
Scan de code

Download de NightOwl® Companion app

4.  Volg nu één van de twee opties. 
Scan de bovenstaande QR-code, of 
voer de code handmatig in.

1.  Ga naar de App Store (iPhone) 
of Play Store (Android) van je 
smartphone.

2.  Zoek en download in deze app de 
“NightOwl® Companion” applicatie 
die er als hierboven uitziet.

3.  Open de app. Klik op “Ik heb een 
activatiecode” en geef toestemming 
om de camera te gebruiken.

5.   Vul vervolgens de gevraagde 
gegevens in.

Vragen? Surf dan naar 
ectosense.com/help

HANDLEIDING
De NightOwl® test op eenvoudige wijze of je slaapapneu hebt. De test maakt gebruik 
van een kleine lichtsensor. Deze sensor meet een aantal signalen op je wijsvinger en 
stuurt deze doorheen de nacht draadloos door naar je smartphone.

De onderstaande instructies verduidelijken hoe je de test thuis kan gebruiken. 
Voordat je arts de testresultaten met jou kan bespreken moet je de NightOwl® testkit 
terugbezorgen via onderstaande instructies.

123456789



12.  Bezorg de NightOwl® testkit 
terug aan je arts. Je arts zal daarna 
de resultaten van het onderzoek 
bespreken.

6.  De testkit bevat: een NightOwl® 
sensor, oplader, stekker, snoer, en 
bevestigingsstrips.

9.  Wanneer je wakker wordt, stop je 
de test via de "opstaan" knop op de 
smartphone app. Je mag de app nu 
sluiten.

7.  Als je naar bed gaat, open je de 
NightOwl® Companion app op je 
smartphone. Je kan gewoon op de 
voor jouw gebruikelijke tijd gaan 
slapen.

10.  Volg de instructievideo’s om de 
sensor met behulp van de oplader op 
te laden voor de volgende nacht.

11.  Herhaal stap 7 tot stap 10 
gedurende het aantal met je arts 
afgesproken nachten.

8.  Klik vervolgens op “Start een 
nacht” en volg de instructievideo’s. 
Slaap lekker!

Start de NightOwl® test

Stuur de NightOwl® terug

De NightOwl® Software 
en NightOwl® Sensor zijn 

afzonderlijke medische toestellen 
onder Richtlijn 93/42/EG en 

vormen samen het NightOwl® 
systeem. Verkoop beperkt tot 

lidstaten van de Europese Unie.
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