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Nox A1 system
Tilbehør

USB kabler

Apparater

Mavekabler

Hjælpemidler

Nasalkateter med 2 filtre
Nox A1 optager

EKG og PLM kabler

EEG 5 guldelektrodekabel x2

EEG hovedkabel

Noxturnal software
CD

RIP engangsbælte
(Str.: XSx1, Sx1, Mx1, Lx1, XLx1)

Nonin 3150 oximeter
og SpO2 sensor str. M

Batteri 1.5V AA x2
Batteri 1.5V AAA x4
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Nox A1 system
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FUNKTION
Display
Trykknap - Tænd for apparatet
Trykknap - F rem
Trykknap - Tilbage
Klips til stropper
Mikrofon- og lyssensor - Optager vejrtrækningslyde
og lyser
Lysindikator for apparatets tilstand
Tryk for at låse - Forbinder til ekstern nasalkateter/
masketrykslange
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Unipolar indgang - EEG kanaler
Reference jord indgange
Bipolære indgange - EKG og PLM indgange
Batteridæksel - Dækker batteri og USB indgang
Batteridækselskrue - Holder batterikammer lukket
Metal klips - Forbindelse til RIP brystb ælt e
Metal klips - Forbindelse til RIP mavekabel
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Nox A1 system
• Tilgængelige muligheder
Nox A1 apparatet kan bruges med følgende eksterne apparater.

Apparat

Funktion
Statisk IP kamera med infrarødt lys
Optager video og overfører det direkte til Noxturnal software via
ethernet.
ResMed TxLink
Gør det muligt at fjernbetjene ResMed behandlingsapparater. Den overfører også
data til Noxturnal via ethernet.
6 signaler tilgængelige: Flow, I:E, Lækage, Minutventilation, Tryk, Resp Rate,
Tidal Volume, Ti, Target Ventilation.
SenTec™ kapnograf
Måler og optager kapnografi data. Kapnografi data kan overføres direkte til Noxturnal
software via ethernet. Mulige signaler: TcCO2, Pulse, SpO2, Pulsation Index.

Nr.

7074224

25101

7072194

Kontakt din ResMed konsulent for flere detaljer.

5

Nox A1 system
• Online undersøgelse

Indsæt
batterier

Patientopsætning

Start en
optagelse

Tjek
signaler

Se online
signaler

Rengøring
af apparater
og tilbehør
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Patientopsætning
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Patientopsætning
• Indsæt batterier
Indsæt et nyt litiumbatteri eller et fuldt genopladet NiMh batteri i Nox A1 apparatet.

Til Nox A1: 1 AA batteri

Til Nonin 3150 oximeter: 2 AAA batterier

• Litiumbatterier anbefales. De holder i op til 15 timers
optagelse. Udskift dem efter hver optagelse.
• Hvis du bruger NiMh batterier, 2700mAh anbefales Powerex
eller 2500mAh Panasonic Eneloop Pro batterier. De giver 8 til
10 timers optagelse.

Alkaline batterier holder i op til 24 timer. Det anbefales
at de udskiftes ved hver anden optagelse.
• Genopladelige batterier skal genoplades helt før hver
optagelse.
•

Alkaline batterier er ikke kompabtible med Nox A1
apparatet.
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Patientopsætning
• Sæt apparater og bælter fast

2
1

3

1 - Klips mavekablet fast bag på
apparatet og sæt klipsene fast
på patientens nattøj.

2 - Sæt brystkassebæltet rundt om patientens
bryst og sæt det fast på bagsiden af
apparatet.
3 - Gør det samme med mavebæltet og
sæt det fast til mavekablet.
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Patientopsætning
• Placer EKG kablet
Nødvendigt udstyr:
EKG snap-on kabel - Orange (PN 7072172)

2 selvklæbende engangselektroder (PN 7075209)

Elektrodeside:
Skrub patientens hud med NuPrep inden
placeringen af de selvklæbende
elektroder.
Under højre kraveben.
På det 7. venstre ribben.
Forbindelse til Nox A1:

EKG kablet skal sættes ind i bipolar EKG
kanalen.
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Patientopsætning
• Placer PLM kablerne
Nødvendigt udstyr:
PLM Ledetråd, Grå
(PN 7073438)

PLM Ledetråd, Sort
(PN 7073439)

4 selvklæbende engangselektroder
(PN 631526)

Elektrodeside:
Skrub patientens hud med NuPrep inden placeringen
af de selvklæbende elektroder.
Elektroderne skal placeres på den forreste skinnebensmuskel
Hvis nødvendigt kan elektroderne sikres med tape og/eller et
Forbindelse til Nox A1:

Surgilast net.

Forbind det sorte kabel (venstre ben) til LM1 bipolar input det
grå kabel (højre ben) til LM2 bipolar input.
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Patientopsætning
• Placering af EMG hageelektroder
Nødvendigt udstyr:
3 selvklæbende engangselektroder (PN 7073775)

Elektrodeside:
Skrub patientens hud med NuPrep inden placeringen af de
selvklæbende elektroder.
F - På midten af hagen og 1 cm over kæbelinjen.
1 - 2 cm under kæbelinjen og 2 cm til højre for midten af hagen.
2 - 2 cm under kæbelinjen og 2 cm til venstre for midten af hagen.

Tilkobling til Nox A1:

Forbind de tilhørende elektroder til input F, 1 og 2.
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Patientopsætning
• Placering af EEG hovedkabel
Inden påsætning af elektroderne er det vigtigt at indstille grundreferencerne i EEG
hovedkablet.
1 - Vælg en elektrode og placer
EEG hovedkablet som vist nedenfor:

3 - Forbind de 2 EEG trådkabler som
vist nedenfor:

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

4 - Placer foreløbig skålene på hovedet.
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Patientopsætning
• Placer elektroderne (10/20 system)

E1 og E2 er hhv. 1 cm under venstre øje og 1 cm over højre øje.
O1 og O2 er 2 cm under det mest fremskudte nakkeben og 4 cm fra midterlinjen.
C3 og C4 er forrest og øverst på øreryggen og 4 cm fra midterlinjen.
M1 og M2 er hhv. på venstre og højre mastoid bagved ørerne.
F3 og F4 er 1 cm før hårgrænsen og 4 cm fra den lodrette midterlinjen i ansigtet.
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Patientopsætning
• Påsætning af EEG elektroder
Det nødvendige udstyr:
NuPrep skrubbegel
(PN 7073511)

1 - Skrub de forskellige elektrodesider 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 - Put 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
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Patientopsætning
• Påsætning af nasalkateter.

Træk katetret op
Træk kateterslangen rundt
Placer forsigtigt
under hagen, så
om ørerne.
nasalkatetret i
det sidder fast,
næseborerne med
men ikke stramt.
spidserne indad.
Du kan putte et lille stykke tape på katetret på hver kind, for at holde den sikkert på plads.

• Forbind nasalkatetret med filteret til tryk input på Nox A1.
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Patientopsætning
• Påsætning af oximeter

3

1

2

1 - Placer oximeteret på patientens venstre håndled,
hvis personen er højrehåndet eller på højre
håndled, hvis personen er venstrehåndet.

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

2 - Placer nu proben på pegefingeren.
Fingerspidsen skal nå helt ud til enden af
proben, men må ikke gå igennem den.
Tryk på den grå aktiveringsknap, hvis apparatet ikke starter automatisk.
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Patientopsætning
• Behandlingsapparat: installering af trykslange
Kontroller at du bruger en passende optagelsestype.
Nødvendigt udstyr:
- Trykslange (PN 7072092)
- Nasalkateterfilter (PN 7072097)
- Masketilpasser (PN 26915)
Forbind trykslangen med masken og til Nox A1:
1 - Indsæt et filter i trykstikket på Nox A1, hvor du normalt ville indsætte nasalkateter.
2 - Skru han luer-lock konnekteren på trykslangen i filtret.
3 - Sæt hun luer-lock konnekteren fra slangen på trykporten i maskeadapteren.
Opsætningsfoto:

2

1

3
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Patientopsætning
• Behandlingsapparat: installering af Nox C1 differentieret tryksensor
• Kontroller at du bruger en passende optagelsestype.
Nødvendigt udstyr:
- Flow sensor (PN 7073740)
- 2 maskeslanger 180 cm (PN 7072092)
- 2 Nox filtre (PN 7072097)
Installer differentieret tryksensor:
1 - Indsæt to Nox filtre i PRES + og - sockets på Nox C1.
2 - Sæt flow-sensoren i filtrene ved at bruge de to maskeslanger.
3 - Placer flow-sensoren mellem patientslangen og masken eller behandlingsapparatet afhængig af situationen.
Opsætningsfoto:
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Lav en ny optagelse
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Start en optagelse
• Åbn softwaren
Klik på Noxturnal ikonet

på dit skrivebord på computeren. Gå til Recording knappen og klik på Configure Recording.
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Start en optagelse
• Trin 1: Optagelsestype
Vælg den korrekte optagelsestype.

Klik på Next for at komme til patientinformation.
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Start en optagelse
• Trin 2: Patientinformation
Udfyld patientinformation (som minimum, patientens for- og efternavn eller patientens cpr.nr.).

De udfyldte felter kan bruges til at linke nøgleord til
patienterne, så de er lette at finde/ søge på i
optagelsesarkivet.

• Mulighed 1: Hvis du bruger PC software, klik på
Start Recording, gå til side 24 i denne guide for
information om patientopkobling og signaler.
• Mulighed 2: Hvis du bruger tablet, klik på Standby
Mode, gå til side 27 i denne guide for information om
patientopkobling og signaler.

23

Tjek af signaler på en PC (mulighed 1)
• Tjek signaler
Klik på den røde knap for stop eller resume optagelse.

Klik på

i værktøjslinjen for at starte et impedans tjek.
Impedansværdier måles løbende under optagelsen. For at sikre at
denne måling er fuldstændig kalibreret, anbefaler vi at du foretager

en impedans test i begyndelsen af optagelsen.
Impedans er en indikator for elektrisk ledeevne mellem hud og
elektrode.
Note: Du må vente omkring 20 sek. inden impedansværdien vises i
displayet ellers vil ExG spor være misvisende under testen.
Impedans:
0-5kΩ:
5-20kΩ:
>20kΩ:
>100kΩ:

OK
Middel
Dårlig
Ingen kontakt

Sæt elektroden på påny, hvis impedansen er højere end 20kΩ.

Når undersøgelsen er fuldført og alle værdier er korrekte, klik på Stop Impedance Check.
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Tjek signaler på en PC (Mulighed 1)
• Tjek signaler

1 Når impedans tjek
er fuldført, klik på
Untitled Scoring
og derefter på Bio
Calibration.

1

2

4

3
5

2 Biokalibreringensvinduet lister de
forskellige opgaver,
du skal bede
patienten om at
fuldføre.
3 Det forventede resultat
for hver opgave
er vist her.
4 Tjek at du observerer
det forventede
resultat på online
sporet.
5 Klik på Score Event.
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Tjek af signaler på en PC (Mulighed 1)
• Se online signaler
Tjek signalets kvalitet i løbet af natten.

Start impedans test i
begyndelsen af optagelsen.

Impedanser aflæses på de
farvede linjer under ExG
signalets label:
• Ingen linje: ok
• Orange linje: middel
• Red linje: dårlig
• Black linje: ingen kontakt

Tjek de rå signaler
- EOG (ROC and LOC)
- EEG
- Kind (1-2)
- EKG
- Flow
- Venstre ben og
højre ben
- ...

Stop optagelsen,
når observeringen
er fuldført.
Se side 36 for
instruktioner.
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Tjek af signaler på en tablet (Mulighed 2)
• Tjek af signaler på en Android tablet
App'en er tilgængelig på Google Play. Find den ved at søge på Noxturnal eller scan QR koden til højre.
• Med Noxturnal app'en kan du:
- Se sensorstatus og udføre impedanstjek i faktisk tid
- Udføre biokalibrering
- Se live-signaler
- Tjekke Nox A1 status og parametre (batteri status, apparatets profil, etc.)
Hvordan gør du:
Tænd for Nox A1 og åbn app'en. Tjek at app'en står på Online Mode (hvis nødvendigt, kan du ændre det i app'ens
indstillinger.
Find dit apparat i listen over tilgængelige apparater.
Tjek serienummeret for at sikre, at det er det rigtige apparat og tjek at apparatet er på Standby. Klik på det for at
vælge det.

Klik her, hvis dit apparat ikke findes på listen.
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Tjek af signaler på en tablet (Mulighed 2)
• Tjek impedans signal

Sensorknappen giver et overblik over statusen på alle
sensorer. Farvekoden er:
Sensor rigtigt placeret/ God impedansværdi
Korrekt impedansværdi
Sensor ikke korrekt placeret/ Dårlig
impedansværdi
Note:
viser den laveste impedansværdi af alle EEG elektroderne.
Hvis patientopkoblingen ikke er helt fuldført når Nox A1 startes på ON, skal du
starte et impedanstjek, som indikeret herunder for at opnå en pålidelig værdi.

Når den globale undersøgelse er fuldført, klik på ikonet i bunden til venstre for at
starte et impedanstjek og visualiser impedansen på hvert EEG signal.
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Tjek signaler på en tablet (Mulighed 2)
• Tjek impedanssignal

Klik på Start impedanstjek.
Vent 10 sek. indtil impedans vises i displayet.
Note: ExG signalets kvalitet er lavere mens du foretager et
impedanstjek. Testen stopper, hvis du trykker på en anden knap
eller hvis du mister forbindelsen til apparatet.
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Tjek signaler på en tablet (Mulighed 2)
• Tjek impedanssignal

Middel forbindelse
God forbindelse

Dårlig forbindelse

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

God forbindelse
Middel forbindelse
Dårlig forbindelse
Ingen Kontakt

Sæt elektroden på påny, hvis impedansfarven
er rød eller sort.

Kabelfarve
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Tjek signaler på en tablet (Mulighed 2)
• Biokalibrering

Biokalibrering er et visuelt tjek af kvaliteten af hver vejrtrækning og ExG
signal.

Note: Optagelsen skal stå på ON for at få adgang til biokalibrering. Signaler
og hændelser vil blive gemt på apparatet og inkluderet i natoptagelsen.
Klik på Start recording for at optage signaler og se biokalibreringshændelser.

31

Tjek signaler på en tablet (Mulighed 2)
• Biokalibrering

Vælg biokalibreringsjob.
Klik på Score event, hvis resultatet er
som forventet.
For exempel:
• Opgave
Hold vejret i 10 sek.
• Forventet resultat:
Alt vejrtrækningsudstyr run
flat.

Vælg biokalibreringsprocedure. (Du kan lave din egen
procedure i Noxturnal software).
Vælg tidsudgangspunkt.
Vælg signaler til display.
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Tjek signaler på en tablet (Mulighed 2)
• Se signaler
Genindstil fejlskala.

Tilpas automatisk signalskala.

Brug to fingre til at zoome ind på
signalerne og på skalaen.
Tryk to gange på et signal for at
ændre dets højde og skala.

Når du er færdig med at gennemse signalerne, klik for
at stoppe forbindelsen mellem Nox A1 og app'en.
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Tjek signaler på en tablet (Mulighed 2)
• I begyndelsen af undersøgelsen
Tryk på centralknappen på Nox A1 for at tænde for apparatet

.

Start optagelse på Noxturnal PC software ved at klikke på Start Recording.
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Tjek signaler på en tablet (Mulighed 2)
• Se online signaler
Tjek signalets kvalitet i løbet af natten.

Start impedanstest i
begyndelsen af optagelsen.

Impedans er markeret
med farvede linjer under
ExG signalets label:
• Ingen linje: ok
• Orange linje Middel
• Rød linje: Dårlig
• Sort linje: Ingen kontakt

Tjek de rå signaler
- EOG (ROC and LOC)
- EEG
- Kind (1-2)
- EKG
- Flow
- Venstre ben og
højre ben
- ...

Stop optagelse, når
undersøgelsen er
fuldført. Se næste
side for instruktioner.
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Stop optagelse
• Stop online optagelse
Stop optagelse ved at klikke på den røde knap.

Du kan lukke/stoppe optagelsen, når natten er forbi.
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Rengøring af apparat og tilbehør
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Rengøring af apparat og tilbehør
Rens apparaterne (optager og oximeter) samt tilbehøret mellem hver patient ifølge nedenstående procedure.
Forsøgsbælter og nasalkateter er til engangsbrug og skal udskiftes ved hver patient.
Procedure
Nox A1
Abdomen
kabel
EKG/PLM
kabel
EEG head
kabel

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.

EEG leder

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.

Brug af andre rengøringsmidler, specielt ammonium klorid, frarådes kraftigt, da det kan forkorte levetiden på apparatet og dets
tilbehør.
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Scor en optagelse
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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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Analyse af data
• Resultatside
Siden med optagelsesresultater er opbygget således:

1

2

3

5

4

1 Patientinformation
2 Søvnfaser
3 Styrkeindikator
4 Signaler og
hændelsesoverblik
5 Analysestatistik
6 Kommandoer

6
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Analyse af data
• Ændre patientinformation
Klik på Edit eller på patient ikonet

for at fuldføre eller ændre patientinformation.
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Analyse af data
• Definer start og slut på 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 signalfane.
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Analyse af data
• MSLT og MWT: definer start og stop tider på naps
Når prøverne er fuldført, luk og gen-åbn patientfilen for at få vist resultaterne.
Klik på periode axis for at definere start og stop på hver nap ved at bruge menuen Add Event Period.

Du kan og tilpasse tidsmarkørerne i de andre tabs.
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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.

SpO2 Quality

Airflow Quality

Abdomen Quality

Thorax Quality

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

Signal Quality

På højre side af siden, viser “Signal quality”procenten den laveste kvalitet, der er opnået ud af
samtlige 4 signaler.
Klik på View Signaler for at starte scoring.
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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.

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

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.
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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.

Giv det et navn og klik på OK.

Dit nye layout er nu i drop
down listen. Du kan sætte
det ind, ændre det og
gemme det ved at bruge
menuen.
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Analyse af data
• Aflæsning af hændelser
For at aflæse en hændelse, klik og træk musen hen over
den interessante zone og skriv det første bogtav i
hændelsen.

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

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.
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Analyse af data
• Brug filtre og læseskala
Signaler
EEG (C3, C4, F3, F4, O1, O2, M1 and M2)
EOG (E1 and E2)
EMG (Chin 1-F and 1-2, left/right leg)

High-pass filter
0.3 Hz
0.3 Hz
10 Hz

Low-pass filter
35 Hz
35 Hz
100 Hz

Usual reading scale
70 μv/cm
100 μv/cm
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
Klik 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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Fejlfinding
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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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Fejlfinding: Genindstil Nox A1
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 centralknappen 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.
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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.
5.

Forbind proben igen.
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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Hjælpemidler og tilbehør
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Hjælpemidler og tilbehør
Hjælpemiddel-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 Monitoring Cannula - 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-elektrode Ambu BlueSensor R - 57x48 mm - EKG - x25

7073775

Engangselektroder 15 mm konnektor Ambu Neuroline 715 - 22x30 mm - EMG - x12

Pasta og creme til elektrodeplacering
7073511

NuPrep EKG & EEG skrubbegel - 3 tuber

7073512

Ten20 ledende EEG pasta - 3 krukker

7073513

EC2 elektrodecreme - 10 tuber
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Hjælpemidler 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
7073740

Flow Sensor

7073741

Differentieret Trykkonnektor kabel - 2 m

7073745

Nox A1 Adaptorkabel til differentieret tryk - 30 cm

7073743

Flow Sensor Straight Konnektor (transparent part)

7073744

Flow Sensor Straight Adapter (grøn del)

7073746

PT1 Hydrophobic Filtre - x50

7072092

Maskslange - 180 cm

Reservedele
7072588

Batteridæksel

7075307

Nox Klips - x2

7073323

Nonin 3150 Hånledsbånd

7072098

Nox abdomen kabel

7073972

Nonin 3150 Enclosure batteridæksel

7073515

Nøgle til batteridæksel
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For mere information,
se venligst brugermanual for Nox A1.
ResMed diagnostics support service: diag.support.eu@ResMed.com
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