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Skena för att dra fram underkäken, mot snarkningar och andningsuppehåll  

Medicinsk produkt 
 

Instruktion för termomodellering och användning  

 
Förpackningens innehåll 

- En övre skena med två främre krokar 
- En undre skena med två bakre krokar 
- En indikator för vattentemperatur  

(rund svart skiva med grönt centrum) 
- En ventilerad förvaringsburk 
- Ett set med sex flexibla band 
- En bruksanvisning 
 

Hur fungerar skenan ? 

Principen för skenan är att dra fram underkäken. Den drar fram 

underkäken några millimeter, vilket har till effekt att hindra tungan att falla 

bakåt, och frigör därmed luftvägarna för inandningsluften. 

Indikationer 

Snarkningar.  
Måttlig apné (medicinsk konsultation tillrådlig).  
Apné, för tillfälligt bruk: resor, camping, båtturer, semester  

(medicinsk konsultation tillrådlig). 
Kontraindikationer  

Tandprotes, helt eller delvis löstagbar. 
Smärta i käkleder.  
Lossnande tänder, instabilt tandstatus, överkäke eller underkäke med mindre än 10 tänder. 
Ålder under 18 år.  

 Viktig information   
En föregående medicinsk konsultation och regelbundna kontroller av tandstatus och käkar rekommenderas. 

I händelse av tvivel om tandhälsa eller käkarnas tillstånd, konsultera er läkare-tandläkare för en bedömning 

innan produkten används. I händelse av dagtrötthet kanske ni lider av sömnapnéer, och det är då absolut 

nödvändigt att ni kontaktar er läkare för en fullständig utredning.  

Låt inte skenan eller dess delar komma inom räckhåll för barn ! 

 
Möjliga biverkningar 
- Tandkänslighet. 
- Smärtor framför örat, försvinner normalt gradvis efter några dagars regelbunden användning, eller förvärras (i det senare 

fallet använd ett längre band för framdragning, eller konsultera en läkare). 
- Ökad salivproduktion, som minskar efter några dagars regelbunden användning, muntorrhet, en eventuell kräkreflex har 

mycket sällan uppkommit (försvinner snabbt). 
- En förändring av tändernas ocklusionszon (över- och underkäkens relativa läge vid stängd mun). Om underkäken inte 

återgår till sitt ursprungsläge efter att skenan tagits ut, sluta använda den.  
Om de besvärande biverkningarna fortsätter, sluta använda produkten. Om symptomen kvarstår efter avslutad 

användning, be om en medicinsk bedömning.  

I händelse av en allvarlig incident, kontakta fabrikanten eller behörig myndighet. 
 
Underhåll, hållbarhet, garanti 
Ta ut skenan på morgonen, rengör den med en tandborste och placera den över dagen i en behållare med ljumt 

vatten tillsatt med en avkalkande och antibakteriell tablett för tandproteser. Skölj den med rent vatten innan den 

åter sätts in för natten. 

Skenans hållbarhet beror av dess underhåll, munnens surhet, sammanbitningen av tänderna (bruxism). 

Produkten är inte garanterad förutom för fabrikationsfel. 

 

▪ Kontrollera dagligen skenans allmänna skick. 

▪ Det är helt nödvändigt att byta ut den om det uppkommit sprickor, skador eller degradering av 

materialet. 

Produktens effekt beror av användarens anatomi. I händelse av sömnapnéer rekommenderas att detta bekräftas av en 
specialistläkare.

Övre skena: Undre skena: 

Med SOMNOFIT  
= 

friade andningsvägar 

Utan SOMNOFIT  
=  

snarkning 
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 Anpassning till tanduppsättningen (termomodellering) och justering 
 
1● Lägg temperaturindikatorn i en kastrull med 7-8 centimeter kallt vatten och öka 

temperaturen. Stäng av värmen när temperaturindikators centrum skiftar från grönt till 

rött (optimal temperatur). Lämna den övre skenan i 3 minuter i det varma vattnet. 

VIKTIGT: Lämna inte skenan i kokande vatten. 

 

VIKTIGT : Lämna inte skenan i kokande vatten. 

VIKTIGT : Det är nödvändigt att begränsa tiden mellan upptagning ur kastrullen och 

 avtryckstagning till 10-15 sekunder. 

 

2● Sitt ner framför en spegel. Ta upp skenan ur det varma vattnet med en sked och 

skaka den för att få bort vattnet. Sätt in skenan, med det lodräta svarta spåret i linje 

med mellanrummet mellan de båda mittersta övre framtänderna. Justera noga skenan i 

förhållande till hela tanduppsättningen. Bit ihop hårt och pressa framsidan av skenan 

mot tändernas framsida med fingrarna. Släpp efter på trycket och skölj munnen med 

kallt vatten. Låt svalna 2 minuter i munnen.  

 

3● Upprepa samma procedur som beskrevs i punkt 1 för den undre skenan (figur 3). 
Men iaktta följande instruktioner : 
- Behåll den övre skenan i munnen.  
- Placera det svarta spåret i den undre skenan i samma plan som den övre skenans. 

 
4● Ta loss det band som är märkt +6 med en cutter eller sax. Spara de övriga banden. 
 
5● Fäst det flexibla bandet på den övre skenans fästkrokar. Märkningen bör vara synlig 
utifrån. Fäst sedan bandet på den undre skenans fästkrokar. (Figur 5). 
 
Avtryckets kvalitet 
Hur bekväm och hållbar skenan är beror på tanduppsättningens form, antalet tänder och avtryckets kvalitet. Kontrollera att 
tanduppsättningen har gjort ett bra avtryck i skenan och, om så inte är fallet, gör om avtryckstagningen med noggrant 
iakttagande av temperaturen och med tillräcklig kraft för att forma skenan. De eventuellt besvärande delarna av det 
termomodellerbara materialet kan skäras bort. 

 All annan förändring av apparaten är strängt förbjuden. 
Justering av underkäkens framdragning med flexibla band 
Under de första nätterna bör användaren vänja sig vid att använda produkten, och vi rekommenderar band nr +6. Denna 
siffra representerar framdragningen av underkäken i millimeter i relation till dess normala läge utan skenan. Alltefter 
formen på tanduppsättningen kan det reella värdet på framdragningen variera. Efter några nätters användning, justera 
inställningen enligt följande principer: 
- Om framdragningen av underkäken är för kraftig och obekväm, använd ett band med lägre nummer  

(t. ex. +4,5 istället för +6). 
- Om snarkningarna inte minskar tillräckligt, använd ett band med högre nummer (t. ex. +7,5 istället för +6).  

I allmänhet är det tillräckligt med en framdragning med 4,5 till 7,5 mm.  

 Förvara i skydd för ljus 
När användningstiden är slut kastas produkten i soporna. 
Symbolernas betydelse   

 Läs säkerhetsföreskrifterna /  Tillverkare /  Batchens nummer /   Utgångsdatum / 
 Katalogreferens /  Förvaras i skydd för ljus /  Känslig för fukt / 
 Läs instruktionerna /  Varning /  Medicinsk apparat klass 1 i överensstämmelse med europeiska normer / 

 Auktoriserad rättslig representant i europeiska unionen. 
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