
 

tel. 17 225 01 23 zamowienia@dlapacjenta.pl
 
 

Dr Sapporo poduszka wspomagająca leczenie chrapania
PIANO
 

Cena: 269,00 pln

Opis słownikowy

Producent Dr Sapporo

Zastosowanie przy chrapaniu

Opis produktu
 

Właściwości:

- wykonana z najwyższej jakości pianki z pamięcią
- chrapanie najbardziej nasilone jest podczas spania w pozycji na wznak. Specjalnie zaprojektowany kształt poduszki Piano nie pozwala
na spanie na plecach, wymuszając ułożenie głowy na boku. Dzięki temu jeżyk nie opada ku tyłowi, a przestrzeń przepływu powietrza
zwiększa się, ułatwiając swobodne oddychanie.

 

Uwaga: poduszka nie likwiduje przyczyn chrapania a jedynie wspomaga jego leczenie. W przypadku ciężkich zaburzeń snu, jak na
przykład bezdech śródsenny - przed zastosowaniem poduszki zaleca się konsultację  lekarską.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Rozmiar uniwersalny. Produkt medyczny klasy I

 

Czym jest chrapanie?

Podczas snu dochodzi do zwiotczenia mięśni gardła, w tym podniebienia miękkiego, a przepływające w trakcie oddychania powietrze
wprawia je w drgania.

Leżenie na plecach dodatkowo wzmaga ten stan. Język opada wówczas ku tyłowi, usta się otwierają i następuje zwężenie kanału
nosogardła i gardła.

Przepływające powietrze wprawia miękkie części gardła w drgania, powodując pojawienie się charakterystycznego dźwięku chrapania.
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