
Le Centrage de Night Shift: étape par étape

Stroppen

a. Holdebånd
b. Magnetisk spenne

a

a b

Stroppen på Night 
Shift skal være 

akkurat så stram at den 
forhindrer at den glir rundt 
halsen. Du skal kunne 
stikke inn to fingre under 
stroppen på hver side uten 
at magnetene løser ut.

Fest den magnetiske 
spennen og stram 

stroppen jevnt på begge 
sider slik at enheten holder 
seg midt bak på nakken 
din og den magnetiske 
spennen er midt foran.

Legg stroppen bakover 
og før den gjennom 

holdebåndet. Trekk stroppen 
akkurat nok gjennom 
båndet til at den holdes på 
plass.  Gjenta prosessen med 
den andre siden.

Start med å føre den ene enden av stroppen gjennom 
ett av sporene på siden av enheten. Stroppen skal 

føres gjennom bakfra og mot fronten av enheten og med 
den riflede siden vendt utover.

NIGHTSHIFT  
Sleep Positioner

TM

Intelligent, interaktiv overvåking

Sentrer Night Shift 
bak på nakken med 

det blå merket opp. Det blå 
merket må vende bort fra 
nakken og av/på-knappen 
vende ned.

Bruk tallene på stroppen som en veileder for å få 
det likt på hver side.
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Prøv på Night Shift 
igjen når du har stilt 

inn stroppene likt for å 
bekrefte at den fortsatt 
sitter behagelig og tett på.

Når du har funnet en god tilpasning kan 
overskytende lengde på stroppen kuttes av. La det 

være igjen minst 2 ekstra størrelser i tilfelle du må løsne 
stroppen senere.  Night Shift er nå riktig tilpasset.

Løsne stroppen ved å bøye den i 90-graders vinkel, 
som om du brekker en pinne.  For å unngå skade må 

du ikke trekke den fra hverandre.

Kuttet etter 17Størrelse 15

Bruke Night Shift:
• Lad opp enheten helt før første gangs bruk.
• Tilpass stroppen slik at den er jevn på begge sider.
• Hvis den sitter for tett vil den magnetiske spennen 

løsne i løpet av natten.  Hvis den sitter for løst vil det 
oppstå feil stillingstilbakemelding når den ikke sitter 
midt bak på nakken din.

• Like etter at du slår på enheten vil den gi 
tilbakemelding for å bekrefte at det er tilstrekkelig 
batterikapasitet til å spille inn og gi tilbakemelding i 
minst åtte timer. Husk å lade opp batteriet minst hver 
tredje dag.

• Når Night Shift oppdager at du sover på ryggen 
vil den vibrere med økende intensitet til du skifter 
stilling.

• Night Shift registrerer din stilling, søvnkvalitet og 
snorking slik at du kan skrive ut rapporter for å 
overvåke din respons på stillingstilbakemelding.

       Forsiktig: Skift ut stroppen umiddelbart hvis 
spennene blir avmagnetisert og ikke holder seg 
lukket gjennom natten.

www.nightshifttherapy.com

Night Shift bæres rundt halsen; den bruker og måler 
effektiviteten ved vibrasjonstilbakemelding for å forhindre 
soving i ryggleie.

Av/på-knapp nedover

Blå etikett vendt utover



Starte på natten:
• Hold inne av/på-knappen i 1 sekund.

• LED-indikator og vibrasjonstilbakemelding vil bekrefte at det er 
tilstrekkelig batterikapasitet til å spille inn og gi tilbakemelding for 
hele natten:

• Når enheten er slått på for en undersøkelse vil LED-indikatoren blinke 
grønt i 5 min. Etter 5 min. vil LED lyse grønt hele tiden.

• Plasser enheten på nakken og legg deg til å sove.

• Vibrasjonstilbakemelding vil ikke starte de første 15 minuttene for å 
tillate adekvat tid til å falle i søvn.

• For å slå av enheten trykker du kort på av/på-knappen, da slukkes det 
grønne LED-lyset.

• Merk: hvis enheten ikke har blitt ladet på noen uker, kan dato og 
klokkeslett være feil. Koble enheten til portalen og følg instruksjonene 
på skjermen for å justere dato og klokkeslett.

Night Shift-funksjoner:

Batterikapasite 
tilstrekkelig for

LED-
indikatormønster

Vibrasjonstil-
bakemelding

3 netter Grønn – 3 blink 3 ganger

2 netter Grønn – 2 blink 2 ganger

1 natt Grønn – 1 blink 1 gang

Trenger opplading Gul – 1 blink pr sekund
1 gang hvert 5. 

sekund

LED-indikatorer mens Night Shift lader

Lader
Grønn på - i opp til tre timer og LED vil slukke når 
lading er fullført

Ladefeil
Grønn og gul på - kontroller strømforsyning og 
kabeltilkoblinger

Enhetsfeil gul på - lever inn enheten for service

Grønn LED Av/på-knapp

 USB-PortGul LED
Enhet

Lade Night Shift
• Se advarsler knyttet til lading av enheten.

• Ta bort det svarte USB-dekselet, og deretter setter du den lille 
kabeltilkoblingen inn i USB-porten på enheten.

• Sett den store kontakten i en datamaskin eller anbefalt USB vegglader.

• Hvis enheten ser ut til å ikke ta lading eller holde på lading bør du 
prøve en annen USB-kabel.

Rengjøre Night Shift:
Night Shift skal rengjøres regelmessig. Når den rengjøres som beskrevet 
nedenfor kan Night Shift brukes om igjen på samme eller andre pasienter.

Stropp: Løsne stroppene fra enheten. Vask hver stropp for seg ved å senke 
den i en løsning av 1 teskje (5 ml) mildt vaskemiddel (f.eks. Dawn) til 4 liter 
vann.  Beveg den forsiktig i ett til to minutter. Skyll med rent varmt vann fra 
kranen i ett minutt. Tørk med rent tørkepapir.

Enhet: Tørk av alle overflater på enheten med en serviett med 70 % 
isopropylalkohol.  Alle overflater må være våte i minst 15 sekunder.  Bruk 
en ny serviett med alkohol og gjenta rengjøringen: la det være vått i minst 
15 sekunder. Hvis det er igjen noe synlig smuss gjentas operasjonen. La 
den lufttørke.

Bruke www.NightShiftTherapy.com:
Gå til www.NightShiftTherapy.com og klikk på Portal-linken for ytterligere 
informasjon og for å registrere enheten. Deretter kan du:

• Opprette og skrive ut daglige, månedlige eller årlige rapporter for å 
overvåke hvor ofte du sover på ryggen, hvor godt du sover og hvor 
høyt du snorker.

• Oppdatere dato, tid og fastvare på enheten din.

• Endre forsinkelsen på levering av stillingstilbakemelding fra 15 
minutter etter at enheten slås på til 30 minutter.
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Kontakt helsepersonell der du har fått utlevert din Night Shift hvis du har behov for teknisk 
støtte eller ny nakkestropp.

         Forsiktighetsregler:
• Brukere av Night Shift må IKKE:

 ◦ ha hjertearytmi som korrigeres med en kunstig pacemaker;

 ◦ ha hudsensitivitet eller åpent sår på halsen;

 ◦ ha en hals som er veldig tynn (mindre enn 12 tommer / 30 cm) 
eller veldig tykk (mer enn 22 tommer / 55 cm);

 ◦ sove med hodet i nesten oppreist stilling; 

 ◦ ha nervøse rykninger eller skjelvinger i hodet.

• I begynnelsen kan du føle deg mer trøtt på dagtid hvis søvnen din 
avbrytes mens du lærer deg å reagere på vibrasjonene.

• Det målte signalet vil bli påvirket av en høy snorking partner.

• Ikke bruk Night Shift opp ned - den rapporterte tiden du sover på 
venstre og høyre side vil bli omvendt.

• Ikke ha stroppen for løs - stillingstilbakemelding vil bli unøyaktig 
hvis enheten IKKE er midt på nakken din.

• Ikke ha stroppen for stram - stroppen kan løsne i løpet av natten.

• Ifølge amerikansk lovgivning kan denne enheten kun selges av 
eller i henhold til resept fra lege. 

• Kasser enheten som inneholder et litium-polymerbatteri på riktig 
måte.

• For å unngå skade som ikke dekkes av garantien må du holde 
enheten tørr og ren og utenfor rekkevidde for barn og kjæledyr. 

• Valg av en hensiktsmessig pute for å unngå søvn i ryggleie 
kan redusere forekomst av smerter i nakke, skuldre eller rygg.  
Avslutt bruk av enheten og kontakt din lege eller produsenten av 
enheten hvis det oppstår vesentlig smerte.

Garanti: Der er 24 års garanti på montering og de elektroniske komponentene, 
tolv (12) måneders garanti for haptiske motorer og batteri, og seks (6) måneders 
garanti for stroppen. Garantien dekker ikke skade som skyldes feil bruk av kunden. 
Garantien vil bli ugyldig dersom det forsøkes å åpne kabinettet eller bytte batteri. 
Stroppen bør kontrolleres jevnlig for tegn på forringelse på grunn av normal 
slitasje. Det anbefales at båndet byttes ut hver sjette måned.

Advarsel:  Ikke bruk enheten mens den lades. For å unngå 
permanent skade: a) lad med en medisinsk vegglader som 
overholder IEC 60601.1 (maksimum 5 volt og 1,5 ampere), b) 
unngå bruk av hurtigladere eller faste veggladere og c) ikke bruk 
USB-kabler med eksponerte ledere eller bøyde pinner. 

www.NightShiftTherapy.com USA og internasjonale patenter, pågående patenter
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Indikasjoner for bruk:
Night Shift er beregnet for reseptbelagt bruk for behandling av voksne 
pasienter med stillingsobstruktiv søvnapne med en ikke-i-ryggleie 
apne-hypoapneindeks < 20 og for å redusere eller lette snorking. Den 
registrerer stilling, bevegelse og lyd, slik at stillingsmessige endringer 
i søvnkvalitet og snorking kan vurderes.
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 Only

Night Shifts behandlingseffektivitet ble vist i en studie på 27 pasienter med diagnose stillingsobstruktiv søvnapne med en ikke-i-
ryggleie apne-hypnoapneindeks < 20 før behandling.  Resultatene viste:

Før behandling
95 % sikkerhetsintervall

>5 AHI <15 >15 AHI < 30 AHI > 30 Totalt

behandlingsresultat n = 11 n = 10 n = 6 n = 27

AHI > 50 % nedgang, % (n)
AHI > 35 % nedgang, % (n)
Ikke-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

Driftstemperatur
5°C

40°C

Driftsfuktighet
15%

90%

Driftstrykk
70kPa

106kPa
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