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ANVÄNDARHANDBOK
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INLEDNING 
Snarkskenorna ProSomnus Sleep and Snore Devices är avsedda 
är avsedda att minska snarkning och mild till måttlig obstruktiv 
sömnapné (OSA) genom att hålla fram underkäken under sömnen. 
Din skena kan ha en efterlevnadssensor. Efterlevnadssensorn loggar 
den tid enheten bärs.

Din tandläkare ordinerar antalet framskjutningssteg i enlighet med 
din behandlingsplan. Snarkskenorna ProSomnus Sleep and Snore 
Devices är för användning av en patient, patientspecifika och enkla 
att använda, bekväma och lätta att rengöra.

INDIKATIONER 
Snarkskenorna ProSomnus Sleep and Snore Devices är avsedda att 
minska snarkning nattetid och mild till måttlig obstruktiv sömnapné 
(OSA) hos vuxna.

KONTRAINDIKATIONER
Enheten är kontraindicerad för patienter som:
• Har central sömnapné
• Har allvarliga luftvägssjukdomar
• Har lösa tänder eller framskriden parodontit
• Är under 18 år

VARNINGAR
Användning av enheten kan orsaka:
• Tandrörelser eller förändringar i bettet
• Tandkötts- eller tandvärk
• Smärta eller ömhet i käklederna
• Obstruktion av andning genom munnen
• Överdriven salivavsöndring

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Patienterna ska beakta sin sjukdomshistoria, inklusive anamnes avse-
ende astma, andnings- eller luftvägssjukdomar eller andra relevanta häl-
soproblem, och kontakta lämplig vårdgivare innan de använder skenan.

VARJE FÖRPACKNING MED SNARKSKENAN PROSOMNUS 
SLEEP AND SNORE DEVICE INNEHÅLLER:
• 1 eller fler nedre bågar
• 1 eller fler övre bågar
• Bruksanvisning
• Förvaringslåda (-lådor)

Förpackningarna med snarkskenan ProSomnus [CA] Sleep 
and Snore Device innehåller dessutom en justeringsnyckel. 
Förpackningarna med snarkskenan ProSomnus [PH] Sleep and 
Snore Device innehåller en justeringsnyckel och/eller skiftnyckel.

Materialinnehåll: Polymetylmetakrylat (PMMA).
Materialinnehåll för snarkskenan ProSomnus EVO Sleep and 
Snore Device: Medicinsk polymer.
Kulspännen: Rostfritt stål av medicinsk kvalitet.*
Snarkskenan ProSomnus [PH] Sleep and Snore Device Herbst 
Snarkskenan Arms & ProSomnus [CA] Sleep and Snore Device 
gängstång: Rostfritt stål av medicinsk kvalitet.*

Snarkskenorna ProSomnus Sleep and Snore Devices omfattar 
snarkskenan ProSomnus® MicrO2

® Sleep and Snore Device, 
snarkskenan ProSomnus® [IA] Sleep and Snore Device med 
Monogram™ tillval, snarkskenan ProSomnus® EVO™ Sleep and Snore 
Device, snarkskenan ProSomnus® [CA] Sleep and Snore Device och 
snarkskenan ProSomnus® [PH] Sleep and Snore Device. Dessa skenor 
kommer också att refereras till som snarkskenorna ProSomnus Sleep 
and Snore Devices.

Varning: Enligt amerikansk federal lagstiftning får denna produkt 
endast säljas av, eller på order av, en tandläkare.
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Guldfärgad skruv: Titanitridbelagd rostftitt stål av medicinsk 
kvalitet.*
*Rostfritt stål innehåller nickel och krom. Uppfyller National 
Institute for Occupational och Healths standarder.

ANVISNINGAR FÖR DAGLIG ANVÄNDNING AV 
SNARKSKENORNA PROSOMNUS SLEEP AND SNORE DEVICES
1.  Sätt in före sänggående.
2.  Inspektera skenan innan användning. Kontakta den som förskrivit 

skenan om du observerar några avvikelser.
3.  Skölj med vatten innan användning.
4.  Välj de föreskrivna bågarna, foga samman.
5.  Öppna helt, fäst bågarna på tänderna.
6.  Slappna av i käken och kom till ro för natten.
7.  För att ta bort skenan:
 a.  Ta först bort den nedre bågen. Öppna munnen försiktigt och 

placera tummarna i kindområdet nedanför stolpen på skenans 
båda sidokanter. Flytta tummarna längs kanterna vid behov.

 b.  Tryck jämnt uppåt för att lyfta ut och ta bort.
 c.  Upprepa samma process för den övre bågen genom att trycka 

nedåt med hjälp av pekfingrarna. Flytta pekfingarna längs 
kanterna vid behov.

8.  För att ta bort snarkskenan ProSomnus EVO Sleep and Snore Device:
 a.  Ta först bort den nedre bågen. Öppna munnen försiktigt och 

placera tummarna i de främre områdena nära stolpen på 
skenans båda sidokanter.

 b.  Tryck jämnt uppåt för att lyfta ut och ta bort.
 c.  Upprepa samma process för den övre bågen genom 

att applicera press nedåt i det främre området med hjälp 
av pekfingrarna.

 Notera: Ta inte bort med en hand, detta kommer att utsätta 
valvramen för onödigt vridmoment och kan orsaka brott.

VARNING: Använd alltid både övre och nedre bågarna 
tillsammans. Använd aldrig bågarna var och en för sig.

INSTRUKTIONER FÖR RENGÖRING HEMMA
Notera: Sterilisering krävs ej.
Dagligen:
•  Rengör snarkskenan ProSomnus Sleep and Snore Device noggrant 

efter användning med en vanlig mjuk tandborste, kallt eller varmt 
vatten och milt rengöringsmedel för ortodontiska enheter eller 
antibakteriell flytande tvål.

•  Skölj noggrant. Förvara i behållaren med lufthål för att säkerställa 
att skenorna torkar.

•  Daglig blötläggning av skenorna rekommenderas inte.

Notera: Munskölj, blekmedel, tandrengöringsmedel eller slipande 
tandkräm kan skada enheten.

FÖRVARING
Snarkskenan ProSomnus Sleep and Snore Device.
 
ProSomnus Sleep and Snore snarkskena ska förvaras på en sval och torr 
plats. Se till att enheten inte utsätts för extrem temperatur över 60 °C.

INSTRUKTIONER FÖR FRAMSKJUTNING
Framskjutning av käken görs genom att ta bort den nuvarande 
övreeller nedre bågen och infoga nästa föreskrivna båge i serien. 
Framskjutningar upp till 12,0 mm kan uppnås med ytterligare bågar 
enligt vad din läkare föreskriver.

4 SKENOR 
U0, U2, L0, L1 KOMBINATION FRAMSKJUTNINGAR

Övre 0 + 
Nedre 0  0 mm

Övre 0 + 
Nedre 1 1,0 mm

Övre 2 + 
Nedre 0 2,0 mm

Övre 2 + 
Nedre 1 3,0 mm

Snarkskenorna ProSomnus MicrO2 och [IA] Sleep and Snore Devices:

Snarkskenan ProSomnus EVO Sleep and Snore Device:
5 SKENOR 

U0, U2,U4, L0, L1 KOMBINATION FRAMSKJUTNINGAR

Övre 0 + 
Nedre 0  0 mm

Övre 0 + 
Nedre 1 1,0 mm

Övre 2 + 
Nedre 0 2,0 mm

Övre 2 + 
Nedre 1 3,0 mm

Övre 4 + 
Nedre 0 4,0 mm

Övre 4 + 
Nedre 1 5,0 mm
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Snarkskenorna ProSomnus [CA] Sleep and Snore Devices:
Framskjutning av käken görs genom att justera expansionsskruven 
med hjälp av det verktyg som tillhandahålls och i enlighet med din 
läkares ordination. Notera: Pilarna på sidan av expansionsskruven. 
Dessa anger i vilken riktning skruven ska vridas för att föra stolpen 
framåt. Varje 90° varv är 0,1 mm.

Snarkskena ProSomnus [CA] Sleep and Snore Device bakåtjustering:

1. 3.2. 4.

VIKTIGT!

Håll den övre brickan 
med expansionsskruven 
vänd mot dig.

Rotera expansionsverktyget  
90° i motsatt riktning pilen.

Passa in expansionsverktyget 
i justeringsnyckelhålet. 

Räkna varven och 
upprepa justeringarna 
på båda sidor.

Snarkskena ProSomnus [CA] Sleep and Snore Device framåtjustering:

1. 3.2. 4.

VIKTIGT!

Håll den övre brickan med 
expansionsskruven vänd 
mot dig. Lokalisera den gula 
referenspilen på skenan.

Vrid expansionsverktyget 
90° i pilens riktning för att 
gå framåt.

Passa in expansionsverktyget 
i justeringsnyckelhålet. 

Räkna varven och 
upprepa justeringarna 
på båda sidor.
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Snarkskena ProSomnus [CA] Sleep and Snore Device framskjutningstabeller:

Snarkskena ProSomnus [CA] Sleep and Snore Device, (övre [CA] båge + nedre 0 båge):

Snarkskena ProSomnus [CA] Sleep and Snore Device med extra nedre framåtskjutningsbåge, (övre [CA] båge + nedre +5,0 mm båge):

Notera: Din snarkskena ProSomnus [CA] Sleep and Snore Device kan 
justeras med ett totalt titreringsintervall på 12,0 mm. Din tandläkare 
kommer att instruera dig om antalet 90° skruvvridningar att utföra 
baserat på komfort och symtomreduktion. Din tandläkare kan ge 
dig en extra nedre båge för att uppnå ytterligare framskjutning. 
Återställning av övre stolpe: Vrid skruven på övre [CA] bågen 
90° i motsatt riktning för att flytta stolpen till bågens baksida.

*Överskrid inte maximalt antal varv.
+5,0 mmStartposition

Omvänd 
(90 o skruvvridningar)

Bett  
startposition Framåt (90 o skruvvridningar)

90° skruvvrid-
ningar

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 *50

Expansionsskruv 
just. (mm)

-1,0 
mm

-0,5 
mm

0,0 
mm

0,5 
mm

1,0 
mm

1,5 
mm

2,0
mm

2,5 
mm

3,0 
mm

3,5 
mm

4,0 
mm

4,5 
mm

5,0 
mm

Expansionsskruvens 
återställningsläge Framåt (90 o skruvvridningar)

90° skruvvridningar 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 *60

Expansionsskruv 
just. (mm)

5,0 
mm

5,5  
mm

6,0  
mm

6,5  
mm

7,0  
mm

7,5  
mm

8,0  
mm

8,5  
mm

9,0  
mm

9,5  
mm

10,0 
mm

10,5 
mm

11,0 
mm
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ProSomnus [CA] LP Sleep and Snore Device framskjutningstabeller:

Notera: Din snarkskena ProSomnus [CA] LP Sleep and Snore Device 
kan justeras inom ett titreringsintervall på totalt 12,0 mm. Din tandläkare 
kommer att instruera dig om antalet 90° skruvvridningar att utföra 
baserat på komfort och symtomreduktion. Din tandläkare kan ge 
dig en extra nedre båge för att uppnå ytterligare framskjutning. 
Återställning av övre stolpe: Vrid skruven på övre [CA] bågen 
90° i motsatt riktning för att flytta stolpen till bågens baksida.

*Överskrid inte maximalt antal varv.

+3,0 mmStartposition

Startposition Framåtjustering

Skruvvridningar 
(Framåt 90°)

0 5 10 15 20 25 30 *34

Bettposition (mm) 0,0 
mm

0,4 
mm

0,9 
mm

1,3 
mm

1,8 
mm

2,2 
mm

2,6 
mm

3,0 
mm

Startposition Framåtjustering

Skruvvridningar 
(Framåt 90°)

0 5 10 15 20 25 30 *34

Bettposition (mm) 3,0 
mm

3,4 
mm

3,9 
mm

4,3 
mm

4,8 
mm

5,2 
mm

5,6 
mm

6,0 
mm

Snarkskena ProSomnus [CA] LP Sleep and Snore Device, (övre LP [CA] båge + nedre 0 båge):

Snarkskena ProSomnus [CA] LP Sleep and Snore Device med ytterligare nedre framskjutningsbåge, (övre [CA] LP båge + nere +3,0 mm båge):
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ProSomnus [PH] Sleep and Snore snarkskenor:
Framskjutning av käken sker antingen genom att justera  
Herbst-muttrarna eller hålet genom att använda det verktyg som 
tillhandahålls och i enlighet med din läkares rekommendationer. 
Framskjutningar upp till 12,0 mm kan uppnås med ytterligare bågar 
som ordinerats av din läkare. ”Upp”-pilarna på sidan av Herbst-
armen indikerar att Herbst-armen flyttas ”uppåt” genom att vrida 
skruvarna eller hålet uppåt. Varje 90° varv är 0,1 mm och varje helt 
varv är 0,4 mm.

Skjuta fram ProSomnus [PH] med sexkantsmutter
1.   Håll den övre bågen vinkelrätt mot den nedre bågen så att 

Herbst-armen står rakt upp och ner.
2.   För att skjuta fram 0,1 mm, placera justeringsverktyget på den 

fyrkantiga framåtskruven enligt figur 1a. Rotera 90° uppåt, mot 
den etsade ”upp”-pilen på Herbst-armen enligt figur 1b. Upprepa 
på andra sidan.

3.   För att minska framskjutningen,  
rotera nedåt, i motsatt riktning till den  
etsade pilen.

4.   Visuella indikatormärken som markerar  
1,0 mm är etsade på Herbst-armen för  
att visa förflyttning enligt figur 2. En linjal  
är etsad på skiftnyckelhandtaget för att  
kontrollera framskjutningen under hela  
behandlingen, som visas i figur 2.

Skjuta fram ProSomnus [PH] med hål
1.   Följ steg 1–3 för att föra in verktyget  

i hålet, som visas i figur 3.

Omvänd 
(90o vridningar)

Bett startposition
Framåt (90 o varv)

90° varv -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 *60

Herbst 
Arm just. 

(mm)

-1,0 
mm

-0,5 
mm

0,0 
mm

0,5 
mm

1,0 
mm

1,5 
mm

2,0 
mm

2,5 
mm

3,0 
mm

3,5 
mm

4,0 
mm

4,5 
mm

5,0 
mm

5,5 
mm

6,0 
mm

Snarkskena ProSomnus [PH] Sleep and Snore Device justeringstabell: *Överskrid inte maximalt antal varv. Herbst armar ska aldrig 
utvidgas mer än 6,0 mm, för att undvika brott och att garantin upphävs.

Fig. 3 Fig. 2

Fig. 1b

Fig. 1a
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PATENTEDPATENTED

ProSomnus® och MicrO2
® är registrerade varumärken. ProSomnus, 

MicrO2 ”O”-logotypdesignen och de illustrationer och designer 
som finns häri är varumärken och copyright tillhörande ProSomnus 
Sleep Technologies, Inc. och får inte reproduceras, distribueras, visas, 
publiceras, ändras eller användas utan föregående skriftligt samtycke. 
Alla andra produkter och företagsnamn som nämns häri är varumärken 
som tillhör deras respektive ägare, och ProSomnus Sleep Technologies, 
Inc. är inte associerad, ansluten, godkänd eller sponsrad av Herbst och/
eller nuvarande ägare av namnet Herbst.

U.S. Patent nr 9,808,327|9,820,882|9,949,868|10,213,280|10,603,207
PRO3-277-C (Oktober 2021)

ProSomnus Sleep Technologies
5860 West Las Positas Blvd., Suite 25
Pleasanton, CA 94588, USA

Main +1 844 537 5337 | ProSomnus.com
Patient Preferred Sleep Apnea Therapy™

PATENTED MD 1

PATENTED MD 1

Se bruksanvisningen
https://IFU.ProSomnus.com

Tillverkare

Icke-steril

Håll torrt

Övre temperaturgräns

Varning

Endast recept

Europeisk överensstämmelse

Medicinsk utrustning

Användning av en patient - 
flergångsanvändning

Auktoriserad representant 
i Europeiska gemenskapen


