
SNORKESKINNER
Et bredt sortiment fra Elysee Dental



Generell informasjon om snorkeskinner
Snorkeskinner kan hjelpe mot symptomer som søvnproblemer, 

konsentrasjonsvansker, tretthet og hodedpine forårsaket 

av snorking og obstruktiv søvnapnè. Skinnens formål er å 

øke svelgvolument og åpne luftveiene under søvn og med 

det forebygge vibrasjonene av svelgveggen, som resulterer i 

snorkingen. Snorkeskinner sørger for en mandibulær protrusjon, 

med andre ord blir underkjeven fastlåst i en fremskutt posisjon.

 Snorkeskinner er utviklet for å eliminere, eller i hvert fall redusere, 

snorkingen og litt  til middelskraftig søvnapnè. De blir produsert 

etter individuelle mål til hver enkelt patient. 

Pasienten må nok bruke et par netter til å venne seg til skinnen. 

De fleste pasienter vil oppleve en litt ubehagelig følelse i kjeven 

eller tennene. Disse symptomer har en kort varighedt og innen to 

uker har de fleste pasienter blitt vant til å sove med skinnen.

Det er muligt, at pasienten merker en forandring i sammbittet om 

morgenen. Denne opplevelsen forsvinner som regel innenfor en 

time. Å tygge på tyggegummi i 5-10 minutter kan hjelpe kjeven til 

å komme tilbake til sin normale posisjon. Det er viktig å sørge for 

at pasientens bitt og kjevestilling er normal etter kontrollbesøg. 

Det kan være en risiko for en lett forandring, som må vurderes 

individuelt i relasjon til de fordeler, som pasienten opplever. 

I produksjonen brukes avtrykk av underkjeve, overkjeve og 

Sammenbitt i 50-75% protrusjon for å kunne fremstille skinnen.

Kontraindikationer for optimal sukkess er:

- Pasienter med et begrenset tannsett og manglende benfeste

- Pasienter, som har et ortodontisk apparat i munnen

- Pasienter med kjeveproblemer

- Pasienter som lider av høy grad/ kraftig obstruktiv søvnapnè kan 

 muligens hjelpes, men skal undersøkes av øre-, nese- & halslege

Ring til Elysee Dental på Tlf. 32 896 055 hvis du er i tvil om 

noe. Vi sitter klare ved telefonen til å svare på spørsmål.



Snorkeskinne - OSS
Denne snorkeskinnen produserer vår Danske avdeling spesielt 

etter anvisninger/ instruksjoner fra Odense Universitetshospitals 

Kjevekirurgiske Avdeling, som forsker i snorkeskinners effekt 

på redusering av snorking og behandling af søvnapnè. Elysee 

Dental støtter denne forskningen på området med et gitt beløp 

hver gang vi produserer en OSS-skinne. Skinnen er enkel og tar 

ikke stor plass i munnen. Den er stabil og holdbar. Rusankrene 

kan justeres og holder med det skinnen på plass. Protrusjonen 

er fast utifra bittregistrering i protrudert leie og kan ikke justeres.

Pris: 1.125,- kr.

Snorkeskinne – m. metallhengsler
Justerbare, sterke metallhengsler har den store fordelen, 

at protrusjonsgraden kan tilpasses skinnen med bruk av 

medfølgende ”nøkkel”. Brukeren har en stor bevegelsesfrihet 

i kjeveleddet, samtidig som den holdes fast i protrusjon. 

Skinnen har en god styrke og holdbarhet.

Pris: 1.125,- kr.

Snorkeskinne – Silensor
En metallfri og dermed komplett nikkelfri snorkeskinne 

med plasthengsler. Skinnen gir brukeren en større 

bevegelsesfrihet, men holder underkjeven protrudert. Den 

leveres med et utvalg av hengsler i forskellig lengde, som 

kan skiftes og dermed justerer protrusjonen. Hengslerne 

er litt skjøre og de kan kjennes litt ubehagelige mot kindet. 

Skinnen er velegnet til nikkelallergikere.

Pris: 1.125,- kr.

Varenummer: QB-819

Varenummer: QB-825

Varenummer: QB-815



Snorkeskinne -
hel akryl i hard eller bløt
Denne skinnen kan laves i en hard eller bløt versjon. Husk at 

Markere ønskte på orderseddelen. Den harde akrylversjon kan 

monteres med adamsklammer, som kan justeres og holder 

skinnen på plats. Den bløte versjonen har glatte og behagelige 

flater uten metallbøyler og hengsler og er ofte foretrukket af 

pasienter.

Skinnen er fastlåst i protrusionen. Bruxister gir ofte tilbakemeldin-

ger på at de finner roen med bruke av en skinne med fastlåst bitt. 

Flatene er glatte og behagelige uten metall bøyler og hengsler. 

Skinnen er velegnet til nikkel-allergikere.

Pris: 1.125,- kr.

Snorkeskinne – Monoblokk
En monoblok-snorkeskinne er til pasienter med begrenset tannsett 

og benfeste. Normalt betrakter man et begrenset tannsett som 

en kontraindikasjon for en snorkeskinne, så dette er en mere 

eksperimentiell behandling, som Elysee Dental har hatt god erfaring 

med. Skinnen produseres i bløt akryl. Legg merke til at der er et 

pustehull midt i blokken på bildet.

Pris: 1.125,- kr.

Snorkeskinne - MOSES
Moses-snorkeskinnen kan justeres i protrusionen med de 

medfølgende nøklene Den er en merkevare og vesentligt 

dyrere enn de andre Snorkeskinnene vi tilbyr. Du kan finne 

mer informasjion om denne amerikanske oppfinnelsen på 

hjemmesiden www.themoses.com

Pris: 2.250,- kr.

Varenummer: MDL-8001

Varenummer: QB-820

Varenummer: QB-816
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Elysee Dental tilbyr gratis snorkeskinnekurs på klinikken, i din lokale tannlegeforening eller i ditt faglif\ge nettverk Ring til oss 

på Tlf. 32 896 055 og avtal et møte.
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