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„Kto może spać,
niech będzie szczęśliwy.“
Erich Kästner

®

SISSEL® SILENCIUM - INTERAKTYWNA
TRÓJWYMIAROWA PODUSZKA
ZAPOBIEGAJĄCA CHRAPANIU
Spokojny i zdrowy sen w zupełnie nowym wymiarze
Sen to jeden z najważniejszych czynników wpływających na nasze zdrowie, funkcje
życiowe, a szczególnie na naszą kondycję psychiczną. Podczas snu nasz mózg przetwarza informacje związane z wydarzeniami minionego dnia, zostaje pobudzony wzrost
komórek, tkanki regenerują się, a nasz układ odpornościowy ulega wzmocnieniu. Jednak
głęboki i relaksujący sen ma swojego naturalnego wroga: chrapanie.
To często bagatelizowany problem, który na dłuższą metę prowadzi
do przeciążenia fizycznego i psychicznego. Ciągle zakłócany sen może
powodować zmęczenie w ciągu dnia, rozdrażnienie, problemy z koncentracją
i ograniczoną efektywność. Te negatywne skutki towarzyszą zwłaszcza
mocnemu chrapaniu i mogą powodować poważne kłopoty zdrowotne.
Osoba chrapiąca zakłóca nie tylko swój sen, lecz również sen swojego partnera. Bywa
on często tak samo zmęczony brakiem właściwego nocnego odpoczynku.

• redukuje chrapanie aż do 95%*
• pomaga zasnąć głębokim, zdrowym snem
• poprawia jakość życia – zarówno osoby dotkniętej chrapaniem, jak i jej partnera
• jest prosta w użyciu – wystarczy włączyć guzik
• jest wyrobem medycznym; certyfikat medyczny zgodny z dyrektywą 93/42/EEC
• testowana klinicznie

* Wynik testów przeprowadzonych w otoczeniu domowym.

Proste użycie – wystarczy nacisnąć guzik

SISSEL® SILENCIUM - PRZEŁOMOWE ROZWIĄZANIE
Sen bez zakłóceń – BEZ lekarstw czy uciążliwych urządzeń mających zapobiegać chrapaniu
Dzięki wykorzystującej innowacyjne światowe technologie trójwymiarowej poduszce, zarówno chrapiący, jak i ich partnerzy
mają zagwarantowany spokojny sen, a co za tym idzie poprawę jakości życia.
Za pomocą wbudowanych w poduszkę mikrofonów oraz czujników, SISSEL® SILENCIUM nieustannie monitoruje dźwięki
wydawane podczas snu oraz pozycję głowy. Przy zarejestrowaniu odgłosów chrapania wypełniają się odpowiednie
komory powietrzne, które delikatnie i cicho zmieniają położenie głowy.
Zmiana ta zwiększa odległość między językiem i gardłem, udrażnia drogi oddechowe i w konsekwencji redukuje chrapanie.
Przy braku zamierzonego efektu, poduszka SISSEL®SILENCIUM stopniowo przemieszcza głowę w różnych kierunkach,
szukając pozycji, w której chrapanie ustanie lub zostanie zredukowane do minimum.

Korzystanie z SISSEL®SILENCIUM przynosi zauważalne i wymierne skutki. Poduszka ta może zredukować chrapanie
aż do 95% i jest prostym, ale skutecznym sposobem na głęboki, odprężający sen. Zastosowanie specjalnego oprogramowania
pozwala poza tym z łatwością monitorować oraz analizować przebieg i efekty jej działania.

Inteligentne i skuteczne rozwiązanie problemu chrapania!

* Wynik testów
przeprowadzonych
w otoczeniu domowym.

®

NAJNOWSZA TECHNOLOGIA W TROSCE
O JAKOŚĆ TWOJEGO ŻYCIA
®

• nowa, innowacyjna, wielowarstwowa konstrukcja
• użycie inteligentnej technologii dla cichego, niemal bezgłośnego działania poduszki
• maksymalny komfort dzięki zastosowaniu wiskoelastycznej warstwy
• najwyższej jakości pianka
• ortopedyczny kształt, doskonale podtrzymujący szyję
• regulacja wysokości dzięki zastosowaniu elastycznej wkładki
• wymiary: około 61×40×8/10 cm
• certyfikat medyczny zgodny z wytyczną 93/42/EEC

PRZYZWYCZAJANIE
W pełni komfortowe korzystanie z poduszki
ortopedycznej SISSEL® SILENCIUM może wymagać
krótkiego okresu niezbędnego do przyzwyczajenia
organizmu. Czas potrzebny do pełnego
przyzwyczajenia się do kształtu oraz oddziaływania
poduszki na osobę chrapiącą wynosi od 4 dni
do 4 tygodni. Każdą noc będziesz jednak przesypiać
coraz lepiej a sen będzie coraz głębszy.
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Mikrofon rejestrujący chrapanie
Warstwa z pianki viscoelastic
Płyta wyposażona w czujniki
Komory powietrzne
Wkładka regulująca wysokość

Kabel

... oznacza prawidłowe przechodzenie przez kolejne jego fazy. Szczególnie istotna dla naszego zdrowia jest faza
głębokiego snu, w której przebiegają najważniejsze procesy regeneracji organizmu. Zdrowy i głęboki sen jest
uwarunkowany niezakłóconym i nieprzerwanym przebiegiem jego pozostałych etapów. Zaburzenia snu lub
bezdech senny utrudniają procesy regeneracji i mogą powodować poważne konsekwencje dla zdrowia
i samopoczucia.

Fazy snu

Zakłócone fazy snu
(brak fazy głębokiego snu)

Prawidłowe
fazy snu

stan czuwania
faza REM
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Gardło

Zablokowane drogi oddechowe

Język

Podczas snu mięśnie rozluźniają się. Temu procesowi ulegają
również mięśnie podniebienia miękkiego i języka, co powoduje
zwężenie średnicy górnego odcinka dróg oddechowych.
Przy każdym oddechu – najczęściej kiedy śpimy leżąc na plecach –
mogą powstawać wibracje i związany z nimi odgłos chrapania.
Chrapiący bywa często nieświadomy swoich zaburzeń snu i chrapania, ale może odczuwać inne dolegliwości: suchość w ustach,
chrypkę czy ból gardła. Po dłuższym czasie może również dojść
do pogorszenia samopoczucia fizycznego i psychicznego.

Zaburzenia snu i brak odpowiedniego wypoczynku może prowadzić do rozdrażnienia,
pogorszenia koncentracji, złej wydajności w ciągu dnia i zmniejszonej odporności na stres.
Ciągłe chrapanie może jednak mieć jeszcze poważniejsze konsekwencje. Najnowsze badania wskazują, że może
ono mieć wpływ na uszkodzenie serca oraz tętnic, a co za tym idzie zwiększyć ryzyko zawału. Ważne jest więc
podjęcie odpowiednich wcześniejszych działań i skonsultowanie się z lekarzem.

CHRAPANIE - POWSZECHNIE ZNANA PRZYPADŁOŚĆ
Szacuje się, że w Europie chrapie około 100 milionów osób. Badania potwierdzają także, że chrapie 60% mężczyzn
i 40% kobiet powyżej 60. roku życia. Mimo to nadal nie przywiązuje się należytej uwagi do społecznych konsekwencji tego zaburzenia. Nie zapominajmy również, że z powodu chrapania cierpią partnerzy śpiący obok.

®

TESTY KLINICZNE
Badania kliniczne, przeprowadzone w laboratorium snu na Oddziale Neurologii i Neurofizjologii Kliniki Lindenbrunn
w Coppenbrügge, udowodniły pozytywny wpływ interaktywnej trójwymiarowej poduszki zapobiegającej
chrapaniu zarówno na lżejsze, jak i cięższe objawy chrapania

BADANIE ZASTOSOWANIA (TESTY UŻYTKOWNIKÓW)
Na początku 2012 roku w kilku krajach przeprowadzone zostały testy poduszki SISSEL® SILENCIUM. Ich uczestnicy
używali poduszki przez okres od dwóch do czterech nocy i rejestrowali odgłosy chrapania przez jedną lub dwie
noce, z włączoną i wyłączoną funkcją zapobiegającą chrapaniu.
Wyniki testu wykazały redukcję chrapania średnio o 70%, a maksymalnie o 95%. Wszyscy uczestnicy badania
potwierdzili, że włączona funkcja zapobiegania chrapaniu zapewniła im lepszy sen, po którym budzili się
wypoczęci i zregenerowani. Zgodnie stwierdzili także, że poduszka jest prosta w użyciu i wygodna.

Jak udowodniły liczne badania, istnieje związek pomiędzy pozycją głowy a bezdechem sennym powodującym
gwałtowne wstrzymanie oddechu w czasie snu. W związku z tym podjęto decyzję o przeprowadzeniu kolejnych badań
nad SISSEL® SILENCIUM, których efektem było odnotowane pozytywne oddziaływanie na poszczególne osoby
cierpiące na dolegliwości związane z tym schorzeniem. Jeśli jednak podejrzewasz u siebie występowanie bezdechu
sennego, skonsultuj się z lekarzem.

JEŚLI CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ, SKORZYSTAJ Z OPROGRAMOWANIA
PODUSZKI SISSEL® SILENCIUM
• oprogramowanie służy do monitorowania oraz rejestrowania odgłosów chrapania
i pozycji głowy na poduszce
• oprogramowanie darmowe (pliki do pobrania na stronie www.sisselsilencium.com )
Każdy użytkownik może zarejestrować i przeanalizować wykresy przedstawiające przebieg
snu i odgłosy chrapania, korzystając ze stworzonego dla poduszki SISSEL® SILENCIUM
oprogramowania. Wystarczy podłączyć komputer lub laptop za pomocą kabla USB i zainstalować
program. W ciągu całej nocy program rejestrować będzie odgłosy chrapania i ich natężenie, a także
pozycję głowy na poduszce i jej przemieszczanie.
To nowy sposób na zredukowanie chrapania z możliwym do sprawdzenia efektem!

®

Ciesz się dobrym i regenerującym snem
każdej nocy!

WIĘCEJ
O PRODUKCIE
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Producent:
SISSEL® GmbH • Bruchstrasse 48 • D-67098 Bad Dürkheim • Germany

Ze względu na ciągłe udoskonalanie naszych produktów poduszki
mogą się nieco różnić od przedstawionych w folderze. Drobne różnice
nie wpływają jednak na skuteczność i funkcjonowanie poduszki.
Na zakupioną poduszkę udzielana jest gwarancja producenta.

