
NarvalCC™: Protokoll for bleking

Denne protokollen1 gjør at du kan foreslå 
bleking av NarvalCC-skinnen til alle pasienter 
som klager over vedvarende uestetiske2 
flekker som over tid dannes på skinnen.
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Hvorfor får en NarvalCC-skinne flekker eller blir 
misfarget?
Over tid kan normal bruk av en NarvalCC-skinne føre til misfarging eller flekker. 
Dette kan forverres av: 
• pasienters dårlige oppfølging av bruksanvisningen for NarvalCC
• pasienters utilstrekkelige oppmerksomhet på munnhygiene 
• syrlig spytt
• forekomst av amalgamfyllinger
• bruk av visse medisiner og legemidler 

Når kan du foreslå bleking av NarvalCC-skinnen for 
pasientene dine?
Bleking tar cirka 30 minutter å utføre og kan gjennomføres i løpet av en normal konsultasjon. Denne 
tjenesten kan utføres sporadisk hvis pasienten ber om det, eller jevnlig under oppfølgingstimer (f.eks. 
hver 6. måned). 

Hvordan fungerer det?
Metoden innebærer å legge NarvalCC-skinnen i en 
glassbeholder som senkes ned i et ultralyd-rensebad. Den 
kombinerer den mekaniske virkningen av ultralyd med den 
smussfjernende virkningen av en proteserens. 

Tekniske krav til rensebad med ultralyd 
Du kan bruke et hvilket som helst ultralydbad for gjennomføring av denne protokollen, så lenge 
de tekniske egenskapene nedenfor er til stede. Vær oppmerksom på at utstyr med andre tekniske 
egenskaper (f.eks. en annen frekvens, sterkere strøm eller høyere temperatur) kan ha uheldige 
virkninger på NarvalCC-skinnen. 

• Ultralydfrekvens: 37 til 42 KHz. 

•  Tankkapasitet:  cirka.0,8 til 1,5 l 

•  Strøm: maks. 30 W/l (anbefalt minimum 
15 W/l), unntatt strømforbruk til eventuelt 
oppvarmingssystem. 

•  Termostat: Temperaturen på rensebadet må 
ikke overstige 40 °C / 104 °F (rensingen er 
mer effektiv ved 35 °C / 95 °F; ultralyden øker 
temperaturen på rensebadet noe). 

•  Tid: anbefalt rensesyklus er 20 minutter. 
Skyllesyklusen må vare i minst 5 minutter. 

Denne protokollen for bleking erstatter ikke rengjøringsinstruksjonen i bruksanvisningen for NarvalCC, 
som brukerne selv må følge. 
Hvis en Narval CC-skinne har fått flekker eller er blitt misfarget allerede etter 6 måneders bruk, må du 
kontrollere om pasienten følger bruksanvisningen for NarvalCC.
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Før du starter
•  Sjekk at pasienten ikke er allergisk mot proteserensen du har tenkt å bruke. Bruk om mulig det samme 

produktet som pasienten bruker til vanlig. Les alltid bruksanvisningen på proteserensen omhyggelig, 
respekter alle forholdsregler, advarsler, kontraindikasjoner og annen sikkerhetsinformasjon.

•  Bruk alltid mellombeholdere for å unngå å forurense tanken med ultralyd-rensebadet. Disse beholderne 
må steriliseres i autoklav og kontrolleres for skader (sprekker osv.) før bruk.

•  Klargjør en engangsbørste eller pasientens egen protesebørste til skyllingen (se trinn 4 nedenfor).

• Bruk egnet personlig verneutstyr (hansker, laboratoriefrakk osv.).

 Fyll ultralyd-rensetanken med vann av drikkevannskvalitet. Vannivået må være høyt nok til å garantere en god 
spredning av ultralyden uten fare for at det renner over i mellombeholderne.  

Varm opp badet hvis det er aktuelt. 

Fjern lenkearmene fra NarvalCC-skinnen og legg skinnehalvdelene i en ren mellombeholder (f.eks. et beger-
glass). Fyll beholderen med vann av drikkevannskvalitet og tilsett deretter en antibakteriell proteserens. Kon-

troller at skinnehalvdelene er helt dekket av vann, men pass også på å unngå at det renner over i ultralyd-rensebadet.

Sett mellombeholderen i ultralyd-rensetanken.  
Kjør en rensesyklus på 20 minutter3.

Skyll skinnehalvdelene grundig under rennende vann av drikkevannskvalitet, og børst dem med en 
protesebørste. Vær særlig omhyggelig med områder med flekker. 

Legg skinnehalvdelene tilbake i en ren beholder fylt med vann av drikkevannskvalitet  
og kjør en skyllesyklus i ultralydrensetanken i minst 5 minutter.

Tørk skinnehalvdelene med et rent håndkle eller en papirserviett.
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Produsert og distribuert av: ResMed SAS – Parc Technologique de Lyon – 292 allée Jacques Monod 69791 Saint-Priest Cedex, Frankrike.
NarvalCC er et varemerke som tilhører ResMed SAS. Se ResMed.com for andre steder i verden der ResMed er lokalisert. © 2017 ResMed Ltd. 
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1 Sammendrag av valideringsrapport og instruksjoner for fjerning av flekker, interne ResMed-data: C243143 
2 Forekomst av misfarging på NarvalCC-skinnen har ingen betydning for behandlingen.
3 Ved uttalt misfarging og flere tydelige flekker kan rengjøringssyklusen forlenges (inntil 1 time). Øvrige tiltak forblir uendret. 

Kontakt ResMeds kundestøtte på narvalcc@resmed.com hvis du har spørsmål om 
NarvalCC.

Etter fullført protokoll
•  Våre valideringstester identifiserte intet tap av retensjon etter at protokoll for bleking var gjennomført. 

Som en forholdsregel anbefaler vi imidlertid at du systematisk kontrollerer passformen til begge 
skinnehalvdeler på pasientens tenner hver gang den følges. Følg instruksjonene i veiledningen 
Dental Practitioner Guide hvis det må foretas justeringer. 

•  Sett sammen NarvalCC-skinnen igjen med nye lenkearmer. Registrer partinummeret på de nye 
lenkearmene i pasientjournalen.

•  Steriliser skylle- og rensebeholderne i en autoklav før de brukes på nytt, og foreta en fullstendig 
desinfisering av utstyret du har brukt. 

•  Du kan gjenta protokollen for bleking hvis det oppnådde resultatet ikke er tilfredsstillende. Vær 
oppmerksom på at effekten av rensingen vil avhenge av hvor uren skinnen er i utgangspunktet. Selv 
etter en 1-times rensing kan enkelte flekker sitte igjen.


