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 VIKTIG
•   Narval-skinnen utformes etter 

pasienters tannavtrykk og den 
tekniske informasjonen som oppgis 
på bestillingsskjemaene. Derfor er det 
avgjørende at avtrykkene er av god 
kvalitet, og at bestillingsskjemaet er 
riktig utfylt. 

 

•   Hvis de angitte dataene ikke er egnet til å 
konstruere skinnen, tar ResMed kontakt 
for å innhente ytterligere opplysninger 
(nye avtrykk og/eller flere detaljer).

•   For å kunne behandle bestillingen må 
ResMed motta både skanningene og 
den nettbaserte bestillingen.

Narval CC- søvnapnéskinne kan bestilles og produseres i en fullt ut digital prosess. I dag kan skinnen 
bestilles med digitale avtrykk fra flere intraorale skannere.

Formålet med dette dokumentet er å gi trinnvis veiledning til tannleger som ønsker å ta i bruk 3Shape* 
TRIOS®, Dentsply Sirona*, Omnicam eller Primescan, Carestream Dental* CS 3600 eller en Medit* 
i500, i600 eller i700 intraoral skanner for å bestille en Narval CC -skinne.

Bestillingen legges inn i Narval Easy, ResMeds nettbaserte bestillingsplattform.

For å kunne bestille Narval CC via en fullstendig digital prosess må du: 

1. Sende skanningen til ResMed via plattformen for den intraorale skanneren

2.  Legge inn den fullstendige bestillingen på den nettbaserte bestillingsplattformen 
Narval Easy

Alle andre opplysninger om Narval CC som er beregnet for tannleger, finnes i «Narval CC Order 
Guide» (Bestillingsveiledning for Narval CC).
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Bestilling av Narval CC 
via en fullt ut digital prosess

Kontakt ResMed

Koble til ResMed via din 
skannerplattform

Skann øvre og 
nedre tannbue

Kvalitetskontroll 
av Narval CC

Narval-skinnen 
leveres i løpet av 
10 arbeidsdager

Skann bittre-
gistreringen

 3D-utskrift 
av Narval 

CC og den 
tilhørende, 

biokompatible 
modellen

Kontroller 
skanningen 

før innsending

Utforming av 
Narval CC

Send skanningen 
til ResMed via din 
skannerplattform

 Mottak og 
kvalitetskontroll 
av de skannede 

bildene hos 
ResMed

 Legg inn bestillingen

12

* Tilgjengelighet avhenger av markedet
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Innhold Betingelser
1.   Kontakt ResMed

Før du starter din første Narval-bestilling med digitale avtrykk, må du kontakte ResMed via din Narval-
salgsrepresentant eller vår kundeservice på narvalcc@resmed.com. 
Vi vil sørge for at du får all relevant informasjon, og at du får tilgang til vårt bestillingssystem. Hvis 
du sender skanninger uten å ha kontaktet oss på forhånd, kan vi ikke behandle bestillingen din. 

2.   Kontroller utstyret

Kontroller at du har følgende utstyr:

•  En datamaskin med en moderne nettleser. Anbefalte nettlesere er Mozilla Firefox eller Google 
Chrome. Merk at du ikke kan bruke Microsoft Internet Explorer, fordi nettleseren må støtte HTML5. 

• Internettilkobling og en e-postadresse
•  En dokumentskanner eller et digitalt kamera (bare hvis du vil laste opp flere bilder eller dokumenter 

i ResMeds nettbaserte bestillingssystem) 
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En TRIOS® (alle versjoner) 
intraoral skanner, med den siste 
versjonen av programvaren

En Omnicam eller Primescan 
intraoral skanner med versjon 
5.0 eller høyere av CEREC eller 
Connect programvaren

En CS 3600 intraoral skanner 
med den siste versjonen av 
programvaren CS IO 3D Acquisition 
eller CS ScanFlow V.1

En i500, i600 eller en i700 intraoral 
skanner

En 3Shape Communicate-konto

 En Sirona Connect-konto 

En gyldig CS Connect-konto 
(tilgjengelig fra CS Connects 
nettsted: brukernavn og passord er 
fra SSO-kontoen)

En Medit Link-konto



Skanning
1.   Komme i gang

Kontroller at den intraorale skanneren er kalibrert, at speilet på spissen er rent, og at spissen er varmet 
på forhånd for å unngå kondens. Hvis ikke kan kvaliteten på de digitale avtrykkene reduseres, og Narval-
skinnen som designes ut fra dem, får kanskje ikke optimal passform.

2.   Generelle instruksjoner for skanning

Følg anbefalingene fra produsenten av den intraorale skanneren for skanning av begge tannbuene i sin 
helhet og bittet. Med mindre annet er anbefalt, skal du: 

•  tørke bort overflødig spytt, ettersom det har en reflekterende virkning som kan redusere kvaliteten 
på skanningen 

•  unngå direkte lys i området hvor du skanner
•  unngå å skanne bløtvev (tunge, lepper) eller fremmedlegemer (finger osv.) 
•  det er ikke nødvendig å skanne ganen

Opprette pasient/bestilling
Gå frem på vanlig måte, som beskrevet i informasjonen fra skannerprodusenten. Velg ResMed som 
mottaker av bestillingen. Angi alltid pasientens etternavn og fornavn på nøyaktig samme måte som du 
angir dem på det tilhørende bestillingsskjemaet i Narval Easy.

Via 3Shape Communicate

 Logg på 3Shape Communicate-kontoen din for 
å legge til ResMed som et nytt laboratorium. 
ResMeds registrerte e-postadresse for 3Shape 
Communicate er scans.narval@resmed.fr.
Så snart ResMed har godkjent forespørselen om 
tilkobling, aktiveres kontoen slik at du kan sende 
skanninger.
Merk: Ikke send e-post til denne adressen, for 
de blir ikke behandlet. 

TRIOS®-skanner

Kontroller at skanneren er konfigurert på følgende 
måte: etterbehandling: «Normal» eller «Detailed» 
(Detaljert) (men ikke «Fast» (Hurtig)). Du bør også 
velge en farge med kontrast («hole close color», 
farge for å lukke hull) som uthever områder som 
ikke er skannet (hull i dataene).
«Bite alignment mode» (Modus for bittjustering) 
kan konfigureres som «live» (direkte) eller 
«automatic» (automatisk) eller som «manual» 
(manuell). Bittjusteringen kan om nødvendig alltid 
korrigeres manuelt.
Du finner flere detaljer i brukerdokumentasjonen 
fra skannerprodusenten.

Koble til ResMed Skannerkonfigurasjon

Via Sirona Connect

I Dentsply Sirona-programvaren logger du 
på Sirona Connect-kontoen og søker etter ny 
mottaker. Søk etter ResMed-laboratoriekontoen i 
landet ditt under navnet ResMed. Du kan enten 
legge til denne laboriatoriekontoen i listen over 
favoritter, eller du kan gjenta søketrinnene ovenfor 
hver gang du vil sende oss et kasus. 

Omnicam eller Primescan skannere

Det er ingen spesifikke konfigurasjonskrav til 
skanning for Narval CC (bittjusteringen er alltid 
automatisk). 

Digitale avtrykk 

VIKTIG 

Ikke bruk noen av den intraorale skannerens programvarefunksjoner til å sende merknader eller 
kommentarer til ResMed om skanningene eller om bestillingen. ResMed mottar bare de digitale 
avtrykkene og pasientinformasjonen fra kommunikasjonsplattformen for skanning (3Shape 
Communicate, Sirona Connect, CS Connect eller Medit Link). Bruk ResMed Narval Easy-plattformen 
for merknader til bestillingen (se kapitlet Nettbasert bestillingssystem).

Via CS Connect

Logg på CS Connect-kontoen din. Klikk på 
Partnere og deretter Inviter en partner. 
Angi e-postadressen: scans.narval@resmed.fr.
Tilpass meldingen etter behov og send invitasjonen.
Så snart ResMed har godkjent forespørselen om 
tilkobling, aktiveres kontoen slik at du kan sende 
skanninger.
Merk: Ikke send e-post til denne adressen, for 
de blir ikke behandlet.

CS 3600-skanner

Kontroller under preferanseinnstillingene at 
skanneren er konfigurert på følgende måte:
Deaktiver alternativet Enable Manual Bite Capture
Aktiver Scan warning, Data recovery, Bite 
adjustement og Hole Filling, HD 3D og Adaptive 
hole filling color.
Du bør også velge en farge med kontrast 
(«hole filling color», farge for å fylle hull) som 
uthever områder som ennå ikke er skannet. Se 
skannerinstruksjonene hvis du vil ha nærmere 
informasjon.

Kontroller at hullene og områdene som ikke ble tilstrekkelig registrert under den første skanningen 
(uthevet i gult), skannes fullstendig senere.

•  starte skanningen av hver tannbue på okklusjonsflaten til en jeksel, ettersom den er større og har 
tydeligere særtrekk. 

•  Når du fører skanneren over fortennene, skal du skanne vekselvis den linguale/palatale og den bukale 
siden noen få ganger fra hjørnetann til hjørnetann.
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Via Medit Link

Logg på Medit Link-kontoen din for å legge til 
ResMed som en ny partner. ResMeds registrerte 
e-postadresse for Medit Link er scans.narval@
resmed.fr. 
Når ResMed godkjenner forespørselen om 
tilkobling, blir den aktiv og du kan sende 
skanninger.
Merknader: ikke bruk "contract" (kontrakt) 
-funksjonen. Ikke send e-poster til denne 
adressen, de vil ikke bli behandlet.
 

i500, i600 og i700 skannere

Sørg for at skanneren er konfigurert som følger: 
Ikke bruk alternativet "High-resolution scan" 
(Høyoppløsningsskanning).
Tilpass skannedybden for å skanne undersnitt og 
mellomrom mellom tenner.
Angående "Smart scan-filtering" (smartskannings-
filtrering), velg et alternativ som gjør det mulig å få 
nok gingiva skannet (minst 5 mm).
Bruk innstillinger og funksjoner i henhold til din 
pasient ("metal scan" (metallskanning), "smart 
stitching" (smart søm)...).



• Alternativ 1:  Skanne i sentral okklusjon og sentrale målinger

Det er nødvendig å skanne minst:
For øvre tannbue: 
•   50 % av den bakerste jekselen som er til stede
•  Hvis alle jekslene mangler, 100 % av de andre premolarene OG 15 mm av bløtvevsforlengelsen etter 

distalt.

• For nedre tannbue:
•  100 % av de andre jekslene OG 5 mm av bløtvevsforlengelsen distalt for dem
•  Hvis de andre jekslene mangler, 100 % av de første jekslene OG 15 mm av bløtvevsforlengelsen 

etter distalt. 

Eksempel på korrekte skanninger:

3.   Spesifikke skanneinstruksjoner for Narval CC

For hver bue bør du skanne 1 cm utenfor tannkjøttrandene, inkludert distalt for de bakerste jekslene 
(eller minst 5 mm bløtvev distalt for bakerste jeksel – ettersom disse områdene kan være vanskelige å 
skanne).

Samtlige tenner må skannes (inkludert visdomstenner hvis de er til stede).

Kontroller at gingival-marginen, underskår, incisalkanter og okklusjonsflater er riktig skannet og klart 
definerte (se pilene som peker mot disse nøkkelområdene på bildene nedenfor).

Den bakerste jekselen kan under visse omstendigheter være et kritisk retensjonspunkt i tilfeller med 
lav retensjon. Det er alltid nyttig å skanne opp til distalflaten i alle tilfeller der pasientens anatomi og 
skanneutstyret gjør det mulig. 

Hvis den bakerste jekselen er umulig å nå frem til eller å skanne: 
•  kan du ikke bestille en skinne som dekker samtlige jeksler 
•  hvis det er nødvendig av tekniske årsaker (f.eks. for å bedre retensjonen), kan ResMed be deg om å 

levere mer fullstendige avtrykk, eventuelt tradisjonelle avtrykk. 

4. Skannet bittregistrering

For å registrere pasientens okklusjon med den intraorale skanneren kan du velge å skanne bittet i to 
mulige posisjoner:
• Alternativ 1: i sentral/naturlig okklusjon, med tilleggsmål (for å justere fremskytelsen);
•  Alternativ 2:   i ønsket fremskytelse.

For skinner som skal dekke hele tannbuen, anbefaler 3Shape å registrere bitt med to 
skanninger, én på hver side. Programvaren lar deg gjøre det med bare én skanning. Hvis 
du velger det alternativet, må du kontrollere at resultatet er riktig og uten skjevheter. 

Skan bittregistreringen etter Dentsply Sirona sine anbefalinger.

Skann bittregistreringen ved å følge Carestream Dental-instruksjoner.  
Du må ta minst fire bittbilder – ett på hver side av premolarene-jekslene og ett på hver 
side av hjørnetennene.

Det anbefales å registrere bitt med to skanninger, en på hver side.

Skann begge sider, rundt jekslene og premolarene. 
Det kreves to skanninger fra bittregistrering (én 
fra hver side).
Hver skanning skal inneholde 4 til 6 tenner: 2 til 
3 tenner i den øvre buen og 2 til 3 i den nedre 
buen.
I tillegg til skanningen av den sentrale okklusjonen 
må du fremlegge ResMed-målinger av den 
maksimale fremskytelsen og det laterale 
avviket ved fremskytelsen. 
Disse målingene legges inn på ResMeds 
nettbaserte Narval Easy-plattform (se kapitlet 
Nettbasert bestillingssystem).
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Du finner flere opplysninger i informasjonen fra produsenten/forhandleren av utstyret.

Velg Orthodontics-modus i CS IO 3D ACQUISITION-programvaren eller Scan-modus hvis du bruker 
CS Scanflow-programvaren. La programvaren veilede deg gjennom protokollen for skanning av begge 
tannbuene.

Sørg for å velge "Arch" (bue) -skanneprotokollen, deretter "Maxilla" (maxilla) og "Mandible" (mandibula), og 
klikk deretter på "Anti-snoring appliance" (antisnorkin skinne). La programvaren lede deg gjennom protokollen 
for skanning av begge buene.



 
Kontrollere skanningen

For de første tre pasientene kan du nyte godt av en direkte verifisering av skanningene for å sikre at 
du har utført prosessen på riktig måte, mens pasienten fortsatt sitter i stolen. Kontakt ResMed for å 
avtale et møte hvis du ønsker å benytte deg av denne tjenesten.

Hvis du ikke ønsker å benytte deg av ResMeds direkte diagnostiseringstjeneste, ber vi deg kontrollere 
skanningene omhyggelig før du sender dem til ResMed, og passe på at de ikke mangler data eller 
inneholder feil/artefakter. 
Vær spesielt oppmerksom på følgende når du kontrollerer skanningene:

•  Se etter at skanneområdet strekker seg  

Utfør etterbehandlingen og sjekk resultatet før du sender inn skanningen (menyen Tools (Verktøy) i 
kategorien Analyze (Analysere)). Ellers utføres etterbehandlingen automatisk når skanningen sendes 
inn, men da kan du ikke kontrollere resultatet. Det betyr at vi kan få et avtrykk som ikke er egnet.

Når du har verifisert skanningene, justerer du retningen og plasseringen dersom der er aktuelt. Du kan 
deretter hoppe over de siste trinnene av analysen og utformingen. Ikke legg til en modellbase.

Klikk på Done når du har verifisert skanningene. Vinduet for klargjøringskontroll vises.
Kontroller okklusjonsflaten, underskår og kantlinjen på 3D-skanningen. Hvis en av dem ikke er 
akseptabel, klikker du på Cancel to go back to scanning. Hvis alt er akseptabelt, klikker du på Check all.

1 cm utenfor gingival-marginen i alle retninger 
(minimum er 5 mm).

•  Sjekk definisjonen og fravær av hull i: 
– gingival-marginen 
– okklusjonsflatene 
– intradentale mellomrom 

•  Pass på at det ikke er noen deformering 
av overflater som kan skyldes overflødig 
spytt eller forekomst av høyt reflekterende 
materialer.

•  Se også etter at ikke noe bløtvev (lepper, kinn) 
eller fremmedlegemer (bittmateriale) er blitt 
skannet. 

•  Kontroller kjevenes relative posisjon, om de er skannet i sentral okklusjon eller med ønsket 
fremskytelse.

•   Sjekk okklusjonens relevans.

Du kan bruke programvaren for skanneren til å visualisere klaringen mellom okklusjonsflatene. Dette 
gjør at du kan finne ut om bittet du har registrert, er korrekt.

Enkelte feil, spesielt angående justering, er mer synlige når kjevene vises i en åpen stilling. 
 Korriger om nødvendig skanningen, eller skann pasienten på nytt. 

10 11

• Alternativ 2: Skanne i ønsket fremskytelse

Fremgangsmåten ligner den som er beskrevet i alternativ 1. Det kreves to bittregistreringer, én på hver 
side, rundt jekslene og premolarene. 
Uansett hvilken metode og hvilket materiale du bruker til å registrere bittet i fremskytelse, er 
det avgjørende at pasientens kjeve er stabil under skanningen. Materialet som brukes til 
bittregistreringen, vil ikke hindre skanneren i å registrere okklusjonen korrekt, forutsatt at det ikke 
dekker så mye av tennene at skanneren ikke klarer å registrere nok av dem. Skannerprogramvaren 
fjerner automatisk materialet fra den siste 3D-skanningen. 

Uansett hvilken metode du bruker, er det viktig å kontrollere skannekvaliteten for å være sikker på at 
kjeven ikke har beveget seg under eller mellom skanningene, for eksempel når spissen av skanneren 
ble ført inn i munnen.

Skannet bittregistrering Automatisk fjerning av bittmaterialet

For databehandling for hullfylling, velg alternativet "Fill Major Holes" (Fyll store 
hull). Pass deretter på at det ikke er tom plass og at resultatet er riktig.
For etterbehandling, ikke velg alternativet "Create 3D Printable Model" (Opprett 
3D-utskrivbar modell).



Skanningen ser grei ut ved første øyekast, men en grundigere gransking avdekker overlappingen som er uthevet i pseudo-
fargebildet til høyre.

Sende skanningen

•  Feilaktige skanninger knyttet til okklusjon

Ingen kontakt i sektor 2 og 3; okklusjonen bør skannes på nytt.

Send tilfellet og velg ResMed som mottaker eller registrert laboratorium.

Noter bestillings-ID-en som genereres automatisk av programvaren:
• For 3Shape er ID-formatet 12345_123456789012. 
• For Dentsply Sirona er formatet på den automatisk genererte ID-en 1234567.
•  For Carestream Dental er ID-en med formatet ABC-1234 angitt under pasientnavnet.
•  Bestillings-ID for Medit, bestående av syv tall eller flere, finner du i fanen "Order Box" 

(Bestillingsboks).

Dette nummeret er påkrevd i ResMeds nettbaserte bestillingssystem.

Bestillings-ID-en må noteres på bestillingsskjemaet slik at vi kan se at skanningen 
stemmer overens med den nettbaserte bestillingen. 
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Manglende informasjon om sektor 4 : gingiva-
skanningen er for kort, hvilket gjør det umulig for 
ResMed å plassere trekanten i DAK-fasen.

Utilstrekkelig skanning i bakre del.

• Ufullstendige skanninger

•  Manglende data i områder av interesse

Data mangler i området av interesse.

•  Overflatefeil 

Overflatefeil på fortann: skann på nytt.

Ufullstendig skanning som skyldes tilstedeværelse av 
en delvis protese: nedre kant av den delvise protesen 
er ikke avbildet.

Eksempel på en god skanning for bestilling av en Narval CC:

Eksempler på uakseptable skanninger for bestilling av en Narval CC:

Før du sender skanningene dine, klikk på "File for Order" (Fil for bestilling) og sjekk at boksene 
"Maxilla" (maxilla), "Mandible" (mandibula) og "Occlusion" (okklusjon) er krysset av.
Pass på at du ikke legger inn en bestilling uten skannedata.



Støtte
Ved spørsmål angående Narval CC eller Narval Easy-bestillingsplattformen kan du 
kontakte ResMeds kundestøtte på: narvalcc@resmed.com

Kontakt 3Shape-forhandleren/kontaktpersonen hvis du trenger støtte for 3Shape 
TRIOS-skanneren eller 3Shape Communicate-systemet. 

Hvis du trenger støtte for Dentsply Sirona-skanneren og -programvaren, kontakter du 
Dentsply Sirona-forhandleren/-kontaktpersonen.

Hvis du trenger støtte for Carestream Dental-skanneren og -programvaren, kontakter 
du Carestream Dental-forhandleren/-kontaktpersonen.

For støtte med Medit-skanneren eller Medit Link-systemet, vennligst kontakt din 
Medit-forhandler/kontakt. Du kan også henvise til Medits hjelpesenter.

Merk: Ikke send e-post til scans.narval@resmed.fr eller narval_noreply@resmed.eu, for de blir ikke lest.

Fullfør din nettbaserte bestilling
Når du er pålogget, har du tilgang til eksisterende bestillinger og kan legge inn nye. Det gjør du ved å 
klikke på Place order.

•   Fyll ut bestillingsskjemaet med de nødvendige opplysningene.

•   Pass på at pasientens etternavn og fornavn stemmer overens med dem du definerte for skanningen.

•   Pass på å velge Digitalt impressions i delen Impressions.

•   Velg skannermerket du bruker.

•   Angi bestillings-ID for kasuset ditt (se punktet Sende skanningen ovenfor).
Denne informasjonen er viktig for oss for å kunne knytte bestillingsskjemaet ditt til skanningen 
du har sendt i 3Shape Communicate, Sirona Connect, CS Connect eller Medit Link.

•   Last opp eventuelle dokumenter du trenger, i delen Files. 
Ikke legg ved skanningene, ettersom de allerede er sendt via 3Shape Communicate, Sirona Connect, 
CS Connect eller Medit Link.

Legg straks inn bestillingen i Narval Easy ettersom Narval-teamet ikke kan motta 
skanningene dine i CS Connect etter 14 dager.

•   Forhåndsvis og send skjemaet når det er fullført.
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Tilgang til Narval-Easy-plattformen
I tillegg til å sende skanningene dine til ResMed via IOS-plattformen må du registrere bestillingen i 
ResMeds nettbaserte bestillingssystem.

Du må ha påloggingsinformasjon fra ResMed for å koble deg til første gang. Den sendes som e-post 
(avsender narval_noreply@resmed.eu) sammen med en lenke du skal bruke for å angi et passord.

Når du har fått påloggingsinformasjonen, kan du starte nettleseren og gå til plattformen: 
https://Narval-easy.resmed.eu 
ResMed anbefaler at du bruker nettleserne Google Chrome eller Mozilla Firefox når du går til Narval Easy.

Prosess med dobbel autentisering
For å oppfylle europeiske personvernregler blir pasientopplysninger som er lastet opp i Narval Easy, 
lagret på en sikker måte. Du må bruke prosessen med dobbel autentisering for å kunne gå til plattformen.

Du må bruke e-postadressen din og passordet ditt hver gang du logger på (se bilde 1).  Du mottar 
umiddelbart en bekreftelseskode via e-post (narval_noreply@resmed.eu) som du kopierer og limer inn 
i det andre autentiseringsskjermbildet (se bilde 2). Denne e-posten kan havne i søppelpostmappen. 

Nettbasert bestillingssystem

Bilde 1: Første pålogging og passord Bilde 2: Andre autentisering: bekreftelseskode

 
Søvnapnéskinne
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