


voor patiënten:
 geen pijn
 geen gevoelloosheid in tong, lip en wang
 rustige patiënt die niet meer bang is voor de tandarts

voor tandartsen:
 effectief, zelfs voor mandibulaire molaren met pulpitis
 minder stress
 geen post-operatieve neveneffecten
 optimaliseren van de afspraken
 goed voor het imago van de praktijk

“Ik gebruik de QuickSleeper nu een maand. Mijn patiënten zijn 
zeer enthousiast en verbaasd. De QuickSleeper wordt heel erg 
gewaardeerd. Het gonst al door het dorp heen :) Ik heb bijvoorbeeld 
een wortelkanaalbehandeling gedaan bij een grote kies rechts in 
de onderkaak bij een zeer angstige patiënt. Anesthesie met de 
QuickSleeper, de patiënt voelde niets en was erg blij met geen 
verdoofde wang en tong. Het is een gaaf instrument en ik ben er 
heel blij mee. Voor mij geen gewone spuit meer.”

M.J.M. Naaijkens, Tandartspraktijk Berkel-Enschot

Pijnloze anesthesie die altijd zit
De QuickSleeper 5 is een uniek systeem voor betere anesthesie; uw 
verdovingen zijn efficiënter en comfortabeler uit te voeren. Dit systeem 
is ideaal voor zowel de patiënt als de behandelaar: het is pijnloos, werkt 
onmiddellijk, geeft geen verdoofd gevoel en mislukt niet (zelfs bij molaren 
met pulpitis). Er zijn geen bijkomende linguale of palatinale injecties nodig, 
zelfs niet voor een extractie. Er is geen mandibulair blok meer nodig en 
er zijn ook geen post-operatieve bijwerkingen. Eén enkele injectie kan 
tot 8 tanden verdoven; in de onderkaak kan men tegelijkertijd in beide 
kwadranten verdoven.



Hoe werkt het?
Osteocentrale anesthesie
Osteocentrale anesthesie is een intraossale anesthesie waarbij het 
anestheticum zo dicht mogelijk bij de apex wordt geplaatst. De 
geïnjecteerde hoeveelheid anestheticum bepaalt hoeveel tanden er 
verdoofd worden en wat de duur en sterkte van de verdoving is. 

Vanwege het plaatsen van het anestheticum in het spongieus 
botweefsel werkt de anesthesie onmiddellijk en geeft het geen verdoofd 
gevoel. De tong, lip en wang worden niet mee-verdoofd, waardoor bij 
kinderen en patiënten met angst of een beperking, auto-mutilatie wordt 
voorkomen. Er zijn geen bijkomende linguale of palatinale injecties 
nodig, zelfs niet bij een extractie. De behandeling kan direct beginnen.

“Ik heb de QuickSleeper 5 sinds 2016 en momenteel gebruik ik 
niet anders, alle verdovingstechnieken doe ik met dit apparaat. Het 
werken hiermee was even wennen toch ga ik zeker niet terug na de 
reguliere verdovingspuit. Ik krijg vaak leuke opmerkingen zoals die 
van een angstige dame die mij vroeg om weer zo’n verdoving te 
doen ”zonder spuit” zoals bij haar vorige behandeling.”

Rosmely van Driel-Silva, Tandartspraktijk Reddingius & Van Driel



Hoe werkt het?
Speciaal ontworpen naald
De speciaal ontworpen Dental Hi Tec naalden met dubbele bevel werkt als een scalpel: hij snijdt in het 
weefsel zonder het te scheuren.

Electronisch gestuurde injectie
Dankzij de electronisch gestuurde injectie wordt het anestheticum pijnloos ingespoten. De 
QuickSleeper bepaalt de injectiesnelheid gebaseerd op de weerstand die optreedt. Als de druk 
omhoog gaat, gaat de QuickSleeper langzamer inspuiten om zo drukopbouw en pijn te voor-
komen. 



Applicaties
Geen mandibulair blok meer nodig
Door osteocentrale anesthesie toe te passen (verdoven in het spongieus bot, vlakbij de apex) werkt 
de verdoving onmiddellijk en zonder een verdoofd gevoel te geven. Met 1 volledige carpule worden de 
drie molaren verdoofd.

Verschillende onderzoeken tonen aan dat de osteocentrale techniek doeltreffender is dan een 
mandibulair blok. Daarnaast heeft het nog meer bijkomende voordelen:

•	 Geen	verdoofd	gevoel
•	 Werkt	onmiddellijk
•	 Zeer	efficiënt,	zelfs	bij	molaren	met	pulpitis
•	 Geeft	de	mogelijkheid	om	in	de	onderkaak	in	beide	kwadranten	te	werken.

De hoeveelheid geïnjecteerde anestheticum bepaalt hoeveel tanden verdoofd worden, de duur van de 
verdoving (maximaal 1,5 uur) en hoe sterk de verdoving is.

Edentate sector
Door het roteren van de naald kan deze pijnloos en zonder moeite door het corticale bot penetreren 
en kan de verdoving direct in het spongieuze bot geplaatst worden. De QuickSleeper zorgt voor een 
gemakkelijke verdoving die altijd zit.

Anesthesie voor kinderen
Osteocentrale anesthesie is bij kinderen zeer gemakkelijk uit te voeren. Hierbij wordt de korte (30G 
9mm) DHT naald gebruikt en de voordelen zijn hetzelfde als bij volwassenen: de verdoving is pijnloos, 
werkt altijd en u kunt direct beginnen met behandelen. De afwezigheid van gevoelloosheid voorkomt 
wang- en tongbijten.

Dankzij de pengreep en DHT naald kunt u meestal de osteocentrale anesthesie uitvoeren zonder 
de	naald	te	laten	roteren.	Zo	kunt	u	een	geruisloze	verdoving	plaatsen.	De	injectiesnelheid	wordt	
electronisch gestuurd voor maximaal comfort.

Het uiterlijk van de QuickSleeper heeft een positief effect op kinderen: de QuickSleeper ziet er niet uit 
als een spuit met een naald, maar als een pen.

Maxilla
Osteocentrale anesthesie met de QuickSleeper vervangt infiltratie anesthesie in de bovenkaak.
Omdat de verdoving in het midden van het spongieuze bot wordt geplaatst, vervalt het wachten tot 
de verdoving zit en is het verdoofde gebied groter.

De afwezigheid van gevoelloosheid is comfortabel voor de patiënt en u kunt meerdere 
behandelingen (in verschillende sectoren) gedurende dezelfde afspraak plannen.



Multi-sector
Doordat de QuickSleeper dichtbij de apex verdooft heeft osteocentrale anesthesie verschillende 
voordelen wanneer u meerdere sectoren behandelt:

•	 Werkt	altijd
•	 Werkt	onmiddellijk
•	 Geen	gevoelloosheid	(van	de	lip,	tong	en	wang)
•	 Geen	bijkomende	palatinale	of	linguale	injecties	nodig,	zelfs	niet	bij	een	extractie
•	 Pijnloos

De QuickSleeper verhoogt het rendement van uw praktijk:
•	 Minder	tijdsverlies	door	een	verdoving	die	niet	zit,	de	inwerktijd	van	infiltraties	of	door	het		 	
 plaatsen van een mandibulair blok
•	 Minder	afspraken	nodig	en	daardoor	lagere	gerelateerde	kosten
•	 Een	verhoging	van	de	hoeveelheid	te	factureren	uitgevoerde	acties	per	afspraak
•	 Een	makkelijker	te	managen	agendaplanning	

Snijtand-hoektand blok
Door de rotatie van de naald kan de QuickSleeper in het spongieus bot tussen de twee centrale 
snijtanden injecteren. Het anestheticum vloeit naar distaal en het snijtand- hoektandblok wordt 
verdoofd: het werkt direct en veroorzaakt geen gevoelloosheid in de lip en wang.

Osteocentrale anesthesie is ideaal om deep scaling mee uit te voeren. Ook kunt u er meerdere 
behandelingen op de anterieure sectoren mee uitvoeren. 

Pulpitis
Met de QuickSleeper hebt u perfecte controle over de concentratie en hoeveelheid anestheticum 
die in het spongieus bot geïnjecteerd wordt. Door een volledige carpule anesthesie 1:100.000 te 
injecteren, bij de apex van een tand met pulpitis, voert u een onmiddellijke en veilige anesthesie uit.

Osteocentrale anesthesie vervangt een mandibulair blok. Het is ook een vervanging voor het gebruik 
van een intraligamentaire verdoving. 

Osteocentrale anesthesie met de QuickSleeper zorgt voor rust in uw praktijk, stressloze 
spoedbehandelingen en een verbetering van de reputatie van de praktijk. Daarnaast voorkomt de 
QuickSleeper ongefactureerde behandelingen.



Referenties
“Ik was al gebruiker van de QuickSleeper4 en heb op de Dental 
Expo een QuickSleeper5 aangeschaft. Deze werkt echt geweldig.”

Peter Koelewijn, Tandartspraktijk Zuidoost

“Ik vond het eerst een heel bedrag, maar het is de beste investering 
die ik de afgelopen tien jaar heb gedaan.”

 Mark van Ende, Tandartspraktijk Van Ende

“Sinds enkele maanden ben ik trotse gebruiker van de 
Quicksleeper. In eerste instantie is het best spannend om op een 

niet conventionele manier anesthesie te geven. In het begin is het 
dan ook zeker wennen. Door een goede begeleiding en duidelijke 
uitleg van Straight Dental ben ik er meer en meer vertrouwd mee 

geraakt. Patiënten zijn zeer tevreden met het apparaat aangezien zij 
niks voelen van het plaatsen van de anesthesie. Vooral bij angstige 

patiënten en kinderen is het voordeel zeer groot. Ik raad het dus 
alle tandartsen aan! Laatst werd een jongetje uit Purmerend naar 
me doorverwezen. Hij was ontzettend bang voor naalden en kon 

daardoor niet verdoofd worden. Ik heb hem met de QuickSleeper 
wel kunnen verdoven. Zonder dat hij iets voelde heb ik twee tanden 

voor orthodontische redenen kunnen extraheren.”

Vanessa Hoppe, DentSmile

“Het afgelopen jaar werk ik met de QuickSleeper5 en ik ben zeer 
enthousiast en zou niet meer zonder kunnen! Zoveel kinderen met 
naaldangst kan ik nu wél verdoven en de verdovingen zitten altijd 
zeer betrouwbaar (denk aan kaaskiezen, pulpitis, extracties etc).”

Danielle Majtlis- de Haes, Kinderkliniek TandInZicht

“De quicksleeper is één van de beste uitvindingen op het gebied 
van de tandheelkunde. Het heeft erbij mij voor gezorgd dat ik meer 
controle heb over de verdoving en dat geeft rust. Ik zie ook niet 
meer op tegen patiënten die binnen komen met een ‘hot pulp’. 
Daarnaast werkt het ook fantastisch bij kinderen want door de lokale 
kortdurende verdoving bijten zij hun lippen ook niet meer stuk. 
Kortom: Ge-wel-dig!!!!”

David Bes, Tandartspraktijk Bes Bes & Hamann

“Ik gebruik geen mandibulair blok meer. De reacties van de patiënten 
zijn heel positief. Ik vind het echt een aanvulling voor mijn praktijk.”

Eric-Jan Royakkers, Royakkers tandheelkunde

In eerste instantie afgelopen maart aangeschaft voor het verdoven 
van ‘hot teeth’ (wat tot op heden perfect gaat), maar gaandeweg 
gemerkt dat verdoving met de quicksleeper als geheel een meer 
betrouwbare anesthesie van het element geeft. Met name bij 
angstige patiënten is dit merkbaar, de verdoving ‘zit’ beter. De 
quicksleeper ziet er daarnaast ook niet uit als een spuit, dit in 
combinatie met de betere anesthesie geeft vooral bij angstigere 
patiënten meer rust tijdens de behandeling. Ook het feit dat bij de 
quicksleeper de tong en wang niet verdoofd wordt draagt hier aan 
bij.”

Andries Schoenmaker, Tandenzo

“Ik werk nu 7 jaar met de QuickSleeper en vind het een fantastisch 
apparaat. Je krijgt echt iedere patiënt verdoofd. Naar de patiënten is 
het een hele mooie service dat ze pijnloos verdoofd worden zonder 

dat de tong, lip en wang mee verdoofd zijn. Bij mij in het dorp 
komen zelfs patiënten van collega’s eerst op de fiets bij mij langs 
voor een verdoving waarna ze naar mijn collega’s fietsen voor de 

behandeling.”

Hans Hamann, Tandartspraktijk Hamann
“We gebruiken de QuickSleeper sinds vorig jaar augustus. Werkt 
perfect. Zelfs bij acute pulpitus patiënt wel verdoofd en direct te 

behandelen. We gaan binnenkort voor een tweede QuickSleeper.”

Olav Gering, Tandheelkundig Centrum Zuiderval



Er	zijn	verschillende	manieren	om	de	QuickSleeper	zelf	te	ervaren.	We	zetten	de	
mogelijkheden op een rij:

Introductiedagen

Tijdens een introductiedag leert u, samen met collega’s, in een halve dag de 
QuickSleeper kennen. Dit gebeurt door middel van een presentatie-sessie en een 
praktische sessie, waarin u de kans krijgt de QuickSleeper zelf uit te proberen. De 
introductiemiddagen worden gegeven op ons kantoor in Amsterdam. De kosten 
krijgt u terug wanneer u het product aanschaft. Over het algemeen worden de 
introductiedagen maandelijks gepland. Voor data en inschrijving gaat u naar 
quicksleeper.nl.

iQual groepen

We	geven	geregeld	presentaties	bij	iQual	bijeenkomsten.	Wij	kunnen	ook	uw	
iQual groep een presentatie en demonstratie aanbieden. Neem contact met ons 
op om een afspraak te maken.

Op beurs of congres uitproberen

We	staan	regelmatig	met	de	QuickSleeper	op	beurzen	en	congressen.	Op	onze	
stand kunt u de QuickSleeper uitproberen. Op quicksleeper.nl vindt u waar en 
wanneer wij op een beurs of congres staan.

Demonstratie in uw praktijk

We	kunnen	ook	uw	praktijk	bezoeken.	We	nemen	de	QuickSleeper	mee,	geven	
een korte presentatie en u kunt de QuickSleeper vervolgens uitproberen. Neem 
contact met ons op om een afspraak te maken.

Introducties



Impressie
Van voorgaande edities van de QuickSleeper introducties en masterclasses.



www.quicksleeper.nlMeer informatie?



Voor het maken van een afspraak of andere vragen, 
kunt u contact opnemen met Natascha.

Telefoon (NL): +31 (0)20-22 99 0 99
E-mail: info@straightdental.com
WhatsApp:	+31	(0)6	54	14	84	15


