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DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI APIE 
SISSEL SILENCIUM PAGALVĘ NUO KNARKIMO 

 
 

Ar galiu dėti įprastą pagalvę miegui ant SISSEL Silencium pagalvės nuo knarkimo? 

Ant SISSEL Silencium pagalvės nuo knarkimo nerekomenduojama ir nereikia dėti kitos pagalvės miegui, kad 

nepažeistumėte pagalvės nuo knarkimo funkcijų. Tačiau, jei norite, galite ant pagalvės nuo knarkimo uždėti kitą 

pagalvės užvalkalą, pavyzdžiui, tinkantį prie Jūsų patalynės komplekto. 

 

Kaip prižiūrėti ir valyti pagalvę nuo knarkimo? 

Pagalvės išorinį užvalkalą galite nuimti ir skalbti 60°C temperatūroje. Vidinis pagalvės užvalkas skirtas apsaugoti 

pagalvę, kad į ją nepatektų skysčiai ir drėgmė, todėl jo nuimti negalima. Vidinį/apsauginį pagalvės užvalkalą 

nuvalykite drėgna šluoste, galite naudoti švelnaus poveikio buitinį valiklį ar dezinfektantą.  

 

Per kiek laiko priprantama prie SISSEL Silencium pagalvės nuo knarkimo? 

Adaptacinis periodas gali užtrukti nuo 7 iki 14 dienų. Galima rinktis ortopedinę pagalvę su aukšta atrama kaklui, 

mod. „SISSEL Silencium“ arba plokščią pagalvę su žema atrama kaklui, mod. „SISSEL Silencium Plus“. Funkciniu 

požiūriu abi pagavės yra vienodos, t.y. registruoja knarkimą ir keičia galvos padėtį, tačiau du modeliai siūlomi 

tam, kad Jūs išsirinktumėte patogiausią pagalvę sau! Jei pagalvė per aukšta, galite išimti “Vario” įdėklą. 
 

Kada pagalvė nuo knarkimo aktyvuojasi ir paverčia galvą, t.y. kokio garsumo turi būti knarkimas? 

Pagalvėje įmontuoti mikrofonai atpažįsta knarkimą, kai šis būna nemažesnis nei 30 dB ir aktyvuoja oro kamerų 

pripildymą oru, ko pasėkoje pasukama galva į kitą padėti. Labai retais atvejais SISSEL Silencium gali reaguoti į 

pašalinius garsus, kurie turi panašią garso struktūrą į knarkimo grasą. Pagalvė nuo knarkimo nereaguoja į radijo 

ir televizijos skleidžiamus bei kitus verbalinius garsus.  
 

Mano partnerį pažadina mano knarkimas nors aš ir miegu ant aktyvuotos pagalvės nuo knarkimo. Ar gali pagalvė 

reaguoti greičiau į knarkimą, kad nepažadintų partnerio?  

SISSEL Silencium pagalvė nuo knarkimo reaguoja į knarkimą vos po kelių suknarkimų (~per 6-10 sekundžių), 

todėl labai reta, kad per tokį trumpą laiką partneris spėtų pabusti. Labai tikėtina, kad taip gali nutikti adaptaciniu 

periodu, tačiau po kelių dienų, tiek Jūs, tiek Jūsų partneris pripras prie pagalvės nuo knarkimo veikimo. 
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Kodėl reikia jungti kompiuterį prie pagalvės? 

Kompiuterį prie pagalvės reikia jungti tik tuo atveju, jei norite grafiškai analizuoti ir protokoluoti savo knarkimo 

intensyvumą ir įvertinti pagalvės nuo knarkimo efektyvumą lyginant su įprasta pagalve miegui. 
 

Ar pagalvė nuo knarkimo gali padėti, jei man yra miego apnėja? 

SISSEL Silencium pagalvė nuo knarkimo skirta žymiai sumažinti knarkimą (vidutiniškai 70%, maksimaliai 95%). 

Miego apnėja, kitaip nei knarkimas, yra liga, kuriai reikalingas medicininis gydymas. Jeigu Jums yra miego 

apnėja, Jūs galite miegoti ant SISSEL Silencium pagalvės nuo knarkimo, nes tai teigiamai paveiks knarkimą, tačiau 

miego apnėjos neišgydys. 
 

Ar gali abu partneriai, jei jie abu knarkia, naudoti SISSEL Silencium pagalves nuo knarkimo vienu metu, t.y. ar 

nesiaktyvuos abi pagalvės dėl vieno iš partnerių knarkimo?  

Abi SISSEL Silencium pagalvės aktyvuosis, jei vienas iš partnerių knarks. Tačiau galvos padėties keitimas yra labai 

švelnus, todėl nepažadins tuo metu neknarkiančio partnerio.  
 

Aš turiu širdies stimuliatorių. Ar galiu naudoti pagalvę nuo knarkimo? 

Gamintojui nežinomas joks neigiamas poveikis. Jei abejojate, pasikonsultuokite su savo gydytoju. 
 

Aš stengiuosi nenaudoti elektroninių prietaisų savo miegamajame, kad sumažinčiau elektrosmogo emisiją iki 

minimumo? Kokio dydžio pagalvės nuo knarkimo elektromagnetinė emisija? 

SISSEL Silencium pagalvė nuo knarkimo licenzijuota naudoti gydymo įstaigose ir yra sertifikuotas medicininis 

gaminys priskiriamas pirmai medicininių gaminių klasei. Tai reiškia, kad skleidžiama elektromagnetinė emisija 

yra minimali. Visi elektronikos komponentai yra išoriniame valdymo pulte (elektros įtampa 6 V). Pagalvė nuo 

knarkimo ne tik atitinka elektromagnetinio suderinamumo (EMC) reikalavimus, bet negana to, pagalvės 

elektromagnetinė emisija yra gerokai mažesnė, nei leistina tokio tipo gaminiams. 
 

Gulėdamas ant šono, kai mano ausis prispausta prie pagalvės nuo knarkimo, ar girdžiu oro judėjimo garsus pagalvės 

viduje. Ar tai normalu? 

Tai yra visiškai normalu ir su laiku tai praeis (nebekreipsite dėmesio). Tiesiog reikia laiko, kad adaptuotumėtės 

prie naujos aplinkos/naujo daikto.  
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Mane retkarčiais pažadina pagalvės siurbliuko garsas arba ant valdymo pulto esantis šviesos diodas. Ką man daryti? 

SISSEL Silencium pagalvės nuo knarkimo siurbliukas yra sumontuotas išoriniame valdymo pulte. Visi pagalvės 

skleidžiami garsai Jums yra nauji, todėl reikia laiko adaptuotis ir apsiprasti. Valdymo pultą įdėkite į specialų 

apsauginį dėklą (komplektuojamą su pagalve), kuris sumažins sklindantį garsą iš valdymo pultelio. 

 
 
 

 
 

 
 
 


