
Montering av nattskift: Steg för steg       

Remmen  
a. Retentions band  
b. Magnetlås

a

a b

Night Shift remmen 
ska bara vara 

tillräckligt spänd för att 
förhindra att den glider 
runt halsen. Två fingrar på 
varje sida ska passa mellan 
bandet och nacken utan att 
orsak att magneterna släpper.

Sätt fast       
magnetlåset och dra 

åt båda sidor av bandet 
jämnt, håll enheten 
centrerad på baksidan av 
nacken och magnetlås 
centrerad på framsidan.

Lossa remmen 
tillbaka och 
skjut det genom 

retentionsbandet. Dra bandet 
genom bandet tillräckligt för 
att hålla det på plats. Upprepa 
processen med den andra 
sidan.

Börja med att mata ena änden av remmen genom 
ett av spåren på sidan av höljet. Remmen bör matas 

genom från baksidan till enhetens framsida och med den 
räfflade sidan vänd utåt.

NIGHTSHIFT  
Sleep Positioner

TM

Intelligent, interaktiv övervakning 

Med den blå etiketten 
utåt, centrera Night 

Shift på baksidan av 
nacken. Den blå etiketten 
måste vändas bort från 
nacken och på/av knappen 
vänd nedåt.

Använd de siffror som finns på remmen som en 
guide för att hjälpa till med att jämna ut varje sida.
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Med remmarna 
utjämnda, ta på

Night Shift igen och 
verifiera att passformen 
fortfarande är bekväm 
och snygg.

När du funnit en bra passform kan 
överflödslängden trimmas av ändarna av remmen. 

Lämna minst 2 extra storlekar om du behöver lossa 
bandet senare. Night Shift är nu ordentligt passad.

Lossa bandet genom att böja 90 grader, som att bryta 
en pinne. För att undvika skador, dra inte från varandra.

Trimmad vid 17Storlek 15

Blå etikett utåt

På/Av knapp nedåt

Bruksanvisning Night Shift:
• Ladda först enheten helt innan du börjar använda den.
• Montera remmen så att den justeras jämnt på båda sidor.
• Om den bärs för hårt, kommer magnetlåsen att lossna 

under natten. Om den sitter før løst kommer felaktig 
positions-återkoppling att uppstå när den inte är centrerad 
på baksidan av nacken.

• Strax efter att du slår på enheten kommer den att ge 
återkoppling för att bekräfta tillräcklig batterikapacitet för 
att spela in och ge återkoppling i minst åtta timmar. Kom 
ihåg att ladda batteriet minst en gång var tredje dag.

• När Night Shift känner igen att du sover på ryggen, kommer 
den att vibrera med ökad intensitet tills du byter position.

• Nattskift registrerar din position, sömnkvalitet och 
snarkning så att du kan skriva ut rapporter för att övervaka 
ditt svar på positions-återkoppling.

       Varning: Byt remmen omedelbart om
klämmorna blir demagnetiserade och inte sitter fast 
under natten.

www.nightshifttherapy.com

Night Shift bärs runt halsen; Det använder och mäter  
effektiviteten av vibrationsåterkoppling för att motverka  
rygg-sovande.



Uppstart Night Shift:
• Håll på-knappen nere i 1 sekund.

• LED-indikatorn och vibrationsåterkopplingsmönstret kommer att 
bekräfta om det finns tillräckligt batterikapacitet för att spela in och 
ge återkoppling för hela natten:

• När enheten är påslagen för en studie blinkar LED-indikatorn grönt i 5 
minuter. Efter 5 min. Lysdioden blir solid grön.

• Placera enheten på nacken och gå och lägg dig.

• Vibrationsåterkoppling börjar inte under de första 15 minuterna för att 
tillåta tillräckligt med tid att somna.

• För att stänga av enheten, tryck snabbt på knappen och den gröna 
lysdioden stängs av.

• Observera: datum och klockslag stämmer eventuellt inte om enheten 
inte har laddats på några veckor; anslut enheten till portalen och följ 
skärminstruktionerna för justering av datum och tid.

Batteriladdning  
tillräckligt för

LEDindikator
mönster

Vibration 
respons

3 nätter Grön - 3 blink 3 gånger

2 nätter Grön  - 2 blinks 2 gånger

1 natt Grön  - 1 blink 1 gång

Behöver laddas Gul - 1 blink per sekund 1 gång var 5 sekund

LED Indikatorer under laddning av Night Shift

Laddning
Grön – I upp till tre timmar och LED stängs av när 
laddningen är klar

Laddnings 
Fel

Grön och Gul – Kontrollera strömförsörjningen och 
kabelanslutningarna

Enhets Fel Gul – returnera enheten till service

Grön LED På-knapp

USB PortGul LED

Night Shift Funktioner:

Enhetshölje

Laddning av Night Shift:
• Se Varningar i samband med laddning av enheten.

• Ta bort det svarta USB-höljet och för sedan in den lilla 
kabelkontakten i enhetens USB-port.

• Anslut den stora kabelanslutningen till en dator eller en 
rekommenderad USB-väggladdare.

• Om enheten inte förefaller ladda eller hålla en laddning, försök 
använda en ny USB-kabel.

Rengöring av  Night Shift:
Night Shift-enheten bör rengöras regelbundet. När det rengörs 
enligt beskrivningen nedan kan Night Shift återanvändas på samma 
eller olika patienter.

Rem: Ta bort remmarna från enheten. Tvätta varje rem separat 
genom nedsänkning i 1 tesked (5 ml) diskmedel per 4 liter vatten. 
Rör om något i en till två minuter. Skölj med klart varmt kranvatten 
i en minut. Torka med en ren pappershandduk.

Enhet: 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.

Använd www.NightShiftTherapy.com:
Gå till www.NightShiftTherapy.com och klicka på länken Portal för 
ytterligare information och för att registrera enheten. Sedan kan du:

• Generera och skriv ut dagliga, månatliga eller årliga rapporter 
för att övervaka hur ofta du sover på ryggen, hur bra du sover 
och hur högt du snarkar. 

• Uppdatera datum, tid och fast programvara på din enhet.

• Ändra fördröjningen för leverans av positionsåterkoppling från 
15 minuter efter att enheten är påslagen till 30 minuter.

Tillverkare

Förklaring av symboler:

För teknisk support, eller om du vill byta halsband, kontakta din Night Shift 
vårdgivare.

         Varningar: 
• Night Shift-användare ska INTE:

 ◦ Ha hjärtarytmi korrigerad med en artificiell pacemaker

 ◦ Ha hudkänslighet eller ett öppet sår runt halsen;

 ◦ Ha en nackstorlek som är mycket liten (mindre än 30 cm) eller 
en mycket stor (större än 55 cm);

 ◦ Sova med huvudet i ett nära upprätt läge;

 ◦  Lider av ticks eller tremor i huvudet.

• Det kan hända att du känner dig tröttare på dagarna om din 
sömn störs medan du lär dig att reagera på vibrationerna.

• Den uppmätta signalen påverkas om en partner snarkar högt.

• Använd inte Night Shift upp och ner - den rapporterade 
sömntiden på vänster och höger sida kommer att vändas om.

• Använd inte remmen för löst - Positionsåterkopplingen kommer 
att vara felaktig om enheten INTE ligger mitt i nacken.

• Bär inte bandet för hårt - remmen kan lossna under natten.

• Amerikanska federal lag begränsar denna enhet till försäljning av 
eller på läkarens order.

• Kassera enheten som innehåller ett litiumpolymerbatteri 
ordentligt.

• För att undvika skador som inte omfattas av garantin, behåll 
enheten torr och ren och utom räckhåll för barn och husdjur.

• Val av en lämplig kudde för oavsiktlig sömn kan minska 
förekomsten av nacke, axel eller ryggsmärta. Avbryt användningen 
av enheten och kontakta din läkare eller tillverkaren av produkten 
om det förekommer någon signifikant smärta.

Garanti: Tjugofyra (24) månaders garanti för monteringsarbete och elektroniska 
komponenter, tolv (12) månaders garanti för haptiska motorer och batteri samt sex (6) 
månaders garanti för remmen. Garantin täcker inte skador som är förknippade med 
kundens felaktiga användning. Garantin kommer att upphävas om ett försök görs för 
att öppna höljet eller byta batteri. Remmen bör inspekteras regelbundet för tecken på 
försämring på grund av normalt slitage. Det rekommenderas att remmen byts ut var 
sjätte månad.

Varning: Använd inte enheten när den laddas.
För att undvika permanent skada: a) ladda med en medicinsk IEC 
60601.1-kompatibel väggladdare (max 5 volt och 1,5 ampere), b) 
Undvik användning av snabba eller snabba väggladdare och c) 
använd inte USB-kablar med utsatta ledningar eller böjda stiften .
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Indikationer för användning:
Night Shift är indicerat för receptbelagd användning för behandling 
av vuxna patienter med positionsobstruktiv sömnapné med ett icke-
supint apné-hypopnea index <20, och för att minska eller lindra 
snarkning. Den registrerar position, rörelse och ljud så att positionella 
förändringar i sömnkvalitet och snarkning kan bedömas. 

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

Behandlingseffekten av Night Shift demonstrerades i en studie av 27 patienter som diagnostiserades med positionell obstruktiv 
sömnapné med ett förbehandlat icke-supint apné-hypopneaindex <20. Resultaten visade:

Innan behandling 95% 
Konfidens Intervall >5 AHI <15 >15 AHI < 30 AHI > 30 Total

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

AHI >50% minskar, % (n)
AHI >35% minskar, % (n)
Non-responder, % (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

Serie 
Nummer

Begränsa Objekt, Vatten 
Ingress

Katalog Nummer

Håll torr

Type BF 
Applied Part

USA
Enbart

seulement

Endast vuxna Kassera korrekt

European 
Conformity

Laddas mellan 
användning

Följ 
bruksanvisningen

IP22
0482

Drifttemperatur
5°C

40°C

Luftfuktighet vid 
användning

15%

90%

Drifttryck
70kPa

106kPa
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