Geïnformeerde toestemming antisnurkbeugel (MRA)
(volgens richtlijn NVTS en verzekeraars)
Wij hebben de mogelijkheid om door middel van het vervaardigen van een Mandibulaire Repositie Applicatie
(MRA) uw snurk – en slaapapneuklachten te verminderen. De mogelijkheden en onmogelijkheden die u kunt
verwachten zijn u al verteld. Onderstaand worden ze nog eens kort voor u aangegeven om misverstanden te
voorkomen.
Wij werken volgens een vastgesteld protocol en besteden maximale aandacht aan onderzoek en indicatiestelling.
Daarom werken wij ook alleen op verwijzing met KNO-artsen en Longartsen. Op die manier kunnen wij ervoor
zorgen dat u de juiste behandeling aangeboden krijgt. In onze praktijk wordt gebruik gemaakt een individueel
vervaardigde MRA waarin een individueel instelbare, gepatenteerde schroef geplaatst is. De resultaten met het
dragen van deze soort MRA zijn heel goed. Maar toch zijn zij niet perfect. Altijd blijft de mogelijkheid bestaan
dat het dragen van deze MRA niet het gewenste resultaat heeft. Soms kunnen correcties worden aangebracht
om wel succes te hebben, altijd mogelijk is dat echter niet.
Het spreekt bovendien voor zich, dat net als uw gebit, de MRA regelmatig uw zorg behoeft. Een goede
mondhygiëne is uiterst belangrijk voor het slagen van de behandeling. Ook is minstens eens per jaar een
afspraak in onze praktijk of die van uw tandarts ter controle van uw gebit en de MRA noodzakelijk. U moet er
rekening mee houden, dat daarbij regelmatig kleine of grotere correcties moeten worden uitgevoerd aan de
MRA. Ook kunnen er grotere problemen ontstaan, zoals breuk, een verminderde houvast of een veranderde
beet. Soms zijn die eenvoudig oplosbaar, soms kan het zijn dat een totaal nieuwe voorziening nodig is, met
dezelfde risico’s als voordien.
Wij garanderen dat uw MRA uiterst zorgvuldig is geproduceerd. Daarom bieden wij u drie jaar garantie op
een Somnodent MRA. Als uw MRA binnen drie jaar na plaatsing en betaling kapot gaat als gevolg van een
tandtechnisch mankement (constructiefout), zullen wij uw MRA laten repareren of een nieuwe MRA voor u
produceren. U betaalt dan geen tandtechnische laboratoriumkosten. Dit geldt dus alleen voor de Somnodent.
Voor andere types geldt een termijn van 1 jaar. Voorwaarde is dat u jaarlijks voor controle komt, anders
vervalt de garantie!
Indien er klachten ontstaan bij het dragen van de MRA zoals heftige speekselproductie of juist een droge
mond verdwijnen die meestal vanzelf na verloop van een aantal weken. Indien er klachten aan spieren en het
kaakgewricht ontstaan, is het van belang dat u een afspraak maakt met ons om te bekijken wat we daaraan
kunnen doen. Het is onverstandig om de MRA structureel langer dan acht uur per dag te dragen. De MRA kan
indien hij structureel langer gedragen gaat worden, als een beugel gaan werken en verandering van stand van
tanden en kiezen veroorzaken.
Wij willen er zeker van zijn dat u weet waar u aan begint. Vandaar deze informatie en onze vraag het formulier
hiervoor na aandachtige lezing voor akkoord te ondertekenen (deze heeft u voorafgaand aan het maken van
de MRA ontvangen). Met de ondertekening geeft u aan, dat u zich ervan bewust bent dat wij geen perfect
resultaat kunnen garanderen en er ook niet zeker van zijn dat aan al uw verwachtingen word voldaan. Wel
staan wij volledig achter hetgeen wij u aanbieden, maar tenslotte bent u degene die een eventuele tegenvaller
dragen moet. Dat betreft dan zowel de narigheid als de extra kosten, terwijl het resultaat ook noodgedwongen
af kan wijken van wat ons vooraf gezamenlijk voor ogen stond.

