
Gebruikershandleiding 
Instructies voor het online bestellen van een 

Narval CC MRA op basis van digitale afdrukken
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 BELANGRIJK
•   Het Narval CC MRA wordt gemaakt 

op basis van de tandafdrukken van de 
patiënt en de technische informatie die 
in het bestelformulier wordt geleverd. 
Daarom is het cruciaal om afdrukken 
van goede kwaliteit en een nauwkeurig 
ingevuld bestelformulier te leveren. 

 

•  Als de geleverde gegevens niet geschikt 
zijn om het MRA succesvol te ontwerpen, 
zal ResMed contact met u opnemen voor 
extra informatie (nieuwe afdrukken en/of 
aanvullende details).

•  Om uw bestelling te verwerken, heeft 
ResMed zowel uw scans als uw online 
bestelling nodig.

Het Narval CC mandibulair repositie apparaat (MRA) kan via een volledig digitaal proces besteld en 
vervaardigd worden, en dit dankzij het gebruik van verschillende intra-orale scanners om de digitale 
afdrukken te maken.

Als tandheelkundige die de intra-orale scanner TRIOS® van 3Shape* of Omnicam of Primescan van 
Dentsply Sirona* of CS 3600 van Carestream Dental* of een Medit* i500, i600 of i700 gebruikt, geeft dit 
document u stap voor stap instructies om een Narval CC MRA te bestellen.

  

De bestelling moet worden geplaatst via Narval Easy, het online bestelplatform van ResMed.

Om het Narval CC MRA te bestellen via een volledig digitaal proces, doet u het volgende: 

1. Stuur uw scan naar ResMed via uw intra-oraal scannerplatform

2. Plaats uw volledige bestelling op ons Narval Easy bestelplatform

Voor meer informatie over het bestellen van uw Narval CC MRA verwijzen wij u naar de Narval CC 
bestelgids.
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Hoe bestelt u een Narval CC MRA 
via een volledig digitaal proces?

Neem contact op met 
ResMed

Maak verbinding 
met ResMed via uw 

scannerplatform

Scan de 
boven- en 
onderboog

Kwaliteitscontrole 
van het  

Narval CC MRA

Levering 
van uw 

Narval CC MRA 
binnen de 10 
werkdagen

Scan de 
beetregistratie

 3D printing van 
het Narval CC 
MRA en zijn 

biocompatibel 
model

Controleer de 
kwaliteit van uw 
scan vooraleer 

het te verzenden

Ontwerp 
van het 

Narval CC MRA

Verstuur uw scan 
naar ResMed via uw 

scannerplatform

 Ontvangst en 
kwaliteitscontrole 
van uw scans door 

ResMed

Plaats uw bestelling 
via het platform
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* Beschikbaarheid afhankelijk van de markt
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Voorwaarden

1.   Neem contact op met ResMed

Voordat u aan uw eerste Narval CC-bestelling met digitale afdrukken begint, neemt u contact op met 
ResMed via uw Narval CC-vertegenwoordiger of onze klantendienst op narvalcc@resmed.com. 

Wij zullen ervoor zorgen dat u alle belangrijke informatie krijgt en toegang hebt tot ons bestelsysteem. Als u 
ons scans stuurt zonder vooraf contact met ons op te nemen, kunnen we uw bestelling niet verwerken.

2.   Controleer uw apparatuur

Controleer of u beschikt over:
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•   Een computer met een recente internetbrowser. Aanbevolen browsers zijn Mozilla Firefox of 
Google Chrome. U kunt Microsoft Internet Explorer niet gebruiken omdat de browser HTML5 moet 
ondersteunen. 

• Een internetverbinding en een e-mailadres.
•  Een documentenscanner of digitale camera (alleen als u extra afbeeldingen of documenten in het 

online bestelsysteem van ResMed wilt uploaden). 

Een TRIOS® intra-orale scanner 
(alle versies) met de laatste 
software versie

Een Omnicam of Primescan  
intra-orale scanner met de 
CEREC of Connect software 
versie 5.0 of een latere versie

Een CS 3600 intra-orale scanner 
met de laatste CS IO 3D Acquisition 
of CS ScanFlow V.1 software 
versies

Een i500, i600 of een i700 intra-
orale scanner

Een 3Shape Communicate 
account

Een Sirona Connect account

Een CS Connect account dat 
beschikbaar is via de CS Connect 
website. Login en wachtwoord 
zijn die van uw Carestream Dental 
Single-Sign-On (SSO)-account

Een Medit Link-account

Inhoud



Scannen
1. Aan de slag

Controleer of uw intra-orale scanner is gekalibreerd, of de spiegel/het glas aan het uiteinde vlekkeloos en 
voorverwarmd is om condensatie te voorkomen. Als dit niet het geval is, kan de kwaliteit van de digitale 
afdruk bederven en heeft het Narval CC MRA dat op basis van de afdruk wordt gemaakt, geen optimale 
pasvorm. 
 2. Algemene scaninstructies
Ga door volgens de aanbevelingen van de fabrikant van de intra-orale scanner om zowel de twee bogen als 
de beet te scannen. Tenzij anders aangeraden, houdt u rekening met het volgende: 

•  droog overtollig speeksel op om te vermijden dat het reflecterende effect ervan de scankwaliteit 
vermindert; 

•  direct licht in het scangebied vermijden;
•  het scannen van zacht weefsel (tong, lippen) of vreemde lichamen (vinger, enz.) vermijden; 
•  het gehemelte scannen is niet nodig.
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Creëren van de patiënt/bestelling
Ga door zoals gebruikelijk, volgens de informatie van de fabrikant van de scanner. Kies ResMed als 
ontvanger van de bestelling. Voer altijd de voor- en achternaam van de patiënt in op exact dezelfde manier 
als u ze op het bijbehorende bestelformulier in Narval Easy zult invullen.

Verbinding maken met ResMed Scannerconfiguratie

Digitale afdrukken

BELANGRIJK

Gebruik de functies van de intra-orale scansoftware niet om notities of opmerkingen over uw 
scans of uw bestelling naar ResMed te sturen. ResMed haalt alleen de digitale afdrukken en de 
patiëntidentificatie van het scancommunicatieplatform (3Shape Communicate, Sirona Connect, 
CS Connect of Medit Link). Gebruik het ResMed Narval Easy-platform voor opmerkingen bij de 
bestelling (zie hoofdstuk "Online bestelsysteem").

Via 3Shape Communicate

Log in via uw 3Shape Communicate account om 
ResMed toe te voegen als nieuw laboratorium.
Voer het volgende e-mail adres in:
scans.narval@resmed.fr. 
 Zodra ResMed het verzoek om verbinding heeft 
goedgekeurd wordt het actief en kunt u scans 
verzenden.
Opmerking: stuur geen e-mails naar dit adres 
want ze worden niet verwerkt. 

TRIOS®-scanner

Controleer of uw scanner als volgt is geconfigureerd:  
Post-processing (naverwerking): "Normaal" of 
"Gedetailleerd" (maar niet "Snel").
 Kies een contrasterende "Hole close color" die 
de gebeiden benadrukt die niet zijn gescand (geen 
gegevens aanwezig).
De "Bite alignment mode" (beetuitlijningsmodus) 
kan "Live" of "Automatic" of zelfs "Manual" worden 
gecorrigeerd. Indien nodig kan de uitlijning altijd 
handmatig worden gecorrigeerd. 

Via Sirona Connect

Via de Dentsply Sirona software kunt u op uw 
Sirona Connect account inloggen en een nieuwe 
ontvanger zoeken.
Zoek naar het account van het ResMed- 
laboratorium in uw land onder de naam "ResMed". 
U kunt dit laboratoriumaccount toevoegen aan uw 
lijst met favorieten of de bovenstaande zoekstappen 
telkens herhalen wanneer u ons een aanvraag wilt 
sturen.

Omnicam en Primescan-scanners

Er zijn geen specifieke configuratievereisten wat 
het scannen voor Narval betreft (de beetuitlijning 
is altijd automatisch).

Via CS Connect

Log in op uw CS Connect account. Om ResMed toe te 
voegen als nieuwe partner klik op "partners", daarna op 
"partner uitnodigen"   Voer het volgende e-mail adres in:  
scans.narval@resmed.fr.
Zodra ResMed het verzoek om verbinding heeft 
goedgekeurd wordt het actief en kunt u scans 
verzenden.
Opmerking: stuur geen e-mails naar dit adres 
want ze worden niet verwerkt. 

CS 3600-scanner

Configureer uw scanner als volgt: Schakel de 
optie "Handmatig vastleggen van de beet" uit.  
Activeer de scanwaarschuwing, het herstellen  
van de gegevens en de beetaanpassing  
Activeer de opties "gaten met kleur invullen",  
"HD 3D" en "adaptieve kleur gatenvulling". Kies  
een contrasterend kleur om de nadruk te leggen  
op de zone waar de beeldopname niet gelukt is.  
Raadpleeg de handleiding van uw scanner voor  
meer informatie. 

•  Begin met elke boog te scannen op het occlusievlak van een kies, omdat deze groter is en meer 
kenmerkende eigenschappen heeft;

•  Bij het scannen van hoektand naar hoektand, de vestibulaire en linguale/palatinale kant afwisselend een 
paar keer scannen.

Controleer of de holtes en gebieden die onvoldoende werden gescand in de eerste beweging (geel 
gemarkeerd) later volledig worden gescand.

Via Medit Link

Meld u aan bij uw Medit Link-account om ResMed 
toe te voegen als nieuwe partner. ResMed's 
geregistreerde e-mailaddres voor Medit Link is 
scans.narval@resmed.fr.
Zodra ResMed het verzoek tot verbinding 
goedgekeurd heeft, wordt deze actief en kunt u 
scans versturen.
Opmerking : gebruik de "contract" (contractfunctie) 
niet. Verstuur geen e-mails naar dit adres, deze 
worden niet verwerkt.

i500, i600 en i700-scanners

Zorg dat uw scanner als volgt is geconfigureerd: 
Gebruik de optie "High resolution scan" (Hoge 
resolutie scan) niet. 
Pas de scandiepte aan om ondersnijdingen en 
intra-dentale ruimtes goed te kunnen scannnen. 
Betreffende de "Smart scan filtering" (Slimme 
scanfilter), kies een optie waarmee genoeg 
tandvlees gescand wordt (ten minste 5 mm). 
Gebruik instellingen en functionaliteiten volgens uw 
patiënt ("metal scan" (metaalscan), "smart stitching" 
(slim hechten)...).
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4. Scan van de beetregistratie

Om de occlusie van uw patiënt met de intra-orale scanner te registreren, kunt u ervoor kiezen om de beet 
in 2 mogelijke posities te scannen:
• Optie 1: in centrale/natuurlijke occlusie, waarbij u ons de aanvullende metingen geeft;
•  Optie 2: in de gewenste protrusie.

Bij toepassingen met volledige boog raadt 3Shape aan om beten te registreren met twee 
scans, één aan elke kant. De software maakt het mogelijk om het met slechts één scan 
te doen; als u hiervoor kiest, controleer dan of het resultaat correct is en of er geen 
verkeerde uitlijning is. 

Scan de beetregistratie volgens de aanbevelingen van Dentsply Sirona.

Voor een volledige tandenboog moet u ten minste vier beeldopnamen van de buccale 
beet maken -- één aan elke kant van de mond bij de kiezen, en één aan elke kant van de 
mond bij de hoektanden.

Het is aanbevolen om beten met twee scans te registreren, een aan elke kant.

U moet minstens scannen:
Voor de bovenboog: 
•   50% van de laatste aanwezige kiezen (6,7 of 8);
•  Als alle kiezen ontbreken, 100% van de tweede voorkiezen (5) EN 15 mm zachtweefseluitbreiding na 

distaal.

Voor de onderboog:
•  100% van de tweede kiezen (7) EN 15 mm zachtweefseluitbreiding distaal ervan;
•  Als de tweede kiezen ontbreken, 100% van de eerste kiezen (6) EN 15 mm zachtweefseluitbreiding 

na distaal. 

Voorbeelden van correcte scans:

3. Specifieke scaninstructies voor Narval CC

Controleer of de tandvleesrand, ondersnijdingen, incisieranden en occlusievlakken correct zijn gescand en 
goed zijn omlijnd (zie pijlen naar deze belangrijke gebieden op de afbeeldingen hieronder).

De laatste kies kan in bepaalde omstandigheden een kritisch retentiepunt zijn. Het is altijd handig om tot 
op zijn distale kant te scannen telkens waar de anatomie van de patiënt en de scanhardware dit mogelijk 
maken. 

Als de laatste kies onmogelijk te scannen of niet toegankelijk is, dan: 
•  kunt u geen volledige tandbedekking van de kies aanvragen;
•  in geval van technische beperking (om de retentie te verbeteren bijvoorbeeld) kan ResMed u vragen om 

meer volledige afdrukken te bezorgen, mogelijk zelfs traditionele. 

Voor elke boog scant u 1 cm voorbij de tandvleesranden, inclusief distaal tot de laatste kiezen (of 
minimaal 5 mm zacht weefsel distaal naar de laatste kies, omdat dit moeilijk te scannen gebieden kunnen 
zijn).

Alle tanden moeten worden gescand (inclusief verstandskiezen als die er zijn).

• Optie 1:  Scan in centrale occlusie met aanvullende metingen 

Scan beide zijden rond de kiezen en voorkiezen. Er zijn twee 
beetregistratiescans vereist (één aan elke kant).
Elke scan moet 4 tot 6 tanden bevatten: 2 tot 3 tanden van 
de bovenste boog en 2 tot 3 van de onderste boog. Naast 
de scan met de centrale occlusie bezorgt u ResMed ook 
nog metingen van de maximale protrusie en de laterale 
afwijking in protrusie. 
Deze metingen worden ingevoerd in het online Narval Easy-
platform van ResMed (zie hoofdstuk "Online bestelsysteem").

Raadpleeg de informatie van de fabrikant van uw intra-orale scanner voor meer details. 

Laat de software u door het protocol leiden voor het scannen van beide bogen. 
Kies de "Orthodontie" modus als u over een CS IO 3D Acquisition software beschikt of de "Scan" modus via 
de CS ScanFlow software.

Zorg dat uw het "Arch" (Boog) scanprotocol selecteert, dan "Maxilla" en "Mandible" (Mandibula) en klik dan 
op "Anti-snoring appliance" (Anti-snurkapparaat). De software begeleidt u door het protocol voor het scannen 
van beide bogen.
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Als u de Resmed live-scandiagnoseservice niet gebruikt, controleer de scans dan zorgvuldig voordat u ze 
naar ResMed stuurt en ga na of er geen gegevens ontbreken en of er geen defecten/artefacten zijn. 
 
Let bij de controle van uw scans vooral op het volgende:

•  Het scangebied moet 1 cm voorbij de 
tandvleesrand gaan in alle richtingen (minimaal 
5 mm).

•  Controleer de omlijning en afwezigheid van 
gaten in:
- de tandvleesrand,
- de occlusievlakken,
- de intradentale ruimten. 

•  Controleer of er geen oppervlaktevervorming 
is, die kan worden veroorzaakt door overtollig 
speeksel of door de aanwezigheid van sterk 
reflecterende materialen.

•  Controleer ook of er geen zacht weefsel (lip, kaak) 
of vreemde stoffen (beetmateriaal) is gescand. 

•  Controleer de relatieve posities van de kaken, ongeacht of ze in centrale occlusie of in protrusie zijn 
gescand.

•   Controleer de relevantie van de occlusie.

U kunt de scansoftwaretool gebruiken om de ruimtes tussen de occlusievlakken te visualiseren. Zo kunt u zien 
of de beet die u hebt geregistreerd, correct is.
Bepaalde gebreken, vooral uitlijning, zijn beter zichtbaar wanneer de kaken in een open positie worden 
weergegeven.  Corrigeer de scan of scan de patiënt opnieuw indien nodig. 

Voer de nabewerking (post-processing) uit en controleer het resultaat voor verzending (menu "Tools” 
(Extra) in het tabblad “Analyze” (analyseren)). Als u dat niet doet, wordt de nabewerking automatisch 
uitgevoerd tijdens het verzendingsproces en zult u het resultaat niet kunnen verifiëren. Dan kunnen we 
mogelijk een afdruk krijgen die niet correct is.

Zodra u de scans hebt gecontroleerd, past u de oriëntatie en locatie aan, indien van toepassing. U kunt 
dan naar de twee laatste fases gaan: het analyseren en ontwerpen. Voeg zeker geen modelbasis toe.

Controle van de scans

We kunnen u helpen met een live diagnose van uw scans voor de eerste drie patiënten. Zo bent u zeker 
dat u het proces succesvol hebt voltooid terwijl de patiënt nog in de stoel zit. Om van deze service te 
kunnen genieten, neemt u contact op met ResMed om een afspraak te maken.

Eens u de scans hebt gecontroleerd verschijnt het "Voorbereidende controle" venster. 
Controleer de occlusale ruimte, de ondersneiding en de margelijn van de 3D scan. Als één van de opties 
niet aanvaardbaar is kunt u niet verdergaan naar de volgende stap.

• Optie 2: Scan in de gewenste protrusie

De handeling is dezelfde als beschreven in optie 1. Er zijn twee beetregistraties vereist, één aan elke 
kant, rond de kiezen en voorkiezen. Ongeacht de methode en het materiaal dat u gebruikt om de 
beetregistratie in protrusie op te nemen, is het essentieel dat de kaak van de patiënt stabiel blijft 
tijdens het scannen. 
Het materiaal dat wordt gebruikt voor de beetregistratie zal niet voorkomen dat de scanner de occlusie 
correct opneemt zolang de tanden er niet volledig door bedekt zijn. De scansoftware verwijdert het 
materiaal automatisch in de uiteindelijke 3D-scan. 

Ongeacht de methode die u gebruikt, is het belangrijk om de scankwaliteit te controleren om er zeker van 
te zijn dat de kaak niet heeft bewogen tijdens/tussen de scans, bijvoorbeeld wanneer het uiteinde van de 
scanner in de mond wordt gebracht.

Scan van de beetregistratie Automatisch verwijderen van beetmateriaal

Voor gegevensverwerking van het vullen van gaatjes selecteert u de optie "Fill major holes" 
(Grote gaatjes vullen). Zorg dan dat er geen lege ruimte is en het resultaat correct is. Voor 
de nabehandeling moet u niet de optie "Create 3D Printable Model" (Maak 3D-printbaar 
model) selecteren.
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De scan ziet er op het eerste gezicht goed uit. Maar na zorgvuldige inspectie zien we de kruising zoals benadrukt in de afbeelding 
in "pseudokleur” rechts.

Verzenden van de scan

•  Onjuiste scans van de occlusie

Geen contact in sector 2 en 3, occlusie moet opnieuw worden gescand.

Stuur uw scans en kies ResMed als de ontvanger.

Het bestel-ID nummer van de scans wordt automatisch gegenereerd door de software, noteer het 
zorgvuldig:
• Voor 3Shape, wordt het bestel-ID met het formaat 12345_123456789012 gegenereerd; 
• Voor Dentsply Sirona, is het formaat van het bestel-ID 1234567;
• Voor Carestream Dental, bevindt het bestel-ID nummer met formaat ABC-1234 zich onder de naam  
      van de patiënt;
•  Bij Medit kan de bestellings-ID op het tabblad "Order Box" (Bestellingenveld) gevonden worden en 

bestaat uit zeven nummers of meer.

Dit nummer is vereist in het Narval Easy online bestelsysteem van ResMed. 

Het is noodzakelijk om dit bestel-ID nummer op uw bestelformulier te vermelden, zodat 
we de gescande afdrukken met de online bestelling kunnen koppelen.
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Ontbrekende informatie over sector 4: de tandvleesscan is 
te kort, zodat ResMed de driehoek niet kan positioneren 
tijdens het ontwerpen van het Narval CC MRA.

Onvoldoende scan in het achterste gedeelte.

• Onvolledige scans

•  Oppervlaktefouten 
 

Er ontbreken gegevens in belangrijke gebieden (tandvlees 
en ondersnijding).

•  Ontbrekende gegevens in belangrijke gebieden

Oppervlaktefout op de snijtand: scan opnieuw.

Onvolledige scan vanwege de aanwezigheid van een 
gedeeltelijk gebit: de onderste rand van het gedeeltelijk 
gebit is niet opgenomen.

Voorbeeld van een goede scan om een Narval CC MRA te bestellen:

Voorbeelden van onaanvaardbare scans om een Narval CC MRA te bestellen:

Voordat u de scans verstuurt, klikt u op "File for Order" (Bestand voor bestelling) en controleer 
dat de velden "Maxilla", "Mandible" (Mandibula) en "Occlusion" (Occlusie) aangevinkt zijn. Zorg 
dat u geen bestelling plaatst zonder scangegevens.



Ondersteuning
Voor vragen over het Narval CC MRA of het Narval Easy-bestelplatform kunt u contact 
opnemen met de klantenservice van ResMed op: narvalcc@resmed.com.

Voor ondersteuning bij uw 3Shape TRIOS®-scanner of het 3Shape Communicate-systeem 
neemt u contact op met uw 3Shape-verdeler/contactpersoon. 

Voor ondersteuning bij uw Dentsply Sirona-scanner en de bojbehorende software, of het 
Dentsply Sirona Connect-systeem neemt u contact op met uw Dentsply Sirona-verdeler/
contactpersoon.

Voor ondersteuning bij uw Carestream Dental intra-orale scanner en zijn software, of 
het CS Connect-systeem neemt u contact op met uw Carestream Dental-verdeler/
contactpersoon. 

Indien u ondersteuning nodig hebt met uw Medit-scanner, of het Medit Link-systeem, 
neem dan contact op met uw Medit-distributeur/contactpersoon. U kunt ook contact 
opnemen met het Medit Hulpcentrum.

Let op: 

Stuur geen e-mails naar scans.narval@resmed.fr of narval_noreply@resmed.eu omdat ze niet zullen  
worden gelezen.
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Voltooi uw online bestelling

Zodra u bent ingelogd, kunt u naar uw bestaande bestellingen gaan en nieuwe bestellingen plaatsen. Klik 
op “Bestelling plaatsen” om dit te doen.

•   Vul de nodige gegevens in op het bestelformulier;

•   Ga na of de voor- en achternaam van de patiënt overeenkomen met wat u voor de scan hebt ingegeven;

•   Selecteer "Digital impressions” (digitale afdrukken) in het gedeelte "Impressions" (afdrukken);

•   Selecteer het merk van de scanner dat u gebruikt;

•   Geef het bestel-ID van uw digitale afdrukken op (zie gedeelte "Scan sending” (Verzenden van scan) 
hierboven).
Deze informatie is essentieel voor ons om uw bestelformulier te koppelen met de scan die u 
hebt verzonden in 3Shape Communicate, Sirona Connect, CS Connect of Medit Link;

•  Laad alle documenten die u nodig hebt in het gedeelte "Files” (bestanden). 
Voeg de scans niet in omdat ze al via 3Shape Communicate, Sirona Connect, CS Connect of Medit Link 
werden verzonden;

 
U beschikt over 14 dagen om uw bestelling via Narval Easy te plaatsen eens u de 
gebitsafdrukken met de Carestream Dental intra-orale scanner hebt gescand. Na deze 
periode kunnen wij uw scans niet meer ophalen via CS Connect. 

•   Bekijk het formulier en verzend het wanneer het volledig ingevuld is.

Toegang tot het Narval Easy-platform
Naast het verzenden van uw scans naar ResMed via het platform van uw intra-orale scanner dient u uw 
bestelling te plaatsen in het online bestelsysteem van ResMed.

Voor uw eerste verbinding moet u een login aan ResMed anvragen. Deze wordt per e-mail naar u gestuurd 
(vanaf narval_noreply@resmed.eu), samen met een link die u gebruikt om uw wachtwoord te kiezen. 

Zodra u uw login hebt ontvangen kunt u uw webbrowser starten en toegang krijgen tot het platform: 
narval-easy.resmed.eu

ResMed raadt u aan om de browsers Google Chrome of Mozilla Firefox te gebruiken om toegang te krijgen 
tot Narval Easy. 

Dubbel authenticatieproces
Om te voldoen aan de Europese privacywetgeving worden de gegevens van patiënten die in Narval Easy 
worden geüpload beveiligd. Daarom moet u een dubbel authenticatieproces gebruiken om toegang te 
krijgen tot het platform.

U zal worden gevraagd om uw e-mailadres en wachtwoord te gebruiken telkens wanneer u zich wilt 
aanmelden (zie afbeelding 1). U krijgt dan onmiddellijk een bevestigingscode via e-mail (narval_noreply@
resmed.eu) die u kunt kopiëren en plakken op het tweede authenticatiescherm (zie afbeelding 2). Deze 
e-mail kan in uw spammap terechtkomen. 

Online bestelsysteem

Afbeelding 1: 1ste login en wachtwoord Afbeelding 2: 2de authenticatie: bevestigingscode
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