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Światowa nowość! Zdrowy sen bez uciążliwego chrapania! Po prostu naciśnij przycisk…
Proste, lecz skuteczne rozwiązanie: SISSEL® SILENCIUM to interaktywna poduszka 3D zapobiegającą
chrapaniu. Stworzona przed firmę SISSEL®, której marka od 25 lat jest synonimem relaksującego i
zdrowego snu, wysokiej jakości szwedzkich produktów oraz zgodnych z naturą i przełomowych
rozwiązań.
Poprzez naciśnięcie przycisku SISSEL® SILENCIUM zapewnia spokojny odpoczynek nocny – bez leków i
uciążliwych urządzeń mających zapobiegać chrapaniu. Jej działanie redukuje chrapanie aż do 95%.
Skuteczność tego innowacyjnego produktu opiera się na nieustannym monitorowaniu dźwięków
wydawanych podczas snu oraz pozycji głowy na poduszce. Gdy tylko zintegrowane mikrofony
zarejestrują odgłos chrapania, odpowiednie komory powietrzne (w zależności od położenia głowy)
delikatnie i cicho wypełniają się, powodując zmianę pozycji głowy na poduszce. Taka zmiana ułożenia
głowy zwiększa odległość pomiędzy językiem a gardłem, tym samym umożliwiając swobodny przepływ
powietrza oraz redukując chrapanie. Jeśli pierwsze przemieszczenie nie przynosi efektu, system SISSEL®
SILENCIUM kontynuuje stopniowe obracanie głowy - w lewo, w prawo, w górę i w dół – do momentu,
gdy zostanie osiągnięta optymalna pozycja, w której chrapanie ustanie lub zostanie zredukowane do
minimum.
Efekt działania SISSEL® SILENCIUM jest zauważalny i wymierny: korzystając z monitorującego
oprogramowania komputerowego użytkownik może zapisać oraz przeanalizować przebieg snu i
pojawiające się chrapanie. Testy kliniczne przeprowadzone w laboratorium snu kliniki Lindenbrunn w
Coppenbrüge udowadniają, że interaktywna trójwymiarowa poduszka 3D wywołuje pozytywne efekty
zarówno wśród pacjentów z łagodnymi, jak i silniejszymi objawami chrapania. Ponadto w 2012 roku
zostały przeprowadzone testy wśród użytkowników z kilku krajów, które wykazały redukcję chrapania
od 70% do maksymalnie 95%.
Światowa premiera i wprowadzenie na rynek produktu SISSEL® SILENCIUM nastąpiło w marcu 2013
roku, podczas specjalistycznych targów branży fizjoterapeutycznej i rehabilitacyjnej w Lipsku.
Oprócz tego SISSEL® SILENCIUM, jak wszystkie anatomiczne poduszki SISSEL® z funkcją aktywnego
podparcia szyi, zapewnia właściwe ułożenie ciała i najwyższy komfort podczas snu. Odcinek szyjny
kręgosłupa (kręgi i dyski miedzykręgowe) są przez całą noc optymalnie wspierane i odciążane.
Dzięki temu przełomowemu produktowi szwedzcy twórcy marki SISSEL®, którzy historię swojego
sukcesu zapoczątkowali przed dwudziestoma pięcioma laty podpierającą szyję poduszką ortopedyczną,
wyznaczają zupełnie nowe standardy. Tradycja i innowacja zostały tu doskonale połączone zgodnie z
filozofią „The natural way of Sweden” firmy SISSEL®.
SISSEL® SILENCIUM to idealne uzupełnienie bogatego asortymentu klasycznych, ortopedycznych
poduszek marki SISSEL®, cieszących się zaufaniem użytkowników na całym świecie.
SISSEL® SILENCIUM nadaje słowom „zdrowy sen” zupełnie nowe znaczenie!

