Ectosense nv

NightOwl
Instruções de Utilização

Ectosense
IFUNOS-B-PT-1.2011-1

Atenção:

Venda restrita as Estados Membros da
União Europeia

Atenção:

Fornecer resultados do dispositivo
apenas a profissionais de saúde

Copyright © 2018 por Ectosense nv
3-out-17
1

IMPORTANTE
LER ATENTIVAMENTE ANTES DE UTILIZAR
MANTER PARA REFERÊNCIA FUTURA

NightOwl

2

Instruções de Utilização

AVISO DE CONFIDENCIALIDADE
Este manual e a informação contida neste mesmo são da única e exclusiva propriedade da
Ectosense nv (“Ectosense”). Apenas a Ectosense, os seus clientes ou os titulares das suas licenças
têm o direito de utilizar esta informação. Qualquer uso, divulgação ou reprodução não
autorizados é uma violação directa dos direitos de propriedade da Ectosense.

INSENÇÃO DE RESPONSABILIDADE
A Ectosense não será responsabilizada em qualquer forma por quaisquer danos pessoais ou
materiais decorrente de operação ou utilização do NightOwl de outra forma do que aquela que
adere estritamente às instruções e precauções de segurança contidas neste documento.

Ectosense nv
Bosbessenlaan 19A
3110 Rotselaar
Bélgica
Endereço de e-mail: info@ectosense.com
Website: www.ectosense.com
A última versão do dispositivo (V1.2011) foi criada em
2018 (data de produção) e o prazo de
validade (da versão) do dispositivo é estabelecida como a primeira data entre 0 meses após o
lançamento de uma versão incremental destinada a substituir a versão expirante, e 2 anos após
o lançamento da última versão. Estas Instruções de Utilização referem-se à versão V1.2011 do
dispositivo. O dispositivo software NightOwl é apoiado por um ano após expiração do prazo de
validade.
Estas Instruções de Utilização estão disponíveis nas seguintes línguas:
•
•
•

Inglês
Português
Francesa

Nota: A última versão das Instruções de Utilização do NightOwl nas línguas referidas está
disponível em formato electrónico em www.ectosense.com/eifu. Uma versão impressa pode ser
pedida contactando o fabricante. A entrega será feita dentro do prazo de 7 dias após solicitação
formal e sem custos adicionais para o utilizador.
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Esta versão não sofreu quaisquer modificações até à data de 3-out-18.
Nota: a última versão das Instruções de Utilização está disponível em formato electrónico nas
línguas referidas anteriormente em www.ectosense.com/eifu. Uma versão impressa pode ser
solicitada contactado o fabricante através do endereço info@ectosense.com. A entrega será
feita dentro do prazo de 7 dias após solicitação formal e sem custos adicionais para o utilizador.
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NOTAS DE SEGURANÇA
ATENÇÃO

Resultado do dispositivo a ser utilizado apenas por profissionais de
saúde

ATENÇÃO

Contra-indicação: o dispositivo não deve ser utilizado em pacientes
com extra-sístoles ventriculares graves conhecidas, visto que este
factor provavelmente leva a dados de boa qualidade insuficientes

ATENÇÃO

Duração de registo total com qualidade do sinal não corrompida
deverá ser superior a 4 horas para que o diagnóstico seja fiável

ATENÇÃO
ATENÇÃO

NightOwl

Início e final de registo do sinal devem preferencialmente ser
próximos dos tempos em que o paciente se vai deitar e se deitar,
respectivamente
As Instruções de Utilização do NightOwl devem ser cuidadosamente
estudadas pelo utilizador do dispositivo e mantidas onde facilmente
acessíveis. Revisão periódica das Instruções é recomendada.
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1. Informação geral
1.1.

Âmbito

Estas Instruções de Utilização (IDU) referem-se ao dispositivo exclusivamente software
NightOwl. É o engenho analítico que interpreta sinais provindos de um ou mais sensores de
dispositivos físicos.
O software NightOwl foi validado para funcionar com o dispositivo NightOwl Sensor, um
dispositivo médico separado para o registo contínuo da onda de pulsação volumétrica de sangue
de um paciente e movimentos deste mesmo durante o sono ou repouso, tanto em ambiente
clínico como em ambiente doméstico. O sensor pode ser utilizado no dedo por adultos ou
crianças a partir dos 13 anos de idade, sem precisar a supervisão directa de um profissional de
saúde. Pode operar o dipositivo software NightOwl com, mas também de forma independente
de, o dispositivo NightOwl Sensor.
Os resultados de diagnóstico do dispositivo software NightOwl, a que estas Instruções de
Utilização se referem exclusivamente, podem ser vistos no Dashboard NightOwl, um portal
disponibilizado no seu browser de Internet em dashboard.ectosense.com. Também pode ver os
resultas de diagnóstico independemente deste portal, através do formato PDF.
O Dashboard NightOwl incorpora outras funcionalidades tais como monitorização de pacientes,
encomenda de exames de diagnóstico, e gestão de conta.
Ao longo deste documentos, as expressões “dispositivo NightOwl”, “o software”, “dispositivo
software NightOwl” e “software NightOwl” são utilizadas para se referirem ao dispositivo
médico software NightOwl que fornece a interpretação diagnóstica.

1.2.

Uso pretendido

O NightOwl é um programa de computador (software) destinado à recolha, visualização,
geração de relatórios, análise e interpretação de sinais fisiológicos para a área de diagnóstico
directo e monitorização da apneia obstrutiva do sono.

1.2.1. Reinvindicações
O dispositivo NightOwl diagnostica com precisão pacientes com apneia obstrutiva do sono com
base na análise da tonometria arterial periférica ('PAT'), entre outros canais. Fornece o IAH, bem
como parâmetros adicionais relevantes para o diagnóstico, como o tempo total de sono e uma
indicação de irregularidades cardíacas. Exibe sinais derivados da fotopletismografia e actigrafia.

1.2.2. Utilizador pretendido
O dispositivo NightOwl destina-se a dois grupos de utilizadores:
(1) O Operador da Ectosense: O dispositivo NightOwl destina-se a ser operado por uma
pessoa explicitamente autorizada e qualificada para supervisionar a análise de software
automatizada.

NightOwl
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(2) O Prestador de Cuidados de Saúde (PCS): O relatório de saída do dispositivo NightOwl
(cf. 1.1.7) é interpretado por um profissional de saúde com conhecimento dos sintomas
do paciente e de como interpretá-los.
Estas IDU estão desenvolvidas apenas para o último grupo de utilizadores.

1.2.3. Ambiente de uso pretendido
O dispositivo software será operado dentro ou fora de um ambiente onde não haja pacientes
ou médicos, nomeadamente, as instalações da Ectosense.
O Prestador de Cuidados de Saúde terá acesso aos resultados da análise por meio do portal
Dashboard NightOwl, desenvolvido para visualizar os resultados do diagnóstico, bem como para
rastrear pacientes e solicitar novos exames.

1.2.4. População de pacientes pretendida
A população pretendida para o uso do dispositivo engloba todos os indivíduos com 13 anos ou
mais que são suspeitos de sofrer de distúrbios respiratórios do sono.

1.2.5. Indicações clínicas para o uso
O dispositivo deve ser usado para o benefício de pacientes com sintomas de distúrbios do sono
e um alto risco de apneia do sono e / ou com sintomas de apneia do sono.
A Academia Americana de Medicina do Sono (AASM) identifica os seguintes factores de risco e
sintomas que justificam um estudo do sono (Epstein et al., 2009) (Tabela 1):
Tabela 1 Factores de risco e sintomas da apneia obstrutiva do sono

Risco elevado para Apneia do Sono

Obesidade (IMC > 35)
Insuficiência cardíaca congestiva
Fibrilhação auricular
Tratamento para hipertensão refractária
Diabetes tipo 2
Disritmias nocturnas
AVC
Hipertensão pulmonar
Populações motoristas de alto-risco
Pre-óperativos para cirúrgia bariátrica

Sintomas da Apneia do Sono

Apneias testemunhadas
Ressonar
Arfar/Engasgar à noite
Sonolência excessiva não explicada por outros factores
Sono não reparador
Quantidade de sono total
Fragmentação/manutenção do sono insónia
Nictúria
Dores de cabeça matinais
Concentração diminuída
Perda de memória
Libido diminuída
Irritabilidade

1.2.6. Contra-indicações clínicas para o uso
O dispositivo não deve ser usado em pacientes com extrassístole ventricular grave (ESV)
conhecida, pois é provável que leve a segmentos de dados limpos insuficientes e, portanto, um
Relatório de Insucesso, semelhante aos desafios enfrentados por um exame polissonográfico
desses pacientes. A inclusão de um paciente com ESV conhecido e grave não leva a um risco
significativamente aumentado relacionado ao dispositivo.

NightOwl
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1.2.7. Dados gerados pelo dispositivo NightOwl
O dispositivo NightOwl gera um relatório de diagnóstico contendo informações sobre a
categoria de gravidade do índice de apneia-hipopneia (IAH), o índice de saturação de oxigénio
(ODI) utilizando a regra ≥ 3% e a regra ≥ 4% para a classificação das dessaturações (ODI3% e
ODI4%, respectivamente), o tempo total de sono (TST), a presença ou ausência de alterações
substanciais no tônus arterial periférico (PAT) causada por, por exemplo, ativação simpática, a
presença de ritmos cardíacos irregulares. Também contém informações sobre a localização de
dessaturações e artefactos de sinal.

1.2.8. Dados de desempenho clínico
Para executar a função pretendida, o dispositivo deve receber dados recolhidos dos dispositivos
de aquisição de sinal.
As precisões do software NightOwl para parâmetros como o Índice de Apneia-Hipopneia (IAH) e
o tempo total de sono (TST) são descritos em Massie et al., 2018, Journal of Clinical Sleep
Medicine.
O software calcula ou fornece ainda o índice de dessaturação de oxigênio (ODI), alterações no
tônus arterial periférico (PAT), a saturação de oxigênio no sangue (SpO2) a partir da
fotopletismografia, bem como a frequência de pulsação e derivadas determinísticas desta
mesma.

1.2.9. Precauções
•
•
•

Assegure-se que haja uma duração total de gravação de mais de 4 horas
Assegure-se de que o início e o final da aquisição do sinal seja o mais próximo possível da
hora de ir dormir.
As Instruções de Utilização do dispositivo NightOwl devem ser cuidadosamente estudadas
pelo profissional de saúde e mantidas onde possam ser facilmente acedidas. Recomendase a revisão periódica das instruções.

1.3.

Classificação do dispositivo médico

O dispositivo NightOwl é um dispositivo medico de Classe IIa de acordo com a Regra 10 do Anexo
X da DDM 93/42/CEE, emendada pela 2007/47/CE.

1.4.

Sistema de Garantia de Qualidade

O dipositivo NightOwl da Ectosense está em conformidade com os seguintes padrões.
1.
2.
3.

TÍTULO DO PADRÃO
Medical Device Software – Software Life Cycle
Processes
Medical devices – Quality management systems.
Requirements for regulatory purposes
Medical devices – Application of risk management to
medical devices

NightOwl
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NÚMERO DO PADRÃO
EN IEC 62304:2006
EN ISO 13485:2003
EN ISO 14971:2012
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4.
5.

TÍTULO DO PADRÃO
Medical devices – Symbols to be used with the
medical device labels, labelling and information to be
supplied. General Requirements
Directiva para Dispositivos Médicos

1.5.

NÚMERO DO PADRÃO
ISO 15233-1:2007
DDM 93/42/CEE
DDM 2007/47/CE

Conformidade com CE
O produto está em conformidade com os requisitos da DDM 93/42/CEE e
emenda 2007/47/CE (Directiva para Dispositivos Médicos).

1639

1.6.

Convenções utilizadas nestas instruções

AVISO
ATENÇÃO
1.7.

NightOwl

Avisos são usados para identificar condições ou ações que, se as
instruções forem ignoradas, podem violar a segurança do paciente ou
causar mau funcionamento do dispositivo, resultando em perda não
recuperável de dados.
Atenções são usados para identificar condições ou ações que podem
prejudicar os resultados do estudo.

Símbolos utilizados nas Instruções de Utilização e nos rótulos de
produto
ISO 7000-2493

Número de catálogo

ISO 7000-3082

Fabricante

ISO 7000-2497

Ano da fabrico

ISO 7000-1641

Consulte Instruções de Utilização

ISO 7000-0434A

Precaução
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1.8.

Rótulos de produto

Localizado no Relatório de Diangóstico Estático NightOwl

2. Visão Geral
Afetando 4 a 7% da população em geral, a apneia do sono é um distúrbio do sono altamente
prevalente e é caracterizada por um colapso parcial ou total da via aérea superior, resultando
numa interrupção da respiração durante o sono. Isso geralmente leva a hipoxemia e hipercapnia
e/ou despertares autonômicos (activação do sistema nervoso simpático – SNS).
Existem três tipos principais de apneia do sono: apneia obstrutiva do sono (OSA – a grande
maioria dos casos), apneia central do sono (CSA – uma pequena proporção de casos) e apneia
do sono mista. A distinção entre apneia obstrutiva e central é caracterizada pela presença ou
ausência de esforço respiratório durante a apneia, respectivamente.
O diagnóstico de apneia do sono é tipicamente baseado no número de apneias e hipopneias por
hora de sono, ou seja, o Índice de Apneia e Hipopneia (IAH). Outros parâmetros relevantes
incluem o índice de dessaturação de oxigênio (IDO), o tempo total de sono (TST) e o índice de
ronco (SI). Além disso, uma medida de activação do SNS é informativa: a alta activação simpática
durante toda a noite, apesar de um baixo IAH, pode indicar a presença de um distúrbio do sono
que não seja a apneia do sono.
Consequências comuns da apneia do sono incluem sonolência diurna excessiva, maior
propensão a acidentes e diminuição da produtividade. Co-morbilidades comuns são doenças
cardiovasculares crónicas (hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, isquemia cardíaca ou
arritmia cardíaca) ou condições metabólicas (diabetes mellitus ou obesidade).
O dispositivo NightOwl é usado fornecendo-lhe três sinais de entrada, opcionalmente
complementados por um quarto. Especificamente, recebe como entrada:
•
•

Um registo de fotopletismografia (comprimento de onda duplo)
Um registo de um acelerémetro

O dispositivo NightOwl usa os sinais acima para derivar a gravidade da apneia do sono (categoria
de gravidade IAH), o IDO, o TST. O dispositivo NightOwl produz relatórios detalhados das
gravações nocturnas, incluindo os parâmetros acima e a representação gráfica dos dados e dos

NightOwl
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eventos detectados. Os dados completos da noite são exibidos e podem ser analisados
visualmente.

3. Interpretação do relatório de diagnóstico
3.1.

Tipos de relatório

O software NightOwl gera relatórios de diagnóstico de uma noite e relatórios resumidos de
diagnóstico, estes últimos agregando os resultados de vários relatórios de uma única noite.
Os relatórios de diagnóstico são documentos eletrónicos em formato PDF que foram
optimizados para impressão.

3.2.

Código de cores dos relatórios de diagnóstico

A primeira página do relatório de diagnóstico de uma noite fornece um resumo do relatório de
diagnóstico completo no qual um código de cores é usado. Para referência futura, o código de
cores é conforme especificado pela Figura 5.

Figura 1 Código de cores utilizado nos relatórios, Verde, Amarelo, Vermelho, Vermelho Escuro

As cores indicam um nível de gravidade de certos aspectos a serem tidos em consideração ao
diagnosticar o paciente. A cor de certas partes do relatório depende, portanto, do tipo de
informação a que se refere e da gravidade de certos parâmetros..

3.3.

Interpretação dos resultados do relatório de diagnóstico de noite
única

Tabela 2 Parâmetros do relatório de diagnóstico de noite única e interpretação

Tipo de parâmetro

Traçado

Parâmetro
Saturação em
oxigénio no
sangue (SpO2(%))

Fotopletismograma (PPG)
Frequência
Cardíaca
(HR(bpm))

NightOwl

Interpretação
A saturação de oxigénio no sangue refere-se à
fracção de hemoglobina saturada em oxigénio em
relação à quantidade total de hemoglobina no
sangue. É expressa em percentagem da
hemoglobina total e os valores fisiológicos estão
geralmente na faixa dos 95-100%.
O PPG é uma medida volumétrica opticamente
obtida de um órgão. Ele monitoriza a perfusão de
sangue na derme e tecido subcutâneo da pele.
Porque a pele é tão ricamente perfundida, é fácil
derivar o componente pulsátil do ciclo cardíaco do
PPG. Cada pico do PPG corresponde a uma sístole,
enquanto cada vale do PPG corresponde a uma
diástole, de modo que a frequência cardíaca é
derivada pela detecção de todos os picos.
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Tipo de parâmetro

Parâmetro

Actividade

Figura

Gráfico de
Poincaré

Eventos

Dessaturações
em oxigénio no
sangue

Artefactos
Perdas de ligação
Indíce

IAH

Categoria IAH
(AASM)

IAH
SpO2

IDO (≥3%)
IDO (≥4%)
SpO2 mínima
SpO2 máxima

Frequência
Cardíaca

NightOwl

HR média

Interpretação
A frequência cardíaca é expressa em batimentos
por minuto (bpm). Valores fisiológicos no sono
estão geralmente na faixa dos 40-100 bpm. A HR
abaixo de 40 bpm (bradicardia) ou acima de 100
bpm (taquicardia) é considerada patológica.
O movimento, em combinação com o PPG, é usado
para estimar os parâmetros do sono e os padrões
de sono / vigília. Picos no traço de atividade devem
ser interpretados como movimento detectado (por
exemplo, movimento do membro, mudança de
posição, artefacto de movimento, etc.)
Este gráfico define o intervalo de tempo entre dois
picos do PPG vizinhos no eixo horizontal para os
picos do PPG adjacentes no eixo vertical.
O colapso das vias aéreas superiores reduz o aporte
de oxigénio e diminui a percentagem de
hemoglobina saturada. As guidelines actuais
recomendadas pela AASM exigem dessaturações
≥3% ou despertares para a marcação de hipopneias.
As dessaturações exibidas sobre o traçado da SpO2
correspondem a uma redução de ≥3% na saturação
de oxigénio da baseline pré-evento.
Artefactos de movimento que afectam fortemente
a qualidade do sinal PPG e SpO2 são sinalizados.
Destaca os episódios de gravação durante os quais
o sensor se desligou.
A categoria de gravidade da apneia do sono,
conforme indicado pelo IAH, seguindo as
guidelines da AASM de 2012. Os quatro valores
possíveis para este índice são “Não relevante” (IAH
abaixo de 5 eventos por hora), Apneia do sono
“ligeira” (IAH de 5 ou mais e abaixo de 15 eventos
por hora), Apneia do sono “Moderada” (IAH de 15
ou mais e menos de 30 eventos por hora) e apneia
do sono “grave” (IAH de 30 eventos por hora ou
mais)
O IAH definido de acordo com as guidelines da
AASM de 2012.
Número de dessaturações de oxigénio ≥3% por
hora de sono (índice de dessaturação de oxigênio)
Número de dessaturações de oxigénio ≥4% por
hora de sono (índice de dessaturação de oxigênio)
Valor mínimo de dessaturação de oxigénio no
sangue registado durante a gravação completa
Valor máximo de dessaturação de oxigénio no
sangue registado durante a gravação completa
Frequência cardíaca média durante a gravação
completa
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Tipo de parâmetro

Parâmetro
Batimentos > 100
bpm

Batimentos < 40
bpm

Tempo de
Sono Total

% de batimentos
ectópicos
TST
SE

Outro

3.4.

Registo rejeitado

Interpretação
Percentagem de batimentos cardíacos em que a
frequência cardíaca instantânea foi superior a 100
bpm
Percentagem de batimentos cardíacos em que a
frequência cardíaca instantânea foi inferior a 40
bpm
A percentagem de intervalos entre batimentos que
foram considerados ectópicos
Quantidade total de tempo passado a dormir
(tempo total de sono)
Tempo total de sono dividido pela duração total da
parte interpretável da gravação.
A percentagem do registo total que foi rejeitada da
análise porque era de qualidade insuficiente para
interpretação

Relatório de diagnóstico sumário

O relatório de diagnóstico sumário contém agregações directas dos parâmetros exibidos no
relatório de noite única.

4. Guia de resolução de problemas
Erros de diagnóstico que surgem durante a operação do dispositivo NightOwl são monitorizados
por meio do relatório de saída. Em caso de erro, esse relatório quase sempre será exibido e
assumirá a forma de um relatório de insucesso. O relatório de insucesso pode conter uma das
mensagens descritas na tabela a seguir. Quando um dos erros descritos for encontrado, execute
as acções recomendadas.
Tabela 3 Interpretação de possíveis relatórios de insucesso e acções para resolver o problema (para o operador e
para o profissional de saúde)

Mensagem de erro
O LED vermelho do
NightOwl Sensor está
danificado. Substitua
o dispositivo.

Razão possível
A aquisição de dados de PPG vermelho
do NightOwl Sensor não está a
funcionar corretamente.

Acção
Substitua o NightOwl
Sensor

O LED infra-vermelho
do NightOwl Sensor
está danificado.
Substitua o
dispositivo.

A aquisição de dados de PPG infravermelho do NightOwl Sensor não está
a funcionar corretamente.

Substitua o NightOwl
Sensor

O NightOwl Sensor
tem um defeito

Há um mau funcionamento do sensor
óptico

Substitua o NightOwl
Sensor

NightOwl
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Mensagem de erro
funcional. Substitua o
dispositivo.
A gravação é muito
curta para ser
interpretada.

Razão possível

A duração da gravação interpretável é
inferior a 4 horas

Acção

Certifique-se de que o
NightOwl Sensor foi
posicionado e ligado
correctamente

O tempo total de
O tempo total de sono foi inferior a 1,5
sono é muito curto. A horas
gravação não pode
ser interpretada.

Nenhuma acção
necessária, retome o
exame de várias noites

O acelerómetro do
NightOwl Sensor está
danificado. Substitua
o dispositivo.

Substitua o NightOwl
Sensor

O acelerómetro do NightOwl Sensor
está danificado.

Se ocorrer um erro desconhecido, o fabricante também será notificado e adotará as medidas
necessárias para corrigir o problema. Entre em contacto com o fabricante para avaliar o estado
de correcção do problema.
Para comunicar uma reclamação, observar um mau funcionamento do dispositivo ou uma
consulta de atendimento ao cliente, os profissionais de saúde devem entrar em contacto com o
fabricante enviando um e-mail para customers@ectosense.com. A assistência técnica também
pode ser fornecida preenchendo o formulário de contacto disponível em www.ectosense.com.
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5. Apêndice A: ilustrações do relatório
5.1.

Relatório de noite única

Página dos índices
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Página do resumo dos traçados

Página de traçado de uma hora

NightOwl

18

Instruções de Utilização

Página do gráfico de Poincaré
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5.2.

Relatório sumário

Página dos índices
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Página dos gráficos de Poincaré

Página de resumo de noite única

NightOwl

21

Instruções de Utilização

Relatório de Insucesso
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