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Nox A1 system

Tilbehør Apparater Forbrugsvarer

Abdomenkabel Nasal cannula med filter x2

Engangs-RIP-bælter
(Str.: XSx1, Sx1, Mx1, Lx1, XLx1)

Batteri 1.5V AA x2 
Batteri 1.5V AAA x4

Nox A1-optager

Nonin 3150 oximeter 
og SpO2 sensor str. M

Noxturnal software CDEEG 5 guld- 
elektrodekabel x2

USB-kabel

EKG- og PLM-kabler EEG-hovedkabel
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NUMMER FUNKTION 

1 
 2 
 3 
 4 
 5 

 6 

 7 
 8 

Display
Trykknap - Tænd apparatet
Trykknap - F remad
Trykknap - Baglæns
Clip strap loops
 Mikrofon og lyssensor - Optager respirator iske lyde 
og lys
Indikatorlys for apparatstatus 
Tryklås - forbindes til ekstern nasalkateter/ 
masketrykslange

9 
 10 
 11 
 12 
 13 
 14 
 15 

Unipolar indgang - EEG-kanaler 
Reference jord indgang
Bipolære indgange - EKG- og PLM-indgange 
Batterilåge - Dækker batteriet og USB-stikket 
Pin til batterilåge - Holder batterirummet lukket 
Metalstuds - Forbindelse til brystkasse-RIP-bælte 
Metalstuds - Forbindelse til mavekabel

Nox A1 system

5 6 5

7

14

13

9

8

11

10 12

15 14

1

4 2 3
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Nox A1 system
• Tilgængelige muligheder

Nox A1-apparatet kan bruges sammen med følgende eksterne apparater:

Apparat Funktion Varenummer

Bluetooth Nox W7 Link Kit - A
Tillader dataoverførsel mellem Nox A1 og ResMed AirSense™ 10 / AirCurve™ 10 
behandlingsapparater. Kan kobles til AirSense/AirCurve-apparater via en adapter.  
Tilgængelige signaler: Flow, Tryk, Lækage.

7075367

Bluetooth Nox W7 Link Kit - R
Tillader dataoverførsel mellem Nox A1 og ResMed S9™ behandlingsapparater eller mellem 
Nox A1 og valgte Radiometer™ apparater (TCM4 og TCM40). Kan kobles til S9-apparater via 
en adapter. Kan kobles til Radiometer-apparater via et mellemkabel. Tilgængelige signaler 
med ResMed S9: Flow, Tryk, Lækage.
Tilgængelige signaler med Radiometer: ptCO2, SpO2, Puls.

7073481

Bluetooth Nox W7 Link Kit - S
Tillader dataoverførsel mellem Nox A1 og SenTec™ Digital Monitor. Kan kobles til den 
serielle port på SenTec monitoren.  
Tilgængelige signaler med SenTec: ptCO2, SpO2, Puls, Pulsindex.

7073480

Differentiel tryksensor Braebon™ PT1 0580
Kan kobles til en af de bipolare input på Nox A1. Optager patientflow, når der bruges et 
behandlingsapparat. Til tryk op til 20 cm H2O.

7073482

Differentiel tryksensor Braebon 0580PES 
Kan kobles til en af de bipolare input på Nox A1. Optager patientflow, når der bruges et 
behandlingsapparat. Til tryk op til 50 cm H2O.

7075368

Kontakt din ResMedrepræsentant for flere detaljer.
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Nox A1 system

Konfigurer
en optagelse

Isæt 
batterier

Patient-
opsætning

Tjek 
signaler

Rengør 
apparater og

tilbehør

Download 
data

• Ambulatoriestudie
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Konfigurer en optagelse
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• Kobl Nox A1 til

Åbn Noxturnal software på din pc. 

Åbn batterilågen på Nox A1 ved hjælp af det medfølgende værktøj 
til åbning og forbind apparatet til usb-porten på pc'en.

Konfigurer en optagelse

I Noxturnal softwaren, klikkes på  
Recording > Configure device for at åbne 
konfigurationsguiden.
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• Trin 1: Vælg en optagetype

Vælg en passende optagetype fra drop-down-listen.

Indtast BDA-nummeret, der er vist på 
bagsiden af dit oximeter.

Konfigurer en optagelse

Klik på Next for at fortsætte.
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Konfigurer en optagelse

• Trin 2: Indstil optagetiden

“Start Recording At”-muligheden anbefales.

Vælg

1  Antal nætter 

2  Starttid

3  Dato

4  Varighed

Klik på Next for at fortsætte.

1
2

3

4
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Konfigurer en optagelse

• Trin 3: Indtast patientinformation

Tilføj information om patientens identitet og fysiske karakteristika.

Tilføj som minimum patientens For- og 
efternavne eller patient-ID før du afslutter.

Brug "Tag" felterne til at linke nøgleord til 
patienten, så det senere er nemt at finde 
ham/hende i optagebiblioteket.

Brug Edit...-knappen til at indtaste mere detaljeret 
information om din patient før opsætning.

Klik på Finish.
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• Afslut konfigurationen

Klik på Finish for at lukke vinduet 
og koble apparatet fra.

Konfigurer en optagelse
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• Isæt batterier

Isæt et nyt litiumbatteri eller et fuldt opladet NiMh-batteri i Nox A1-apparatet.

For Nox A1: 1 AA batteri

•  Litiumbatterier anbefales. De kan holde i op til 15 timers
optagelse. Udskift dem efter hver optagelse.

•  NiMh-batterier, der anbefales til Nox A1-apparatet er af typen
2700mAh Powerex eller 2500mAh Panasonic Eneloop pro. De
holder til mellem 8 til 10 times optagelse.

Alkalinebatterier er ikke kompatible med Nox A1-
apparatet.

For  Nonin 3150 oximeter: 2 AAA batterier

•  Alkalinebatterier varer i op til 24 timer. Det anbefales, at
de udskiftes ved hver anden optagelse.

•  Genopladelige batterier bør oplades fuldstændigt før
hver optagelse.

Konfigurer en optagelse
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Patientopsætning
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Patientopsætning

• Sæt apparat og bælter fast

1 

2 

3 

1 -  Klik mavekablet fast på bagsiden
af apparatet og sæt clipsen 
fast på patientens nattøj. 

2 -  Placer RIP-bæltet rundt om patientens
brystkasse og clips det fast på 
bagsiden af apparatet. 

3 -  Gentag dette for mavebæltet og fastgør
det til kablet.



16

Patientopsætning

EKG-snap-on elektrodekabel - Orange (PN 7072172)

Elektrodeplacering:

Tilkobling til Nox A1:

2 selvklæbende engangselektroder (PN 7075209)

EKG-kablet skal sættes ind i den bipolære 
EKG-kanal.

Skrub patientens hud med NuPrep før 
de selvklæbende elektroder placeres. 

Under højre kraveben. 

På det 7. venstre ribben.

• Placer EKG-kablet

Nødvendigt udstyr:
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Patientopsætning

PLM snap-on elektrodekabel 
Grå (PN 7073438)

Elektrodeplacering:

Tilkobling til Nox A1:

PLM snap-on elektrodekabel 
Sort (PN 7073439)

4 selvklæbende engangselektroder 
(PN 631526)

Skrub patientens hud med NuPrep før de selvklæbende 
elektroder placeres. 

Elektroderne skal placeres på tibialis anterior musklen. 

Om nødvendigt kan elektroderne sikres med tape og/eller et 

Surgilast net.

• Placer PLM-kablerne

Nødvendigt udstyr:

Sæt det sorte kabel (venstre ben) til LM1 bipolære indgang 
og det grå kabel (højre ben) til LM2 bipolære indgang.
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Patientopsætning

3 selvklæbende engangselektroder (PN 7073775)

Elektrodeplacering:

Tilkobling til Nox A1:

Skrub patientens hud med NuPrep før de selvklæbende elektroder placeres. 
F - På midterlinjen og 1 cm over den underste kant af underkæben.
1 -  2 cm under den underste kant af underkæben og 2 cm til højre for midten.
2 -  2 cm under den underste kant af underkæben og 2 cm til venstre for midten.

• Placer hage-EMG-elektroderne

Nødvendigt udstyr

Kobl de tilhørende elektroder til stikkene F, 1 og 2.
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Patientopsætning

1 -  Vælg en snap-on elektrode og placer 
EEG-hovedkablet som vist nedenfor:

2 -  Skrub patientens pande med
NuPrep og sæt elektroden på panden 
ved at trykke forsigtigt på elektrodens 
hvide ring.

3 - Forbind de 2 EEG-førende kabler til som 
vist nedenfor:

4 -  Placer foreløbig skålene på hovedet.

• Placer EEG-hovedkablerne

Før elektroderne påsættes, er det vigtigt at placere EEG-hovedkablets jord reference 
korrekt 
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Patientopsætning

E1 og E2 placeres respektivt 1 cm under det venstre øje og 1 cm over det højre. 
O1 og O2 placeres 2 cm under nakkefremspringet og 4 cm fra midterlinjen. 
C3 og C4 placeres på før-aurikulær akse og 4 cm fra midterlinjen.
M1 og M2 placeres på hhv. venstre og højre mastoid bag øret. 
F3 og F4 placeres 1 cm foran hårlinjen og 4 cm fra midterlinjen.

• Placer elektroderne (10/20 system)
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Patientopsætning

Nødvendigt udstyr:

NuPrep slibende gel 
(PN 7073511)

1 -  Skrub de forskellige elektrodeplaceringer med NuPrep og en vatpind.
Fjern overskydende gel med gaze.

Ten20 ledende pasta 
(PN 7073512)

2 -  Fyld skålene med Ten20 ledende pasta og placer dem på
de rette steder.

EC2 elektrodecreme 
(PN 7073513)

3 -  Placer en lille smule EC2-creme på et stykke gaze.
Placer gazen over skålen og på patientens isse, 
så skålene holdes på plads.

Vatpind og gaze

• Fastgør EEG-elektroderne
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Patientopsætning

Placer forsigtigt næsekatetret i 
næseborene, så spidserne 
peger indad.

Træk næsekatetret hen 
over ørerne.

Træk katetret op under 
hagen, så det sidder fast, 
men ikke stramt.

• Fastgør næsekatetret

• Sæt næsekatetret sammen med filtret og sæt det hele i trykstikket på Nox A1.

Man kan sætte et lille stykke tape på katetret på hver kind for at holde det sikkert på plads.
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Patientopsætning

• Sæt oximetret fast

1 -  Placer oximetret på patientens venstre håndled, hvis
patienten er højrehåndet eller på højre håndled, 
hvis patienten er venstrehåndet.

2 -  Placer proben på pegefingren. Fingerspidsen skal
kunne nå enden af proben, men ikke passere 
forbi den.

Tryk på den grå aktiveringsknap, hvis apparatet ikke starter automatisk.

3 -  Sæt tape rundt om fingeren for at sikre
sensorkablet.

1

2

3
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Patientopsætning

•  Mulig opsætning for behandlingsapparat: installering af 

trykslange Vær sikker på, at du anvender en egnet optagetype. 

• Nødvendigt udstyr:
- Trykslange (PN 7072092)
- Næsekateterfilter (PN 7072097)
- Maskeadapter (PN 26915) 

Sæt trykslangen på maske og Nox A1: 
1 - Sæt et filter i trykstikket på Nox A1, hvor du normalt isætter næsekatetret. 
2 - Skru han luer-lock konnekteren på trykslangen i filtret.
3 - Sæt hun luer-lock konnekteren fra slangen på trykporten i maskeadapteren.

Opsætningsfoto:

1

2

3
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Patientopsætning

•  Mulig opsætning for behandlingsapparat : Installation af Braebon differential tryksensor 

Nødvendigt udstyr:

- Differential tryksensorsæt (PN 7073482)
- 2 vandskyende filtre til hver optagelse (PN 7073746)
- 2 AAA batterier til den differentiale tryksensor (holder til 30 til 50 optagelser af 8 timer)

Installer differential tryksensoren  
Tjek at 2 nye AAA batterie r sættes i, og at du bruger 2 n ye filt re.
1 - Sæt den grønne del af flowsensoren til outputtet på behandlingsapparatet. 2 - Sæt 
den transparente del af flowsensoren til patientslangen.
3 - Sæt det røde og sorte kabel til input 1 eller 2 på Nox A1.
4 -  Sæt det hvide kabel til det sorte og røde kabel og sæt det i luftflowets indgange

på den differentiale tryksensor.
5 - Sæt stigningen på den differentiale tryksensor på LOW. 
6 -  Slå den differentiale tryksensor på ON lige før optagelsen. Den vil automatisk 

stoppe efter 10 timers optagelse.

Opsætningsfoto
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Tjek signaler
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•  Tjek signaler med en Android tablet

App'en tilgængelig på Google Play. Find den ved at søge på "Noxturnal" eller ved at scanne QR-koden til højre

Noxturnal appen giver dig mulighed for:
- Fuldstændigt at konfigurere en optagelse (også muligt via Noxturnal PC software med USB-kabel)
- at se sensorstatus og udføre impedanstjek i realtid
- At udføre biokalibrering
- At se live signaler
- At tjekke Nox A1-status og parametre (batteristatus, apparatprofil, starttid, etc.)

Hvordan bruges:
Tænd Nox A1 og åbn app'en. Tjek at app'en står i Ambulatory Mode (om nødvendigt skiftes appmodus i ind-
stillinger     ). En liste med alle tidligere tilkoblede apparater på tabletten bliver vist.

Find dit apparat på listen over tilgængelige apparater (tjek serienr. til kontrol af apparat) og klik på det for at vælge.

Tjek signaler

Klik her hvis dit apparat ikke fremgår af listen.
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•  Oversigt

Tjek signaler

Start/Stop en optagelse

Frakobling af Nox A1

PATIENT 
Skriv eller rediger patientinformation.

CONFIG 
Vælg optagetype og dato og tid for optagestart.

SENSORS 
Tjek signalkvalitet og -impedans.

BIOCAL 
Udfør biokalibrering.

TRACES 
Se livesignaler.

DEVICE 
Se information om apparat og optagelse.

Gem ændringer

Opret en ny optagelse
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•  Bekræft optagelseskonfigurationen

Tjek signaler

Gemme ændringer

På denne fane kan du:
• Bekræfte og/eller vælge optagetypen
• Vælge eller fravælge audio playback
• Bekræfte eller vælge Bluetooth-adresse på dit oximeter
• Indsætte optagelsens startdato og -tid
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•  Tjek signalimpedans

Tjek signaler

Sensorfanen giver et overblik over status for alle sensorer. 
Farvekoden er som følger:

Sensor er godt placeret / God impedansværdi 

Korrekt impedansværdi

Sensor er placeret forkert / Dårlig impedansværdi

NB:    viser den værste klassificeringsimpedansværdi af alle 
EEG-elektroderne. Hvis patientopsætningen ikke blev fuldstændig klar, da 
Nox A1 blev sat på ON, skal du påbegynde et impedanstjek, som vist 
nedenfor, for at opnå en pålidelig værdi.

Når den generelle verifikation er komplet, klikkes på ikonet i nederste venstre 
side for at starte impedanstjekket og for at visualisere impedansen for hvert 
EEG-signal.
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• Tjek signalimpedans

Tjek signaler

Klik på Start impedanstjek.

Vent i ca. 10 sek. før impedansen vises.

Note: ExG-signalets kvalitet bliver forringet i løbet af impedanstjekket. 
Testen slutter, når du skifter fane eller kobler dig fra apparatet.
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• Tjek signalimpedans

Tjek signaler

Dårlig forbindelse

Okay forbindelse 

God forbindelse

Kabelfarve

Impedans:
0-5kΩ:
5-20kΩ:
>20kΩ:
>100kΩ:

God forbindelse 
Fair forbindelse 
Dårlig forbindelse 
Ingen kontakt

Sæt elektroden på igen, hvis impedansfarven 
er rød eller sort.
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•  Biokalibrering

Tjek signaler

Biokalibrering er et visuelt tjek af kvaliteten på hvert respiratorisk og 
ExG-signal.

Note: Optagelsen skal være på ON for at få adgang til biokalibrering. Signaler 
og hændelser vil blive gemt i apparatet og inkluderet i natoptagelsen.

Klik på Start recording for at optage signaler og score biokalibrerings-
hændelser.
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•  Biokalibrering

Tjek signaler

• Opgave
Hold vejret i 10 sekunder.

• Forventet resultat:
Alle respirationskurver er 
flade. 

Vælg biokalibreringsprocedure. (Du kan skabe din egen 
procedure vha. Noxturnal software).

Skift tidsramme.

Vælg de signaler, der skal vises.

Vælg biokalibreringsopgave

Klik på Score event hvis resultatet er som forventet. 

F.eks.:
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•  Se signaler

Tjek signaler

Nulstil standardskala.

Automatisk justering af signalskala.

Brug to fingre til at zoome ind på signaler og skala.

Tryk to gange på et signal for at ændre højde og skala.
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•  Tjek apparatstatus og konfiguration

Tjek signaler

Før app'en lukkes, tjekkes al information på apparatfanen, specielt:
• Apparattid
• Fastsat starttid for optagelse

Klik på  for at frakoble Nox A1 fra app'en.
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Tjek signaler

• Afslut signaltjek

Tryk på den miderste knap på apparatet og tjek følgende:
- Apparatets tid er korrekt
- Batteriet er tilstrækkeligt opladet
- Nedtælling svarer til optagelsens starttid

Apparatets tid Batteri-indikator 

Nedtælling

Når diverse tjek er fuldført kan patienten tage hjem. Patienten skal ikke foretage sig andet.
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Rengøring af apparat og tilbehør
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Rengør apparaterne (optager og oximeter) samt tilbehøret efter hver patient ifølge nedenstående procedure. Bælter og 
nasalkateter er til engangsbrug og skal udskiftes ved hver patient.

Rengøring af apparat og tilbehør

Brug af andre rengøringsmidler, specielt ammonium klorid, frarådes kraftigt, da det kan forkorte levetiden på apparatet og dets tilbehør.

Procedure

Nox A1 For at desinficere de forskellige dele kan følgende rengøringsvejledning følges:

• 70-90% isopropanol
• Super Sani-Cloth Plus desinficeringsservietter
• Sodium hypochlorite fortyndet med vand 1:500 (bleger/affarver) 

Rens disse dele med en blød klud med hospitalssprit egnet til plastik eller metal. Undgå at sprøjte væske 
direkte på apparatet og sørg for at der ikke trænger væsker ind i apparatet. Kablerne må ikke komme under 
vand eller i andre væsker. Undgå kontakt mellem rengøringsmidlet og konnektorerne. 

Abdomen 
kabel

EKG/PLM 
kabel

EEG  
hovedkabel

EEG lead
Rens guldskål-elektrodekablerne med alkoholfri sæbe. Du kan bruge en tandbørste til at skrubbe skålene 
med for at fjerne pasta og debris. Pas på ikke at skrubbe for hårdt, da det kan skade guldbelægningen. 

Oximeter 
3150

Tør apparatet af med en blød klud fugtet med 10% sprit/ 90% vandopløsning (husholdningssprit
[indeholdende mindre end 10% sodium hypochlorite). Brug ikke ufortyndet sprit eller andre rengøringsmidler 
end dem, der er anbefalet her. Det kan skade apparatet permanent.

SpO2 
sensor

Tag fingermåleren ud af pulsoximeteret før rengøring. Aftør alle de overflader, der har haft kontakt med 
patienten med en blød klud fugtet med mild rengøringsmiddel, isopropyl alkohol, eller en blanding af 10% 
sprit / 90% vandopløsning (husholdningssprit [indeholdende mindre end 10% sodium hypochlorite). 
Steriliser ikke sensoren i et kogekar eller nedsænk den ikke i andre former for væsker. Undgå at sprøjte 
væsker direkte på sensoren. Brug ikke ætsende eller skurrende midler på sensoren. Brug ikke midler 
indeholdende ammonium klorid. Brugen af disse kemikalier kan forkorte produktets levetid.
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Scor en optagelse
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•  Download en optagelse

Forbind apparatet til computeren med USB kablet og klik på Download Recording.

Noxturnal starter automatisk downloading og analyse data.

Download og analyse vises i displayet. 
Processen tager ca.10 minutter.

Download data
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•  Resultatside

Siden for resultaterne af optagelsen er opbygget således:

1  Patient information

2   Søvnfaser

3   Styrkeindikator 

4  Signaler og

     hændelsesoverblik

5   Analysestatistikker 

6   Kommandoer

Analyse af data

21 3

6

54
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Analyse af data

•  Ændre patientinformation 

Klik på Edit eller på patientikonet  for at fuldføre eller ændre på patientens informationer. 
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Analyse af data

• Definer start og slut af analysen

Flyt de fremhævede markører, som er markeret herunder, for manuelt at definere start og slut på analysen. 

Statistikker på optagelser på højre side bliver automatisk tilpasset efter hver ændring. Du 
vil finde de samme markører på hver signalsfane
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Analyse af data

• Udelad dele af optagelsen
 
Klik og træk din mus ind i Periods området herunder og vælg Score Invalid Data.

For at slette en ubrugelig dataperiode, klik på det røde område og klik på Delete period.
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Analyse af data

• Tjek kvaliteten af signalet

Tjek kvaliteten af optagelsessignalerne ved at føre musen hen over Quality ikonet.

Hvis kvaliteten af signalet er dårlig, må der stilles 
spørgsmålstegn ved gyldigheden af den 
overordnede optagelse.

På højre side af siden, viser “Signal quality”- 
procenten den laveste kvalitet, der er opnået ud af 
samtlige 4 signaler.

Vær opmærksom på, at hvis problemområderne af 
undersøgelsen udelades vil kvaliteten af signalet 
forhøjes og undersøgelsen vil lettere blive godkendt.

Klik på View Signaler for at starte scoring.

SpO2 Quality

Signal Quality

Airflow Quality Abdomen Quality Thorax Quality
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Analyse af data

• Konfigurer dit arbejdsområde: vælg og tilpas signaler

Klik på Signals & Data i højre side af skærmen og vælg signaler til display.

For at flytte signalerne over i dit arbejdsfelt skal du klikke 
på dem, når din musemarkør bliver til en hånd og så 
trække den op og ned. 

Sæt flueben ved de signaler, 
du vil have vist i displayet.
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Analyse af data

•  Konfigurer dit arbejdsområde: lav et layout for dit arbejdsområde

Klik på  og vælg New Workspace Layout for at lave dit personlige layout.

Dit nye layout er nu i drop 
down listen. Du kan sætte 
det ind, ændre det og 
gemme det ved at bruge 
menuen.

Giv det et navn og klik på OK.
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• Aflæs hændelser

For at score en hændelse, klik og træk musen hen over den 
interessante zone og skriv det første bogtav i hændelsen. 

For at slette eller ændre en hændelse, brug en af disse metoder: 
- Klik på hændelsen og tryk på Delete tasten
- Hold Alt tasten nede og klik på hændelsen
- Højreklik på hændelsen og vælg ønskede mulighed

For at aflæse søvnfaser, klik på den automatisk aflæste fase og brug det 
numeriske tastatur for at bekæfte det eller ændre det.

Analyse af data

Tastatur 
genvej Hændelse

O Obstructive apnea

C Central apnea

M Mixed apnea

H Hypopnea

D Desaturation

0 Wake

1 N1

2 N2

3 N3

5 REM
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• Brug filtre og læseskala

Analyse af data

Signaler High-pass filter Low-pass filter Usual reading scale
EEG (C3, C4, F3, F4, O1, O2, M1 and M2) 0.3 Hz 35 Hz 70 μv/cm
EOG (E1 and E2) 0.3 Hz 35 Hz 100 μv/cm
EMG (Chin 1-F and 1-2, left/right leg) 10 Hz 100 Hz 100 μv/cm

EKG 0.3 Hz 70 Hz Automatic

Højreklik på ExG signalet og vælg det tilsvarende filter i menuen Filter > Filter presets. 

Du kan tilpasse filterets værdier manuelt i menuen Filter out frequencies below/above.
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Generer en rapport

• Tilføj et skærmbillede

For at tage et skærmprint af en optagelse, klik på Bookmark knappen til venstre i bunden af din 
skærm. Klik på Add bookmark, indtast en beskrivelse af dit skærmprint og klik på OK.

Hvis du ikke vil have dette skærmprint vist i rapporten, fjern 
flubenet i boksen eller slet bookmark.
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Generer en rapport

• Skriv en fortolkning og generer en rapport

Kilk på patient-ikonet  og derefter på Interpretation Notes for at få adgang til skrivevinduet. 

Når du har skrevet din fortolkning, klik på OK til højre i bunden for at 
bekræfte. Gå nu til Report menuen og vælg den rapport, der passer.
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Åbn eksisterende optagelse

Klik på Library for at få adgang til eksisterende optagelser. 

Brug Search for… for at finde patienterne hurtigere.
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Fejlfinding



Fejlfinding

• Hvis det du søger ikke er på listen herunder, venligst kontakt din ResMed konsulent.

Alle impedanser er sorte

Løsning 1 Foretag en impedanstest og vent i nogle få sekunder

Løsning 2 Tjek M1, M2 elektrodesiderne samt den ledende pasta på hovedelektroden på patientens pande

Der er ikke noget SpO2 signal på skærmen

Løsning 1 Tjek at BDA nummeret er det samme som et af dem på bagsiden af dit Nonin 3150 oximeter

Løsning 2 Hold den grå aktiveringsknap til venstre på toppen af oximeteret nede i to sek.

Jeg kan ikke få forbindelse til Nox A1

Løsning 1 Fjern og gen-indsæt batteriet iNox A1 og prøv igen

EEG signaler synes at være fejlet

Løsning 1 Tjek signal impedansen. Hvis den er rød eller sort, tjek placeringen af elektroderne

Løsning 2 Tjek at software filtrene er ON (højreklik på Signal > Filter > Filter presets)

Min patients detaljer kommer ikke frem i arkivet 

Løsning 1 Højreklik på My Recordings og vælg Check for new Recordings

Løsning 2 Højreklik på My Recordings og vælg Rescan Location
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Hvis du oplever uregelmæssigheder, følg proceduren herunder for at genindstille Nox A1: 

1. Sæt USB kablet i computeren.

2. Open batteridækslet på Nox A1.

3. Skub og hold midterknappen og den røde knap nede samtidig. 

4. Sæt mini USB kablet i apparatet.

5. Tjek at ordet Erasing er vist på skærmen på Nox A1.

Fejlfinding: Genindstil Nox A1
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Fejlfinding: Genindstil Nonin 3150 WristOx2 oximeter

Hvis Nonin 3150 WristOx2 oximeter ikke fungerer som forventet, anbefales det at du følger proceduren herunder: 

1. Fjern de to batterier og fjern sensoren fra oximeteret.

2.  Vent 1 minut og gen-indsæt batterierne.

3. Hold den grå aktiveringsknap nede i 3 sek. indtil skærmen starter op.

4. Forbind proben igen.
5. Apparatet er nu genindstillet.
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Noxturnal værktøjer
Knap Beskrivelse

Åbn menuen for at tilføje nye sider og for at personliggøre dit layout på dit arbejdsfelt

Lav et nyt arbejdsfelt

Åbn en optagelse

Fortryd din sidste handling

Åbn optagelsens egenskaber

Ændre tidsintervallet i dit vindue

Automatisk tilpasning af størrelsen på signalerne, så de passer ind i vinduet

Automatisk tilpasning af skalaen for hvert signal

Åbn den avancerede menu for netop denne side

Aktiver audio playback på optagelsen

Åbn scoring menu

Aktiver enkeltklik scoring

Vis eller skjul topvindue

Vis eller skjul bundvindue

Søg efter et signal eller en hændelse

Gå tilbage til tidligere resultat

Gå til næste resultat

Åbn Noxturnal brugerguide
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Forbrugsvarer og tilbehør



Forbrugsvarer og tilbehør 
Forbrugsvarer-kits

7072596 Nox RIP Bælter og kateter Kit (Abdomen kabel, Nasalkateter x80, RIP Bælter: Sx20-Mx40-Lx20)

7072597 Nox RIP Bælter og kateter Kit (Abdomen kabel, Nasalkateter x80, RIP Bælter Mx80)

Nasalkateter og luftflow sensorer

7072074 Nox Kateter med filter - x40 - Voksen

7075340 Pædiatrisk Nasal Tryk Monitoringskateter - 60 cm - x50

7072097 Nox Filter Slange Konnektor - x50

7072096 Nox Kateter med luer-lås - x50 - Voksen

7073860 Genanvendelig termistor til voksne

Engangsbælter

7072086 Nox RIP Engangsbælter - x20 - Pædiatrisk 

7072077 Nox RIP Engangsbælter - x20 - S

7072078 Nox RIP Engangsbælter - x20 - M

7072079 Nox RIP Engangsbælter - x20 - L

7073504 Nox RIP Engangsbælter - x14 - XL

Selvklæbende engangselektroder

631526 Engangs klips-elektroder Ambu BlueSensor N - 44.8x22 mm - EMG/PLM - x25

7075209 Engangs klips-elektroder Ambu BlueSensor R - 57x48 mm - EKG - x25

7073775 Engangs elektroder 15 mm konnektor Ambu Neuroline 715 - 22x30 mm - EMG - x12

Pasta og creme til elektrodeplacering

7073511 NuPrep EKG & EEG skrubbegel - 3 tuber

7073512 Ten20 ledense EEG pasta - 3 krukker

7073513 EC2 elektrodecreme - 10 tuber
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Forbrugsvarer og tilbehør 
Kabler og SpO2 sensorer

7073514 EEG Hovedkabel - Voksen

7073441 EEG 5 Ledetråd med Guldelektrode kabel

7072172 Dobbelt ledetråd med klips - 100 cm - Orange - EKG

7073438 Dobbelt ledetråd med klips  - 150 cm - Grå - PLM

7073439 Dobbelt ledetråd med klips  - 150 cm - Sort - PLM

7072161 Blød sensor til Nonin WristOx2 - Small

7072162 Blød sensor til Nonin WristOx2 - Medium

7072163 Blød sensor til Nonin WristOx2 - Large

Titrering

7073482 Nox Differentieret tryksensor Kit

7073740 Pneumoflow Sensor

7073741 Differentieret tryk konnekterkabel - 2 m

7073745 Nox A1 Adaptorkabel til differentieret tryk - 30 cm

7073743 Flow Straight Konneckor (transparent del)

7073744 Flow Straight Adapter (grøn del)

7073746 PT1 Hydrophobic Filtre - x50

7072092 Maskeslange - 180 cm

Reservedele

7072588 Batteridæksel

7075307 Nox klips - x2

7073323 Nonin 3150 håndledsbånd

7072098 Nox abdomenkabel

7073972 Nonin 3150 batteridæksel

7073515 Nøgle til åbning af batteridæksel
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For mere information,
se venligst brugermanual for Nox A1.

ResMed diagnostics support service: diag.support.eu@ResMed.com

ResMed.com/NoxA1
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For information about the manufacturers of Nox and SenTec devices, please contact ResMed, authorised distributor. Product availability may vary across regions. Specifications may change without notice. © 2017 ResMed Ltd. 708108/2 2017-12




