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Nox A1s 
Polysomnografiapparat til 
hospitals- og hjemmediagnostik 
Kompakt, nøjagtig1 og let-at-bruge PSG system, 
lavet til at give dig en effektiv håndtering af patientdata.



Hygiejnemæssigt forbedret design

Klips  
Med nydesignede plastik klips, som 
er lette at vedligeholde, og store 
løkker, er det nemt at rengøre NOX 
A1s.

Bæretaske
Nox A1s kan nemt transporteres og 
opbevares i en ny bæretaske, der er 
designet til at fremme god hygiejne. 
Forbrugsmaterialerne opbevares i et rum 
med indvendige skillevægge netop for 
at holde dem rene og beskytte dem mod 
stød.

Nasalkateter og filter  
Nox Nasalkateteret er til engangsbrug 
og har et indbygget hydrofobisk filter 
(0,45μm filtreringsevne) til beskytte 
mod fugt.

Nox RIP bælter

Nox RIP bælter blev udviklet til at sikre nøjagtig respiratorisk 
signaldetektion2. Takket være to RIP bælter placeret på maven og thorax, 
kan du som specialist måle vejrtrækningen ved søvnundersøgelse. Bælterne 
er kun til engangsbrug og er beregnet til brug uden på tøj såsom T-shirts eller 
pyjamas og er således ikke i kontakt med patientens hud. Nox RIP bælter 
kan give et back-up signal til nasalflowet.



Hvorfor bruge Nox A1s? 

Let-at-bruge

Nox A1s er en let-at-bruge1, bærbar 
søvnmåler som muliggør hjemme- eller 
laboratoriediagnose af søvnrelaterede 
vejrtrækningsforstyrrelser. Kompakt og 
ergonomisk, dens stabilitet er netop 
udviklet til at kunne optage et signal af høj 
kvalitet sammenlignet med sin forgænger 
for at optage et signal af høj kvalitet.

Takket være den opgraderede Bluetooth® 
Lavenergiteknologi, der forbinder 
Nox C1 og Nox A1s, giver en stabil 
kommunikation mulighed for problemfri 
online søvnundersøgelser med 
synkroniseret video.

Klinisk nøjagtighed

Nox A1s optager signaler af høj 
kvalitet, såsom nøjagtige backup-
flowsignaler2, baseret på kalibreret 
RIP-teknologi (Respiratory Inductance 
Plethysmography)2. 

Denne integrerede RIP-
teknologi kan hjælpe dig med 
titreringsundersøgelser, samt 
diagnostiske undersøgelser, ved at se på 
respirationsdata fra flere kilder.

Effektivitet

Nox A1s er udstyret med den nyeste 
Bluetooth 5.0 Low Energy-teknologi, der 
giver en mere stabil kommunikation 
med Nox C1 og Nonin 3150 BLE 
oximeteret. Takket være optimeret 
strømforbrug kan Nox A1s optage 
længere undersøgelser end sin forgænger, 
Nox A1 (op til 30 timer).

Forbedret pålidelighed fra USB-C-
forbindelse forbedrer downloadhastighed 
og ekspeditionstid. Nox A1s højopløselige 
RIP-teknologi parres med Noxturnal-
software og giver således flowsignaler 
af høj kvalitet og mere effektiv 
diagnosticering.



Stabil kommunikation til problemfri online 
søvnundersøgelse med Nox C1

Forenkl opsætningen af dine søvnundersøgelser
Noxturnal-appen er en smart Android™-app, der kan bruges på din mobil og tablet, 
og som forenkler opsætningen af dine søvnundersøgelser. Den er trådløst forbundet 
til Nox A1s-optageren og tilbyder en række avancerede funktioner, der giver 
fleksibilitet til brugeroplevelsen:
 - en kontrolstatus og live-signaler, 
 - muligheden for at konfigurere og starte fjernoptagelse,
 - evnen til at udføre biokalibrering og impedanstjek ved siden af din patient.
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Nox C1-adgangspunktsenheden kan udvide Nox A1s-systemet, hvilket gør det muligt for dig at 
udføre online søvnundersøgelser med synkroniseret video takket være en Bluetooth-dongle 
indsat i Nox C1 USB-indgangen.

Den stabile trådløse Bluetooth-forbindelse er blevet opgraderet, 
så patienten kan bevæge sig frit under optagelse i 
laboratoriet. Nox C1 har 12 DC-kanaler og er kompatibel 
med en række tredjeparts-enheder, herunder pH-sensorer, 
temperatursensorer og esophageal tryksensorer.

Enheden er udstyret med en indbygget differenstryksensor til 
behandlingsovervågning og har en omgivende lysdetektor

NETVÆRK



Noxturnal er et kraftfuldt og brugervenligt software, der nøje tilpasser sig dine specifikke 
behov.. Dens moderniserede brugerflade giver et intuitivt resultatoverblik og forvandler dine 
daglige processer til en effektiv arbejdsgang3.  

Effektiv håndtering af patientdata med 
Noxturnal

Denne version tilbyder en bred vifte 
af avancerede funktionaliteter, fra 
programmerede søvntests og in-lab online 
optagelse med video og lyd, til manuel scoring 
og beregning af rapportparametre. Det giver 
mere uddybet data og fleksibilitet til at 
tilpasse rapporter, samt en opgraderet 
PLM-analyse4. Den kan også interface 
med hospitalssystemer således at dine 
patientdata styres effektivt.

Visualisering af 
søvnstadier (REM, NREM 
søvn og vågenhed) over 
en hel nat

Søvntid og 
fordeling

Tilpasset layout 
fså det kan vise 
det væsentlige 
signal
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Specifikationer
Nox A1s apparat
Signal specifikationer:
Unipolær kanal (*13) Berøringssikkert stik DIN 42-802, ≥ ±3.2 mV indgangsområde, 512 kHZ samplingsfrekvens
Bipolære kanaler (*4) Berøringssikker 1 mm nøglehulsstik, ≥ ±1024 mV indgangsområde
RIP-arbejdskanaler (*2) Thorax og abdomen Respiratorisk induktans Plethysmografi område
Flow/Tryk kanal (*1) [-5; +50] cmH2O trykindgangsområde, DC-80Hz
Aktivitet/Positions Kanaler (*3) Intern 3 akser, ±2 g
Mikrofon (snorke og lydkanaler) 1MHz Samplingsfrekvens, Intern 3.5 kHz båndbredde, 8kHz lagringsfrekvens 
Trådløs grænseflade Bluetooth® V5.0 Low Energy trådløs grænseflade til eksterne enheder
Omgivende lys 1Hz

Ydelsesspecifikationer:
Lagerkapacitet 4 GB
Optagelsestid afhængig af undersøgelsestype og batteri Fra 10 til 12 timer med alkaline batterier 

Fra 20 til 30 timer med lithium batterier
PC Kommunikation Minimum USB 2.0 hi-speed

Fysiske specifikationer:
Strømkilde Et 1.5V AA batteri under optagelse

Værts-pc med USB (datakonfiguration og download)
Batteritype Alkalisk primær, primær lithium, genopladelig nikkel-metalhydrid (NiMH)
Batteridæksel Indgrebssikker og låst
Enhedens dimensioner 82 mm B x 62 mm H x 26 mm D
Vægt 92 gram uden batteri 

120 gram med batteri
Display Type OLED—Dimensioner 19 x 35 mm, opløsning 128 x 64 pixels
USB 3.1 Stik USB type C

Nox C1
Signal og andre inputs:
DC kannaler (*12) +/- 5V Indgangsspændingsområde, 250 Hz sampling, 3.5 mm Female Stereo Jack

Tryksensor (*2) +/- 40 cmH20, 250 Hz sampling

Omgivende lyssensor Mørkt rum/svagt oplyst rum

Seriel stik (*2) RS-232, 3.5 mm Female Stereo Jack

Ethernet stik RJ-45

USB 2.0 stik USB type A
Trådløs grænseflade Bluetooth® Classic og dual-mode kompatibel med op til 20 m rækkevidde, 

inden for synsvidde
Tilslutning til Nox A1s via USB-dongle

Fysiske specifikationer:
Apparatets dimensioner 135 mm B x 149 mm H x 26 mm D
Vægt 264 gram 

Software
Minimumskrav til PC:
Operativsystem Windows® 8.1 eller højere

Processor X64 based Intel eller AMD 

Hukommelse 2 GB RAM, 4 GB fri diskplads 

Opløsning 1024 x 768 eller højere

Se venligst brugervejledningen for relevant information vedrørende eventuelle advarsler og forholdsregler, som man skal være 
opmærksom på før og under brug af produktet.


