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Doorbraak tegen snurken met hightech… kussen?
SISSEL® heeft een doorbraak bereikt in de eeuwenlange strijd tegen snurken. De specialist in orthopedisch slaapcomfort ontwikkelde in Duitsland een antisnurkkussen. Het hoogtechnologisch kussen
bevat luchtkamers die de slapers automatisch naar een andere houding loodsen wanneer ze beginnen te
snurken. Onderzoek toont aan dat het kussen het snurken gevoelig kan verminderen.
Snurken is niet alleen belastend voor je relatie, het verstoort ook bij jezelf de gezonde slaap en tast de
nachtrust aan. Dat is niet zonder gevaar. Verstokte snurkers hebben last van vermoeidheid, concentratieproblemen, prikkelbaarheid en een verminderd prestatievermogen. Het gebrek aan diepe slaap kan leiden
tot depressie, burn-out.

Maximaal slaapcomfort
Heel wat antisnurkmiddelen die vandaag op de markt zijn, houden weinig tot geen rekening met het
slaapcomfort van de gebruiker. Daarom ontwikkelde SISSEL® SILENCIUM, een ‘intelligent’ kussen met
ingebouwde luchtkamers die reageren op slaapgeluiden en de positie van het hoofd. Bij snurkgeluiden
blazen de luchtkamers zich zachtjes op, zodat het kussen het hoofd naar een andere positie loodst, de
luchtwegen weer vrij komen en het snurken stopt. Zonder dat de snurker wakker wordt.

Hoopvolle resultaten
Klinische proeven in het Lindenbrunnziekenhuis in het Duitse Coppenbrügge tonen aan dat het systeem
effectief werkt. Patiënten die zacht tot luid snurkten, testten het kussen uit in het slaaplabo van de afdeling
Neurologie en Neurofysiologie. Alle deelnemers gaven aan dat ze rustiger en beter sliepen en ’s morgens
minder moe waren. Tests in andere regio’s bevestigen de cijfers.
De resultaten geven aan dat gemiddeld 70 tot 95 % van de testers minder snurken dankzij het SISSEL®
SILENCIUM kussen.
Einde persbericht

SISSEL® SILENCIUM wordt in België verdeeld door MSH nv, distributeur van e xclusieve producten in de medische sector. Het kussen heeft een garantie van 2 jaar en kost 795 euro. Wenst u meer informatie over SISSEL®
SILENCIUM? Neem dan contact op met Hendrik Seghers op het telefoonnummer 0496/27 03 72. U vindt
ook meer info en een productvideo op www.sisselsilencium.be.
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