
Hoe werkt de snurkbeugel?
De meest voorkomende oorzaak van snurken is dat 
er tijdens het slapen een gedeeltelijke vernauwing 
optreedt van de luchtwegen. De lucht die de vernauwde 
luchtwegen passeert, veroorzaakt tijdens het 
ademhalen trillingen van het gehemelte. De SleepPro 
snurkbeugel draagt u gedurende de nacht en helpt 
u om te stoppen met snurken. De anti-snurkbeugels 
duwen de kaak iets naar voren, wat de luchtweg opent 
en het gehemelte wat strakker trekt. Daarmee worden 
trillingen voorkomen en stopt het snurken. 

Zal het ook bij mij werken? 
De SleepPro snurkbeugels werken bij de meeste 
mensen, maar het beste is om het zelf uit te proberen. 
Daarom bieden wij verschillende mondstukken aan 
tegen verschillende prijzen, zodat u makkelijk de 
SleepPro kunt vinden die bij u past. Kijk op SleepPro.eu 
voor meer informatie. 

Hoe lang duurt het voordat 
ik stop met snurken? 
De SleepPro beugels werken in principe vanaf het eerste 
gebruik. Als dat niet het geval is, dan moet u wellicht 
een aantal aanpassingen doen aan de hand van onze 
handige tips. Als de SleepPro het snurken gestopt heeft, 
al was het maar kort, dan weet u dat het vooruit duwen 
van uw kaak helpt om het snurken te stoppen. Dan is 
het in principe een kwestie van de juiste stand vinden.

Download de Snurkgids:

www.sleeppro.eu/pages/snurkgids

Medisch bewezen
oplossingen tegen snurken

ANTI-
SNURK
MIDDELEN

Tijdens de slaap vernauwde 
luchtpijp veroorzaakt snurken

De snurkbeugel houdt de onderkaak 
voor voren en opent de luchtpijp
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Op een snelle en gemakkelijke manier snurken verhelpen
Medisch goedgekeurde mondstukken
Duizenden tevreden gebruikers sinds 1998
Aangeraden door tandartsen en slaapklinieken
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“Zo’n simpel, maar effectief 
product. Ik heb twee grote 

operaties gehad en dreigde weer 
te moeten scheiden van mijn 

partner door mijn zware snurken.

”



SleepPro snurkbeugels
Snurken is een serieus probleem, maar dat hoeft het 
niet te zijn. Er is namelijk een oplossing! SleepPro 
snurkbeugels zijn goedgekeurd door de NHS (Britse 
National Health Service) en worden wereldwijd 
aangeraden door tandartsen. Bovendien zijn de 
mondstukken betaalbaar, makkelijk in gebruik en 
zeer effectief.

SleepPro snurkbeugels zijn 
geschikt bij:
• Primair snurken

• Milde tot matige slaapapneu bij volwassenen, mits 
onder begeleiding van een medische professional

• CPAP-intolerantie

• Periodiek gebruik bij patiënten die CPAP niet kunnen 
gebruiken tijdens het reizen en begeleiding krijgen 
van een medische professional

Contra-indicaties
Vraag voordat u overgaat tot aankoop eerst advies aan 
een arts als u last heeft van:

• TMD (kaakgewrichtsklachten)

• Loszittende tanden of kiezen, kronen, parodontitis 
of grote ruimtes tussen uw tanden

• Centrale slaapapneu

• Snelle neiging tot kokhalzen

• Als u de kaak beperkt naar voren kunt duwen

“Mijn man en ik zijn zo blij! Ik snurk 
niet meer en ik slaap langer dan 

ik in maanden heb gedaan.

”

SleepPro Easifit 
Onze beginners-snurkbeugel is de meest 

kosten effectieve manier om erachter te 

komen of een snurkbeugel uw snurken zal 

verhelpen. De Boil & Bite -technologie zorgt 

ervoor dat u het mondstuk makkelijk zelf 

kunt monteren en passend kunt maken. 

Er is tevens gedacht aan ruimte aan de 

voorzijde, zodat u gemakkelijk adem kunt 

halen mocht u normaal de neiging hebben 

om door uw mond te ademen.

SleepPro Contour
verstelbare snurkbeugel 
Als ons standaard model goed werkt, maar 

u op zoek bent naar een verfi jnder model, 

dan is dit de volgende stap. De SleepPro 

Contour biedt meer aanpassingsmogelijk-

heden voor meer comfort. Ergonomische 

kaaklades omsluiten zowel de boven- 

als de onderkaak goed en door middel 

van verwisselbare spanbanden kunt u 

zelf de juiste kaakstand vinden – er zijn 

zeven verschillende standen. Ook bij dit 

model kunt u genieten van de originele 

Boil & Bite-technologie, zodat u het 

mondstuk zo kunt verstellen als u wilt. 

SleepPro Custom 
snurkbeugel op maat 
Deze slaapbeugel is een geweldige update 

als u eerder succes heeft gehad met 

onze andere SleepPro-modellen, maar 

op zoek bent naar een volledig op maat 

gemaakt mondstuk. We sturen u een kit 

toe, waarmee u thuis een afdruk kunt 

maken van uw gebit. U volgt simpelweg de 

meegeleverde gebruiksaanwijzing en stuurt 

de afdruk naar onze laboratorium toe. 

Wij maken daar op basis van de afdruk uw 

snurkbeugel op maat.  

SleepPro Easifit 
Standard AM
(antimicrobieel)  
SleepPro Easifi t en SleepPro Custom zijn 

nu ook beschikbaar met de zoge naamde 

Silver Ion Protection. Dit wordt veel 

gebruikt bij medische en hygiënische 

producten, omdat de ions de bacteriegroei 

verhinderen. Dit vermindert het risico op de 

groei van bacteriën die ongewenste geuren 

veroorzaken.

Dream Sipper
Anti-Snurk Training
Via simpele oefeningen die gericht zijn op 

het correct slikken en de juiste tongpositie, 

helpt de Dream Sipper om de tong en 

de keel te versterken. De oefeningen 

verbeteren de spierspanning en na verloop 

van tijd tevens de ondersteuning van de 

bovenste luchtwegen. Dit onderdrukt het 

snurken en kan er bovendien voor zorgen 

dat u niet altijd op snurkbeugels hoeft te 

vertrouwen.

Het zal het snurken niet geheel verhelpen, 

maar het is een natuurlijke, niet-invasieve 

manier om het luide snurken enigszins 

te verminderen. Dit maakt het een ideaal 

product om samen met een snurkbeugel te 

gebruiken.

FRESH & CLEAN
Reinigingsproducten
 Speciaal reinigingsmiddel in vloeistof- of 

tabletvorm. In tegenstelling tot veel andere 

tandheelkundige schoonmaakproducten 

tast SleepPro Fresh & Clean het materiaal 

niet aan en zal het plastic niet verkleuren 

door het gebruik.


