
A correia do Night 
Shift deve estar 

apertada o suficiente para 
que não deslize em redor do 
pescoço. Devem caber dois 
dedos de cada lado entre a 
correia e o pescoço sem que 
os ímans se soltem.

Afivele novamente 
o fecho magnético 

e aperte-o em ambos os 
lados da correia, mantendo 
o fecho centrado na sua 
nuca e o fecho magnético 
centrado na frente.

Puxe a correia 
para trás e passe-a 

pelo aro de retenção o 
suficiente para que fique 
bem posicionada. Repita o 
procedimento para a outra 
lateral.

Comece por passar uma das extremidades da correia 
por uma das fendas na lateral do dispositivo. A correia 

deve ser passada da parte traseira para a dianteira do 
dispositivo, com o lado enrugado voltado para fora.

NIGHTSHIFT  
Sleep Positioner

TM

Monitorização inteligent e interativa

Com o lado da etiqueta 
azul voltado para cima, 

centre o Night Shift na parte 
de trás do seu pescoço. 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.

Ajustar o Night Shift: Passo a passo

Use os números presentes na correia como guia 
para ajudar a igualar ambos os lados.
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Estando as 
correias igualadas, 

experimente o Night Shift 
novamente e verifique 
se está confortável e 
aconchegante.

Uma vez defenido o posicionamento correto das 
correias, é possível ajustar o comprimento em 

excesso nas extremidades da correia. Deixe pelo menos 
dois tamanhos extra, para o caso de precisar de alargar 
as correias posteriormente. Agora o Night Shift está 
ajustado corretamente.

Solte o arnês inclinando-o a 90 graus, como se estivesse 
partindo algo em dois. Para evitar danos, evite puxar.

Reduzido após 17Ajustado em 15

Arnês do pescoço
a. Correia de retenção    
b. Fecho magnético

Utilizar o Night Shift:
• Antes de utilizar pela primeira vez, carregue 

completamente a bateria do dispositivo.
• Coloque o arnês no pescoço de forma a que fique 

igualmente ajustado em ambos os lados. Se o arnês estiver 
muito apertado, o fecho magnético soltar-se-á durante a 
noite. Se o arnês do pescoço (ou a banda torácica) estiver 
muito folgado, o dispositivo pode não estar centrado na 
parte de trás do pescoço (ou na frente do peito) e fará um 
registo incorreto da posição corporal do utilizador.

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

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

• O Night Shift regista a sua posição corporal, a sua 
qualidade de sono e o seu ressonar, de forma que possa 
imprimir relatórios para monitorizar sua resposta à terapia 
posicional.

       Atenção: Troque a correia imediatamente se os 
fechos se desmagnetizarem e não mantiverem fixas 
durante a noite.

www.nightshifttherapy.com

Botão On/off pressionado

Etiqueta azul voltada para fora

O Night Shift é colocado no pescoço ou no peito; o 
dispositivo utiliza e mede a eficácia da resposta vibratória 
para evitar o sono em decúbito dorsal.
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a b

Com a etiqueta azul virada para cima, centre o Night 
Shift no peito. A etiqueta azul deve estar voltada para 
fora e o botão On/Off deve estar voltado para baixo.

Fixe o Night Shift na banda torácica inserindo as duas 
abas de velcro nas ranhuras laterais do dispositivo e, em 

seguida, prendendo as abas de velcro no tecido da banda.

Utilize o software Night Shift para mudar as definições do 
dispositivo de ‘Arnês do Pescoço’ para ‘Banda Torácica’.

Ajuste o comprimento da banda torácica para que fique 
centrada durante a noite. Note que a banda torácica foi 

projetada para ser usada sobre uma camisola ou outra roupa 
de dormir.

A banda torácica
A banda torácica é um acessório do Night Shift que 
permite a colocação do dispositivo no peito ao invés 
de no pescoço. A banda torácica está disponível para 
compra separadamente através do seu prestador de 
cuidados de saúde Night Shift.
Nota: A informação sobre sono/vigília não aparecerá nos relatórios quando 
a terapia é feita com banda torácica devido ao movimento do tórax durante 
a respiração. Os níveis de ronco medidos no peito não devem ser compara-
dos com os níveis de ronco medidos no pescoço.

Botão On/Off voltado para baixo

Etiqueta azul voltada para fora

Portal do Software

Aplicação Night Shift 
Therapy
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Iniciar a Noite:
• Pressione o botão On/Off por 1 segundo.

• Os padrões da resposta vibratória e 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 verde durante 5 minutos.  Após os 5 
minutos, o LED ficará verde de forma permanente.

• Acione o dispositivo e durma.

• A resposta vibratória não começará nos primeiros 15 minutos, 
para dar o tempo necessário para adormecer.

• Para desligar o dispositivo, pressione o botão de On/Off e o 
LED verde apagar-se-á.

• Nota: se o dispositivo não for carregado durante algumas 
semanas, a data e a hora podem estar incorretas; conecte o 
dispositivo ao software do Night Shift para corrigir a data e 
a hora.

Carga de bateria 
suficiente para

Padrão do 
indicador LED 

Vibração

3 noites Verde – 3 piscadelas 3 vezes

2 noites Verde – 2 piscadelas 2 vezes

1 noite Verde – 1 piscadelas 1 vez

Necessita de carga
Âmbar  – 1 piscadela 

por segundo
1 vez a cada 5 

segundos

Indicadores LED durante o carregamento do Night Shift
A carregar: Verde aceso – por até três horas; o LED apagar-se-á 

quando a carga estiver completa 

Erro no car-
regamento: 

Verde e âmbar acesos – verifique a fonte de ener-
gia e as conexões do cabo 

Erro no 
dispositivo: 

Âmbar aceso – leve o dispositivo ao serviço 
técnico

LED verde Botão On/Off

Entrada USB LED âmbar

Características do Night Shift:

Invólucro do dispositivo

Carregar o Night Shift:
• Veja os avisos relacionados com o carregamento da bateria do 

dispositivo.

• Insira o pequeno cabo conector na porta USB do dispositivo.

• Ligue o conector de fio comprido a um computador ou a 
um carregador de USB recomendado (máximo 5 volts e 1,5 
ampéres).

• Se o dispositivo não carregar ou se a carga não se mantiver, 
tente utilizar um novo cabo USB.

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

Arnês do pescoço / Banda torácica: Solte o arnês / banda 
do dispositivo. Lave cada correia/banda separadamente, 
mergulhando-as numa solução de 1 colher de chá (5 ml) de 
detergente neutro e água (4 litros). Agite levemente por um ou dois 
minutos. Enxágue com água morna da torneira por um minuto. 
Enxugue com um pano limpo. Certifique-se que as correias/banda 
estão totalmente secas antes de utilizar.

Dispositivo: Limpe todas as áreas de superfície do invólucro do 
dispositivo utilizando um pano com álcool isopropílico 70%. Todas 
as áreas da superfície devem manter-se molhadas por pelo menos 
15 segundos. Usando um novo pano com álcool, repita o processo; 
deixe o dispositivo molhado por 15 segundos. Se permanecer 
qualquer resíduo visível, repita o número de vezes que for 
necessário. Deixe secar.

Número 
de série

Limite objetos 
e entrada de 

água

Número de 
catálogo

Man-
tenha-
o seco

Fabricante

Importador Parte 
ajustada 
tipo BF 

Sujeito a pre-
scrição médica 

nos EUA

Temperatura 
operacional

5°C

40°C

Humididade 
operacional

15%

90%

Pressão 
operacional

70kPa

106kPa

Utilização 
exclusiva 

por adultos

Coloque 
correta-
mente

Confor-
midade 

europeia

Carregue 
entre uti-
lizações

Siga as in-
struções para 

utilização
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Explicação dos símbolos:

Representante Europeu:
MPS Medical Products Service GmbH, 
Borngasse 20, 35619 Braunfels, Germany

NS27-1005.LE

       Atenção:
• Night Shift NÃO É INDICADO PARA:

 ◦ pessoas com Arritmia Cardíaca corrigida com pacemaker;

 ◦ 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 numa posição quase vertical 

 ◦ pessoas que sofram de tiques ou tremores na cabeça.

• O dispositivo Night Shift gera campos magnéticos localizados (menos de 
0,02 mT) e tem de ser mantido a, pelo menos, 15 cm (6 polegadas) de um 
dispositivo médico implantado pertencente ao utilizador ou ao parceiro de 
cama.

• Inicialmente, poderá 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 – o registo da posição corporal durante 
o sono (decúbito lateral direito e esquerdo) estarão invertidos.

• Não utilize o arnês do pescoço (ou banda torácica) muito solto – o registo 
da posição será impreciso se o dispositivo NÃO estiver no centro do pescoço 
(ou na frente do tórax).

• Não utilize o arnês muito apertado – o arnês pode soltar-se durante a noite.

• O dispositivo contém uma bateria de polímero de lítio que deve ser 
removida e reciclada adequadamente. Siga as orientações locais para a 
remoção adequada.

• 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 uma almofada apropriada 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 
com o fabricante do dispositivo em caso de dor significativa.

Aviso: Não utilize o dispositivo enquanto estiver a carregar. Para 
evitar danos permanentes: a) carregue com um carregador de parede 
comprovado IEC 60601.1 (máximo 5 volts e 1.5 amps), b) Não utilize 
carregadores USB de cargamento rápido ou tomadas com portas USB, c) 
não use cabos USB com fios expostos ou plugues retorcidos. 
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Instruções de Utilização:
O Night Shift está indicado para o tratamento de pacientes adultos com 
apneia do sono obstrutiva posicional com um índice de apneia hiponeia 
não-supino < 20, e para reduzir ou atenuar o ressonar. O dispositivo regista 
a posição, o movimento e os sons de forma a poder avaliar o impacto que 
a mudança de posição corporal tem na qualidade do sono e no ressonar.

Contra indicações: Nenhuma
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Dados sobre a eficácia do Night Shift:
A eficácia do tratamento com Night Shift foi demonstrada num 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 Intervalo 
de Confi-
ança de 

95% 
5<IAH<15 15<IAH<30 IAH>30 Total

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

Diminuição do IAH > 50%, % (n)
Diminuição do IAH > 35%, % (n)
Não-responde, % (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

MD
Dispositivo 

médico

Radiação 
eletromagnética 

não ionizante

Certifica-
ção GITEKI 

(MIC)

Em caso de ocorrência de incidente grave, notifique o fabricante e a autoridade 
competente local.

Vida útil esperada: A bateria, os motores hápticos, o arnês do pescoço e a banda 
torácica são considerados componentes substituíveis e devem ser substituídos 
durante a vida útil de três anos do dispositivo Night Shift. A bateria tem uma vida útil 
prevista de dois anos; o utilizador pode comprometer substancialmente a vida útil 
deixando o dispositivo continuamente no carregador por longos períodos quando a 
bateria estiver totalmente carregada. O utilizador consegue detetar quando a bateria 
deve ser substituída; quando totalmente carregado, o dispositivo não consegue 
adquirir dados por >10 horas. Os motores hápticos têm uma vida útil prevista de 30 
horas de vibração. O arnês do pescoço e banda torácica têm uma vida útil prevista 
de 6 meses quando usados todos os dias. A vida útil esperada não é uma garantia 
(consulte as informações de garantia abaixo).

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/banda. 
A garantia não cobre danos provocados por mau uso do utilizador. A garantia será 
anulada caso exista tentativa de abertura do invólucro do equipamento ou troca da 
bateria. O arnês/banda deve ser avaliado de modo a verificar a existência de degaste 
normal. O arnês/banda deve ser susbtituído a cada seis meses.

Para obter informações sobre as especificações técnicas do Night Shift, consulte 
os Detalhes Técnicos do Night Shift disponíveis em: www.NightShiftTherapy.com/
software-help

Utilizar o software Night Shift num 
smartphone ou tablet:

O dispositivo Night Shift 
LE (identificado por “LE” na 
etiqueta do dispositivo) pode 
ser conectado sem fios (via 
Bluetooth) a um telefone ou tablet iOS ou 

Android compatível utilizando a aplicação Night Shift Therapy. A 
aplicação Night Shift Therapy pode ser 
descarregada na Google Play Store ou 
Apple App Store, ou digitalizando o QR 
Code à direita.

O Bluetooth do dispositivo Night Shift LE deve estar ativo para 
se conectar automaticamente à aplicação Night Shift Therapy. 
O Bluetooth só será ativado quando o dispositivo Night Shift LE 
estiver a carregar ou nos primeiros 15 minutos após o dispositivo 
Night Shift LE ser desligado no botão On/Off. O Bluetooth nunca 
está ativo quando o dispositivo Night Shift LE está ligado. A 
aplicação fornece instruções para se conectar ao dispositivo Night 
Shift LE.

Com a aplicação Night Shift Therapy, pode:
• Gerar relatórios para monitorizar com que frequência dorme 

em decúbito dorsal, quão bem dorme e quão alto ressona.
• Atualizar a data, hora e firmware do seu dispositivo.
• Alterar o atraso na vibração inicial de 15 minutos para 30 

minutos.
• Alterar as configurações do dispositivo para utilizar com a 

banda torácica.

Utilizar o software Night Shift num computa-
dor: 

De um computador (Windows ou Mac), aceda 
a  www.NightShiftTherapy.com e clique no 
link “Report Portal” para fazer o download/
instalar o software.

Com o software Night Shift, pode:
• Registar o seu dispositivo
• Gerar relatórios para monitorizar com que frequência dorme 

em decúbito dorsal, quão bem tem dormido e quão alto 
ressona.

• Atualizar a data, hora e firmware do seu dispositivo.
• Alterar o atraso na vibração inicial de 15 minutos para 30 

minutos.
• Alterar as configurações do dispositivo para utilizar com a 

banda torácica.

Suporte técnico e peças de reposição:
Clientes Internacionais:

• Para obter suporte técnico ou obter um arnês do pescoço/
banda torácica de substituição, entre em contato com seu 
fornecedor de Night Shift.


