
Genio® heeft slapen opnieuw uitgevonden voor patiënten met  
matige tot ernstige obstructieve slaapapneu (OSA). Genio® is  
een gebruiksvriendelijke, comfortabele en efficiënte 
behandeling van slaapapneu die gebruikers de vrijheid geeft om 

te genieten  van een rustgevende slaap en hun leven weer ten 
volle te leven.

Specifiek ontworpen 
voor OSA-patiënten

Korte chirurgische ingreep

Eenvoudig te gebruiken
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Rustgevende. 
Nachten.



Genio® is even disruptief als elegant en eenvoudig. 
OSA wordt veroorzaakt door een abnormale 
ontspanning van de tong- en keelspieren.  De 
hypoglossale zenuw stuurt de spier van de tong  
en de luchtweg aan. Door de hypoglossale zenuw  
te stimuleren, houdt de Genio®-oplossing de 
bovenste luchtweg gedurende de nacht open.

Genio®

slaapapneubehandeling

Genio® rustgevende nachten

Wilt u uw slaap 
verbeteren?
Als u geïnteresseerd bent in deze therapie, 
raadpleeg dan uw arts.
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Indicatie voor gebruik: Het Genio®-systeem is bestemd voor de behandeling van volwassen patiënten met matige tot ernstige obstructieve 
slaapapneu (OSA) en die ofwel de behandeling met positieve luchtwegdruk (Positive Airway Pressure (PAP)) niet hebben verdragen, ofwel bij wie de 
behandeling is mislukt, ofwel die de behandeling hebben geweigerd.
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Korte chirurgische ingreep

De chirurgische implantatie van de Genio®-
neurostimulator is een minimaal invasieve 
ingreep, waarbij één incisie onder de kin 
volstaat. Onze draadloze en batterijloze 
neurostimulator stimuleert de tongspieren 
zodat de bovenste luchtweg tijdens de  
slaap open wordt gehouden.

Eenvoudig te gebruiken

Elke nacht wordt er een pleister onder  
uw kin aangebracht om een rustgevende 
nacht te waarborgen. 82% van de  
gebruikers geeft aan tevreden te zijn  
over het Genio®-systeem.1 


