
Remmen til Night 
Shift skal sidde stramt 

nok til at forhindre, at den 
glider rundt om halsen. 
Der skal kunne placeres to 
fingre på hver side mellem 
remmen og halsen uden at 
få magneterne til at gå op.

Sæt den magnetiske 
lås fast igen og stram 

begge sider af remmen 
ligeligt, mens du sørger 
for, at enheden er placeret 
midt bag på nakken og 
den magnetiske lås midt 
fortil.

Før remmen 
tilbage og gennem 

fastholdelsesspændet. Træk 
remmen gennem spændet, 
så den lige akkurat holdes 
fast.  Gentag på den anden 
side.

Før først den ene ende af remmen gennem en af 
åbningerne på siden af enheden. Remmen skal føres 

bagfra og fortil på enheden, og den rillede side skal vende 
udad.

NIGHTSHIFT  
Sleep Positioner

TM

Intelligent og interaktiv overvågning 

Anbring Night Shift 
midt på nakken, 

så den blå etiket vender 
opad. Den blå etiket skal 
vende væk  fra nakken, og 
tændeknappen skal vende 
nedad.

Anbringelse af Night Shift: Trin for trin

Brug numrene på remmen til at justere således, at 
længden er ens på begge sider.
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Når remmen er 
justeret til at være lige 

lang på begge sider, skal 
du igen tage Night Shift på 
for at være sikker på, at den 
sidder behageligt og tæt.

Når der er opnået en passende justering, kan 
overskydende længde på remmens ender klippes af. 

Lad mindst 2 ekstra trin blive tilbage, så remmen senere 
kan løsnes om nødvendigt.  Night Shift er nu tilpasset.

Løsn remmen ved at bøje 90 grader, som når man 
brækker en pind.  Undgå skade ved at undlade at 

trække i remmen.

Klippet ved 17Tilpasset til 15

Remmen
a. Fastholdelsesspændet   
b. Den magnetiske lås

Brug af Night Shift:
• Før første brug skal enheden fuldt oplades.
• Anbring remmen således, at den er ligeligt fordelt på 

begge sider.
• Hvis den er for stram, vil den magnetiske lås gå op i 

løbet af natten.  Hvis den er for løs, vil der forekomme 
forkert positions-feedback, når enheden ikke er midt 
bag på nakken.

• Så snart enheden er blevet tændt, vil den give 
feedback for at bekræfte, at der er tilstrækkelig 
batterikapacitet til at optage og levere feedback i 
mindst otte timer. Husk at genoplade batteriet mindst 
hver tredje dag.

• Når Night Shift registrerer, at du sover på ryggen, 
vil den vibrere med stigende intensitet, indtil du 
indtager en anden stilling.

• Night Shift optager din stilling, søvnkvalitet og 
snorken, så du kan udskrive rapporter for at følge din 
reaktion på positions-feedback.

       Advarsel: Udskift straks remmen, hvis låsen 
mister magnetisme og går op i løbet af natten.

www.nightshifttherapy.com

Tændeknappen nedad

Blå etiket udad

Night Shift bæres om halsen. Enheden anvender og måler 
virkningen af vibrations-feedback, som er beregnet til at 
mindske rygliggende søvn.
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Ved nattens begyndelse:
• Hold tændeknappen nede i 1 sekund.

• LED-indikatoren og vibrationsfeedback-mønstre vil bekræfte, om 
der er tilstrækkelig batterikapacitet til at optage og levere feedback 
gennem hele natten:

• Når enheden tændes til en undersøgelse, blinker LED-indikatoren 
grønt i 5 minutter. Efter 5 minutter lyser LED’en konstant grønt.

• Anbring enheden på nakken og læg dig til at sove.

• Vibrationsfeedback begynder først efter 15 minutter for at give dig 
tilstrækkelig tid til at falde i søvn.

• For at slukke enheden skal du hurtigt trykke på tændeknappen, og det 
grønne LED-lys slukker.

• Bemærk: Hvis enheden ikke er blevet opladet i de sidste par uger, uger, 
skal dato og klokkeslæt muligvis indstilles. Slut enheden til portalen 
og følg anvisningerne på skærmen for at justere dato og klokkeslæt.

Funktionerne i Night Shift:

Batteriopladning 
tilstrækkelig til

LED-
indikatormønster

Vibrationsfeedback

3 nætter Grøn – 3 blink 3 gange

2 nætter Grøn - 2 blinks 2 gange

1 nat Grøn - 1 blink 1 gang

Skal oplades
Gul - 1 blink per 

sekund
1 gang hvert 5. sekund

LED-indikatorer under opladning af Night Shift
Opladning Grøn LED lyser – i op til tre timer, hvorefter LED-

lampen slukker, når opladningen er fuldført

Opladnings-
fejl

Grøn og gul LED lyser – tjek strømtilførslen og 
kabelstik

Svigt af 
enheden:

Gul LED lyser – send enheden til service

Grøn LED Tændeknap

USB-port
Gul LED

Enhedskasse

Opladning af Night Shift:
• Se advarslerne angående opladning af enheden.

• Fjern det sorte USB-dæksel og sæt det lille kabelstik i enhedens 
USB-port.

• Tilslut det store kabelstik til en computer eller en anbefalet USB-
vægoplader.

• Hvis enheden ser ud til ikke at oplade eller opretholde en 
opladning, kan du forsøge med et nyt USB-kabel.

Rengøring af Night Shift:
Night Shift bør rengøres regelmæssigt. Når den er rengjort som 
beskrevet nedenfor, kan Night Shift benyttes på den samme eller 
andre patienter.

Remme: Fjern remmene fra enheden. Vask hver rem separat ved at 
lægge den i en opløsning af 1 teskefuld (5 ml) mildt opvaskemiddel 
per 4 liter vand.  Skvulp let i et til to minutter. Skyl med rent varmt vand 
fra hanen i et minut. Tør af med et rent stykke køkkenrulle.

Enheden:  Aftør alle overflader på enheden med en serviet med 70 
% isopropylalkohol.  Alle overflader bør forblive våde i mindst 15 
sekunder.  Gentag rengøringen med en ny serviet. Lad overfladerne 
forblive våde i 15 sekunder. Gentag efter behov, hvis der er synligt 
snavs tilbage. Lad enheden lufttørre.

Brug af www.NightShiftTherapy.com: 
Besøg www.NightShiftTherapy.com og klik på portal-linket for at få 
yderligere oplysninger og for at registrere enheden. Derefter kan du:

• Oprette og udskrive daglige, månedlige og årlige rapporter for at 
holde øje med, hvor ofte du sover på ryggen, hvor godt du sover 
og hvor højlydt du snorker.

• Justere dato, klokkeslæt og firmware på din enhed.

• Foretage en ændring, så der efter tænding af enheden går 30 i 
stedet for 15 minutter, inden positionsfeedback begynder.

Serienum-
mer

Beskyt mod 
indtrængen af gen-

stande og vand

Katalog-
nummer

Holdes tør

Producent

Anvendt 
del type BF

Kun USA

Drifts-
temperatur

5°C

40°C

Drifts-
fugtighed

15%

90%

Driftstryk
70kPa

106kPa

Kun 
til voksne

Bortskaffes på 
passende vis

Europæisk ove-
rensstemmelse  

(CE-mærke)

Oplad mellem 
anvendelser

Følg brugsanvis-
ningerne

IP22

Symbolforklaring:

Europæisk autoriseret repræsentant 
MPS Medical Products Service GmbH, 
Borngasse 20, 35619 Braunfels, Germany

NS27-1005

Henvend dig til det sundhedspersonale, som har leveret Night Shift, for at få 
teknisk assistance eller for at få en ny halsrem. 

           Forsigtig:
• Brugere af Night Shift må IKKE:

 ◦ lide af hjertearytmi, som behandles med en kunstig pacemaker;

 ◦ have hudoverfølsomhed eller et åbent sår på halsen;

 ◦ have en meget lille (under 30 cm) eller meget stor (over 55 cm) 
halsomkreds

 ◦ sove med hovedet i nærmest opret position; 

 ◦ lide af tics eller rystelser i hovedet.

• Du kan muligvis føle dig mere træt i løbet af dagen, hvis din søvn 
forstyrres, mens du lærer at reagere på vibrationerne.

• Det målte signal vil påvirkes, hvis en anden person i samme seng 
snorker højlydt.

• Bær ikke Night Shift med den øvre kant nedad – den rapporterede 
søvntid på venstre og højre side vil blive byttet om.

• Sørg for, at remmen ikke er for løs – positionsfeedback vil ikke være 
nøjagtig, hvis enheden IKKE er placeret på midten bag på nakken.

• Sørg for, at remmen ikke er for stram – remmen kan gå op i løbet af 
natten.

• I USA må denne enhed ved føderal lov kun sælges af eller efter recept 
fra en læge. 

• Bortskaf en enhed med et litium-polymer-batteri på korrekt vis.

• For at undgå skade, der ikke dækkes af garantien, skal enheden 
holdes tør og ren og væk fra børn og kæledyr. 

• En pude, der egner sig til ikke-rygliggende søvn, kan reducere smerter 
i nakke, skulder eller ryg.  Ophør med at bruge enheden og kontakt 
din læge eller producenten i tilfælde af betydelig smerte.

Garanti: Fireogtyve (24) måneders garanti for enhedens forarbejdning og de 
elektroniske komponenter, tolv (12) måneders garanti for haptiske motorer 
og batteri, seks (6) måneders garanti for remme.  Garantien dækker ikke skade 
forbundet med kundens forkerte brug.  Garantien ugyldiggøres, hvis der bliver 
gjort forsøg på at åbne enheden eller udskifte batteriet. Remmen bør inspiceres 
regelmæssigt for tegn på skade som følge af normal slitage. Det anbefales, at 
remme udskiftes hver sjette måned.

Advarsel:  Bær ikke enheden, mens den oplades. For at undgå 
permanent skade: a) oplad med en elektromedicinsk stikkontakt-
oplader, som overholder IEC 60601.1 (maksimum 5 volt og 1,5 
amp), b) brug ikke hurtige vægopladere og c) brug ikke USB-kabler 
med blotlagte ledninger eller bøjede ben. 
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Indikationer:
Night Shift er indikeret til lægeordineret behandling af voksne patienter 
med positionsafhængig obstruktiv søvnapnø med et ikke-rygliggende 
apnø-hypopnø-indeks på < 20, og til behandling med det formål 
at reducere eller afhjælpe snorken. Enheden registrerer sovestilling, 
bevægelse og lyd, så positionsrelaterede ændringer i søvnkvalitet og 
snorken kan vurderes.
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 Only

Behandlingseffektiviteten af Night Shift blev påvist i en undersøgelse med 27 patienter med diagnosen positionsafhængig obstruktiv søvnapnø og med et ikke-rygliggende 
apnø-hypopnø-indeks på < 20 forud for behandlingen.  Resultaterne viste:

Forud for behandling
95 % konfidensinterval

>5 AHI <15 >15 AHI < 30 AHI > 30 I alt

Behandlingsresultat n = 11 n = 10 n = 6 n = 27

AHI (apnø-hypopnø-indeks) > 50 % reduktion, % (n)
AHI >35 % reduktion, % (n)
Ikke-responsiv, % (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


