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Valitse yksilöllisten uniapneakiskojen 
digitaalinen vaihtoehto 

Narval CC
Mandibular repositioning device

Intraoraalisen skannauksen integroiminen tietokoneavusteiseen 
suunnitteluun ja valmistukseen (CAD/CAM) tekee Narval CC:n 
valmistusprosessista sataprosenttisesti digitaalisen. Digitaalisen 
työnkulun ansiosta obstruktiivisen uniapnean ja kuorsauksen hoitoon 
tarkoitetun ResMedin Narval-kiskon valmistus on hammaslääkäreille 
laadultaan ja palvelultaan entistä parempaa1.

*Intraoraaliskannauksesta CAD/CAM-valmistukseen

 00 % RVA   TA NARVAL: 100 % DIGITAALINEN*



 

ResMed otti ensimmäisenä Euroopassa käyttöön  
CAD/CAM-tekniikan ja 3D-tulostuksen laadukkaiden, 
potilaiden suun anatomiaan yksilöllisesti sopivien 
uniapneakiskojen valmistuksessa.

Nyt olemme vieneet innovaation vielä askeleen 
pidemmälle integroimalla digitaaliset jäljennökset 
valmistusprosessin osaksi. Hammaslääkärit voivat 
käyttää intraoraalista 3Shape- tai Dentsply Sirona 
-skanneria Narval-uniapneakiskon tilaamiseen. Nopea 
ja tehokas digitaalinen työnkulku säästää aikaa ja 
nopeuttaa valmistusprosessia, kun kipsimallien valmistus 
ja jäljennösten postissa lähettäminen jää pois.
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100 % digitaalinen: intraoraaliskannauksesta  
CAD/CAM-valmistukseen

100 % digitaalinen: hyödynnä  
IOS-teknologiaa uniapnean hoidossa

Nopeampi  
toimitus

Saat Narval-kiskon jo 10 työpäivässä!

Luotettavat  
skannaukset

Perinteisissä jäljennöksissä 
kuljetuksen aikana esiintyvää 

materiaalin laajenemisvaaraa ei ole 
digitaalisissa jäljennöksissä.

Ajankäytön  
kustannusten tehokkuus

Erittäin tarkka intraoraaliskannaus 
helpottaa kiskon sovitusta1, jolloin 
säätäminen ja vastaanottokäynnit 

vievät vähemmän aikaa. 

Vaivaton  
logistiikka

Logistiikka helpottuu, kun jäljennöksiä 
ei tarvitse postittaa eikä fyysisiä 

malleja säilyttää.

Potilastietojen hallinnan 
helpottuminen

Potilaan skannaukset ovat aina 
käytettävissäsi tietokoneeltasi.

ResMedin reaaliaikainen 
laaduntarkistuspalvelu

ResMed antaa reaaliaikaista 
tukea kolmella ensimmäisellä 
skannauskerralla ja varmistaa 

skannausten laadun, ennen kuin 
potilas nousee potilastuolista.
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TYÖPÄIVÄÄ

IOS-teknologiasta on merkittävää käytännön hyötyä uniapnean hoidossa:

 

Narval-kiskon valmistusprosessissa voidaan käyttää kahta 
intraoraaliskanneria: 
3Shape TRIOS ja Dentsply Sirona CEREC Omnicam.

IOS Intraoraaliskannaus



100 % digitaalinen: Hyödynnä  
Narvalin CAD/CAM-teknologiaa

Kun ResMed toi Narval-kiskon markkinoille vuonna 2008, Narval oli ensimmäinen CAD/CAM-valmisteinen uniapnean hoitoon 
tarkoitettu kisko maailmassa. ResMed on jatkanut valmistus- ja suunnitteluprosessinsa kehittämistä ja uudistamista tämän 
jälkeenkin. Kliinisessä monikeskustutkimuksessa CAD/CAM-prosessilla tuotettujen Narval-kiskojen todettiin olevan tehokkaampia 
uniapnean vähentämisessä kuin muulla tekniikalla valmistetut Narval-kiskot.3 Yksilöllisesti valmistettu uniapneakisko paransi 
aidosti potilaan hoitokokemusta1 ja elämänlaatua.3

Bioyhteensopiva4

Narval-kisko valmistetaan 
lasersintratusta 

bioyhteensopivasta 
polymeeristä, jonka 

allergiariski on 
mahdollisimman pieni. 

Kestävä

Kisko on riittävän kestävä ja 
vahva5 myös potilaille, joilla 

esiintyy bruksismia.6

Kevyt
CAM-valmistuksen ansiosta 

kisko on pieni ja kevyt, ja 
kielelle jää paljon tilaa.

Jäljitettävä
Laitteen yksilöllisen 

sarjanumeron ansiosta 
potilaan jäljittäminen ja 
seuranta on vaivatonta.

CAM Tietokoneavusteinen valmistus

Yksilöllisesti mukautettava
Erilaisia kiskomalleja potilaan yksilöllisiin tarpeisiin ja 
hammasanatomioihin.

Aina yhtä tarkka
Standardoidut prosessit ja digitaalinen tekniikka 
varmistavat kiskon korkean laadun.

Älykäs retention suunnittelutekniikka
CAD-ohjelmisto laskee tarkasti potilaalle tarvittavan 
retentiovoiman ja jakaa retention kiinnitysalueisiin 
välttäen ikenien ja etuhampaiden aluetta.

Virtuaalinen artikulaattori
CAD-suunnitteluun sisältyy ranskalaisen Fag Dentaire 
-yhtiön Quick Master B2 -tuotteeseen perustuva 
artikulaattori, jolla simuloidaan leuan liikkeitä.

CAD Tietokoneavusteinen suunnittelu

Sininen alue on retentioon käytetty alue
Harmaa alue on mahdollinen retentioon käytettävä alue

3D-tulostus ja lasersintraus



Positiivisia tuloksia eurooppalaisista arvioinneista1,2

Narvalin sataprosenttisesti digitaalisesta valmistusprosessista on tehty Euroopassa kaksi arviota käyttämällä intraoraalisia  
3Shape- ja Dentsply Sirona -skannereita1,2. Arviointiin osallistui 13 hammaslääkäriä Euroopan eri maista, ja tyytyväisyyskyselyn  
täytti 104 potilasta. Potilaat ja hammaslääkärit olivat erittäin tyytyväisiä digitaaliseen prosessiin. 

Helppo käsittely
Hammaslääkäreistä 98 % 
piti skannausmenettelyä 
kätevänä tai erittäin kätevänä2

Suuri tarkkuus
Digitaalisista jäljennöksistä 
tehtyjen Narval-
kiskojen sovitus onnistui 
81 prosentissa tapauksista 
ilman kiskon säätämistä1

Korkea tyytyväisyys
Enemmän kuin yhdeksän 
kymmenestä potilaasta 
oli tyytyväinen tai erittäin 
tyytyväinen sataprosenttisen 
digitaalisesti valmistettuun 
Narval-kiskoonsa1

98%

Mukavuus
Potilaista 92 % arvioi Narval-kiskon 
mukavaksi tai erittäin mukavaksi1

Vain 6 prosentilla esiintyi 
yökkäysrefleksiä2

Parempi istuvuus
Digitaalisista jäljennöksistä 
tehdyistä Narval-kiskoista 61 % 
istui perinteisten jäljennösten 
pohjalta tehtyjä kiskoja 
paremmin1 

Korkea tyytyväisyys
92 % hammaslääkäreistä oli 
tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä 
digitaalisista jäljennöksistä 
tehtyihin Narval-kiskoihin1

EDUT HAMMASLÄÄKÄREILLE
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92%

EDUT POTILAILLE
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1  IOS European Controlled Product Launch (CPL/Sirona) – ResMedin sisäinen raportti, tiedostomuodossa olevat 
luottamukselliset tiedot – toukokuu 2018 – luku 5.2 (Summary from 44 manufactured IOS MRD) 5.3 (Patients and 
practitioners feedback from 41 questionnaires) ja 7 (Combination with the 3Shape CPL). 
Otteita kyseisestä ResMedin sisäisestä raportista:

   · Hammaslääkäri oli kiskoon tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen 92 prosentissa tapauksista (N = 40). 
   · Kiskoja pidettiin istuvuudeltaan fyysisten jäljennösten pohjalta tehtyjä parempana 61 prosentissa tapauksista 

(N = 36)
   · Kiskoista 81 % istui hyvin ilman säätämistä (N = 102)
   · Potilaista 93 % oli kiskoonsa tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä (N = 40)
   · Potilaista 92 % arvioi kiskonsa mukavaksi tai erittäin mukavaksi (N = 92).
2  IOS European Controlled Product Launch (CPL/3Shape) – ResMedin sisäinen raportti, tiedostomuodossa olevat 

luottamukselliset tiedot – tammikuu 2017 – luku 4.2 (Summary from 92 manufactured IOS MRD) ja 4.3 (Patients 
and practitioners feedback from 63 questionnaires). Otteita kyseisestä ResMedin sisäisestä raportista: 
· Hammaslääkärit pitivät skannausprosessia kätevänä tai erittäin kätevänä 98 prosentissa tapauksia (N = 47)

· Yökkäysrefleksiä raportoitiin 6 prosentissa tapauksia (N = 53).

3 Vecchierini MF et al. A custom-made mandibular repositioning device for obstructive sleep apnoea-
hypopnoea syndrome: the ORCADES study. Sleep Med. 2016 Mar;19:131-40. doi: 10.1016  3–6 kuukauden 
seurantatutkimuksen tulokset:  
· Narval CC CAD/CAM -uniapneakiskon onnistumisprosentti (lähtötason AHI-arvon ≥ 50 %:n lasku): 79 % (CI 
95 %: 74–83 %) riippumatta obstruktiivisen uniapnea-hypopnean alkuvaiheen vakavuudesta; muu kuin CAD/
CAM-uniapneakisko: 61 % (CI 95 %: 47–72 %) ; p = 0,0031

· Huomattava elämänlaadun paraneminen: +24 prosentin koheneminen Quebec-unikyselyssä (p < 0,0001)
4   Riittävä bioyhteensopivuus on osoitettu testeillä, jotka perustuvat standardissa ISO 10993-1:2009 mainittuihin 

testausaiheisiin.
5   Tiedostomuodossa olevat luottamukselliset tiedot: Narval aging test and material degradation assessment.
6   Tiedostomuodossa olevat luottamukselliset tiedot: Computer mechanical strength simulation study – Narval 

splints are able to withstand compression forces superior to 500N
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