
Sömnpositionsbehandling

NightBalance

 
Bekväm att bära1

Lätt att anpassa sig till1

Utformad för resor

 
HH1245/05

Vi är på din sida
Sov bekvämt utan mask.

Det kliniskt bevisade alternativet till CPAP för positionell obstruktiv sömnapné1

POSA

Vi är på din sida med en maskfri sömnapnébehandling

Är det här rätt behandling för dig?

Positionsberoende OSA är vanligare än du kanske tror

Hur NightBalance fungerar

Riktiga resultat

Vänj dig vid behandlingen

Ansluten teknik
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Funktioner

Maskfri

NightBalance är en kompakt, lättanvänd och

maskfri behandling för positionsberoende OSA.

Enheten är stor som en handflata och du bär

den bekvämt över bröstet i ett mjukt justerbart

band.

Passar den för dig?

Lider du av positionsberoende OSA men klarar

inte av PAP-behandling? Tycker du att det är

obehagligt att använda mask och blir torr i

munnen eller irriterad i näsan? Om du har

svarat ja på de frågorna kan NightBalance vara

svaret för dig.

POSA är vanligare

Positionsberoende OSA är inte samma sak

som OSA. Med positionsberoende OSA uppstår

de flesta symtom, som andningsuppehåll, när

du sover på rygg. Positionsberoende OSA

förekommer hos nästan hälften av alla

personer med OSA3. Om du har

positionsberoende OSA kan det hjälpa att sova

på sidan. Det går att diagnosticera

positionsberoende OSA med hjälp av

sömnstudier. Om du har gjort en sömnstudie

som visar att du har positionsberoende OSA

kan du prata med din läkare om NightBalance.

Hur NightBalance fungerar

NightBalance ger mjuka vibrationer som gör att

du lägger dig på sidan utan att din sömn

störs6. Den justerar automatiskt intensiteten för

vibrationen så att du får den behandling du

behöver.

Riktiga resultat

Mer än 70 % av de personer som använder

NightBalance upplever en långsiktig förbättring

av de tre mest symtomen på

positionsberoende OSA: sömn utan att känna

sig utvilad efteråt, trötthet och episoder av

andningsuppehåll, kippande efter andan eller

kvävningskänslor under natten2.

Vänj dig vid behandlingen

NightBalance använder ett

anpassningsprogram som gör att du gradvis

kan anpassa dig till POSA-behandlingen.

Under de två första nätterna övervakar enheten

ditt sömnbeteende utan behandling. Under natt

3–9 introducerar den gradvis vibrationer så att

du kan anpassa dig till den nya POSA-

behandlingen. Under natt 10 och framåt ger

den fullständig behandling när det behövs,

vilket minskar den tid du sover på rygg5.

Ansluten teknik

Philips NightBalance-mobilapp är utformad för

du enkelt ska kunna se hur behandlingen

fortskrider. Du kan också dela data med din

läkare eller DME tack vare Bluetooth-

anslutningen.
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Specifikationer

Product details

Warranty: 2 år (sensor och dockningsstation)

Weight: Sensor: 30 g

Weight: Bröstrem: 62 g

Produktdetaljer

Package contents inlcude: Sensorenhet,

dockningsstation, bröstrem, strömadapter och

resefodral

Package dimensions: 8 x 6,85 x 2,75 tum
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