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Terapia chrapania/szyna protruzyjna SleepPlus
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Chrapanie chorobą społeczną...
w połowie sypialni spokojny, zdrowy sen jest 
zakłócony przez natarczywe, głośne chrapanie 
(które może dochodzić do 90 decybeli)!
Z przychodzącym wiekiem ponad połowa 
społeczeństwa ma problem z chrapaniem:
• 40 - 60 % ze zwykłym chrapaniem 
 bez bezdechu 
• 5 - 10 % z niebezpiecznym dla zdrowia 
 chrapaniem chorobowym z bezdechem 

Szyna protruzyjna SleepPlus jest nowym i bardzo komfortowym 
dla użytkownika sposobem leczenia obstrukcyjnego chrapania.
Innowacyjne teleskopowe stawy kulowe pozwalają na swobodne 
poruszanie żuchwą we wszystkich kierunkach podczas jej używania. 
Nakładki zgryzowe z estetycznego akrylu odpowiadają za odciążenie,
czyli rozlużnienie i relaks mięśni podczas snu. Rozwinęty przez klini-
czną ewolucję design szyny spotyka się z dużą akceptacją pacjentów.  
Z terapią leczenia chrapania za pomocą szyny protruzyjnej SleepPlus 
zwiększacie Państwo zakres swojej działalnosci zawodowej.  

bredent oferuje wsparcie:
• warsztaty wykonywania szyn (certy� kowane)
• szkolenia kliniczne z leczenia chrapania (certy� kowane)
• instrumenty marketingowe
 - broszury dla pacjentów
 - plakaty do poczekalni 
 - informacje o ośrodkach terapeutycznych na specjalnej 
    stronie internetowej adresowanej dla pacjentów

Indywidualnie wykonywana intraoralna protru-
zyjna szyna (IPS) SleepPlus utrzymuje żuchwę 
podczas nocy mezialnie i w ten sposób wydatnie 
redukuje chrapanie.

Skuteczność terapi intraoralną szyną protruzyjną 
przy lekkim lub średnim syndromie bezdechu 
podczas snu została udokumentowana wielo-
ma badaniami i jest zalecenia przez Deutsche 
Gesellschaft Zahnärztliche Schlafmedizin (DGZS). 
Oczywiście przed leczeniem wymagana jest 
specy� czna, wewnątrzustna diagnostyka
funkcjonalna.

Chrapanie nie tylko zabuża komfort snu przez 
swoją natarczywosć i głośność, ale może być też 
przyczyną takich schorzeń jak np. nadciśnienie,
arytmia, czy zawały serca. 

System leczenia przy 
lekkim i średnim 
obstrukcyjnym 
bezdechu podczas 
snu (OSAS).

Szyny teleskopujące, 
spoczynkowa stabilizacja 
żuchwy, przednia i boczne 
nakładki zgryzowe tworzą 
skuteczny aparat do lecze-
nia chrapania.

Szyna protruzyjna
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Protrusionsschiene SleepSleepPlus

Terapia chrapania/szyna protruzyjna SleepPlus

Teleskopowe szyny na kulowych stawach 
odpowiadają za możliwość wykonywania 
ruchów żuchwy we wszystkich kierunkach.

Szyna protruzyjna

Zestaw:
2 Szyny teleskopowe 
2 Sprężyny
1 Klucz 
1 Patryca na śrubie  
1 Matryca zielona
1 Matryca metalowa
1 Tuleja gwintowana

REF 580 0119 0

Opakowania uzupełniające:

10 Szyn teleskopowych 
  inkl. 10 Sprężyn REF 580 0119 1
10 Sprężyn REF 580 0118 1
 1  Klucz REF 580 0119 2
 1  Patryca na śrubie
       vks-oc/sg 2,2 Titan REF 450 0004 7 
 8  Matryc zielonych
  vks-oc Ø 2,2 mm REF 430 0544 0
 2  Matryce matalowe
  vks-oc Ø 2,2 mm REF 430 0696 0
 2  Tuleje gwintowane REF 580 0119 3
 1 Wkrętak
  krótki REF 330 0069 0
 1 Upychacz do matryc
  vks-oc Ø 2,2 mm REF 430 0548 0

KluczSprężyna

Tuleja gwintowana

Patryca na śrubie

Matryce zielone

Matryce metalowe   Matryce metalowe   

Szyna teleskopowa

Komponenty systemu i ich zalety:
• teleskopowe szyny są dostarczane z indywi-
 dualnie nastawnymi sprężynami, które do-
 pasowują się do każdej wysokości zgryzu 
• kulowe stawy umożliwiają ruchomość 
 we wszystkich kierunkach
• zgryzowo wykonane teleskopy dają optymalny  
 komfort noszenia   
• podniesienie zgryzu odciąża staw skroniowo- 
 żuchwowy i rozluźnia mięśnie 
•  opcjonalne kotwiczenie spoczynkowe żuchwy 
 w komfortowej pozycji przedniej 

Państwa zysk:
• zwiększenie pro� lu działalności
• pozyskanie nowej grupy pacjentów

SleepPlus 
Plakat do poczekalni
2 szt. 
REF 0P0008P L

SleepPlus 
Broszura dla 
pacjentów
20 szt. 
REF 000 2990P L

Manual instruktarzowy 
SleepPlus 
1 szt. 
REF 000322P L
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