
Ontwikkeld voor
een betere nachtrust

Het Sound Pillow® Slaapsysteem omvat het 
comfortabele Sound Pillow® kussen met twee 
geïntegreerde speakers, die diep in het 
hypoallergene kussen zijn weggewerkt.

Het kussen kan eenvoudig worden 
aangesloten op de gebruiksvriendelijke MP4 
speler. De MP4 speler is geladen met 21 uur 
aan speciale geluidsopnamen: 
natuurgeluiden, ruis�les en relaxmuziek 
gecombineerd met natuurgeluiden.

De muziek brengt uw hersenen tot rust en 
helpt u in te slapen en in slaap te blijven. 
De geluidsfragmenten zijn organisch en 
afgestemd op de aangepaste frequentie van 
de Sound Pillow® speakers. De geluidsbewer-
king is luider waardoor de geluidsopnamen 
in combinatie met het kussen hoorbaar zijn 
voor mensen met tinnitus.

Het Sound Pillow® 
Slaapsysteem

 is een betaalbaar, 
gebruiksvriendelijk 

en natuurlijk 
hulpmiddel bij 

slapeloosheid veroorzaakt 
door bijvoorbeeld 

Tinnitus.

Ontwikkeld voor
een betere nachtrust



Naar schatting lijden 1 miljoen mensen in Nederland in meer of mindere mate aan Tinnitus

Tinnitus - “oorsuizen in de volksmond” - uit 
zich in geluiden als �uiten, suizen, piepen, 
brommen en zoemen. Deze geluiden kunnen
variëren van hard tot zacht, van hoog tot laag,
van continu tot af en toe. Ze kunnen hoorbaar
zijn in één of in beide oren. Tinnitus kan bij 
mensen serieuze problemen veroorzaken. 
Het kan onder andere de nachtrust verstoren 
en het werk of het dagelijks functioneren 
beïnvloeden. Daarnaast kan het leiden tot 
problemen op persoonlijk of sociaal vlak. 
Naast de hinderlijke geluiden is er ook vaak 
sprake van gehoorverlies. In het algemeen 
geeft Tinnitus ’s nachts of in een stille 
omgeving de meeste problemen.

De professionele gezondheidszorg is het lang
niet over alles eens, maar over één ding wel –
onze behoefte aan geluid en een 
herstellende nachtrust.
Mensen die lijden aan bijvoorbeeld Tinnitus, 
psychische klachten, (posttraumatische) 
stress of verslaving vinden vaak geen goede 
oplossing voor hun slaapprobleem of worden
behandeld met medicijnen die vervelende 
bijwerkingen hebben of verslavend werken. 

De nevene�ecten van slapeloosheid vormen 
vaak een evenzo groot probleem als de 
slapeloosheid zelf. Een oververmoeid gevoel
gedurende de dag voor degenen die niet 
kunnen slapen, slechte concentratie, een duf
en lusteloos gevoel voor degenen die veel 
medicatie gebruiken.

De Sound Pillow MP4 speler is zeer gebruiks-
vriendelijk met een instant play functie, extra 
grote pictogrammen en een helder display. 
De speciaal ontwikkelde, rustgevende 
muziek heeft geen plotselinge tempo wisse-
lingen of luide instrumenten die uw slaap 
zouden kunnen verstoren. De 21 één-uur-
durende geluidsfragmenten zullen u helpen 
uw gedachten los te laten en uw lichaam en 
geest te ontspannen.

Meer informatie via info@bbhearing.nl.

Let op! Het Sound Pillow® Slaapsysteem is een 
gepatenteerd hulpmiddel dat uw slaapprobleem 
als gevolg van Tinnitus kan verlichten. Het Sound 
Pillow® Slaapsysteem geneest Tinnitus niet.

Officieel importeur voor Europa 
Battery Benelux BV
www.batterybenelux.nl

Uw Sound Pillow® leverancier




