
silent sleep

somnipax belt
Elektronische slaappositietrainer

Slaappositietrainer tegen gewoon snurken en nachtelijke adem-
halingstops.
Elektronische slaappositietrainer voor gebruik zowel bij positie-af-
hankelijke obstructieve slaapapneu (POSA) als gewoon snurken in 
rugpositie (tongbasissnurken) .

duurzaam: is erop gericht om de slaappositie continu te 
veranderen - weg van de rugpositie, naar de zijligging; na 
verloop van tijd slaapt u ook zonder riem snurkvrij, resp. 
zonder apneus. 
zacht: lichte trillingen signaleren tijdens de slaap de foutieve 
ligpositie; u moet zich omdraaien zodat de rust terugkeert. 
comfortabel: een smalle riem uit ademend materiaal met 
een kleine besturingsbox; een medisch product dat men 
nauwelijks opmerkt en en maximale bewegingsvrijheid biedt 
tijdens de slaap. 
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“De riem is een volledig nieuwe 
methode in de therapie van 
positie-afhankelijke slaapapneu en 
positiegerelateerd snurken. Het was 
voor de ontwerpers niet alleen belan-
grijk dat het product doeltreffend is 
maar ook dat het voor de patiënten 
heel aangenaam is in gebruik.”
DR. HANNES WAKONIG
Zaakvoerder  AescuBrands,
Fabrikant van de  somnipax belt

somnipax belt: een heel moderne thera-
piemethode tegen positie-afhankelijke obstruc-

tieve slaapapneu en snurken 

Zo vind ik de juiste maat:

Uw contactpersoon:

Stempel arts

Als u last heeft van gesnurk of nachtelijke ademhalingstops, 
spreek dan met uw arts over de somnipax belt. Hij zal samen 
met u onderzoeken of de elektronische slaappositietrainer 
geschikt is voor u. 

•

•

•

Nauwelijks merkbaar
U merkt nauwelijks de zachte, huidvriendelijke riem 
‘s nachts. U slaapt met een maximale bewegingsvrij-
heid.  

Getest materiaal en gegarandeerd vrij van 
schadelijke stoffen
somnipax belt wordt onder strikte voorwaarden 
geproduceerd in Zwitserland. Alle bestanddelen zijn 
biocompatibel en vrij van schadelijke stoffen. 

Discreet
de smalle riem en de besturingsbox zo groot als een 
luciferdoosje vallen amper op tijdens het dragen. Als 
u nachtkleding draagt over de riem, is hij nauwelijks 
waarneembaar door andere personen.  

Duurzaam en kostenefficiënt
er zijn vervangstukken beschikbaar voor alle compo-
nenten van de somnipax belt. Gegarandeerd.  

Onmiddellijk gebruiksklaar
U kunt de riem onmiddellijk in gebruik nemen. 
Inschakelen. Slapen. Gezond ademen.  

“In het begin moet men wennen 
aan de trilling. Maar na een tijdje is 
het prima. Vooral wanneer men 
automatisch begint “juist” te 
liggen.”
JOHANNES B., HERTEN

De voordelen van de somnipax 
belt op een rij

Maat

S/M/L

XL/XXL

70-100

100-125

Borstomvang [cm]
gemeten onder de oksels



Uw arts bespreekt met u of een therapie met behulp van de 
elektronische slaappositietrainer in aanmerking komt. 

Volgende punten staan het gebruik van een elek-
tronische slaappositietrainer in de weg:

•   het dragen van een pacemaker
•   duidelijke problemen met de wervelkolom
•   herstel na een operatie aan de tussenwervelschijf
•   positieduizeligheid
•   positie-onafhankelijke slaapapneu
•   latexallergie
•   niet gebruiken bij personen jonger dan 18 jaar

De somnipax belt moet niet aangepast of ingesteld worden 
maar is direct gebruiksklaar. Wanneer een positie-afhankelijke 
obstructieve slaapapneu (POSA) behandeld wordt met de 
slaappositietrainer, dan zal uw behandelende arts therapie-
begleidend controleren of de behandeling doeltreffend is 
(slaapendoscopie/polygrafie).  

Indien gewoon positie-afhankelijk snurken behandeld wordt 
met de slaappositietrainer dan kunt u zelf uw therapieresultaat 
opvolgen. Bijvoorbeeld door aan uw bedpartner te vragen of 
het snurkgeluid blijft aanhouden of door gebruik te maken van 
een snurk-app op uw smartphone, die de nachtelijke geluiden 
registreert en verwerkt.  

Niet alleen snurkgeluiden maar ook nachtelijke ademhalingstops 
(“apneus”) ontstaan wanneer het weefsel in de bovenste luchtwe-
gen tijdens de slaap ontspant en verslapt.  
In veel gevallen zorgt deze ontspanning er voor dat de tong tijdens 
de slaap op de rug naar achteren in de keelholte daalt en daar de 
luchtwegen vernauwt en zelfs tijdelijk afsluit.  

Aan de vernauwingen ontstaan luchtwervelingen en vibraties. 
Ze veroorzaken het snurkgeluid. Als de luchtwegen volledig 
afgesloten worden, ontstaan er ademhalingstops. 
Een elektronische slaappositietrainer verhindert heel doeltreffend 
dat de tong naar achteren in de keelholte kan dalen.  

Hoe gaat het in zijn werk? De elektronische slaappositietrainer 
registreert wanneer men op de rug slaapt en zendt een trilsignaal uit. 
Het signaal blijft zolang aanhouden tot men zich onbewust gedraaid 
heeft op de zij of de buik. In de meeste gevallen ervaart men de 
trilling helemaal niet bewust of wordt men niet wakker. Slaapt men 
op de zij dan daalt de tongspier niet naar achteren in de keelholte 
maar naar de zijkant in de richting van de wang.  
Als gevolg hiervan blijven de luchtwegen vrij. Men slaapt zonder 
gevaarlijke ademhalingstops en vervelende snurkgeluiden.  

Uw weg naar somnipax beltHoe werkt een elektronische slaappositietrainer 
(“houdingveranderende positietherapie”)?

somnipax belt is een elektronisch gestuurde positiecontrole die 
ingebouwd in in een elastische borstriem.    

somnipax belt wordt niet alleen gebruikt in geval van lichte tot 
matige positie-afhankelijke slaapapneu (POSA) maar ook bij 
positiegerelateerd gewoon snurken.

Patiënten met zware slaapapneu hebben in de regel een hoge 
beademingsdruk nodig bij de CPAP-beademing. Dit belemmert 
duidelijk het slaapcomfort. Drukplaatsen in het gelaat, sterk uitged-
roogde slijmvliezen en een verhoogde geluidsontwikkeling door de 
luchtstroom zijn de gebruikelijke gevolgen.  

Maar dat hoeft helemaal  niet! Als er bij de CPAP-therapie een 
elektronische slaappositietrainer gedragen wordt, die de patiënt 
aanzet om op de zij te slapen, kan het tongbasisweefsel alleszins 
niet meer voluit drukken op de bovenste luchtwegen. Minder 
weefseldruk op de luchtwegen betekent dat een lagere luchtd-
ruk in het CPAP-toestel volstaat om de vernauwde luchtwegen 
opnieuw te verwijden. 

Dit is de somnipax belt

De bijzondere tip - somnipax belt als 
aanvulling op de CPAP-therapie


