
Night Shiftin sovittaminen: Vaihe vaiheelta

Hihna

a. Säilytyshihna
b. Magneettinen   
     hakanen
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Night Shift -hihnan 
pitäisi olla juuri 

riittävän tiukka, jottei se 
pääse liukumaan kaulan 
ympäri. Kaksi sormea tulisi 
mahtua hihnan ja kaulan 
väliin kummallakin puolelle 
ilman, että se aiheuttaa magneettien irtoamisen.

Kiinnitä 
magneettinen 

hakanen ja kiristä 
molemmat hihnan 
puolet tasaisesti pitäen 
kotelon keskellä niskaasi 
ja magneettisen soljen 
keskellä edessä.

Kierrä hihna 
takaisin ja liu’uta se 

säilytysnauhan läpi. Vedä 
hihnaa juuri tarpeeksi 
nauhan läpi, jotta se pysyy 
paikallaan.  Toista sama 
toisella puolella.

Aloita pujottamalla hihnan toinen pää toisen kotelon 
sivussa olevan aukon läpi. Hihna pujotetaan takaa 

päin laitteen etupuolelle ja kohoumapuoli ulospäin.

NIGHTSHIFT  
Sleep Positioner
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Älykästä, interaktiivista valvontaa

Keskitä Night Shift 
kaulaasi sininen 

merkki ylöspäin. Sinisen 
merkin on oltava 
poispäin kaulastasi, ja 
virtapainikkeen on oltava 
alaspäin.

Käytä hihnassa olevia numeroita opasteena, jotta 
saat molemmat puolet tasamittaan.
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Kun hihnat ovat 
tasamittaiset, sovita 

Night Shiftiä uudestaan 
ja varmista, että se on 
edelleen mukava ja 
tyköistuva.

Kun hyvä sopivuus on määritetty, lisämitta voidaan 
lyhentää hihnan päistä. Jätä ainakin 2 mittaa 

lisää sen varalta, että sinun tarvitsee löysentää hihnaa 
myöhemmin.  Night Shift on nyt oikein sovitettu.

Irrota hihna kääntämällä se 90 asteen kulmaan, kuten 
tikkua taitettaessa.  Älä vedä erilleen, jotta vältetään 

vahingoittuminen.

Leikattu 17:n jälkeenKoossa 15

Night Shiftin käyttäminen:
• Lataa laite täysin ennen ensimmäistä käyttöä.
• Sovita hihna niin, että se on säädetty tasaisesti 

molemmilta puolilta.
• Jos sitä pidetään liian tiukalla, magneettinen hakanen 

voi irrota yöllä.  Jos sitä pidetään liian löysällä, se antaa 
väärää asentopalautetta, kun se ei ole keskellä kaulaasi.

• Heti kun kytket laitteen päälle, se antaa palautetta 
varmistaen akkukapasiteetin riittävän vähintään 
kahdeksaksi tunniksi tallentamista ja palautteen 
antamista varten. Muista ladata akku viimeistään kolmen 
päivän välein.

• Kun Night Shift tunnistaa sinun nukkuvan selälläsi, se 
värisee vahvistuvalla voimakkuudella, kunnes vaihdat 
asentoa.

• Night Shift tallentaa asentosi, unesi laadun ja 
kuorsauksesi niin, että voit tulostaa raportteja 
seurataksesi vastettasi asentopalautteeseen.

       Varoitus: Vaihda hihna välittömästi, jos hakasten 
magnetisointi katoaa ja ne eivät pysy kiinni yöllä.

www.nightshifttherapy.com

Night Shiftiä pidetään kaulassa; se käyttää 
värähtelypalautetta, jotta päästäisiin eroon selällään 
nukkumisesta, ja mittaa palautteen tehokkuutta.

Sininen merkintä ulospäin

Virtakytkin alhaalla



Yön aloittaminen:
• Pidä virtakytkintä painettuna 1 sekunnin ajan.

• LED-merkkivalo- ja värinäpalautekuviot vahvistavat, jos laitteessa on 
riittävästi akun varausta tallennusta varten ja antamaan palautetta 
koko yöksi:

• Kun laitteeseen on kytketty virta tutkimusta varten, LED-merkkivalo 
vilkkuu vihreänä 5 minuuttia. Viiden minuutin jälkeen LED pysyy 
vihreänä jatkuvasti.

• Sijoita laite kaulallesi, ja nukahda.

• Värinäpalaute ei ala ensimmäisen 15 minuutin aikana, jotta sinulla on 
riittävästi aikaa nukahtaa.

• Voit kääntää virran pois päältä nopealla painalluksella virtapainikkeesta, 
jolloin vihreä LED sammuu.

• Huomautus: jos laitetta ei ole ladattu muutamaan viikkoon, päivämäärä 
ja kellonaika voivat olla virheelliset. Kytke laite portaaliin ja säädä 
päivämäärä ja aika noudattamalla näytön ohjeita.

Night Shiftin ominaisuudet:

Akun varaus 
riittää

LED-ilmaisimen 
kuvio Värinäpalaute

3 yötä Vihreä – 3 välähdystä 3 kertaa

2 yötä Vihreä – 2 välähdystä 2 kertaa

1 yön Vihreä – 1 välähdys 1 kerran

Tarvitsee latausta
Keltainen – 1 välähdys 

sekunnissa
1 kerran joka 5 

sekunti

LED-merkkivalot, kun Night Shift latautuu

Lataus
Vihreä päällä – enintään kolme tuntia; LED sam-
muu, kun lataus on valmis

Latausvirhe
Vihreä ja keltainen päällä – tarkista virtalähde ja 
kaapelin liitännät

Laitevika keltainen päällä – palauta laite huoltoon

Vihreä LED Virtapainike

USB-porttiKeltainen LED
Laitekotelo

Night Shiftin lataaminen
• Katso laitteen lataamiseen liittyvät varoitukset.

• Poista musta USB-liitännän kansi ja työnnä pieni johto laitteen 
USB-liitäntään.

• Liitä iso kaapeliliitin tietokoneeseen tai suositeltuun USB-
seinälaturiin.

• Jos laite ei näytä latautuvan tai säilyttävän lataustaan, kokeile 
käyttää toista USB-kaapelia.

Night Shiftin puhdistus:
Night Shift tulee puhdistaa säännöllisesti.  Kun Night Shift puhdistetaan 
alla esitetyllä tavalla, sama tai muut potilaat voivat käyttää sitä 
uudestaan.

Hihna: Irrota hihnat laitteesta. Pese kumpikin hihna erikseen 
upottamalla se liuokseen, jossa on 1 teelusikka (5 ml) mietoa 
astianpesuainetta (esim. Dawn) 4 litrassa (1 gallonassa) vettä.  Sekoita 
kevyesti yhdestä kahteen minuuttia. Huuhtele kirkkaalla lämpimällä 
hanavedellä yhden minuutin ajan. Kuivaa puhtaalla paperipyyhkeellä.

Laite: Pyyhi kaikki laitekotelon pinnat 70 % isopropyylipyyhkeellä.  
Kaikki pintojen pitäisi pysyä kosteana vähintään 15 sekuntia.  Suorita 
puhdistus uudelleen uudella alkoholipyyhkeellä, ja anna pysyä 
kosteana ainakin 15 sekuntia. Jos näkyvää likaa jää, toista tarvittaessa. 
Anna ilmakuivaa.

www.NightShiftTherapy.com:n käyttäminen: 
Siirry sivustolle www.NightShiftTherapy.com ja napsauta portaalin 
linkkiä saadaksesi lisätietoja ja rekisteröidäksesi laitteen. Sen jälkeen voit:

• Tuottaa ja tulostaa päivittäisiä, kuukausittaisia tai vuosittaisia 
raportteja seurataksesi, kuinka usein nukut selälläsi, kuinka hyvin 
nukut, ja kuinka lujaa kuorsaat.

• Päivittää päiväyksen ja ajan sekä laitteesi laiteohjelmiston.

• Vaihtaa käynnistämisen jälkeisen asentopalautteen aloittamisen 
viiveajan 15 minuutista 30 minuuttiin.

SarjanumeroRajaobjektit,
veden sisäänpääsy

Luettelonumero
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Valmistaja

Tyypin BF 
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Symbolien selitykset

Ota yhteyttä Night Shift -terveydenhuollon tarjoajaan halutessasi teknistä tukea 
tai uuden kaulahihnan hankkimiseksi.

           Varoituksia: Night Shift-käyttäjille EI ole sallittua:
 ◦ käyttää sydämentahdistinta rytmihäiriön korjaamiseen,

 ◦ olla herkkää ihoa tai avohaavaa kaulan ympärillä,

 ◦ olla hyvin pieni (alle 30 cm) tai hyvin suuri (yli 55 cm) 
kaulanympärys,

 ◦ nukkua pää lähes pystyasennossa, 

 ◦ kärsiä elohiirestä tai vapinasta pään alueella.

• Voit aluksi olla väsynyt päivällä, jos unesi on häiriintynyt, kun 
opettelet reagoimaan värähtelyihin.

• Vieressä nukkuvan äänekäs kuorsaaminen vaikuttaa mitattuun 
signaaliin.

• Älä pidä Night Shiftiä ylösalaisin – se aiheuttaa vasemmalla ja 
oikealla kyljellä nukkumisen aikojen menemisen väärinpäin.

• Älä pidä hihnaa liian löysällä – asentopalautteesta tulee 
epätarkkaa, jos laite EI ole keskellä kaulaasi.

• Älä pidä hihnaa liian kireällä – hihna voi irrota yön aikana.

• Yhdysvaltain liittovaltion lain mukaan tätä laitetta saa myydä vain 
lääkäri tai lääkärin määräyksestä. 

• Hävitä litiumpolymeeriakun sisältävä laite asianmukaisesti.

• Välttääksesi vaurioita, joita takuu ei kata, pidä laite kuivana ja 
puhtaana, sekä poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta. 

• Ei selällään nukkumiseen sopivan tyynyn käyttö voi vähentää 
niska-, hartia- tai selkäkipuja.  Keskeytä laitteen käyttö ja ota 
yhteyttä lääkäriin tai laitteen valmistajaan, jos tunnet merkittävää 
kipua.

Takuu: Kaksikymmentäneljä (24) kuukautta kokoonpanolle ja 
elektroniikkavalmisteille, kaksitoista (12) kuukautta haptisille 
moottoreille ja akulle ja kuusi (6) kuukautta hihnalle. Takuu ei kata 
asiakkaan väärästä käytöstä johtuvia vahinkoja. Takuu ei ole voimassa, 
jos käyttäjä yrittää avata kotelon tai vaihtaa akun. Hihna pitää tarkistaa 
säännöllisesti normaalin kulumisen merkkien varalta. Hihna suositellaan 
vaihdettavaksi kuuden kuukauden välein.

Varoitus:  Älä pidä laitetta kaulassasi, kun se on latauksessa. Jotta 
vältytään pysyviltä vaurioilta: a) lataa lääketietieteellisen IEC 
60601.1 -standardin mukaisella seinälaturilla (enintään 5 V ja 1,5 
A), b) vältä pikalatureiden käyttöä ja c) älä käytä USB-kaapeleita, 
joiden johdot ovat paljaana tai liitin on vääntynyt. 
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Tarkoitettu käyttö:
Night Shift on tarkoitettu käytettäväksi lääkärin määräyksestä 
sellaisten aikuispotilaiden hoitoon, joilla on asentoriippuvainen 
uniapnea, ja joiden ei-selällään apnea-hypopnea-indeksi on <20, 
sekä vähentämään tai lievittämään kuorsausta. Se tallentaa asennon, 
liikkeet ja äänet niin, että voidaan arvioida asennon vaikutuksia 
unenlaatuun ja kuorsaukseen.
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 Only

Night Shiftin hoidon tehokkuus on osoitettu 27 asentoriippuvaista uniapneaa potevan potilaan tutkimuksessa, joiden apnea-hypopnea-
indeksi oli ennen hoitoa < 20.  Tulokset osoittivat: hoitotulos

Ennen hoitoa
95 % luottamusväli

>5 AHI <15 >15 AHI < 30 AHI > 30 Yhteensä

Hoitotulos n = 11 n = 10 n = 6 n = 27

AHI >50 % vähennys, % (n)
AHI >35 % vähennys, % (n)
Ei reagoinut, % (n)

81.8 (9)
9.1 (1)
9.1 (1)

80.0 (8)
0.0 (0)

20.0 (2)

100.0 (6)
0.0 (0)
0.0 (0)

85.2 (23)
3.7 (1)

11.1 (3)

71.8–98.6
-3.4–10.8
-0.8–23.0

Käyttöympäristön 
lämpötila

5°C

40°C

Käyttöympäristön
kosteus

15%

90%

Käyttöympäristön 
ilmanpaine

70kPa

106kPa
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