Onbehandelde slaapapneu kan leiden tot:

Hoofdpijn

Diabetes

Depressie

Gewichtstoename

Hoge
Bloeddruk

Hart- en
vaatziekten

Concentratieen geheugenproblemen

Impotentie

En nog veel meer…

Uitgerust de dag
beginnen?
Whole You™:

Hoe herkent u slaapapneu?
Indien u last heeft van de volgende symptomen dan
is er een mogelijkheid dat u slaapapneu heeft.
Vermoeidheid overdag

••

Ochtend slaperigheid

••

Slapeloosheid

••

Ademhalingsstops tijdens de slaap

••

Snurken

Een oplossing voor snurkof apneuproblemen
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••

Respire
Elysee Dental geeft u met de Respire de mogelijkheid
om af te rekenen met uw snurkproblemen en/ of
slaapapneu. Respire kan een goed alternatief zijn voor
het gebruiken van een luchtbeademingsapparaat, om
zo met meer bewegingsvrijheid te kunnen slapen.

Snurken
Snurken wordt door de partners vaak als het meest
vervelend ervaren. Natuurlijk is het voor uw partner niet

De Respire is er in verschillende varianten:

fijn als de nachrust verstoord wordt door uw gesnurk,
maar weet u dat u ‘vaak onbewust’ zelf ook een slechte
nachtrust heeft? Als gevolg van slaaptekort ontstaat er
vermoeidheid, concentratieverlies en hoofdpijn. Ook kan
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Aanbevolen
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functie van
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overmatig snurken een teken van slaapapneu zijn.
De Respire is een op maat gemaakte beugel, die ervoor
zorgt dat de onderkaak licht naar voren wordt gebracht.
Hierdoor komt de luchtweg vrij en wordt snurken
voorkomen

Moet de mond
kunnen openen
en sluiten

Een duoblok
MRA biedt de
mogelijkheid
om de mond vrij
te openen en te
sluiten.

Wat is slaapapeu?
Slaapapneu is het tijdelijk stoppen van ademen terwijl
de patiënt slaapt. Mensen met onbehandeld slaapapneu
stoppen regelmatig met ademen tijdens de nacht. Het

Grotere tong

Geeft meer
tongruimte

Knarser of TMD
klachten

Geeft de
mogelijkheid
voor klemmen
en articuleren

niet behandelen van slaapapneu kan grote gevolgen
hebben voor uw gezondheid.
Obstructief Slaap Apneu (OSA) is de meest voorkomende
vorm van slaapapneu. OSA wordt veroorzaakt door
een blokkade in de luchtpijp. Respire is een apparaat
dat ervoor zorgt dat deze blokkade wordt opgeheven
waardoor de luchtwegen weer volledig vrij zijn.

Smalle mond

Kleinere
scharnierarmen
voor betere
adaptatie

Respire Blue EF+

Pink
Respire Blue+

Respire Pink EF

Respire Pink EF
Micro

Respire Pink

Respire Pink Micro





