
Handleiding
Pasinstructies voor de kinband

Lees onderstaande instructies nauwkeurig door 
voordat u de kinband gaat passen 

De SleepPro Anti-snurk kinband, die om de kin en de 
bovenkant/achterkant van het hoofd wordt geplaatst, 
zorgt ervoor dat de kaken op elkaar blijven en de mond 
gesloten blijft tijdens de slaap. De kinband is een 
gemakkelijk te gebruiken hulpmiddel, eenvoudig schoon 
te maken (met de hand of in de wasmachine) en makkelijk 
op te bergen of mee te nemen op reis. De SleepPro Anti-
snurk kinband is zo ontworpen - gemaakt uit één stuk, 
met twee stelbanden - dat hij gedurende de nachtrust 
comfortabel zit en op z’n plaats blijft zitten.  

Plaats de SleepPro Anti-snurk kinband om de kin en het 
achterhoofd zoals aangegeven op de achterzijde van 
deze handleiding. Om de kinband meer kracht uit te laten 
oefenen op de kaak, kunt u de stelbanden meer richting 
het voorhoofd verschuiven, eventueel zelfs zo ver dat 
de achterste en de voorste stelband op elkaar komen te 
liggen. Voor meer opwaartse druk kunt u de achterste 
stelband de voorste laten kruisen.

Experimenteer met de druk op de kaak door de stel-
banden te verplaatsen en/of de positie van de kin te 
veranderen. Kortom: probeer uit wat het fijnst aanvoelt. 
Zit de Anti-snurk kinband eenmaal comfortabel, doe de 
band dan af zonder de instelling van de stelbanden te 
veranderen. Indien gewenst kunt u die op een later tijdstip 
altijd nog aanpassen.   

Dankzij het tweebandsysteem blijft de druk op kin en 
hoofd tijdens de nachtrust comfortabel én blijft de Anti-
snurk kinband gegarandeerd op z’n plek. Onthoud welke 
band u het liefst op welke positie op het hoofd draagt 
door naar het label te kijken.

De SleepPro Anti-snurkband:
• is een eenvoudig, betaalbaar en duurzaam anti-snurk-

hulpmiddel.
• is eenvoudig aan te brengen om de kin en over de 

boven- of achterkant van het hoofd.
• zit comfortabel en geeft onmiddellijk resultaat.
• is de meest voor de hand liggende behandeling in geval 

van snurken met open mond.
• zorgt ervoor dat u minder last heeft van een droge 

mond gedurende de slaap.
• is eenvoudig te reinigen, met de hand of in de machine.
• unisex en past iedereen.

Het perfecte hulpstuk om snurken met open mond 
mee te behandelen
Past iedereen en zit comfortabel
• De SleepPro Anti-snurk kinband is een beproefd middel 

tegen snurken met open mond. Dankzij de kinband 
wordt monddroogte tijdens de slaap tot een minimum 
gereduceerd.

• Tijdens het slapen met de SleepPro Anti-snurk kinband 
zult u geen onnodig last of pijn ervaren. En kunt u 
ongestoord genieten van uw nachtrust.

• De Anti-snurk kinband heeft een slank design, is 
makkelijk in gebruik en eenvoudig te verstellen. 

 

Eenvoudig in gebruik, passend te maken in een mum 
van tijd
• Doordat de kinband om de kin en om de boven- dan wel 

achterkant van het hoofd wordt aangebracht, blijft de 
mond van de ‘snurker’ ’s nachts gegarandeerd gesloten. 
De band zal niet van z’n plek komen. Dankzij het 
exclusieve verstelbare tweebandssysteem is niet alleen 
draagcomfort gegarandeerd, maar ook dat de kinband 
tijdens de nachtrust perfect in positie blijft.

• De kinband is betaalbaar en duurzaam. De meeste 
‘snurkers’ hebben na een paar nachten niet eens meer 
in de gaten dat ze de SleepPro Anti-snurk kinband 
dragen. Het hulpstuk biedt ‘snurkers’ een onmiddellijke, 
non-invasieve oplossing tegen snurken. Omdat het 
hulpstuk volledig verstelbaar is, kan het door iedereen, 
van elke leeftijd, worden gedragen.

Tip: Gebruik de Anti-snurk kinband in combinatie 
met een SleepPro mondbeugel of neusspreider.

Zo helpt de kinband bijvoorbeeld om de beugel in de 
mond te houden tijdens het slapen.



1 Plaats de kinband over de kin en over de boven- dan 
wel achterkant van het hoofd, zoals getoond hierboven.

2 Om de opwaartse druk te veranderen, plaats je de stel-
banden richting het voorhoofd. De stelbanden mogen 
elkaar zelfs overlappen als je de druk wilt verhogen. 
Wil je de druk verlagen, beweeg de banden dan meer 
richting achterhoofd.

 Het exclusieve tweebandssysteem helpt je de gewenste 
opwaartse druk te bereiken.

Als u eenmaal de juiste pasvorm te pakken hebt, kunt u 
de kinband eenvoudig afdoen en daarna weer gebruiken, 
zonder deze elke keer opnieuw passend te hoeven maken. 
Mocht u de instelling wel willen veranderen, dan kan dat 
wanneer u maar wilt. 

Wasinstructies
- Was de kinband (hand- of machinewas) op een 

temperatuur lager dan 40 ˚C
- Gebruik een mild wasmiddel
- Niet centrifugeren
- Niet stomen
- Niet opbergen op een plaats warmer dan 40 ˚C

Materiaal
- Neoprene

Disclaimer: 
Het is erg onwaarschijnlijk, maar mocht u toch significante 
problemen ondervinden met het gebruik van een Sleep-
Pro-Antisnurkband dan accepteert MEDITAS Ltd geen aan-
sprakelijkheid voor de problemen die zijn ontstaan door 
het gebruik van de SleepPro-producten. Als u problemen 
ondervindt stop dan onmiddellijk met het gebruik van het 
product en neem contact met ons op.
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