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Beste gebruiker, 

Wij danken u voor uw vertrouwen in de OrthoApnea-beugel 
die u zal helpen om van een verkwikkende slaap te genieten 
zodat u beter uitgerust bent. 

OrthoApnea is specifiek ontworpen voor de behandeling 
van snurken en slaapapneu. Het apparaat bestaat uit twee 
beugels, aan elkaar bevestigd met een schroef, om de 
onderkaak gecontroleerd en comfortabel naar voor te 
brengen en om de spierspanning ter hoogte van de 
luchtwegen te verhogen. 

 Registreer uw OrthoApnea en geniet van de voordelen op 
www.orthoapnea.com/my-orthoapnea.html 

In deze eenvoudige handleiding geven wij aan hoe u de beugel 
moet gebruiken en hoe u ervoor zorgt dat uw OrthoApnea 
altijd schoon blijft. 

  WELKOM 

http://www.orthoapnea.com/my-orthoapnea.html


Breng de bovenste beugel aan 
Duw de beugel omhoog met de duimen 
en zorg ervoor dat de beugel correct 
aanpast. 

Breng de onderste beugel aan 
Druk de beugel aan weerszijden naar 
beneden met uw wijsvingers, zodat 
hij goed aanpast. 

Verwijder de bovenste beugel 
Druk de beugel zachtjes omlaag met 
de wijsvingers en duimen. 

Verwijder de onderste beugel 
Duw de beugel aan weerszijden 
omhoog met de duimen. 

HOE ORTHOAPNEA 
      BEVESTIGEN 

HOE ORTHOAPNEA 
     VERWIJDEREN 



Gebruik een soepele tandenborstel met koud water en 
neutrale zeep. Spoel de beugel daarna overvloedig af 
(aanbevolen). 

Gebruik nooit warm water. Gebruik geen tandpasta. Om 
te vermijden dat de OrthoApnea-beugel verkleurt, drinkt u 
best geen koffie, thee, cola of wijn wanneer u de beugel 
draagt. Poets uw tanden voor en na het gebruik van de 
beugel. 

Berg de gereinigde beugel op in de OrthoApnea-houder. 

Het gebruik van de OrthoApnea-beugel kan uitzonderlijk 
tijdelijk neveneffecten veroorzaken die gewoonlijk verdwijnen 
in de eerste weken van de behandeling : 

1. Lichte gevoeligheid aan de tanden en of kaak. 
2. Gevoelig tandvlees. 
3. Verhoogde speekselproductie. 
4. Droge mond. 
5. Tijdelijke wijziging van de occlusie, dit verdwijnt na het

gebruik van de OrthoApnea Bite Trainer. 

Gelieve uw tandarts te contacteren indien deze 
neveneffecten blijven voorkomen. 

 

   HOE ORTHOAPNEA 
         REINIGEN 

      MOGELIJKE  
 NEVENEFFECTEN 



Het garantiecertificaat verzekert de kwaliteit van de 
OrthoApnea-beugel gedurende 24 maand, zoals wettelijk 
voorzien, vanaf de leverdatum van de OrthoApnea aan de 
patiënt. 

Onderzoek uw OrthoApnea-beugel na ieder gebruik. Gelieve 
uw tandarts te contacteren indien u een defect of gebrek  
constateert aan het materiaal.  

Gebreken ten gevolge van nalatigheid, ongeluk, foutief 
gebruik, onjuiste aanpassingen, materialen onderworpen 
aan een normaal gebruik, komen niet in aanmerking op 
garantie. 

Bij vaststellingen die de garantie rechtvaardigen, zal het 
product hersteld en/of vervangen worden.  

Herstellingen onder garantie mogen uitsluitend uitgevoerd 
worden door het gecertificeerde laboratorium waar de 
OrthoApnea-beugel oorspronkelijk gemaakt is. Gelieve uw 
beugel niet rechtstreeks naar het hoofdkantoor van 
OrthoApnea op te sturen. 

OrthoApnea staat niet garant voor de succesvolle behandeling 
van snurken en obstructieve slaapapneu in elke specifieke 
situatie. Bovendien raden wij patiënten die bruxisme of TMA 
lijden af om de OrthoApnea-beugel te gebruiken. 

  GARANTIE    GARANTIE 
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