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Meer comfort

Meer precisie

		

		

Innovatief apparaat op basis van tractie
• 1
 0% minder spanning op de TMJ dan bij
apparaten op basis van compressie*.
• Ontworpen voor ondersteuning van de gesloten mond en lipafdichting voor een fysiologische ademhaling tijdens de slaap*.
• Geen belasting van de voortanden, dus
minder kans dat ze schuin gaan staan en
gevoelig zijn na het dragen.

Op maat gemaakt met behulp van CAD
• I nnovatief maatwerk zorgt voor nauw
contact met de tanden en is mogelijk dankzij
zelfontwikkelde software*.
• Geoptimaliseerd binnenoppervlak om sneller
stevig vast te zetten.
• Parallelle occlusale vlakken voor gelijkmatige
verdeling van kauwkracht.

Meer natuurlijk gevoel

		

Onopvallend ontwerp
• H
 oge therapietrouw van de patiënt*
dankzij het dunne, lichte ontwerp.
• Klein volume voor optimale tongruimte.
• Afgeronde hoeken en verzonken
koppelstukken voor zo min mogelijk
kans op irritatie.

Meer vrijheid

		

Gepatenteerde geleding
• P atiënten kunnen praten, drinken
en hun kaak op natuurlijke wijze
bewegen.
• De titratie verloopt snel, gemakkelijk
en nauwkeurig dankzij de koppelstukken die kleine stapsgewijze  
aanpassingen mogelijk maken.

Meer duurzaamheid

		

Met CAM geoptimaliseerd materiaal
• G
 elasersinterd, biocompatibel* polymeer
voor geverifieerde duurzaamheid*.
• Ontwerp dat sterk genoeg is voor gebruik
bij tandenknarsende patiënten*.

Zuurstof
Beademing
OSAS

De basis
voor
vertrouwen
in je dag
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Hoge effectiviteit

• Slagingspercentage van 84%*.
• De AHI is aanzienlijk lager – en blijft laag – na één jaar behandeling*.
• Verbetert snel OSAS-symptomen en de kwaliteit van leven*.
• Luid snurken verdwijnt bij 90% van de betrokken patiënten*.

Uitstekende therapietrouw

• Patiënten dragen hun apparaat gemiddeld 6,7 uur per nacht*.
• 80% van de patiënten draagt hun apparaat elke nacht*.

Hoge tolerantie

• De aanvankelijke bijwerkingen zijn mild en vluchtig van aard*.
• Na één jaar behandeling heeft slechts 6% van de patiënten zich teruggetrokken wegens bijwerkingen,
en meldt 99% van de overige patienten weinig of geen bijwerkingen*.

AHI (p<0,0001)

AI (p<0,0001)

29,4
± 13,8

10,6
± 11,1

Basislijn

12,6
± 11,5
3,5
± 6,4

Follow-up na 3 maanden met Narval CC

VIVISOL Nederland BV brengt medische zorg thuis met als basis vertrouwen en is een vooraanstaande
speler in professionele Home Care. Lid van de internationale SOL Group met vestigingen door heel Europa.

VIVISOL Nederland BV n Swaardvenstraat 27 n 5048 AV Tilburg
T 013-523 10 24 n F 013-523 10 29 n mra@vivisol.nl n www.vivisol.nl
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Kijk op www.vivisol.nl als u meer wilt weten over de ResMed Narval MRA

