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Designveiledning for Narval CC

5 design
Nye alternativer for kontakt med fortennene
Mange kombinasjoner

Narval CC
Søvnapnéskinne

NYHET

Bruk vårt nye bestillingsskjema nå!



ResMed er innforstått med at komfort og livskvalitet er avgjørende for å sikre pasient-compliance. Narval CC er blitt 
designet for å gi hensiktsmessig behandling som i stor grad kan aksepteres av pasienter med obstruktiv søvnapné (OSA).1 
Den er nå tilgjengelig med nye designalternativer. 

Da Narval CC ble utviklet av Ludovic Baratier i 2002, var det med sikte på å finne en løsning på noe som var et problem for mange 
MRD-brukere: Hvordan unngå ubehag og smerter i fortennene etter en hel natt med søvnapnéskinne? 

Narval CC gjorde det mulig ved hjelp av skinnehalvdeler som forebygger retensjon på fortennene. Dette unike designet er basert på 
en kombinasjon av traksjonsbasert artikulering og bruk av DAK/DAP-teknologi. I dag bekrefter de nyeste kliniske dataene at Narval 
CC gir en høy grad av pasienttilfredshet og compliance over tid.2

Fem forskjellige design er tilgjengelige, og samtlige unngår retensjon på fortennene. De dekker en rekke pasientbehov og 
anatomiske begrensninger, ettersom båndenes utforming spiller en sentral rolle for enhetens passform, komfort og retensjon.

Narval CC kommer nå med et nytt alternativ: 3 av de 5 designene er også tilgjengelige med kontakt på for- og baksiden av tennene. 
Dette alternativet kan brukes på tilfeller med svært lav retensjon, ettersom det øker kontakten med tennenes overflate. Det kan også 
bidra til å holde fortennene på plass i skinnene – i 86 % av tilfellene som inngikk i en europeisk kontrollert produktlansering, valgte 
tannleger med søvnkompetanse dette designalternativet for å forebygge bevegelse av tennene ved bruk av søvnapnéskinne.3

Uansett hvilket design du velger, med eller uten kontakt, tar ikke Narval CC retensjon fra fortennene.  
Les designveiledningen for Narval CC nedenfor for å få hjelp til å velge det beste designet for pasientene dine, og bruk 
deretter vårt nye bestillingsskjema. 

1    Vecchierini MF mfl. A custom-made mandibular repositioning device for obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome: the ORCADES study. Sleep Med. 2016 Mar 19: 131-40. Doi: 10.2016.
2    Attali V mfl. (for forskere av Orcades -studien). Two year follow-up results of ORCADES study: Long-term mandibular repositioning device (MRD) therapy in patients treated for obstructive sleep apnea (OSA). 
      European Respiratory Journal. 2016 September 01; Volume 48, issue suppl 60.
3    Anterior contact European Controlled Product launch (CPL). Intern ResMed-rapport, data på fil (konfidensielt) – september 2017 – 86 % av tannlegene med søvnkompetanse, valgte alternativet for kontakt med fortennene for å forebygge  
      MRD-relatert bevegelse av tennene.

Vår filosofi: gjøre alle våre enheter komfortable



Tannmorfologi Særskilt fokus

Lav retensjon 
Hjørnetenner og 
jeksler (kort eller 
ingen underskår)

Hjørnetenner som 
er proklinerte eller 
har høy retensjon

Retroklinerte 
hjørnetenner Stort overbitt Stort vertikalt 

overbitt
Leppebånd nær 

gingival-marginer
Redusere tungens 
trykk mot hjørne-

tenner
Maksimere plass 

til tungen
Holde fortennene 

på plass3
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Fasialt bånd • • • •
Fasialt dekke  
med incisal  
støtte • • •
Fullt  
incisivdekke • •
Lingualt dekke  
med incisal  
støtte • • • •
Lingualt dekke • • • •
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Fasialt dekke med  
incisal støtte • – • • •
Fullt incisivdekke • – – • •
Lingualt dekke  
med incisal støtte • • – • •

Hver enkelt pasient kan nyte godt av et av de 5 tilgjengelige designene. Disse kan brukes uavhengig av hverandre på nedre og  
øvre skinnehalvdel. 

Hvis det ikke er angitt et design på bestillingsskjemaet, vil ResMed velge design for deg og prioritere et fasialt bånd uten kontakt,  
med mindre pasientens tannmorfologi tilsier noe annet.

Vårt mål: hjelpe deg å velge riktig Narval CC-design

•: anbefalt
 – : ikke relevant
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