälper sömnläkaren att välja rätt behandling. 
Om diagnosresultatet visar på AHI <5 kan ett Narval CC-hjälpmedel ordineras för behandling mot snarkning. 

Indikationer
Narval CC är en specialtillverkad medicinteknisk produkt 
(antiapnéskena) som finns tillgänglig på recept och är avsedd för 
behandling av följande tillstånd hos vuxna:
•  lindrig till medelsvår obstruktiv sömnapné (OSA)
•  svår obstruktiv sömnapné i fall då CPAP-behandling 

(kontinuerligt positivt luftvägstryck) misslyckats, vid bristande 
compliance eller om patienten vägrat CPAP-behandling (andra 
linjens behandling)

•  snarkning.

 Allmänna kontraindikationer
Narval CC-hjälpmedlet kontraindikeras för patienter som:
• Har central sömnapné
• Har svåra andningsstörningar (förutom obstruktiv sömnapné)
• Är under 18 år

 Dentala kontraindikationer
Narval CC-hjälpmedlet kontraindikeras för patienter som:

•  Har lösa tänder eller långt framskriden parodontit
•  Har en helt tandlös nedre käke, såvida det inte finns en 

komplett mekanisk tandprotes (som t.ex. hålls kvar av 
implantat)

•  Har en helt tandlös övre käke, såvida det inte finns en 
komplett övre tandprotes

•  Har korta tänder och/eller inte tillräckligt med underskär för 
att hjälpmedlet ska hållas på plats

 Försiktighetsåtgärder
Allmän undersökning
Innan Narval-hjälpmedlet kan ordineras måste tandläkaren 
kontrollera förekomsten av relevanta problem i patientens 
anamnes, t.ex. andningsstörningar, astma, andningsbesvär 
eller allergier. Patienter med sådana problem ska remitteras till 
lämplig vårdgivare innan behandling inleds.

En undersökning av tänder, tandkött, proteser 
och käkled måste göras. 
Följande tandproblem måste behandlas av patientens vanliga 
tandläkare innan behandling med antiapnéskena påbörjas:
•  Parodontit
•  Cystor och munblåsor
•  Tänder som måste dras ut
•  Protetik, till exempel en krona eller brygga
•  Ortodonti
•  Vid käkledssmärta måste patienten genomgå ytterligare 

undersökning av sin läkare, vilket även gäller för alla andra 
käkledsproblem.

Förankringsvärde och kvarhållande morfologi
Tandläkaren ska kontrollera att tändernas (naturliga eller 
implantat) förankringsegenskaper och kvarhållande morfologi 
är tillräckliga för att säkerställa effektiv funktion för det orala 
hjälpmedlet, utan betydande behandlingsbiverkningar.

AADSM-rekommendation1

Vi rekommenderar att sömnläkare överväger 
att ordinera orala hjälpmedel, snarare än ingen 
behandling alls, till vuxna patienter med obstruktiv 
sömnapné som inte svarar bra på CPAP-behandling 
eller föredrar en alternativ behandling.
Vi rekommenderar att sömnläkare ordinerar orala 
hjälpmedel, snarare än ingen behandling alls, till 
vuxna patienter som behöver behandling för primär 
snarkning (utan obstruktiv sömnapné). 
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Steg 3   Tandavtryck och beställning

Narval CC-hjälpmedel kan baseras på antingen fysiska avtryck (ResMed rekommenderar antingen silikon eller alginat) eller 
digitala avtryck (från en intraoral skanner). I båda fallen måste följande specifikationer för avtryck och protrusionsinställningar 
uppfyllas:

3.1 Tandavtryck 

Tandavtrycken måste:
•      avbilda båda käkarna korrekt.
•    inkludera fullt sulcusdjup (minst 5 mm till kanten).
•     inkludera den mest posteriora tanden i varje tandbåge och, 

om möjligt, avspegla distalytan, inklusive visdomständer 
(om sådana finns).

•    Fånga/skanna åtminstone:
För överkäken:
– 50 % av de sista kvarvarande kindtänderna;
– om alla kindtänder saknas: 100 % av de andra främre 
kindtänderna OCH 15 mm av mjukvävnaden distalt om sista 
tanden.
För underkäken:
– 100 % av de andra kindtänderna OCH 5  mm av 
mjukvävnaden distalt om dem;
– om de andra kindtänderna saknas: 100 % av de första 
kindtänderna OCH 15 mm av mjukvävnaden distalt om sista 
tanden.

•      återge detaljer som textur på ocklusalytor, tandköttskanter, 
frenula och alla delar av tandens form, som vid ett 
delprotesavtryck.

•     tas med helprotes på plats (om sådan finns) och tydligt visa 
protesens kant i kontakt med slemhinnan. 

•      Om patienten har en eller flera delproteser: 
– om de används om natten måste avtrycken göras med 
delprotesen/-proteserna på plats. Delproteser ska inte 
skickas till ResMed eller auktoriserat dentallaboratorium. 
– om de inte används om natten måste förankringsvärdet 
för de kvarvarande tänderna vara tillräckligt. Om Narval CC-
hjälpmedlet inte ger tillräcklig retention kan nya avtryck med 
delprotes(er) på plats begäras. Detta innebär att patienten 
behöver ha delprotesen/-proteserna på plats varje gång 
Narval CC-hjälpmedlet används.

3.2 Specifikationer för protrusionsinställningar 

ResMed behöver också information om protrusionsinställningar för att tillverka Narval CC-hjälpmedlet. Den här informationen kan 
skickas i form av en bettregistrering med önskad protrusion eller mått på maximal protrusion.

 Försiktighetsåtgärder: 

Enligt AADSM:s konsensusrapport2 för behandling av obstruktiv sömnapné med antiapnéskena behöver patienten kunna 
skjuta fram käken minst ≥ 5 mm för att uppnå optimal effekt av antiapnéskenan. Patientens förmåga att skjuta fram käken kan 
utvecklas över tid, särskilt under behandling med antiapnéskena. En del patienter med begränsad framskjutning av underkäken 
före behandlingsstart kan dessutom ha nytta av behandling med antiapnéskena. I samtliga fall ska dock tandläkaren utvärdera 
behandlingens effekt och säkerhet vid återbesök.

Det kan vara en fördel att låta patienten skjuta fram käken till maximal protrusion ett antal gånger innan du tar de slutliga måtten 
eller gör bettregistreringen.

Om du är osäker på patientens förmåga att skjuta fram käken kan du be patienten att öppna munnen så mycket som möjligt. 
Använd sedan följande tumregel:

maximal öppning (i cm) x 2  maximal framskjutning (i mm)
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➜ Mätning av maximal framskjutning av underkäken

Mät med linjal och ange patientens maximala framskjutning 
av underkäken från mitten av den buckala ytan på tand 11 till 
mitten av den buckala ytan på tand 41. 
För att göra detta ber du patienten skjuta fram underkäken så 
långt som möjligt.

➜ Mätning av lateral avvikelse

Mät eventuell lateral avvikelse för underkäken i maximal 
protrusion, och indikera detta på beställningsformuläret 
(”Mittlinje deviation”, anges i mm).

Alternativ 1: Bettregistrering i önskad protrusion

Den initiala protrusionen för Narval CC-hjälpmedlet ställs in baserat på den bettregistrering som tillhandahållits.

•     ResMeds standardalternativ är att reducera den vertikala dimensionen maximalt och behålla minst ~4 mm för att möjliggöra 
korrekt design av skenorna. Om du vill använda detta alternativ markerar du alternativet ”Reducera den vertikala dimensionen 
maximalt (av ResMed rekommenderat alternativ)” på beställningsformuläret.

•     Om du vill att ResMed ska reproducera den vertikala dimension som registrerats genom bettregistreringen markerar du 
”Reproducera den vertikala dimension som registrerats i bettregistreringen” på beställningsformuläret. I sådana fall 
måste bettregistreringen vara minst ~4 mm tjock för att möjliggöra korrekt design av skenorna. Kom ihåg att kontrollera 
det bakre utrymmet och var uppmärksam på en djup Spee-kurva eller tippade visdomständer, eftersom detta kan leda till 
utrymmesproblem vid protrusion.

•     Överväg att inleda patientens behandling vid cirka 60 % av maximal protrusion, så länge det är behagligt för patienten. Narval 
CC har ett stort justeringsintervall, så du behöver inte börja i en överdrivet framskjuten position.

Alternativ 2: Mått på maximal protrusion

Initialt ställs framskjutningen av underkäken för Narval CC-hjälpmedlet in på cirka 60 % av maximal framskjutning.

ResMeds CAD-program innehåller en förenklad modell som simulerar relevanta mandibelrörelser och som är 
baserad på Quick Master B2 (från Fag, Frankrike).

Den vertikala dimensionen minimeras och ingen bakre kontakt 
sker vid framskjutning.

Bettregistrering med centralocklusion bör övervägas i specialfall 
(inverterat bett, överbett) och/eller vid instabil ocklusion.

Maximal framskjutning av 
underkäken enligt bild på 
beställningsformuläret.

Lateral avvikelse åt patien-
tens vänster, enligt bild på 
beställningsformuläret.

6/16



3.3 Specifika krav för fysiska avtryck

Ju mer exakta avtryck du tar, desto bekvämare kommer hjälpmedlet 
att kännas för patienten. Om ett avtryck är skadat, ofullständigt eller 
felaktigt kommer hjälpmedlet inte att få rätt passform och retention. 

Förpackningen för varje Narval CC-hjälpmedel som framställts baserat 
på fysiska avtryck innehåller en fraktkartong som utformats särskilt för 
att skydda avtrycken för din nästa beställning. Kartongen (i papp) och 
plastpåsarna hjälper till att skydda avtryckens form och precision från 
skador som kan uppstå under transport eller på grund av variationer i 
luftfuktigheten.

Om du använder alginat för fysiska avtryck ska du skicka avtrycken 
inom 24 timmar och alltid senast på en torsdag, för att minska risken för 
transportskador under en helg.

Desinficera avtryck och bettregistrering(ar) innan du skickar dem.

Obs! Avtrycken kan kasseras efter tillverkningsprocessen.

Tips och knep:
•      Överväg att använda Rim-Lock®-avtrycksskedar som möjliggör fullständiga avtryck av sulcus gingivalis och det bakre 

kindtandsområdet.
•      Överväg att använda avtryckstekniken ”double-mix” med två avtrycksmaterial av polyvinylsiloxan med olika viskositet 

(låg respektive hög).
•      Be patienten skölja munnen med vatten före avtrycket för att avlägsna överskottssaliv.
•      Torka ocklusalytorna.
•      Välj det lämpligaste avtrycksmaterialet. ResMed rekommenderar silikon om avtrycken ska transporteras långt och/eller 

över helgen. Överväg att använda ett högkvalitativt silikonmaterial, som du skulle gjort i fråga om en krona eller bro, så att 
du kan göra flera avgjutningar. 

•      Alginat bör endast användas för kortare transporter. Om alginatmaterial används ska du använda ett skedadhesiv och/eller 
en avtryckssked som är särskilt avsett/avsedda för alginat.

Exempel på bra avtryck

Ett komplett, väldefinierat avtryck av 
över- och underkäke med alla synliga 
tänder, särskilt kindtänderna. Varje 
tand är väl definierad med minst 5 mm 
material ovanför tandköttskanten. 
En bra homogen blandning av 
materialet:

•      inget pulver, inga bubblor eller 
färgskillnader

•      ingen deformering, inga sprickor
•      ingen delaminering från skeden

Överkäke Underkäke

✔
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Exempel på avtryck som inte kan användas ✘

Deformering av avtrycket på grund av för 
kort härdningstid för materialet. 

Avtrycket flyttades innan materialet hade 
hunnit stelna, vilket ledde till en markant 
deformering i det främre partiet.

Avtrycksmaterialet blandades inte ordentligt 
och visar tecken på bubblor och materialbrist 
i skeden.

Tandköttskanterna syns inte och en del av en 
tand saknas.

Avtrycksmaterialet är inte tillräckligt djupt 
respektive brett, och avtrycket omfattar inte 
den bakre kindtanden.

Avtrycksmaterialet delaminerar från skeden.

Gipsmodeller

Gipsmodeller måste vara utformade enligt kraven i den här beställningsguiden för Narval CC. Vid nybeställningar kan 
ResMed använda en äldre gipsmodell förutsatt att den inte är äldre än 2 år och att patientens tänder inte har förändrats (nya kronor, 
reparationer, utdragna tänder osv.) under tiden. I alla andra fall ska du skicka in nya avtryck eller modeller.

Om du skickar gipsmodeller:

•      Använd endast ett typ IV-material med hög hållfasthet och låg 
expansionscoefficient som ger släta, hårda och korrekta ytor.

•      Använd ett ljust, matt gipsmaterial som kan skannas med 
CAD/CAM-system.

 

•      Förbered gipsmodellen för att: 
– säkerställa att alla tänder kan läsas av med skannern 
som används på vår produktionsanläggning 
 – tillhandahålla största möjliga noggrannhet (t.ex. ta 
bort bubblor).
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Bettregistrering i önskad protrusion
•     Patientens bettregistrering i önskad protrusion kan göras i ett material som du väljer. Överväg att använda ett 

positioneringsinstrument, som ProGauge eller George Gauge, med ett heavy body- eller snabbstelnande PVS-material för 
bettregistrering. ResMed rekommenderar inte användning av vax eftersom det enkelt kan deformeras.

•     Desinficera alltid bettregistreringar innan du skickar dem till ResMed eller dentallaboratoriet.

En gipsmodell med centralocklusion Samma modell, med bettregistrering med George Gauge-instrument 
med önskad protrusion

3.4 Specifika krav för digitala avtryck

Om du har en intraoral skanner och vill använda den helt digitala beställningsprocessen för Narval CC ska du kontakta din lokala 
ResMed-representant eller ResMeds kundtjänst för att kontrollera att din skanner är kompatibel. Vi ger dig den information du 
behöver för att beställa ett Narval CC-hjälpmedel baserat på digitala avtryck via Narval Easy-plattformen.

   9/16



3.5 Beställning

Du kan beställa Narval CC-hjälpmedel med ett traditionellt beställningsformulär i pappersformat från ResMed, eller digitalt via 
plattformen Narval Easy (gäller inte om du beställer via ett auktoriserat dentallaboratorium).
På beställningsformuläret för ordination får du ange all nödvändig information, inklusive ID-information för patienten, 
önskade protrusionsinställningar, speciella dentala förhållanden samt andra relevanta designval, adressen till din praktik samt 
kontaktuppgifter. Kommentarer och ytterligare information får endast anges på engelska eller franska. Kom ihåg att skriva under 
och datera beställningsformuläret. 
Dessutom måste du inhämta patientens samtycke till att hens personuppgifter får behandlas av ResMed. Du måste ange 
information om detta på beställningsformuläret.

➜ Om du beställer online via Narval Easy

Skapa ett personligt konto på registreringssidan för Narval Easy: ResMed.
com/NarvalEasy.
När du har skapat ett konto kan du: 
•  Beställa Narval CC-hjälpmedel online
•  Spåra dina Narval CC-beställningar och följa deras status i realtid
•  Lagra dina patienters data på en säker plattform*

•  Spara anteckningar från varje besök som din patient gör
•  Spara dina kliniska bedömningar från de olika stegen i titreringsprocessen 
•  Dela patientjournaler och relaterade dokument med patienternas 

sömnläkare

Du kan använda onlinebeställningsprocessen oavsett om du använder en intraoral skanner** eller traditionella fysiska avtryck. 
Innan du genomför din första beställning uppmanas du att underteckna ett databehandlingsavtal för att uppfylla kraven i EU:s 
dataskyddsdirektiv (GDPR). 

Om du använder en intraoral skanner som är kompatibel** med Narval CC-beställning
•  Skicka in skanningen direkt från skannern och skapa sedan en Narval Easy-beställning med referens-ID:t för skanningen. 

Detaljerad information om hur du använder din intraorala skanner (IOS) för att beställa Narval CC finns i IOS-guiden för Narval 
CC som finns på ResMed.com/NarvalEasy.

Om du använder traditionella, fysiska avtryck eller gipsmodeller:
•  Skapa en Narval Easy-beställning och skriv ut den bekräftelsefil i PDF-format som skapas och som innehåller en QR-kod. Skicka de 

desinficerade fysiska avtrycken (och bettregistreringen, om tillämpligt) eller modellerna tillsammans med beställningsbekräftelsen 
till ResMed SAS, Parc Technologique de Lyon, 292 allée Jacques Monod, 69791 Saint-Priest, FRANCE.

➜ Om du beställer med ett traditionellt beställningsformulär i pappersformat

Använd alltid det senaste beställningsformuläret för att säkerställa att den mest aktuella informationen registreras och skickas till 
produktionsanläggningen. Be din Narval-representant om rätt formulär. 
Skicka in beställningsformuläret tillsammans med de desinficerade avtrycken (och bettregistreringen, om tillämpligt) eller 
modellerna till den adress som står på baksidan av beställningsformuläret.

  *  Narval Easy har utformats för att vara säkert och värden för plattformen är ett tredjepartsföretag som är certifierat enligt de strikta ASIP Santé-kraven i Frankrike och 
dessutom är ISO 27001-certifierat för värdlagring av medicinska data.

**  En lista över kompatibla skannrar finns i IOS-guiden för Narval CC som finns på ResMed.com/NarvalEasy

  Viktigt
Narval CC-hjälpmedlet utformas utifrån din sakkunskap och din patients specifika behov. För att vi ska kunna designa ett optimalt 
hjälpmedel för din patient ska du vara noga med att uppge all relevant information på beställningsformuläret för Narval CC.
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Morfologi Syfte

Låg retention på 
hörn- & kindtän-

der (kort/inget 
underskär)

Proklinerade 
incisiver/incisiver 
med hög retention

Retroklinerade 
incisiver

Markant  
överbett

Markant 
överlappning av 

incisiverna
Frenulum nära 

tandköttskanterna
Minska  

tungtrycket på 
incisiverna

Maximera 
utrymmet för 

tungan

Främja 
de främre 
tändernas 

bettställning3

UT
AN

 A
NT

ER
IO

R 
KO

NT
AK

T

Facialt band • • • •
Facialt band  
med cap • • •
Heltäckta  
incisiver • •
Palatalt/lingualt  
band med cap • • • •
Palatalt/lingualt  
band • • • •

M
ED

 A
NT

ER
IO

R 
KO

NT
AK

T Facialt band  
med cap • — • • •
Heltäckta  
incisiver • — — • •
Palatalt/lingualt  
band med cap • • — • •

 •  rekommenderas
  —  ej tillämpligt

Fokus på designval
I den här delen av beställningsformuläret kan du ange specifika designval för den aktuella patientens morfologi.
De olika designvalen uppfyller många olika patientbehov och anatomiska begränsningar, eftersom rätt banddesign är viktig för att 
optimera passform, komfort och retention för hjälpmedlet.

Följande designguide för Narval CC hjälper dig att välja rätt design för dina patienter:

Viktigt
Om du inte gör några designval väljer ResMed en design åt dig: i första hand en design med facialt band utan kontakt, eller 
en heltäckande design utan kontakt vid låg retention.

Om du väljer en specifik design försöker ResMed att tillgodose dina önskemål, men det kan bli nödvändigt att välja en 
heltäckande design vid låg retention.

Fokus på anterior kontakt
Tre av de fem designalternativen kan även utformas med kontakt mot incisivernas facial- och lingualytor. Detta alternativ kan 
användas för fall med låg retention eftersom det ger större ytkontakt med tänderna. Det kan även användas för att skydda 
framtändernas bettställning i skenorna (se tabellen ovan).3 Oavsett vilken design du väljer används aldrig framtänderna för retention 
med det här hjälpmedlet.

Om du väljer en design med anterior kontakt och vi inte kan tillgodose dina önskemål kommer vårt tekniska supportteam att 
kontakta dig med förslag på alternativa lösningar.
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Fokus på vertikal dimension och täckning av kindtänder
I enlighet med AADSM-rapporten innebär standarddesignen av 
Narval CC-hjälpmedlet att patientkomforten prioriteras, genom 
att minimera den vertikala dimensionen och den distala delen. 

Detta innebär att ett Narval CC-hjälpmedel med standarddesign 
inte kommer att täcka alla kindtänder, särskilt om hörntänder 
och kindtänder är tillräckligt retinerande för att minska den 
vertikala dimensionen och den distala delen. Som standard 
utformas skenorna enligt följande:
• I överkäken täcks tänderna fram till och med den sjätte 
tanden 
• I underkäken täcks tänderna fram till och med den sjunde 
tanden 

Vid morfologier med låg retention kan det bli nödvändigt att
täcka fler av de bakre tänderna för att öka r etentionen.

Om detta standardalternativ inte uppfyller din patients behov kan du begära täckning av alla kindtänder genom att 
markera den relevanta rutan på beställningsformuläret.

AADSM-rapport4 
Vertikal justerbarhet har varit en kontroversiell 
fråga när det gäller design av antiapnéskenor. 
Det finns anekdotiska rapporter om patienter som 
gynnats av en ökad vertikal dimension, men flera 
studier tyder på att ökad vertikal dimension, 
mätt som inter-incisalt avstånd, har lett till 
minskad patientacceptans samtidigt som ingen 
konsekvent inverkan på effekten har setts.

Fokus på speciella dentala förhållanden hos patienten
Om din undersökning visar att patienten har något av följande tandbesvär ska du ange detta på beställningsformuläret: 
Tänder att skydda: 
ResMed utformar skenan så att den/de angivna tanden/tänderna inte utsätts för retention. Observera att om många tänder 
behöver skyddas kan hjälpmedlets retentionsförmåga försämras. 

Komplett UK-protes som är mekaniskt fixerad (t.ex. genom implantat):
En komplett UK-protes är inte en kontraindikation om den är mekaniskt fixerad (t.ex. genom implantat). Ta avtrycket av tandbågen 
med protesen på plats.

Komplett ÖK-protes: 
En komplett ÖK-protes är inte en kontraindikation. Ta avtrycket av tandbågen med protesen på plats.

Förekomst av avtagbar(a) delprotes(er):
Om patienten använder en avtagbar delprotes under natten ska tandavtrycken tas med delprotesen på plats. I sådana fall skapas 
en specifik design som utnyttjar den retention som delprotesen ger och gör att hjälpmedlet kan fästas mot protesens kanter. 
Delproteser ska inte skickas till ResMed eller auktoriserat dentallaboratorium.
I fall där patienten inte använder protesen nattetid ska du försäkra dig om att de kvarvarande tänderna har tillräckliga 
förankringsegenskaper och kvarhållande morfologi. 
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Leverans av Narval CC-hjälpmedlet 

När du tar emot leveransen av ett Narval CC-hjälpmedel till en patient ska du ta ur bruksanvisningen för tandläkare ur förpackningen, 
eftersom detta dokument endast är avsett för dig. Läs igenom bruksanvisningen för tandläkare noggrant. Den innehåller viktig 
information om varningar och försiktighetsåtgärder samt information om tillpassning och justering, titrering, uppföljning, rengöring 
och garanti.

På följande sidor finns en översikt över de återstående stegen i vårdkedjan. Detaljerad information om de här stegen finns i 
bruksanvisningen för tandläkare som alltså levereras tillsammans med varje hjälpmedel. 

Den första tillpassningen i munnen måste göras under tandläkares överinseende. 

Om det behövs kan du öka eller minska retentionen för Narval CC-hjälpmedlet något genom att göra små, stegvisa justeringar. 
Du kan också justera den laterala avvikelsen, justera glidplanets balans eller montera elastiska band. Dessutom ska du kontrollera 
den initiala protrusionen för Narval CC-hjälpmedlet.

Detaljerad information om tillpassnings- och justeringsprocessen och om hur du kontrollerar den initiala protrusionen 
finns i bruksanvisningen för tandläkare.

Steg 4   Tillpassning och justering av hjälpmedlet
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Titrering är processen för att justera skenans och 
underkäkens protrusion för att hitta den bästa balansen 
mellan ändamålsenlighet och bekvämlighet. Behandling 
med antiapnéskena har ett väl beprövat icke-linjärt 
dosresponssamband avseende protrusionsgraden tills 
effektplatån nås. Detta innebär att ju större protrusionen 
är, desto effektivare kommer behandlingen med Narval 
CC-hjälpmedlet att vara (upp till en gräns – effektplatån). 
Emellertid kommer det att bli mindre bekvämt för patienten 
i takt med att protrusionen ökar, eftersom trycket mot 
tänderna och käkleden ökar. 

Detaljerad information om titreringsprocessen finns i 
bruksanvisningen för tandläkare.

➜ Följ upp patientens titrering på Narval Easy

Om du beställer online via Narval Easy-plattformen kan du spara dina kliniska bedömningar från varje patientbesök under hela 
titreringsprocessen:

Vid tillpassningen av hjälpmedlet
Du kan spara anteckningar från tillpassningsbesöket om: 
•  Patientens symtom: snarkning, morgontrötthet, sömnighet dagtid, antal 

uppvaknanden och utvärdering av eventuella obehag
•  De initiala protrusionsinställningarna för hjälpmedlet, för att underlätta uppföljning
•  Länkarmsstorleken vid behandlingsstarten

Vid efterföljande titreringsbesök
Du kan kalla patienten till så många titreringsbesök som du anser behövs, tills titreringen är optimal. Vid varje besök kan du 
spara anteckningar om:

• Utvärdering av patientens symtom och eventuella obehag jämfört med tidigare resultat
• Notera förändringar i protrusionsinställningar och/eller länkarmsstorlek

➜ Meddela patientens sömnläkare när titreringen av hjälpmedlet har optimerats.

När du anser att hjälpmedlet är optimalt titrerat utifrån din kliniska bedömning kan du markera rutan Titration over (Titrering klar) 
för att meddela patientens sömnläkare om detta. Du kan också lägga till en anteckning om huruvida ytterligare titrering är möjlig, 
ifall den objektiva sömnvalidering som sömnläkaren utför visar att hjälpmedlet inte har tillräcklig effekt på patientens AHI.

En arbetsgrupp inom European 
Respiratory Society rekommenderar 
att hjälpmedlet ska specialtillverkas och sedan 
utvärderas, och att det ska skjuta fram underkäken 
minst 50 % av den maximala protrusionen. 
En titreringsprocedur är nödvändig4.

Steg 5   Titrering av hjälpmedlet

14/16



•  För OSA-patienter rekommenderas objektiv validering av en 
sömnläkare för att säkerställa att effekten av behandlingen 
med antiapnéskena kvarstår.

•  Utvärderingen av effekten av Narval CC-hjälpmedlet görs 
med hjälp av ett objektivt sömntest (PG eller PSG).

•  Resultatet kan leda till ett nytt uppföljningsbesök för titrering 
hos tandläkaren om behandlingen inte ger tillräcklig effekt.

Om du väljer att beställa online via Narval Easy kan du dela data 
med patientens sömnläkare. På samma sätt kan sömnläkaren 
dela patientens övervakningsresultat med dig. Om du vill göra 
detta tar du kontakt med patientens sömnläkare i samband 
med att du gör beställningen via Narval Easy, så kan ni 
tillsammans agera utifrån patientens journal.

•  När titreringsprocessen är slutförd är det viktigt att boka 
in regelbundna uppföljningsmöten med patienten för att 
bedöma potentiella biverkningar och för att säkerställa 
ändamålsenlighet och säkerhet på lång sikt.

•  Om en patient med obstruktiv sömnapné inte uppnår 
tillfredsställande förbättring av symtom och en objektiv 
validering genom sömnregistrering inte är möjlig efter 
titrering, ska du diskutera alternativa behandlingar med 
sömnspecialisten.

Om du har ett Narval Easy-konto kan du spara anteckningar 
och kliniska bedömningar från varje uppföljningsbesök, så att 
du kan jämföra med resultat och tillpassningar från tidigare år. 

AADSM rekommenderar
att uppföljning av tandhälsa ska göras under 
uppsikt av en kvalificerad tandläkare. Behandling 
med orala hjälpmedel av vuxna patienter med 
obstruktiv sömnapné behöver följas upp för att 
kartlägga tandvårdsrelaterade biverkningar och 
ocklusala förändringar och minska förekomsten av 
sådana1. Vi föreslår att sömnläkare och kvalificerade 
tandläkare instruerar vuxna patienter som 
behandlas med orala hjälpmedel för obstruktiv 
sömnapné att komma på återbesök regelbundet, 
snarare än ingen uppföljning alls, till en kvalificerad 
tandläkare och en sömnläkare.

AADSM rekommenderar
att sömnläkare gör uppföljande sömntester för att 
förbättra eller bekräfta behandlingens effektivitet, 
snarare än uppföljning utan sömntester, hos 
patienter som behandlas med orala hjälpmedel1. 

Steg 7   Uppföljning av tandhälsa 

Steg 6   Besök för sömnregistrering

Patient

Specialisttandläkare

Sömnläkare
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