HANDLEIDING VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD

SomnoDent®
EEN OP MAAT GEMAAKT MEDISCH HULPMIDDEL
VOOR BEHANDELING VAN SLAAPAPNEU.
UITSLUITEND OP VOORSCHRIFT VERKRIJGBAAR.

BESTE SOMNODENT®-GEBRUIKER

INHOUD
®
®

MRA
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MRA
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Reiniging

gezonde, rustgevende slaap.

Normaal
Gedurende een normale slaap
houden de spieren rond de
luchtwegen de luchtwegen
geopend.

. Lees daarom deze handleiding
zorgvuldig door.

Snurken
Tijdens het slapen ontspannen
de spieren zich. Door de lucht-

Neem contact op met uw tandarts indien u nog

de weke delen van de hals
te trillen – het snurkgeluid
ontstaat.

Zoals u misschien weet, en zoals aangetoond
in vele wetenschappelijke studies, mag u van
®
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®

na

®

®

®

www.apneupagina.nl
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BEHANDELING MET EEN SOMNODENT® MRA

team

Slaapapneu
De spieren kunnen
zodanig ontspannen, dat
de luchtwegen geheel of
gedeeltelijk afgesloten
worden. Hierdoor ontstaat
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gevaarlijke ademstops
optreden.

ZO WERKT DE SOMNODENT® MRA
®

DAGELIJKS GEBRUIK VAN UW BEUGEL

Verwijderen van de beugels

1. De boven beugel plaatsen

MRA wordt

met uw duimen aan, totdat
de onderkaak naar voren,
waardoor de luchtwegen open
2. De onder beugel plaatsen
®

MRA is voor u individueel
-en
uw wijsvingers aan, totdat deze

Opmerking:
de eerste dagen een vreemde smaak of geur
waarnemen.
wanneer
overdag – gedurende max. drie dagen – in

helpt uw spieren om zich te

®

zijkant van uw MRA sluiten tegen de stoppers. Uw
onderkaak wordt iets naar voren geduwd.

spanningsgevoel afneemt.

®

Tip:
®
®

.

Belangrijk:
direct schoon!

®

-MRA daarna overdag
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REINIGING VAN DE BEUGEL

REINIGING VAN DE AFSTELEENHEID

Wij adviseren de volgende maatregelen te nemen
®
MRA:

Reinig de tussenruimten van de

WAARSCHUWING BIJ REINIGING

protheses kunnen blijvende schade
®
het
MRA. Hierdoor

iedere ochtend na het uitnemen,

Gebruik nooit heet of kokend water voor de
reiniging van de SomnoDent ®.
Dit kan uw SomnoDent ® beschadigen.
Ook dan komt de garantie te vervallen.

Niet met tandpasta!
• Reinig de afsteleenheden links en
rechts zorgvuldig met de meegeleverde

®

vullingen, mondspoelmiddelen, geneesmiddelen (o.a.
Repareren van beschadigde beugels
®

MRA, droog, in de

schoongemaakt.
te lijden.
®

Belangrijk:

direct zonlicht.

®.
®

reinigingsmiddel.
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te repareren. Merkt u dat uw

®

met uw tandarts, deze zal regelen dat hij vakkundig
gerepareerd wordt.

WAARSCHUWINGEN EN CONTRA-INDICATIES

GARANTIE
®

MRA is voor u op maat gemaakt

UW BEUGEL BEWAREN EN TRANSPORTEREN

Gebruik de SomnoDent® niet wanneer u:

®

duurzaamheid.
Wanneer u een kunstgebit draagt, volg dan de instructies
van uw tandarts bij het dragen van uw SomnoDent ® .

®

MRA

®
®

Mogelijke bijwerkingen
Deze moet u via uw tandarts direct vakkundig laten
®

wordt verminderd.

®

MRA
tandartscontroles.

®

verdwenen zijn. Verdwijnen de

Indien

tandarts.
verkeerde afdruk, zoals te weinig of te veel
protrusie of een verkeerd occlusievlak.

Aanpassingen aan uw SomnoDent ® na
aanpassingen aan uw gebit

®

MRA kan in

®

aan uw gebit, dan
MRA worden aangepast.
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SOMNODENT® TITRATIEHANDLEIDING
®

Er wordt een
meegeleverd.

MRA is door uw tandarts precies

schijnselen. Dat kan meestal worden verholpen door
verschuiving naar voren.
Sleutelbehuizing voor nauwkeurige afstelling

afgesteld.

Links
de bovenste opening van
de schroefdraad gestoken
en tot aan de aanslag naar
beneden gedraaid (in de

Rechts
de onderste opening van
de schroefdraad gestoken
en tot aan de aanslag naar
boven gedraaid (in de

Een kwartslag
Iedere draai aan de sleutel – van aanslag tot aanslag
(draai van een 120o) – staat gelijk aan een enter the
whole sentence on a new line. Dit betekent dat de
titreersleutel in de sleutelbehuizing wordt gestoken
en dan één keer, tot de aanslag, in de richting van de
pijl kan worden gedraaid.
Voor de volgende draai moet de sleutel opnieuw
in de behuizing worden gestoken. Met iedere draai
van de sleutelbehuizing – in de richting van de pijl –
wordt de beugel 0,1 mm naar voren geschoven.
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Belangrijk:
beide schroeven
met hetzelfde aantal slagen

Belangrijk:
Iedere volledige slag
zorgt voor een vooruit-

HOE VER KUNNEN DE SCHROEVEN
WORDEN AFGESTELD (GETITREERD)?
®

WAT GEBEURT ER ALS U NIET MEER WEET
HOE VER U HEEFT GEDRAAID?

TITRATIEPROTOCOL

wordt

®

®

raadt aan om de schroeven niet verder

niet verder, aangezien anders de schroef of de

Wanneer
slagen worden gedraaid, draait de sleutel wel verder,
maar

herstellen.

Vanaf de

Belangrijk:

Beginstand ..................... % van de maximale protrusie
die mogelijk is in ......................................... mm
Datum

Aantal slagen links

Aantal slagen rechts

mogelijk.
Dit is een veiligheidsvoorziening, die voorkomt
dat er losse onderdelen
in de mondholte
terechtkomen.
-1 mm A +5 mm
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SOMNODENT®
SOMNODENT® OPBERG-, REINIGINGS- EN
REISDOOS EN SOMNODENT®-ACCESSOIRES
®

MRA wordt veilig en goed

Titreersleutel

®

®

®

reinigings- en reisdoos
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(in de bodem van de doos vastgezet)

