R

Ervaringen van patiënten die zijn behandeld met het MRA:

‘Het was in het begin wennen maar het
resultaat is geweldig‘
‘Deze behandeling heeft mijn relatie gered’

De behandeling
Intake. De tandarts onderzoekt of uw gebit
geschikt is voor de toepassing van het MRA. Tevens worden er afdrukken gemaakt van zowel
de boven- als de onderkaak.
Plaatsing. U past het vervaardigde MRA en u
krijgt instructie over het gebruik.
Controle. Enkele weken na ingebruikname
volgt de eerst controle en eventuele
aanpassing.

‘Ik voel me overdag lekker uitgerust’
‘Ik slaap niet meer in de logeerkamer’

De voordelen voor u op een rij:

Gezonde nachtrust voor u en uw partner
Eenvoudige en betaalbare oplossing
Garantie voor 3 jaar

Garantie
Op het MRA geven wij, behoudens eventuele
verkleuringen, 3 jaar garantie. Het MRA is in
95% van de behandelingen succesvol.

Vraag het uw (tand)arts indien u denkt dat
een MRA u of uw partner zou kunnen helpen.

MRA Easy Comfort

www.mraspecialist.nl

MRAspecialist

De oplossing
tegen snurkproblemen en het
obstructieve slaapapneusyndroom
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Snurk- en slaapapneu
Snurken betekent voor de meeste mensen een teken van
diepe slaap.
Gemiddeld 60% van alle mannen en 40% van alle vrouwen op middelbare leeftijd snurkt, net als 10% van alle
mannen en 5% van alle vrouwen onder de 30 jaar.
Door het ontspannen van het zachte gehemelte en de
tong vernauwt deze de natuurlijke luchtweg. U moet
de lucht dan met meer kracht naar binnen zuigen. Zo
ontstaat bij het ademen een trilling van het zachte gedeelte van de keelholte. Dat veroorzaakt het bekende
snurkgeluid.

Een dergelijk proces kan zich tot 50 maal per uur
herhalen. Artsen spreken in dat geval over een obstructief slaapapneu (OSAS). Omdat een dergelijk
apneu veelvuldige slaapstoornissen veroorzaakt, leidt
ze vaak tot toenemende vermoeidheid overdag en
problemen met de bloedcirculatie. Dit verhoogt het
risico op verhoogde bloeddruk en/of beroertes. Neem
bij dit probleem altijd contact op met uw huisarts die
u kan doorverwijzen naar de specialist (KNO-, longarts
of neuroloog). Indien er een obstructief slaapapneu
wordt geconstateerd dan wordt de behandeling deels
vergoed door de ziekteverzekering. Als voorbereiding
op het gesprek met de arts of er mogelijk sprake is van
een slaapapneu kunnen onderstaande vragen de
beoordeling gemakkelijker maken.

Ja

Tips voor het beperken van snurkgedrag zijn:
• Geen overvloedige maaltijden of alcohol voor
het slapen
• Geen overgewicht
• Rugligging vermijden
• Het bovenlichaam hoger leggen bij het slapen
• Geen medicijnen innemen die het ademen
beïnvloeden

Snurken schaadt de gezondheid wanneer de ademhaling tijdens de slaap vijf of meer keer per uur langer dan
10 seconden wordt ingehouden. De luchtwegen worden
dan helemaal afgesloten. Af en toe is er geen zuurstoftoevoer meer naar de longen, het hart en de hersenen.
Dit wordt onderbroken door een door de hersenen
gestuurde automatische onbewuste reﬂ ex die er voor
zorgt dat de keelholte weer open gaat.

•

Snurkt u elke nacht; ook zonder alcoholgebruik?

•

Stoort u uw partner daarbij?

•

Zijn er ademonderbrekingen tijdens de slaap?

•

Voelt u zich ’s morgens futloos en moe?

•

Wordt u wakker met hoofdpijn?

•

Voelt u zich beperkt qua prestatievermogen?

•

Heeft u last van een verminderd libido?

•

Wordt u meermaals per dag moe zonder oorzaak?

•

Nee

Valt u snel in slaap voor de TV, bij het lezen of
op het werk?

•

Valt u in slaap in de bioscoop of in het theater?

•

Wordt u bij het autorijden snel moe?

•

Heeft u problemen om u lang te concentreren?

•

Heeft u een hoge bloedruk en neemt u daarvoor
medicijnen in?

• Neemt u regelmatig slaapmiddelen in?
• Heeft u overgewicht?
Raadpleeg uw (huis)arts indien u op bovengenoemde vragen meer dan 8 keer ja invult.

Slaapapneu kan leiden tot:
• Relatieproblemen
• Te hoge bloeddruk
• Chronische slaapstoornissen
• Hartkloppingen
• Ochtendhoofdpijn
• Impotentie
• Beroertes/hartinfarcten
• Vermoeidheid overdag en concentratiestoornissen
• Een kortere levensverwachting
• Depressies

Werking van het MRA
Als het snurken uw relatie, uw gezondheid of zelfs
uw leven bedreigt, is de eenvoudigste hulp een
Mandibulair Repositie Apparaat, afgekort MRA. Dit
is een op maat vervaardigde kunststof beugel, die
tijdens de slaap in de mond gedragen wordt. Het
houdt de onderkaak naar voren en zo de luchtweg
open. Wetenschappelijk onderzoek heeft de werking
van het MRA aangetoond zowel bij snurken (circa 95%
vermindering) als bij slaapapneu.

