Inspire Therapie bij
obstructieve slaapapneu
Hulp voor uw CPAP-intolerante patiënten

• implantatie van de neurostimulator
tijdens een kort verblijf in het
ziekenhuis
• afstandsbediening voor gemakkelijke
hantering door de patiënt
• Cloud-gebaseerde bewaking
van de therapietrouw
• de kosten voor de Inspire-behandeling
in de Inspire-behandelcentra
worden vergoed door de
ziektekostenverzekeraars
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%

vermindering van de
nachtelijke ademstops.1

94

%

van de patiënten
is tevreden met de
Inspire‑therapie.2

Stimulatie van de motorische nervus hypoglossus
door de Inspire Therapie
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Stimulatie-elektrode
(opent de luchtwegen)
• implantatie tijdens een kort verblijf in het ziekenhuis2
• het systeem herkent het ademhalingspatroon en zorgt
voor zachte stimulering van de nervus hypoglossus

Herstel van de spiertonus en opening van de hogere luchtweg
Vernauwde luchtweg

Open luchtweg
Op de getitreerde therapeutische drempel
voorkomt de Inspire Therapie een luchtwegcollaps,
zodat een ongehinderde ademhaling mogelijk is.
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Eenvoudige toepassing van de Inspire Therapie

Vrij ademhalen met één druk op de knop
• Het Inspire‑systeem wordt bediend met behulp van
een handige afstandsbediening.
• Patiënten schakelen de neurostimulator in voor het
slapengaan en schakelen hem bij het ontwaken
weer uit.
Individuele programmering
• De behandelend arts stemt de Inspire Therapie
af op de individuele patiënt, voor het gewenste
comfort en een goede werking.
Slaap en nauwkeurige afstelling
• De patiënten gebruiken de Inspire Therapie enkele
maanden thuis, wennen daarbij aan de stimulatie
en kunnen die binnen bepaalde grenzen zelf verder
optimaliseren.
• Daarna wordt het systeem in het slaapcentrum
tijdens een instelnacht individueel aangepast aan
de behoeften van de patiënt.
De Inspire‑afstandsbediening

Verloop van de behandeling vergelijkbaar met CPAP-therapie
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Blijvende klinische resultaten*

Signi�icante vermindering van vermoeidheid overdag1
Epworth Sleepiness Scale (ESS)
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Signi�icante vermindering van de ademstops over
een periode van 5 jaar1

Apneu‑hypopneu‑index (AHI)

30

Percentage bedpartners dat zegt geen – of slechts licht snurken te
hebben opgemerkt.
Geen snurken of alleen licht snurken

35

Snurken vermindert signi�icant1
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Meer dan 150 publicaties met intercollegiale toetsing
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• STAR‑onderzoek; 5‑jaars‑follow‑up‑gegevens
• ADHERE‑register; omvat meer dan 1.200 patiënten

* Alle p‑waarden < 0,01 ten opzichte van baseline. Resultaten als mediaan.

Vergoeding door ziektekostenverzekeraars
De kosten voor de Inspire‑behandeling in de Inspire‑behandelcentra
worden vergoed door de ziektekostenverzekeraars.
Uw patiënten komen in aanmerking voor de Inspire Therapie, als...
• ze lijden aan matige tot ernstige OSAS (AHI 15-65 met < 25% centrale en gemengde apneu).
• ze geen consistent behandeleﬀect kunnen behalen met behulp van de CPAP‑therapie.
• ze geen sterke adipositas hebben (BMI minder dan 32).

Kijk voor een volledig overzicht van de indicaties, contra-indicaties en de
belangrijkste veiligheidsinformatie op:

www.InspireSleep.nl
De risico’s die met de chirurgische implantatieprocedure gepaard gaan zijn klein, maar er kan sprake zijn van
infecties of tijdelijke verlamming van de tong. De meeste patiënten kunnen goed wennen aan het Inspire‑systeem
en aan de therapeutische stimulatie. Na het inbrengen van het implantaat moeten bij sommige patiënten de instellingen
mogelijk nauwkeuriger worden afgesteld om de eﬀectiviteit te verbeteren en de gewenning te vergemakkelijken.
Colofon: Inspire Medical Systems, Inc., 5500 Wayzata Boulevard, Suite 1600, Golden Valley, MN 55416, Verenigde
Staten (VS), Telefoon: +1 763-205-7970, E‑mail: information@inspiresleep.nl
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