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ProSomnus® Sleep and Snore Device
GEBRUIKERSHANDLEIDING
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INLEIDING 
De ProSomnus Sleep and Snore Device zijn bedoeld om snurken en 
lichte tot matige obstructieve slaapapneu (OSA) te verminderen, door 
de onderkaak tijdens de slaap naar voren te houden. Uw hulpmiddel 
heeft mogelijk een nalevingssensor. De nalevingssensor registreert de 
tijd gedurende welke het hulpmiddel wordt gedragen.

Uw tandarts schrijft in overeenstemming met uw behandelplan 
het aantal verstelstappen voor. De ProSomnus Sleep and Snore 
Device zijn bedoeld voor gebruik bij één patiënt, patiëntspecifiek, 
gebruiksvriendelijk, comfortabel en gemakkelijk te reinigen.

INDICATIES 
De ProSomnus Sleep and Snore Device zijn bedoeld om snurken en lichte 
tot matige obstructieve slaapapneu (OSA) 's nachts bij volwassenen te 
verminderen.

CONTRA-INDICATIES
Het hulpmiddel is gecontra-indiceerd voor patiënten die:
• centrale slaapapneu hebben
• ernstige ademhalingsstoornissen hebben
• loszittende tanden of gevorderde parodontale ziekte hebben
• jonger zijn dan 18 jaar

WAARSCHUWINGEN
Gebruik van het hulpmiddel kan leiden tot:
•  verschuiving van tanden of verandering van de scheefstand van tanden
• pijnlijk tandvlees of pijnlijke tanden
• pijn of gevoeligheid van de kaakgewrichten
• belemmering van mondademhaling
• overmatige speekselvorming

VOORZORGSMAATREGELEN
Patiënten moeten hun medische voorgeschiedenis, zoals 
een voorgeschiedenis van astma, ademhalingsproblemen of 
ademhalingsaandoeningen of andere relevante gezondheidsproblemen 
overwegen en contact opnemen met een geschikte zorgverlener 
voordat ze het hulpmiddel gaan gebruiken.

DE VERPAKKING VAN ELK PROSOMNUS SLEEP AND SNORE-
HULPMIDDEL BEVAT:
• 1 of meer onderbeugels
• 1 of meer bovenbeugels
• Gebruiksaanwijzing
• 1 of meer opbergdoosjes

Verder bevatten de verpakkingen van de ProSomnus [CA] Sleep and 
Snore Device een stelsleutel. De verpakkingen van de ProSomnus 
[PH] Sleep and Snore Device bevatten een stelsleutel en/of 
moersleutel.

Gebruikt materiaal: polymethylmethacrylaat (PMMA).
Gebruikt materiaal voor het ProSomnus EVO Sleep and Snore-
hulpmiddel: polymeer van medische kwaliteit.
Kogelklemmen: medisch roestvast staal.*

Herbst-scharnieren ProSomnus [PH] Sleep and Snore-hulpmiddel 
en vijzelschroef ProSomnus [CA] Sleep and Snore-hulpmiddel: 
medisch roestvast staal.*

De ProSomnus Sleep and Snore Device zijn onder andere het 
ProSomnus® MicrO2

® Sleep and Snore-hulpmiddel, het ProSomnus® 
[IA] Sleep and Snore-hulpmiddel met Monogram™-aanpassingsopties, 
het ProSomnus® EVO™ Sleep and Snore-hulpmiddel, het ProSomnus® 
[CA] Sleep and Snore-hulpmiddel en het ProSomnus® [PH] Sleep and 
Snore-hulpmiddel. Deze hulpmiddelen worden ook de ProSomnus 
Sleep and Snore Device genoemd.

Let op: Volgens de federale wetgeving in de Verenigde Staten mag dit 
hulpmiddel uitsluitend worden verkocht door of op voorschrift van een 
tandarts.
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Goudkleurige schroef: met titaannitride bedekt medisch 
roestvast staal.*
*Roestvast staal bevat nikkel en chroom. Voldoet aan de normen 
van het National Institute for Occupational Safety and Health.

AANWIJZINGEN VOOR DAGELIJKS GEBRUIK VAN DE 
PROSOMNUS SLEEP AND SNORE DEVICE
1.  Breng het hulpmiddel in vóór het slapengaan.
2.  Inspecteer het hulpmiddel vóór gebruik. Neem contact op met de 

voorschrijvende arts als u afwijkingen ziet.
3.  Vóór gebruik afspoelen.
4.  Selecteer de voorgeschreven beugels en breng deze op elkaar aan.
5.  Open uw mond wijd en zet de beugels op uw tanden vast.
6.  Ontspan uw kaak, en slaap lekker!
7.  Het hulpmiddel verwijderen:
 a.  Verwijder eerst de onderbeugel. Open voorzichtig uw mond en zet 

uw duimen aan weerszijden in uw wangen onder de stift aan de rand 
van het hulpmiddel. Verplaats uw duimen zo nodig langs de rand.

 b.  Oefen gelijkmatige opwaartse druk uit om de beugel op te tillen 
en te verwijderen.

 c.  Doe hetzelfde voor de bovenbeugel door met uw wijsvingers 
neerwaartse druk uit te oefenen. Verplaats uw wijsvingers zo 
nodig langs de rand.

8.  Het ProSomnus EVO Sleep and Snore-hulpmiddel verwijderen:
 a.  Verwijder eerst de onderbeugel. Open voorzichtig uw mond en 

zet uw duimen aan weerszijden vóór in uw mond, in de buurt van 
mondhoeken bij de stift aan de rand van het hulpmiddel.

 b.  Oefen gelijkmatige opwaartse druk uit om de beugel op te tillen 
en te verwijderen.

 c.  Doe hetzelfde voor de bovenbeugel door met uw wijsvingers vóór 
in uw mond neerwaartse druk uit te oefenen.

 Opmerking: Verwijder de beugel niet met één hand; hierdoor wordt 
onnodige wringkracht op het beugelframe uitgeoefend waardoor dit kan 
breken.

WAARSCHUWING: Draag de onder- en bovenbeugel altijd samen. 
Draag de beugels nooit alleen.

INSTRUCTIES VOOR VERZORGING THUIS
Opmerking: Er is geen sterilisatie vereist.
Dagelijks:
•  Reinig uw ProSomnus Sleep and Snore-hulpmiddel na gebruik 

grondig met een normale zachte tandenborstel, koel of warm water 
en een mild reinigingsmiddel, zoals een reinigingsmiddel of vloeibare 
antibacteriële zeep voor orthodontische hulpmiddelen.

•  Grondig spoelen. Bewaar de hulpmiddelen in het opbergdoosje met 
luchtgaten om er zeker van te zijn dat uw hulpmiddelen drogen.

•  Dagelijks weken van uw hulpmiddelen wordt niet aanbevolen.

Opmerking: Mondspoelmiddelen, bleekwateroplossingen, reinigingsmiddelen 
voor protheses of schurende tandpasta kunnen het hulpmiddel beschadigen.

BEWARING
Buiten het bereik van kleine kinderen en huisdieren houden.
 
Het ProSomnus Sleep and Snore-hulpmiddel moet op een koele, droge plek 
worden bewaard. Zorg dat het hulpmiddel niet wordt blootgesteld aan extreme 
temperaturen boven 60 °C/140 °F.

VERSTELINSTRUCTIES
Voorwaartse verschuivingen van de onderkaak worden bereikt door uw 
huidige boven-of onderbeugel te verwijderen en de volgende voorgeschreven 
beugel in de serie in te brengen. Verschuivingen tot 12,0 mm kunnen worden 
bereikt met aanvullende door uw arts voorgeschreven beugels.

4 HULPMIDDELEN 
U0, U2, L0, L1 COMBINATIE- VERSTELLINGEN

Boven 0 + 
onder 0  0 mm

Boven 0 + 
onder 1 1,0 mm

Boven 2 + 
onder 0 2,0 mm

Boven 2 + 
onder 1 3,0 mm

ProSomnus MicrO2 en [IA] Sleep and Snore Device:

ProSomnus EVO Sleep and Snore-hulpmiddel:
5 HULPMIDDELEN 
U0, U2,U4, L0, L1 COMBINATIE- VERSTELLINGEN

Boven 0 + 
onder 0 0 mm

Boven 0 + 
onder 1 1,0 mm

Boven 2 + 
onder 0 2,0 mm

Boven 2 + 
onder 1 3,0 mm

Boven 4 + 
onder 0 4,0 mm

Boven 4 + 
onder 1 5,0 mm
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ProSomnus [CA] Sleep and Snore Device:
Voorwaartse verschuivingen van de onderkaak worden bereikt door 
de verlengschroef volgens het voorschrift van uw arts af te stellen 
met het meegeleverde verstelhulpmiddel. Opmerking: De pijlen 
aan de zijkant van de stelschroef geven de richting aan waarin de 
schroef moet worden gedraaid om de het schroefmechanisme te 
verplaatsen. Elke kwartslag (90°) is 0,1 mm.

Achterwaartse aanpassing ProSomnus [CA] Sleep and Snore-hulpmiddel:

1. 3.2. 4.

BELANGRIJK!

Houd de bovenbeugel zo 
dat de stelschroef naar u 
toe is gericht.

Draai het verstelhulpmiddel 
een kwartslag in de 
tegengestelde richting van 
de pijl.

Steek het verstelhulpmiddel 
in de verstelopening. 

Tel het aantal slagen en 
herhaal de aanpassingen 
aan de andere zijde.

Voorwaartse aanpassing ProSomnus [CA] Sleep and Snore-hulpmiddel:

1. 3.2. 4.

BELANGRIJK!

Houd de bovenbeugel zo 
dat de stelschroef naar u 
toe is gericht. Zoek de gele 
referentiepijl op het hulpmiddel.

Draai het verstelhulpmiddel 
een kwartslag in de richting 
van de pijl om naar voren 
te schuiven.

Steek het verstelhulpmiddel 
in de verstelopening. 

Tel het aantal slagen en 
herhaal de aanpassingen 
aan de andere zijde.



5

Aanpassingstabellen ProSomnus [CA] Sleep and Snore-hulpmiddel:

ProSomnus [CA] Sleep and Snore-hulpmiddel, (bovenbeugel [CA] + onderbeugel 0):

ProSomnus [CA] Sleep and Snore-hulpmiddel met onderbeugel voor extra verstelling, (bovenbeugel [CA] + onderbeugel +5,0 mm):

Opmerking: Uw ProSomnus [CA] Sleep and Snore-hulpmiddel 
kan binnen een totaalbereik van 12,0 mm worden versteld. Uw 
tandarts zal u vertellen hoe vaak u de schroef een kwartslag moet 
draaien afhankelijk van uw comfort en afname van uw symptomen. 
Uw tandarts geeft u mogelijk nog een onderbeugel om verdere 
verschuiving tot stand te brengen. 
De schroef resetten: Draai de schroef op de bovenbeugel [CA] een 
kwartslag in tegengestelde richting om de het schroefmechanisme 
naar de achterkant van de beugel te verplaatsen.

*U mag het maximumaantal slagen niet overschrijden.

+5,0 mmStartpositie

Achterwaarts 
(kwartslagen 

schroef)

Startpositie 
beet Voorwaarts (kwartslagen schroef)

Kwartslagen 
schroef

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 *50

Aanp. stelschroef 
(mm)

-1,0 
mm

-0,5 
mm

0,0 
mm

0,5 
mm

1,0 
mm

1,5 
mm

2,0
mm

2,5 
mm

3,0 
mm

3,5 
mm

4,0 
mm

4,5 
mm

5,0 
mm

Resetpositie 
stelschroef Voorwaarts (kwartslagen schroef)

Kwartslagen 
schroef

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 *60

Aanp. stelschroef 
(mm)

5,0 
mm

5,5 
mm

6,0 
mm

6,5 
mm

7,0 
mm

7,5 
mm

8,0 
mm

8,5 
mm

9,0 
mm

9,5 
mm

10,0 
mm

10,5 
mm

11,0 
mm
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Aanpassingstabellen ProSomnus [CA] LP Sleep and Snore-hulpmiddel:

Opmerking: Uw ProSomnus [CA] LP Sleep and Snore-hulpmiddel 
kan binnen een totaalbereik van 12,0 mm worden versteld. Uw 
tandarts zal u vertellen hoe vaak u de schroef een kwartslag moet 
draaien afhankelijk van uw comfort en afname van uw symptomen. 
Uw tandarts geeft u mogelijk nog een onderbeugel om verdere 
verschuiving tot stand te brengen. 
De schroef resetten: Draai de schroef op de LP-bovenbeugel 
[CA] een kwartslag in tegengestelde richting om de het 
schroefmechanisme naar de achterkant van de beugel te verplaatsen.

*U mag het maximumaantal slagen niet overschrijden.

+3,0 mmStartpositie

Startpositie Voorwaarts verstellen

Kwartslagen 
schroef 

(voorwaarts)

0 5 10 15 20 25 30 *34

Beetpositie (mm) 0,0 
mm

0,4 
mm

0,9 
mm

1,3 
mm

1,8 
mm

2,2 
mm

2,6 
mm

3,0 
mm

Startpositie Voorwaarts verstellen

Kwartslagen 
schroef 

(voorwaarts)

0 5 10 15 20 25 30 *34

Beetpositie (mm) 3,0 
mm

3,4 
mm

3,9 
mm

4,3 
mm

4,8 
mm

5,2 
mm

5,6 
mm

6,0 
mm

ProSomnus [CA] LP Sleep and Snore-hulpmiddel, (LP bovenbeugel [CA] + onderbeugel 0):

ProSomnus [CA] LP Sleep and Snore-hulpmiddel met onderbeugel voor extra verstelling, (bovenbeugel [CA] + LP onderbeugel +3,0 mm):
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ProSomnus [PH] slaap- en snurkhulpmiddelen:
Voorwaartse verschuivingen van de kaak worden bereikt door de schroef van 
de Herbst-zeskantmoer of de pinhole volgens het voorschrift van uw arts af 
te stellen met het meegeleverde hulpmiddel. Verschuivingen tot 12,0 mm 
kunnen worden bereikt met aanvullende, door uw arts voorgeschreven 
beugels. De pijlen omhoog aan de zijkant van de Herbst-arm geven aan dat 
de Herbst-arm omhoog wordt bewogen wanneer de schroef of de pinhole 
in opwaartse richting wordt gedraaid. Elke kwartslag is 0,1 mm en elke 
volledige slag is 0,4 mm.

ProSomnus [PH] met zeskantmoer verschuiven
1.   Houd de bovenbeugel loodrecht op de onderbeugel, zodat de Herbst-arm 

recht omhoog en omlaag wijst.
2.   Voor een verschuiving van 0,1 mm plaatst u het verstelhulpmiddel op de 

verstelschroef met vierkante kop (zie afb. 1a). Draai een kwartslag omhoog, 
in de richting van de geëtste pijl omhoog op de Herbst-arm (zie afb. 1b). 
Herhaal deze stappen aan de andere kant.

3.   Voor verkleining van de voorwaartse verschuiving  
draait u omlaag, in de tegenovergestelde  
richting van het geëtste pijltje.

4.   Visuele indicatiemarkeringen in stappen  
van 1,0 mm zijn met laser op de Herbst-arm  
geëtst als aanduiding van de locatie na  
verschuiving (zie afb. 2). Op de handgreep van  
de moersleutel is met laser een liniaal geëtst  
om de verschuiving tijdens de behandeling  
te kunnen controleren (zie afb. 2).

ProSomnus [PH] met pinhole verschuiven
1.   Volg stap 1-3 om het meegeleverde  

hulpmiddel in de pinhole te steken  
(zie afb. 3).

Achterwaarts 
(kwartslagen)

Startpositie 
beet Voorwaarts (kwartslagen)

Kwartslagen -10 -5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 *60

Aanp. 
Herbst-arm 

(mm)

-1,0 
mm

-0,5 
mm

0,0 
mm

0,5 
mm

1,0 
mm

1,5 
mm

2,0 
mm

2,5 
mm

3,0 
mm

3,5 
mm

4,0 
mm

4,5 
mm

5,0 
mm

5,5 
mm

6,0 
mm

Aanpassingstabel ProSomnus [PH] Sleep and  
Snore-hulpmiddel:

*U mag het maximumaantal slagen niet overschrijden. Herbst-armen mogen nooit meer 
dan 6,0 mm worden verlengd: anders kunnen ze breken en wordt de garantie ongeldig.

Afb. 3 Afb. 2

Afb. 1b

Afb. 1a
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PATENTEDPATENTED

ProSomnus® en MicrO2
® zijn gedeponeerde handelsmerken. ProSomnus, het 

MicrO2 'O'-logo-ontwerp en de illustraties en ontwerpen in dit document 
zijn handelsmerken en copyrights van ProSomnus Sleep Technologies, Inc. 
en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden 
gereproduceerd, gedistribueerd, weergegeven, gepubliceerd, gewijzigd of 
gebruikt. Alle andere producten en bedrijfsnamen die hierin worden genoemd, 
zijn handelsmerken van hun respectieve eigenaars, en ProSomnus Sleep 
Technologies, Inc. is niet gelieerd, geaffilieerd, onderschreven of gesponsord 
door Herbst en/of de huidige eigenaar van de Herbst-naam.

Amerikaanse octrooinummers 9,808,327|9,820,882|9,949,868|10,213,280| 
10,603,207
PRO3-275-C (Oktober 2021)

ProSomnus Sleep Technologies
5860 West Las Positas Blvd., Suite 25
Pleasanton, CA 94588, VS

Hoofdnummer +1 844 537 5337 | ProSomnus.com
Patient Preferred Sleep Apnea Therapy™

PATENTED MD 1

PATENTED MD 1

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
https://IFU.ProSomnus.com

Fabrikant

Niet steriel

Droog bewaren

Bovengrens temperatuur

Waarschuwing

Alleen op voorschrift

Europese conformiteit

Medisch hulpmiddel

Voor gebruik bij één patiënt – 
meermaals gebruik

Gevolmachtigde vertegenwoordiger 
in de Europese Gemeenschap


