
Positive resultater fra europeiske evalueringer1,2

Narvals 100 % digitale metode er vurdert av to europeiske evalueringer som ble utført med 3Shape og Dentsply Sirona 
intraorale skannere1,2. Evalueringene ble utført hos 13 tannleger fra hele Europa og inkluderte spørreskjemaer for 
pasienttilfredshet fra 104 pasienter. Pasienter og tannleger uttrykte høy grad av tilfredshet med den digitale metoden. 

Enkel håndtering
98 % av tannlegene vurderte 
at skanneprosessen var 
praktisk eller svært praktisk2

Stor nøyaktighet
81 % av Narval-skinner laget 
av digitale avtrykk passet 
godt uten justeringer1

Høy tilfredshet
Mer enn 9 av 10 pasienter var 
fornøyd eller svært fornøyd 
med sin 100 % digitale Narval-
skinne1

98%

Pasientkomfort
92 % av pasientene syntes Narval-
skinnen var behagelig eller svært 
behagelig.

Bare 6 % opplevde en 
brekningsrefleks2

Bedre passform
61 % av Narval-skinnene laget 
av digitale avtrykk ble vurdert å 
passe bedre enn skinner laget 
av konvensjonelle avtrykk1 

Høy tilfredshet
92 % av tannlegene var fornøyd 
eller svært fornøyd med Narval-
skinner laget av digitale avtrykk1
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1   IOS europeisk kontrollert produktlansering (CPL/Sirona) – ResMeds interne rapport, data i fil (konfidensielt) 
– mai 2018 – kapitlene 5.2 (Oppsummering basert på 44 produserte IOS-skinner), 5.3 (Tilbakemeldinger fra 
pasienter og tannleger i form av 41 spørreskjemaer) og 7 (Kombinasjon med 3Shape CPL). 
Utdrag fra denne interne ResMed-rapporten:

   · I 92 % av tilfellene var tannlegen fornøyd eller svært fornøyd med skinnen (N = 40). 
   · I 61 % av tilfellene ble skinnen vurdert til å passe bedre enn andre skinner laget av fysiske avtrykk (N = 36)
   · 81 % av skinnene passet godt uten noen justering (N = 102)
   · 93 % av pasientene var fornøyd eller svært fornøyd med skinnen (N = 40)
   · 92 % av pasientene vurderte at skinnen var behagelig eller svært behagelig (N = 92).
2   IOS europeisk kontrollert produktlansering (CPL/3shape) – ResMeds interne rapport, data i fil (konfidensielt) 

– januar 2017 – kapitlene 4.2 (Oppsummering basert på 92 produserte IOS-skinner), 4.3 (Tilbakemeldinger fra 
pasienter og tannleger i form av 63 spørreskjemaer), Utdrag fra denne interne ResMed-rapporten: 
· I 98 % av tilfellene mente tannlegen at skanneprosessen var behagelig eller svært behagelig (N = 47) 
· En brekningsrefleks ble rapportert i 6 % av tilfellene (N = 53).

3   Vecchierini MF m.fl. 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  
Oppfølgingsresultater etter 3 til 6 måneder:  
· Suksessrate (reduksjon av utgangs-AHI ≥50 %) for Narval CC CAD/CAM MRD: 79 % (CI 95 %: 74–83 %) 
uavhengig av alvorlighetsgraden av den første OSAHS; for ikke-CAD/CAM MRD: 61 % (CI 95 %: 47–72 %) ; 
p=0.0031  
· Betydelig forbedring av livskvalitet: +24 % økning i Quebec-søvnspørreskjema (p<0.0001)

4   Appropriate level of biocompatibility demonstrated by tests based on indications in ISO 10993-1:2009. 
5   Data i fil, konfidensielt: Aldringstest og vurdering av materialsvekkelse for Narval.
6   Data i fil, konfidensielt: Datasimuleringsstudie av mekanisk styrke – skinnehalvdelene til Narval tåler 

kompresjonskrefter på over 500 N.

ResMed SAS
Parc Technologique de Lyon
292 allée Jacques Monod
69791 Saint-Priest Cedex Frankrike 

Narval CC er et varemerke som tilhører ResMed Paris SAS. Se www.resmed.com for andre steder i verden hvor ResMed er lokalisert.
© 2019 ResMed Ltd. 10111442  2019-10

ResMed.com/Dentists



ResMed.com/Dentists

Velg det digitale alternativet for dine 
individuelt tilpassede søvnapnéskinner 

Narval CC
Mandibular repositioning device

Ved å integrere intraoral skanning i den allerede datamaskinbaserte konstruksjons- og 
produksjonsprosessen (CAD/CAM) kan Narval CC nå produseres 100 % digitalt. 
Den digitale arbeidsflyten har som mål å gi et enda høyere kvalitetsnivå og service til tannleger 
på ResMed-skinnen til behandling av obstruktiv søvnapné (OSA) og snorking1.

*Fra IOS til CAD/CAM

 NARVAL: 100 % DIGITAL* 00 % RVA   TAL



 

ResMed har vært en pioner i Europa når det gjelder bruk 
av CAD/CAM med 3D-utskrift for å skape individuelt 
tilpassede søvnapnéskinner som passer pasientenes 
spesifikke munnanatomi.

Nå har vi tatt innovasjonen ett skritt videre ved å 
integrere digitale avtrykk i vår produksjonsprosess. 
Tannleger kan bruke en intraoral skanner fra 3Shape, 
Dentsply Sirona eller Carestream Dental for å bestille 
en Narval søvnapnéskinne. Den raske, effektive digitale 
arbeidsflyten sparer tid ved å eliminere behovet for 
gipsmodeller og sending av avtrykk i posten og ved å 
korte ned på produksjonsprosessen.

100 % digital: fra intraoral skanning til  
CAD/CAM-basert produksjon

CAM
(3D-utskrift)

Polering

Kvalitetssikring

CAD (design)

Arbeidsflyt for digitale avtrykk

Skann øvre og nedre tannbue 
og fortsett til bittregistrering

Send skanningene 
til ResMed via 
skannerplattformen 

Legg inn bestillingen på 
Narval Easy-plattformen

 

Ta konvensjonelle 
avtrykk

Send avtrykkene 
på e-post

Legg inn 
bestillingen

Gipsmodell

Skanning av modell

Arbeidsflyt for fysiske avtrykk



 

100 % digital: fra intraoral skanning til  
CAD/CAM-basert produksjon

100 % digital: Utnytt fordelene med IOS-
teknologien i din tannlegepraksis

Kortere gjennomløpstid
Motta Narval-skinnen i løpet av bare 

10 arbeidsdager!

Pålitelige skanninger
Digitale avtrykk eliminerer risikoen 

for at avtrykksmaterialet utvider seg 
under transport.

Tids-  og 
kostnadseffektivitet
Svært nøyaktig IOS for bedre 

tilpasning av skinnen1, noe som gjør 
at man til sammen bruker mindre tid 

på justering og i tannlegestolen. 

Forenklet logistikk
Effektiviser logistikken ved å eliminere 
behovet for å sende avtrykk i posten 

og arkivere fysiske modeller.

Bedre håndtering av 
pasientdata

Få når som helst tilgang til alle 
pasientskanningene på  

datamaskinen din.

Direkte hjelp fra 
ResMed

ResMed gir deg direkte hjelp for 
dine tre første kasus for å sikre at du 
får skanninger med god kvalitet før 

pasientene forlater stolen.
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IOS-teknologi innenfor dental søvnbehandling gir store fordeler for praksisen din:

 

Produksjonsprosessen for Narval-skinnen er kompatibel med intraorale skannere fra tre partnere:  
3Shape TRIOS®, Dentsply Sirona CEREC Omnicam og Carestream Dental CS3600.

IOS Intraoral skanning



100 % digital: Utnytt fordelene med 
Narval CAD/CAM-teknologien

I 2008 lanserte ResMed Narval-skinnen, verdens første søvnapnéskinne basert på CAD/CAM-teknologi Siden da har vi 
kontinuerlig fornyet og forbedret våre produksjons- og designteknikker. I en klinisk utprøving med flere sentre har det vist seg at 
Narval-skinner som er produsert med CAD/CAM-prosessen, er mer effektive når det gjelder å redusere søvnapné enn skinner 
som ikke er produsert med CAD/CAM-prosessen.3 Resultatet er en spesialtilpasset søvnapnéskinne som virkelig forbedrer 
pasientopplevelsen1 og livskvaliteten.3

Biokompatibel4

Narval-skinnen er laget av 
lasersintret biokompatibel 
polymer for å minimere 

risikoen for allergier. 

Slitestyrke
Skinnen er konstruert for å 
være sterk5 nok til bruk på 
pasienter med bruksisme.6

Lav vekt
CAM-produksjon minimerer 

volumet på skinnen og 
optimaliserer plassen for 

tungen.

Sporbar
Hver skinne har et unikt 
serienummer for å lette 

sporbarhet og oppfølging for 
pasienter.

CAM datamaskinassistert produksjon

Maksimal tilpasning
Mange ulike design som passer pasientenes 
spesifikke behov og anatomiske begrensninger.

Vedvarende nøyaktighet
Standardiserte prosesser og digital teknologi gir 
skinner av høy kvalitet.

Metode for smart retensjon
CAD-programvare beregner nøyaktig de individuelle 
retensjonskreftene og fordeler dem langs 
underskårsonene til pasienten, og unngår gommen og 
fortennene.

En virtuell artikulator
CAD-programvaren inkluderer en idealisert modell 
som simulerer kjevebevegelser basert på Quick 
Master B2 fra Fag (Frankrike).

CAD datamaskinassistert konstruksjon

I blått, sone brukt til retensjon

I grått, potensielt tilgjengelig sone for retensjon

Lasersintring på innsiden av 3D-printeren


