
Ordersedel för Narval CC™

Tänder att skydda:   Avbrutna tänder:  Komplett undre protes mekaniskt bibehållen (t.ex. genom implantat)
 Dents à protéger Dents cassées Prothèse totale inférieure retenue mécaniquement

Framtida planerad protetik (implantat/kronor) på tand #:    Komplett övre protes
 Restauration dentaire (implant/couronne) prévue sur dents N° Prothèse totale supérieure

Annat:    Finns partiell protes (se instruktioner angående avtryckstagning)
 Autre Présence de prothèse (s) partielle(s) amovible(s)

SPECIELLA DENTALA FÖRHÅLLANDEN ATT TA I BEAKTANDE / PARTICULARITÉS DENTAIRES À NOUS SIGNALER

TANDLÄKARENS NAMNTECKNING & LEVERANSTID: 15 ARBETSDAGAR EFTER ANKOMST HOS RESMED SAS

SUEDE

ELLER

Efternamn / Nom  Förnamn / Prénom  

Efternamn / Nom  Förnamn / Prénom  

PATIENT INFORMATION / INFORMATIONS PATIENT

REMITTERANDE SÖMNSPECIALISTS NAMN / MEDECIN SPECIALISTE DU SOMMEIL

Patienten omfattas av det allmänna försäkringssystemet / Sömnapnéindikation 
Remboursé / indication SAOS

Patienten omfattas INTE av det allmänna försäkringssystemet / 
Snarkningsindikation Non remboursé / indication ronflement

FÖRNYELSE: Denna patient har tidigare behandlats med Narval CC™ / Renouvellement 
I detta fall tillverkar vi en ny Antiapnéskena baserat på information i denna ordersedel. Vänligen tillse att ordersedeln är komplett ifylld med uppgifter om önskad protrusionsinställning och önskad skendesign.

BETTREGISTRERING MED ÖNSKAD PROTRUSION / Mordu en prop souhaitée

Vid leverans kommer Narval CC att vara justerad enligt bettregistrering med önskad protrusion

Reducera den vertikala dimension maximalt (av ResMed rekommenderat alternativ)   
Reduire la DV 
För att uppnå adekvat design av skenan kommer vi att reducera den till ett minimum 
av 4 mm  

ELLER

Reproducera den vertikala dimension som registrerats i avtrycket 
Reproduire la DV 
Minst 4 mm behövs för att uppnå adekvat design av skenan

MÅTT I MAXIMAL PROTRUSION / Mesures en prop max

Vid leverans kommer Narval CC att vara justerad till 60% av maximal protrusion

Underkäkens framskjutning 11 till 41:                                 mm  
från ändläge till ändläge, i maximal protrusion 
Distance entre les incisives maxillaires et mandibulaires

Mittlinje deviation:                                 mm  
i maximal protrusion 
Déviation des milieux inter-incisifs

Vid specifik ocklusion: Bettregistrering vid centrisk ocklusion 
Mordu en OIM

I händelse av förnyelse: Du kan välja en definierad Narval CC protrusionsinställning:                     
              %  av maximal protrusion En cas de renouvellement, % de la prop max à réaliser 

PROTRUSIONSINSTÄLLNING / RÉGLAGE DE LA PROPULSION

ELLER

 
Höger patient 

Droite

 
Vänster patient 

Gauche

DESIGNVAL / PRÉFÉRENCES DE DESIGN 

Inte tillgänglig Inte tillgänglig

Utan  
anterior 
kontakt

Med  
anterior  
kontakt

FACIALT BAND 
Retinerade tänder

FACIALT BAND MED CAP 
Retroklinerade tänder

INCISALT HELTÄCKANDE 
Tänder med låg retention 

PALATINALT / LINGUALT BAND 
MED CAP Proklinerade tänder

PALATINALT / LINGUALT BAND 
Proklinerade tänder

Datum  ____ /____ / _____         Signatur

Stämpel

Endast för DLP / Usage DLP Endast för internt bruk / Usage interne Reçu le: N° Série

Namn:

FTP order #: 

Datum:

DEP Chèq Poste TNT Modèle PE GG Mordu

Personnummer

  Tillse att samtliga molarer inkluderas (normalt täcker skenan minst tand #6 i överkäken och #7 i underkäken - utökad täckning kan appliceras i fall av låg retention)   
Je souhaite inclure toutes les molaires
  Gör slitsar för elastic band / Je souhaite des encoches pour élastiques

Narval CC finns i 5 olika designvariationer för att så bra som 
möjligt möta patientens specifika anatomiska förhållanden. 
3 av de 5 designerna kan också beställas med kontakt mot 
de anteriora tänderna, men i inget fall används de anteriora 
tänderna för retention. 
Samtliga designer kan valfritt kombineras för 
över- respektive underkäke.  
Utan några angivna designspecifikationer kommer 
ResMed att välja design åt dig, med prioritering av facialt 
band utan kontakt med de anteriora tänderna såvida inte 
patientens morfologi kräver en annan design. 
Om du väljer en specifik design, kommer ResMed att 
försöka tillgodose dina önskemål, men de kanske måste 
ändras om tandmorfologin kräver en annan design.

VÄNLIGEN ANGE ALL INFORMATION SOM EFTERFRÅGAS. OM DIN ORDER ÄR OFULLSTÄNDIG KOMMER DEN ATT ANNULLERAS EFTER EN PERIOD PÅ 60 DAGAR

Praktikerns fullständiga namn: Nom et prénom du praticien

Leveransadress: Adresse de livraison

Land: Pays  Tel: 

Email: 

Faktureringsadress: Adresse de facturation 

Genom min underskrift bekräftar jag att jag informerade min patient, som gett sitt medgivande till att personuppgifterna behandlas av ResMed:
- Vid tillverkning av oral anordning, orderuppföljning, postmarknadsövervakning, fakturering, betalning, ersättningsprocess, garanti, skadeutredning och kundservice
- Att informera sin sömnläkare om att den orala anordningen är klar och skickad till mig för inpassning Min patient vägrade   
- Att genomföra statistisk analys för marknadsförings- och vetenskapliga publikationsändamål Min patient vägrade   
Jag informerade också min patient om att denne kan ha vissa datarättigheter enligt lokala lagar om dataskydd.

 Övre / H
 Undre / B

 Övre / H
 Undre / B

 Övre / H
 Undre / B

 Övre / H
 Undre / B

 Övre / H
 Undre / B

 Övre / H
 Undre / B

 Övre / H
 Undre / B

 Övre / H
 Undre / B



Beställningsinstruktioner för Narval CC™

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.

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

5. 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):

Er ResMed Kontakt

-

J

'

@

-

J

'

N

@

PROTRUSION SETTINGS
BETTREGISTRERING I ÖNSKAD PROTRUSION:
• Om du väljer alternativet: “reducera den vertikala dimensionen maximalt”, kommer vi att behålla minst 4 mm för att uppnå adekvat design av skenan och säkerställa att ingen 

posterior kontakt uppstår vid framdragningen.
• OM du väljer alternativet: “reproducera den vertikala dimensionen som registrerat i avtrycket”, måste avtrycket vara minst 4 mm tjockt för att uppnå adekvat design av 

skenan och säkerställa att ingen posterior kontakt uppstår vid framdragningen.

MÅTT VID MAXIMAL PROTRUSION:
• 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.
• För att säkerställa att ingen posterior kontakt uppstår under framdragning och för att uppnå adekvat design av skenan kommer den vertikala dimension att minskas till ett 

minimum om 4 mm i den bakre delen.

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.
• I händelse av förnyelse: Vi kan använda tidigare modeller endast om dessa är <2 år gamla och inga dentala modifieringar har skett (nya kronor, lagningar, 

saknade tänder etc...). I annat fall måste nya avtryck sändas.

Narval-anordningen är kontraindicerad för patienter som:
Allmänna kontraindikationer

• Har central sömnapné
• Har allvarliga respiratoriska störningar (förutom obstruktiv sömnapné)
• Är yngre än 18 år

Dentala kontraindikationer
• Har lösa tänder eller långt gången parodontal sjukdom
• Har en helt tandlös nedre käke, om inte en komplett mekanisk tandprotes 

är närvarande (som t.ex. hålls kvar av implantat)
• Har en helt tandlös övre käke, om inte en komplett övre tandprotes är 

närvarande
• Har korta tänder och/eller otillräckliga underskärningar för att hålla kvar 

enheten.

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

 Tillverkad och distribuerad av ResMed SAS - Parc Technologique de Lyon, 292 allée Jacques Monod, 69791 Saint-Priest Cedex - France
Tel +33 4 26 100 200 Fax +33 4 26 100 300 Fax commandes +33 4 26 100 310 
Capital 48 000 000 € - Siret 407 775 170 000 43 - APE 3250A - RCS Lyon B 407 775 170 

ResMed garanterar att alla levererade Narval-anordningar är fria från material- och tillverkningsdefekter under en period av 2 år från tillverkningsdatumet som visas på insidan 
av Narval-förpackningen. För fullständiga garantibetingelser, se bruksanvisningen.

ResMed kommer att göra en digital kopia av de data som samlats in från detta formulär. Uppgifterna kommer att lagras i 5 år och kommer att användas av ResMeds kundservice.
I enlighet med gällande dataskyddslagar har du rätt att komma åt, uppdatera, radera, avbryta, exportera eller sluta behandla dina personuppgifter.
För att utöva dessa rättigheter kan du skriva till ResMed, Bureau du DPO, Parc Technologique de Lyon, Allée Jacques Monod, 69791 Saint-Priest Cedex, eller e-posta: “privacy.
france@resmed.eu” med angivande av “Personers rättigheter” som ämne.

3. Garantier 

4. Dataskydd
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