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Aparat nazębny MAD zapobiegający chrapaniu i bezdechowi sennemu  

Wyrób medyczny 
 

Instrukcja dopasowania na ciepło i użytkowania  

 
Zawartość opakowania 

- Górna nakładka z dwoma zaczepami z przodu 
- Dolna naładka z dwoma zaczepami z tyłu 
- Pływający termometr  

(czarny dysk z zielonym środkiem) 
- Pojemnik do przechowywania aparatu 
- 6 pasków 
- Instrukcja obsługi 
 

Jak działa Somnofit ? 

Działanie aparatu Somnofit polega na wysunięciu żuchwy o kilka 

milimetrów do przodu w celu obniżenia tylnej części języka.  

W ten sposób zwiększa się przepływ powietrza. 

Zalecenia  

Chrapanie.  
Umiarkowana postać bezdechu sennego (po konsultacji z lekarzem).  
Bezdech senny, do zastosowań doraźnych: podczas podróży, na 

kempingu, na statku, na wakacjach (po konsultacji z lekarzem). 

Nie należy używać aparatu Somnofit, gdy  
Używasz protezy dentystycznej pełnej lub częściowej. 
Odczuwasz ból.  
Zęby są ruchome, w szczęce lub żuchwie występuje mniej niż 10 zębów.        
Poniżej 18. roku życia.  

 Ostrzeżenie   
Zaleca się odbycie konsultacji z lekarzem przed zastosowaniem aparatu, a także regularne wizyty w celu 

kontroli  

uzębienia i szczęki. W razie wątpliwości co do stanu zdrowia uzębienia, koniecznie skonsultuj się ze 

stomatologiem. Bezdech senny może być wynikiem zmęczenia w ciagu dnia, koniecznie skonsultuj się z 

lekarzem w celu przeprowadzenia pełnego bilansu zdrowia. 

Trzymaj aparat i jego elementy poza zasięgiem dzieci ! 

 
Możliwe skutki uboczne  
- Wrażliwość zębów. 
- Ból w okolicy uszu, powinien minąć po kilku dniach używania aparatu. Jeśli ból sięzwiększy, użyj dłuższego paska 

naciągającego lub skonsultuj się z lekarzem. 
- Zwiększenie ślinienia, zmniejszające się po kilku dniach regularnego używania aparatu, suchość w ustach, odruch 

wymiotny (występuje bardzo rzadko i szybko ustępuje). 
- Przesunięcie zębów lub zmiana zgryzu (przy zamkniętych ustach). Jeśli żuchwa nie wróci do normalnej pozycji po zdjęciu 

aparatu Somnofit, nie używaj aparatu. 
 

Jeśli skutki uboczne utrzymują się, przestań nosić Somnofit i skonsultuj się z lekarzem.  

W razie poważnego zdarzenia, skontaktuj się z producentem lub z właściwym organem. 

 
Czyszczenie, trwałość, gwarancja  
Każdego dnia rano wyjmij Somnofit, umyj go szczoteczką do zębów i umieść w pojemniku z letnią wodą ze 

środkiem  przeciwbakteryjnym do protez dentystycznych. Pozostaw na cały dzień. Przed założeniem dokładnie  

wypłucz w czystej wodzie.  

Okres eksploatacji aparatu zależy od sposobu użytkowania, nocnego zaciskania zębów (bruksizm), kwasowości w 

ustach. Gwarancji podlegają wyłącznie wady fabryczne. 

 ▪ Sprawdzaj regularnie ogólny stan aparatu. 

▪ Aparat należy bezwzględnie wymienić w przypadku widocznych uszkodzeń. 

Skuteczność aparatu Somnofit zależy od indywidualnej budowy anatomicznej użytkownika. W przypadku bezdechu sennego 
zaleca się konsultację z lekarzem.

Górna nakładka: Dolna nakładka: 

Z SOMNOFIT  
= 

otwarte drogi  
oddechowe 

Bez SOMNOFIT  
=  

chrapanie 
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Dopasowanie aparatu (formowanie termiczne) i jego regulacja 
 
1● Do garnka napełnionego zimną wodą do wysokości 7-8 cm włóż termometr. 

Podgrzewaj wodę do momentu osiągnięcia właściwej temperatury – wskaźnik 

temperatury zmieni kolor z zielonego na czerwony (idealna temperatura). Usuń źródło 

ciepła i pozostaw górną nakładkę w ciepłej wodzie na około 3 minuty. 

 

WAŻNE : Nie pozostawiać nakładki we wrzątku. 

WAŻNE : Czas między wyjęciem nakładki z garnka, a zdjęciem  

  odcisku nie może być dłuższy niż 10-15 sekund. 

 

2● Stań przed lustrem. Wyjmij nakładkę i usuń nadmiar wody, a następnie umieść 

nakładkę na górnych zębach, tak aby czarny kreska znalazła się pomiędzy dwoma 

środkowymi górnymi siekaczami. Naciskaj nakładkę obydwoma kciukami 

umieszczonymi po obydwu stronach pod spodem nakładki. Dopasuj nakładkę do 

uzębienia, następnie mocno zaciśnij zęby i dociśnij palcami przednią część nakładki do 

zębów. Rozluźnij zacisk zębów i wypłucz usta zimną wodą. Pozostaw nakładkę w ustach 

na dwie minuty, aby wystygła.  

 

3● Powtórz procedurę opisaną w pkt 1 z dolną nakładką (rys. 3), z zachowaniem 
poniższych wskazań : 
- Załóż górną uformowaną nakładkę na zęby.  
- Umieść dolną nakładkę w ustach, tak aby czarna kreska górnej nakładki  znajdowała 

się równo nad kreską dolnej nakładki. 
 

4● Odetnij pasek nr +6 nożykiem lub nożyczkami. Zachowaj pozostałe paski. 
 
5● Nałóż pasek na zaczepy górnej nakładki (numer paska na zewnętrznej stronie). 
Następnie załóż pasek na zaczepy dolnej nakładki (rys. 5). 
 
Jakość odcisku zębów 
Komfort użytkowania i forma nakładek zależy od uzębienia, liczby zębów i jakości wykonanego odcisku. Sprawdź, czy 
uzębienie zostało prawidłowo odciśnięte w nakładce. Jeśli się to nie udało, powtórz powyższą procedurę, dobrze 
sprawdzając temperaturę i dociskając z odpowiednią siłą, aby uformować aparat. W razie wystąpienia części, które 
przeszkadzają w masie termicznej, można je odciąć. 

 Zabrania się wprowadzania jakichkolwiek innych zmian w aparacie. 
Regulacja wysunięcia żuchwy przy użyciu pasków 
Podczas kilku pierwszych nocy użytkownik powinien przyzwyczaić się do aparatu. Zalecamy użycie paska +6 – ta 
cyfra oznacza wysunięcie żuchwy w milimetrach w stosunku do normalnego położenia bez aparatu Somnofit. W zależności 
od indywidualnej budowy, prawdziwe wartości mogą się różnić. Po kilku nocach przyzwyczajania wybierz pasek według 
następującej zasady: 
- Jeśli siła wysuwania żuchwy jest zbyt duża i czujesz się niekomfortowo, użyj paska z niższą wartością, np. +4,5 zamiast +6. 
- Jeśli nie zmniejszyło się chrapanie, załóż pasek o większej wartości, np. +7,5 zamiast +6. Zazwyczaj wystarczające jest 

wysunięcie w zakresie od 4,5 do 7,5 mm.  

 Przechowywać z dala od światła 
Pod koniec jego żywotności wyrzuć aparat do kosza. 
Znaczenie symboli  

 Przeczytaj instrukcje dotyczące bezpieczeństwa /  Producent /  Numer partii /   Data przydatności do użytku / 
 Numer katalogowy /  Przechowywać z dala od światła /  Nie lubi wilgoci / 
 Przeczytaj instrukcje /  Ważne /  Wyrób medyczny klasy I zgodny z normami europejskimi / 

 Upoważniony przedstawiciel prawny w unii europejskiej. 
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