
 

 

 

Ordersedel för Narval CC
™ 

 
 

Patient information / Informations patient 

Efternamn______________________________________________________________________________________________________________    Förnamn ___________________________________________________________________________ 

Nom                                                                                                                                                              Prénom 

 Denna patient har en Narval CC
TM

 sedan tidigare         Ålder  _________________________________    Personnummer _________________________________________________________________     
      Ce patient a déjà été équipé d’une Narval CC

TM                                  
Age                                                       ID # 

 

Obligatorisk information / Informations à fournir obligatoirement  

BETTREGISTRERING MED ÖNSKAD PROTRUSION 

 Bettregistrering i önskad protrusion medsänds   
      Mordu en propulsion souhaitée 

OCH 

 Optimera den vertikala dimensionen (ResMed rekommenderat val) 
Veuillez optimiser la dimension verticale  

ELLER  

 Återge den vertikala dimensionen enligt bettregistreringen  

Veuillez reproduire la dimension verticale fournie par le mordu 

MÅTT I MAXIMAL PROTRUSION 

 Underkäkens framskjutning 11 till 41:  _______________ mm                                              

från endläge till endläge, i maximal protrusion 

Distance entre les incisives maxillaires et mandibulaires 
    

 Mittlinje deviation : _______________  mm  
i maximal protrusion 

 Déviation des milieux inter-incisifs 

 Bettregistrering i centralocclusion vid speciella occlusionsförhållanden 
Mordu en occlusion d’intercuspidie maximale en cas d’occlusion particulière 

 

Speciella dentala förhållanden att ta i beaktande  / Particularités dentaires à nous signaler 

 Tänder att skydda: ____________________________ 

       Dents à protéger  

 Avbrutna tänder: _________________________________________ 

       Dents cassées 
 Over-denture i underkäken                  

       Prothèse inférieure sur implant 

 Framtida planerad protetik (implantat/kronor) på tand # : __________________________________________________________________   

Restauration dentaire (implant/couronne) prévue sur dents N°: 

 Finns partiell protes                                       

(se instruktioner angående avtryckstagning) 
Présence de stellite(s) 

        Annat : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________   
Autre 

Designval / Préférences de design  

Ni kan välja design på Antiapnéskenan för övre respektive undre skenan. Om inget designval anges kommer ResMed att välja ”FACIALT BAND” om inte 

tändernas utseende kräver en annan design. Vänligen notera att Narval CC inte retinerar med de anteriora tänderna, undantaget om du väljer Incisalt 

heltäckande eller Palatinalt/Lingualt band med cap eller Facialt band med cap för vilka du kan markera ”Kontakt med de anteriora tänderna” (detta kommer 

att appliceras på både den övre och undre skenan) 
  

Facialt band  Facialt band  
med cap 

Incisalt heltäckande Palatinalt / Lingualt band 
med cap 

 Palatinalt / Lingualt band 
 

 

 

   

 

 

 Övre/ Haut  

 Undre / Bas 

   Övre/ Haut 

 Undre / Bas  

 Övre/ Haut 

 Undre / Bas  
 Övre/ Haut  

 Undre / Bas 

   Övre/ Haut  

 Undre / Bas 

    Kontakt med de anteriora tänderna (detta val kommer att appliceras på både den övre och undre skenan) 
/ Contact incisif 

 
 

 Inkludera alla molarer                            
Je souhaite inclure toutes les molaires 

  Kontakta mig om mina specifikationer inte kan uppfyllas 
       Je souhaite être contacté si mes préférences ne peuvent être respectées 

  Gör slitsar för elastic band 
      Je souhaite des encoches pour élastiques 

  

Tandläkarens signatur                                                                                       Leveranstid:3 veckor efter ankomst hos ResMed SAS 
 

Tandläkarens namn: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Nom du dentiste 

Leveransadress : _______________________________________________________________________________________________________________ 

Adresse de livraison 
  __ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Land : ______________________________________________________________________________________________________ Tel : __________________________________________________________ 

Pays 

Email : __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

  
Datum ________ /________ / ________           Signatur 
  

 

Stämpel         

Endast för DLP 
Usage DLP 

Endast för internt bruk 
Usage interne 

Reçu le : N° Série 

Namn :  VIRTUELL 

FTP order # :  

Datum : 

DEP Chèq Poste TNT Plâtre PE GG Mordu  

         

För att beställningen ska kunna genomföras, följ instruktionerna och fyll i all begärd information 

  

Vänster 
 patient  

Gauche patient 


Höger  
patient  

Droite patient 

SWEDEN 

ELLER 



 

 

Beställningsinstruktioner för Narval CC
™

 

1. Genom att underteckna denna ordersedel, bekräftar du att patienten är lämplig för MRD behandling. 

Innan patienter förses med Narval CC, bör eventuella hinder i deras anamnes undersökas såsom andningsstörningar, astma och andningsproblem 

och remittera dem till en lämplig vårdgivare. 
 

Antiapnéskenan är kontraindikerad för patienter 

som:  

- Har Central sömnapné  

- Allvarlig andningsstörning (annan än OSA)  

- Har lösa tänder eller allvarlig Parodontal 

sjukdom  

- Är under 18 år  

- Är helt tandlös  

- Har hel underkäksprotes (inte en 

täckprotes)  

- Har korta tänder, otillräckliga underskär 

för att retinera Antiapnéskenan 

Det är nödvändigt att utföra en dental-, parodental-, protetisk- och käkledsundersökning. 

Följande dentala problem måste behandlas av patientens ordinarie tandläkare före 

behandling med antiapnéskena:   

- Parodontala sjukdomar  

- Cystor och munsår  

- Tandextractioner  

- Protetik typ kronor och broar  

- Ortodonti  

- Käkledssmärta måste fortsatt bedömas av patientens behandlande läkare likväl som 

andra käkledsbesvär. 

 
Specialist/sömntandläkare bör kontrollera om tändernas (naturliga eller implantat) 
retention och morfologi är tillräckliga för MRD behandling utan betydande bieffekter. 

2. När du skickar denna ordersedel, bekräftar du att du har lämnat följande uppgifter 

A - Bettregistrering eller mått 

BETTREGISTRERING: 

- Tillhandahåll en bettregistrering i önskad protrusion med en vaxbitning eller en bettregistrering med George Gauge eller med en 

registrering av annan sort. Om ni använder vax, vänligen tänk på att vax lätt deformeras och behöver extra omtanke vid transport. 

- Ni kan be ResMed återge den registrerade vertikala dimensionen i bettregistreringen genom att kryssa för rutan "återge den vertikala 

dimensionen". I detta fall ska bettregistreringen vara åtminstone 4 mm tjock. Om en signifikant justering av den vertikala dimensionen är 

nödvändig (en ytterligare öppning med 2° som motsvarar ungefär 3mm), blir ni kontaktad före produktionsstart. 

- ResMed kan optimera den vertikala dimensionen för att försäkra att ingen posterior kontakt vid framflyttning sker. Om du föredrar detta 

val, vänligen kryssa i "optimera den vertikala dimensionen". 

MÅTT: 

- Mät avståndet mellan överkäkens (11) och underkäkens (41) framtänder i mm, från RP till maximal protrusion . 

- Om nödvändigt, visa riktning och avstånd vid mittlinje deviation i det maximala protrusionsläget. 

- Överväg en bettregistrering, valfritt material, i centralocclusionsläge om speciell och/eller instabilt occlusionsläge finns 

- Initialt protrusionsläge kommer att sättas på ca 60% av det maximala protrusionsläget. 

- Vertikal dimension kommer att minimeras för att försäkra om att ingen posterior kontakt sker under framskjutning. 

B - Avtryck och/eller gipsmodeller 

AVTRYCK:  

- Det valda avtrycksmaterialet ska inte kunna bli påverkat under transport (silikoner är att föredra under långa transporter eller över 

veckoslut och alginat bör endast användas för kortare avstånd). 

- Vi behöver full återgivning av gingiva och posteriort om molarområdet. Avtryck måste tas med proteser på plats (om det finns) och måste 

visa botten på Sulcus runt hela tandbågarna. 

- I fall där patienten använder partial protes under natten, vänligen ta avtryck med protesen på plats. I fall där patienten inte använder 

protesen nattetid, försäkra er om att det kvarvarande restbettet är tillräckligt för att retinera.Vid tveksamma fall, vänligen kontakta ditt 

ResMed laboratorium. 

MODELLER:  

- Använd ENBART ett typ 4 material med hög styrka som kan scannas av CAD/CAM system (matt och ljus färg är att föredra) 

med låg expansion för kron och bro som ger en slät, hård och exakt yta. 

- Se till att det inte finns några bubblor/blåsor på tandytan eller tandköttskanten och att modellerna är mindre än 6 månader 

gamla 

3. Skicka beställningen till ditt lokala ResMed-godkända dentallaboratorium. Mer information kan ni få från er  

kontaktperson på ResMed    

Fyll i er ordersedel och skicka det 

tillsammans med: 

 Desinficerad bettregistrering och/eller 

mått 

 Desinficerade avtryck eller modeller 

Adress till Ert dentallaboratorium (godkänt av ResMed):  
 

Virtuell Dental Teknik  

Flygfältsgatan 16, BOX 2017  

128 21 SKARPNÄCK - SWEDEN  

Kontakt: Panos Letsios / Patrik Bylund  

Tel: +46 (0)8 640 44 55 

info@virtuelldental.se  

Er ResMed Kontakt 

ResMed Sweden AB  

Kontakt : Roine Joensson 

Tel: +46 8 477 10 12  

Mob: +46 721 879740  

E-Mail: Roine.Joensson@resmed.dk  

www.resmed.se  

Datasekretess: Persondata om patienten och tandläkaren behandlas i syfte för framställning av Antiapnéskena. Tandläkaren är dataansvarig för överensstämmande med 
tillämplig dataskyddslag. ResMed har rollen som datahanterare och hanterar persondata på tandläkarens vägnar. På begäran har patienten rätt att tillgodogöra, korrigera och 
ta bort persondata genom att kontakta sin behandlande läkare (tandläkare). 

 Tillverkad och distribuerad av: ResMed SAS Parc Technologique de Lyon, 292 allée Jacques Monod, 69791 Saint-Priest Cedex, France    LF-R2-18 SWE VIRTUELL DTP00176v2.0  
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