
Ajustando o Night Shift: Passo a passo

A Correia
a. Aro de retenção    
b. Fecho magnético

a

a b

Afivele novamente 
o fecho magnético e 
aperte-o em ambos os 

lados da correia, mantendo 
o fecho centralizado em sua 
nuca e o fecho magnético 
centralizado na frente.

Etiqueta azul voltada para fora

Botão On/Off pressionado

A correia do Night Shift 
deve estar apertada o 
suficiente para que não 

deslize ao redor do pescoço. 
Devem caber dois dedos em 
cada lado entre a correia e o 
pescoço sem que os ímãs se 
soltem.

Puxe a correia para trás 
e passe-a pelo aro de 
retenção o suficiente 

para que fique em seu lugar. 
Repita o procedimento com o 
outro lado.

Primeiramente, passe uma das extremidades da correia 
por uma das fendas na lateral do fecho. A correia deve ser 
passada da parte traseira para a dianteira do dispositivo, 

com o lado  enrugado voltado para fora.

NIGHTSHIFT  
Sleep Positioner

TM

Inteligente e de controle interativo

Com o lado da etiqueta 
azul voltado para cima, 
centralize o Night Shift 

em sua nuca. A etiqueta azul 
deve estar do lado oposto ao 
que está em contato com a 
nuca, e o botão On/Off deve 
estar voltado para baixo.

Use os números presentes na correia como guia 
para ajudar a igualar cada lado.
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Uma vez que esteja com 
as correias igualadas, 
experimente o Night 

Shift novamente e verifique 
se ainda está confortável e 
aconchegante.

Uma vez que uma boa posição for determinada, 
é possível ajustar o comprimento excessivo pelas 
extremidades da correia. Deixe pelo menos dois 

tamanhos extra, para o caso de que precise afrouxar as 
correias posteriormente. Agora o Night Shift está corretamente 
ajustado.

Desafivele a correia inclinando-a em 90 graus, como se 
estivesse partindo um graveto em dois. Para evitar danos, 
evite puxar.
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Utilizando o Night Shift:
• Antes de utilizar pela primeira vez, carregue o dispositivo 

completamente.
• Ajuste a correia de forma que se distribua igualmente entre 

os dois lados.
• No caso de emprego de muita pressão na correia, o fecho 

magnético se desconectará durante a noite.  No caso de uso 
da correia muito frouxa, ocorrerá uma reação de posição 
incorreta quando o mesmo não estiver centralizado na 
nuca. 

• Uma vez conectado, o dispositivo emitirá uma reação 
para confirmar que há capacidade de bateria suficiente 
para registrar e fornecer reação por ao menos oito horas. 
Carregue a bateria ao menos uma vez a cada três dias.

• Quando o Night Shift detectar que você está dormindo 
com a cabeça voltada para cima, vibrará com intensidade 
crescente até você mudar de posição.

• O Night Shift registra sua posição, sua qualidade de sono e 
seus roncos, de forma que você possa imprimir relatórios 
para monitorar sua resposta à reação posicional.

        Atenção: Troque a correia imediatamente se os fechos se 
desmagnetizarem e não se fixarem mais durante a noite.

www.nightshifttherapy.com

Night Shift é utilizado ao redor do pescoço; o dispositivo utiliza 
e mede a efetividade de reação vibratória para evitar o sono 
com a cabeça voltada para cima 



Dando início à Noite:
• Pressione o botão de On por 1 segundo.

• Os padrões de vibração do indicador LED confirmarão se há 
bateria suficiente para registrar e fornecer reação para a noite 
inteira:

• Quando o dispositivo for acionado para um estudo, o indicador  
LED piscará em verde por 5 minutos.  Após 5 minutos, o LED 
ficará verde de maneira permanente.

• Coloque o dispositivo no pescoço e vá dormir.

• A reação de vibração não começará nos primeiros 15 minutos, 
para permitir o tempo necessário para o começo do sono.

• Para desligar o dispositivo, pressione rapidamente o botão de On 
e o LED verde se apagará.

• Nota: se o dispositivo não for carregado durante algumas semanas, 
a data e a hora podem estar incorretas; conecte o dispositivo ao 
portal e siga as instruções para ajustar a data e a hora.

Carga de bateria 
suficiente para

Padrão do indicador 
LED Reação de vibração

3 noites Verde – 3 piscadas 3 vezes

2 noites Verde – 2 piscadas 2 vezes

1 noite Verde – 1 piscada 1 vez

Necessita carga
Amarelo – 1 piscada

por segundo
1 vez a cada 5 

segundos

Indicadores LED durante a carga do Night Shift 

Carregando
Verde aceso – por até três horas; o LED se apagará 
quando a carga estiver completa 

Erro na carga
Verde e amarelo acesos – verifique a fonte de ener-
gia e as conexões de cabo 

Erro no 
dispositivo

Amarelo aceso – leve o dispositivo ao serviço 
técnico

LED verde Botão On

Entrada 
USB 

LED amarelo

Características do Night Shift:

Fecho d dispositivo

Carregando o Night Shift
• Veja os avisos relacionados à carga do dispositivo.

• Remova a tampa USB preta e insira o pequeno conector do cabo 
na porta USB do equipamento.

• Conecte o conector de fio comprido a um computador ou a um 
carregador de USB de parede recomendado.

• Se o dispositivo parece não estar sendo carregado ou se a carga 
não se mantém, tente utilizar um novo cabo USB.

Limpando o Night Shift:
O Night Shift deve ser limpo regularmente. Se for limpo como descrito 
a seguir, o Night Shift pode ser reutilizado no mesmo ou em diferentes 
pacientes.

Correia: Desconecte a correia do dispositivo. Lave cada correia 
separadamente, submergindo-a em uma solução de 1 colher de chá (5 
ml) de detergente suave por cada 4 litros de água.  Agite levemente 
por um ou dois minutos. Enxágue com água morna da torneira por um 
minuto. Enxugue com um papel-toalha limpo.

Dispositivo: Torka av alla ytor på enhetens hölje med en 70% isopropyl 
alkohol duk. Alla ytor bör förbli våta i minst 15 sekunder. Använd en ny 
alkoholduk, upprepa rengöringen; Låt det förbli vått i 15 sekunder. Om 
någon synlig smuts kvarstår, upprepa vid behov. Låt lufttorka.

Utilizando www.NightShiftTherapy.com:
Vá a www.NightShiftTherapy.com e clique em Portal para aceder a 
informação adicional e para registar o seu dispositivo. Depois pode:

• Criar e imprimir relatórios diários, mensais ou anuais para 
monitorar com que frequência você dorme com a cabeça voltada 
para cima, o quão bem você dorme e o quão alto você ronca.

• Atualizar data, hora e firmware em seu dispositivo.

• Alterar o atraso do início da reação posicional de 15 minutos após 
a ativação do dispositivo para 30 minutos.

Fabricante

Explicação dos símbolos

Para suporte técnico, ou para obter uma correia de pescoço sobressalente, favor 
entrar em contato com o serviço de saúde fornecedor do Night Shift.

           Atenção: Night Shift NÃO É APTO A:

 ◦ pessoas com arritmia cardíaca corrigida com um marca-passo artificial;
 ◦ pessoas com  sensibilidade na pele ou que tenham alguma ferida 

aberta ao redor do pescoço;

 ◦ pessoas com pescoço muito pequeno (menos de 12 polegadas/30 cm) 
ou grande (mais de 22 polegadas/55 cm);

 ◦ pessoas que durmam com a cabeça em uma posição quase-vertical 
 ◦ pessoas que sofram de tiques ou tremores na cabeça.

• Poderá, inicialmente, sentir -se mais cansado durante o dia devido à 
fragmentação do sono enquanto se habitua ao estímulo vibratório.

• A medição do sinal será influenciada pelo ressonar do companheiro/a de 
cama.

• Não utilize o Night Shift ao contrário – os registros de seu sono nos lados 
esquerdo e direito serão revertidos.

• Não use a correia muito frouxa – a reação de posição será imprecisa se o 
dispositivo NÃO ESTIVER no centro de sua nuca.

• Não use a correia muito apertada – a correia pode se soltar durante a noite.

• De acordo com lei federal dos EUA, este dispositivo só pode ser vendido 
por ordem de um médico. 

• Este dispositivo contém uma bateria de polímero de lítio e deve ser 
descartado adequadamente.

• Para evitar danos não cobertos pela garantia, mantenha o dispositivo seco 
e limpo, além de fora do alcance de crianças e animais de estimação. 

• A escolha de um travesseiro apropriado para um sono não-supino pode 
reduzir a ocorrência de dores no pescoço, no ombro ou nas costas.  
Interrompa o uso do dispositivo e entre em contato com o seu médico ou 
o fabricante do dispositivo em caso de dor significativa.

Aviso: Não utilize o dispositivo enquanto estiver sendo carregado.
Para evitar dano permanente: a) carregue com um carregador de 
parede clinicamente comprovado IEC 60601.1 (máximo 5 volts e 1.5 
amps), b) evite utilizar carregadores de parede rápidos c) não use cabos 
USB com fios expostos ou plugues retorcidos. 
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Instruções de Uso:
O Night Shift está indicado para uso prescrito para o tratamento de pacientes 
adultos com apneia do sono obstrutiva posicional com um índice não-
supino apneia-hiponeia <20, e para reduzir ou atenuar o ronco. O dispositivo 
registra posição, movimento e sons de forma que as alterações posicionais na 
qualidade do sono e ronco possam ser analisadas.

Advanced Brain Monitoring, Inc.
2237 Faraday Ave, Suite 100, Carlsbad, CA, USA 92008 
P 760.720.0099 | F 760.476.3620 | nightshift@advanced-sleep.com

A eficácia do tratamento com Night Shift foi demonstrada em um estudo com 27 pacientes diagnosticados com apneia do sono obstrutiva 
posicional com um índice não-supino de apneia-hiponeia pré-tratamento < 20.  Os resultados mostraram:

Pré-tratamento
95% intervalo de confiança

>5 AHI <15 >15 AHI < 30 AHI > 30 Total

Resultado do tratamento n = 11 n = 10 n = 6 n = 27

AHI >50% diminuição, % (n)AHI 
>35% diminuição, % (n)Não-
respondedor, % (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

Garantia: Vinte e quatro (24) meses de garantia aplicada aos componentes produzidos 
manualmente e eletrónicos, doze (12) meses de garantia aplicada aos motores hápticos e 
baterias, e seis (6) meses de garantia aplicada ao arnês/correia. A garantia não cobre danos 
provocados por mau uso do utilizador. A garantia será anulada caso exista tentativa de abertura 
da invólucro do equipamento ou troca de bateria. O arnês/correia deve ser inspecionado de 
modo a verificar a existência de degaste normal. O arnês/correia deve ser susbtituído a cada 
seis meses.Número de 
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operacional

5°C

40°C

Humididade
operacional

15%

90%

Pressão
operacional

70kPa

106kPa
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