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Nox T3s 
Polygrafia uniajan arviolla 
Kannettava polygrafialaite Nox BodySleep -ominaisuudella, jossa erittäin  
tarkka univaiheiden tunnistus



Erittäin tarkka uniajan arvio Nox BodySleep 
-toiminnolla

Nox BodySleep ei edellytä perinteisiä EEG-, EOG- ja EMG-signaaleja, joilla tavallisesti 
määritetään univaiheiden aikana tapahtuvia aivojen tilan muutoksia. Sen sijaan algoritmi 
tulkitsee fysiologisia muutoksia, joita ilmenee samanaikaisesti aivojen aktiivisuuden 
muutosten kanssa ja joita mitataan käyttämällä Nox RIP -teknologiaa ja liikkeiden rekisteröintiä.

Miten Nox BodySleep toimii? 

Nox BodySleep erottaa NREM-unen, REM-unen ja 
valveillaolon hengitysliikkeet herkästi tunnistavan Nox 
RIP -vyön avulla. RIP-vyöllä voidaan tunnistaa hengitykseen 
vaikuttavat aivojen tilan muutokset ja havaita unen vaihe 
fysiologisilla mittauksilla.

NREM-unen aikana autonominen hermosto on melko 
stabiilissa tilassa ja hengityslihakset aktiivisia. Näin ollen vakaa 
hengitystoiminta voidaan tunnistaa ”synkroniana” kahden 
RIP-vyön avulla, joista toinen on kiinnitetty vatsalle ja toinen 
rintakehälle. RIP-ilmavirtaussignaalin ja rintakehän tilavuuden 
arvion välistä eroa voidaan myös käyttää määrittämään 
aivotoimintaan liittyvää hengityksen muutosta.

Aivojen siirtyessä REM-unen vaiheeseen luustolihasten jännitys 
vähenee ja hengitystaajuus vaihtelee, ja tämä muutos on 
mitattavissa RIP-vöillä. Pallealihaksen aktiivisuuden säilymisen 
vuoksi aktiivisen vatsan ja epäaktiivisen rintakehän välinen 
epäsynkronia on helposti tunnistettavissa.

REM-unen erottamiseksi valveillaolosta käytetään 
kiihtyvyysmittauksen tietoja yhdessä RIP-vöillä tehtyjen 
mittausten kanssa, jolloin saadaan tarkka ennuste näistä 
erillisistä aivojen tiloista.
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1 Arvioi REM-unen, NREM-unen ja 
valveillaolon vaiheita.

2
Perustuu tietoon, jota saadaan Nox A1 
PSG -tutkimuksessa Nox RIP -vöitä 
käyttämällä2.

3
Antaa tarkemman unenaikaisten 
hengityshäiriöiden analyysin ja 
parantaa diagnoosin luotettavuutta.



Miksi kannattaa käyttää Nox T3s -laitetta? 

Helppokäyttöisyys

Mukautuvan käyttöliittymänsä ja 
uudistuneen mallinsa ansiosta Nox T3s 
-laitteen käyttö ja potilasliitäntöjen 
hallinta kotona tehtävissä 
unitutkimuksissa on helppoa.

Käyttäjille entistä vaivattomamman 
laitteen valmistelusta potilas selviää 
itsekseenkin ja laitteen toiminnot on 
ovat selkeitä, joten koulutus sujuu 
nopeasti.

Tarkkuus

Nox T3s tallentaa laadukkaat signaalit, 
kuten tarkat varavirtaussignaalit, jotka 
perustuvat kalibroituun RIP (Respiratory 
Inductance Plethysmography)1 
-hengitysvyötekniikkaan, sekä entistä 
paremmat kuorsaussignaalit uuden 
digitaalisen mikrofonin ansiosta, joka 
varmistaa skoorauksen tarkkuuden ja 
diagnoosin luotettavuuden.

Hoitotulosten parantamiseksi ja kotona 
tehtävien unitutkimusten tehostamiseksi 
Nox-laitteen edistyksellinen Nox 
BodySleep -toiminto tunnistaa REM-
unen, NREM-unen ja valveillaoloajat. 

Tehokkuus

Uusinta Bluetooth 5.0 Low Energy 
-tekniikkaa käyttävä Nox T3s -laite tarjoaa 
vakaamman yhteyden alhaisemman 
virrankulutuksen ansiosta.

USB-C-yhteyden parempi luotettavuus 
nopeuttaa tietojen lataamista ja 
säästää aikaa. Nox T3s -laitteen RIP-
hengitysvyötekniikan tarkkuus yhdessä 
Noxturnal-ohjelman kanssa varmistaa 
laadukkaat ilmavirtaussignaalit ja 
luotettavat diagnoosit.



Noxturnal-ohjelman uudistettu käyttöliittymä vastaa paremmin lääkäreiden yksilöllisiä tarpeita 
ja tehostaa potilastietojen hallintaa.

Tehokas potilastietojen hallinta Noxturnal 6 
-ohjelmalla

Manuaalisen skoorauksen, muokattavien 
raporttien ja tietojen viennin kaltaisten 
ominaisuuksien lisäksi päivitykset tuovat 
Noxturnal-ohjelmaan lisää intuitiivisuutta ja entistä 
edistyksellisempiä ominaisuuksia: 

•  BodySleep-analyysin parempi AHI-tarkkuus2. 
•  Päivittyneen PLM-analyysin tuoma 

diagnosoinnin tarkentuminen2. 
•  Uusi tallennustulosten yleisnäkymä 

työnkulun tehokkuutta parantamaan. 
•  Uusi raporttiparametrien laskenta antaa 

lääkärille syvällisempää tietoa ja mahdollisuuden 
muokata raportteja.

Muokattava 
näkymä sisältää 

diagnoosiin 
tarkkuuden 

edellyttämät 
tärkeimmät 

signaalit.

Univaiheet 
(REM, NREM 

ja valveillaolo) 
esitetään koko 

yön ajalta.

Uniaika ja vaiheiden osuudet



Parempi hygienia

Klipsihihnat 

Uudet muoviset 
klipsihihnat ovat 
helppohoitoiset 
ja aiempaa 
kestävämmät. Lisäksi 
Nox T3s -laitteen päällä 
olevat klipsihihnojen 
kiinnityssilmukat ovat 
isommat puhdistuksen 
helpottamiseksi.

  Kuljetuslaukku

Nox T3s -laitetta voi kuljettaa ja säilyttää 
uudessa laukussa, joka on suunniteltu 
puhdistus- ja hygieniakäytäntöjen vaivattomuutta 
ajatellen. Laukun lokeroinnin ansiosta tarvikkeet 
eivät levitä epäpuhtauksia koko laukkuun.

  Nenäkanyyli ja suodattimet

Nox-nenäkanyyli on tarkoitettu yhden potilaan käyttöön. Siinä on 
hydrofobinen suodatin (suodatusteho 0,45 μm), joka suojaa kosteudelta.

  Nox RIP -vyöt

Nox RIP -vyöt on suunniteltu varmistamaan hengityssignaalien 
tarkkuus. Vyöt on tarkoitettu yhden potilaan käyttöön, ja niitä käytetään 
vaatteen, esim. t-paidan tai yöpaidan päällä, joten ne eivät ole kontaktissa 
potilaan ihon kanssa. Hygieenisyyden lisävarmistuksena Nox RIP -vyöt 
voivat antaa myös varasignaalin ilmavirtauksesta nenän kautta.
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Tekniset tiedot

Laite
Signaalitiedot:

Käytettävissä olevat signaalit 

Rintakehän ja vatsan RIP, nenä-/maskipaine, kuorsaussignaali, ääni- ja kuorsauskanava, kaksi 
bipolaarista kanavaa (PLM, EKG, EMG tai EEG), kehon asento, liike, ympäristön valo, SpO2, 
pulssi, pletysmografia

Bipolaariset kanavat 
Turvallinen 1 mm:n avaimenreikäliitin, vaihtovirran sisääntuloalue ± 1024 mVp-p, kohina  
< 3 μVrms 

Ilmavirtaus-/painesignaali 
Paineen sisääntuloalue ± 100 cmH2O, DC 80 Hz, näytteenottotaajuus 200 Hz, kohina 
< 1 mmH2O

Liikkeen/asennon signaalit Sisäänrakennettu, 3 akselia, ± 2 g 

Mikrofoni Sisäänrakennettu, 3,5 kHz:n kaistanleveys, näytteenotto 8000 Hz, 16-bittinen ADC

Langaton liitäntä Bluetooth® Low Energy -versio 5.0 ulkoisille laitteille

Suorituskyky:

Tallennustila 4 Gt

Tallennusaika 24 tuntia, yksi AA-paristo (uusi litiumparisto)

Tiedonsiirto tietokoneeseen USB 2.0 hi-speed 

Fyysiset tiedot

Virtalähde
Yksi 1,5 V:n AA-paristo/akku tallennuksen aikana; isäntätietokoneen USB tietojen lataamisen 
aikana

Pariston/akun tyyppi Alkaliprimääriparisto, litiumprimääriparisto, ladattava nikkelimetallihybridiakku (NiMH)

Paristokotelo Lukittava turvakansi

Laitteen mitat 68 mm L x 62 mm K x 26 mm S 

Paino 65 g ± 5 ilman paristoa/akkua 

Näyttö OLED, mitat 19 x 35 mm, resoluutio 128 x 64 pistettä

USB 2.0 -liitäntä USB-C

Ohjelmisto
Tietokoneen vähimmäisvaatimukset
Käyttöjärjestelmä Windows® 8 tai uudempi 

Suoritin X64 Intel tai AMD, 1,7 GHz tai nopeampi 

Muisti 2 Gt RAM, 4 Gt vapaata levytilaa 

Resoluutio 1024 x 768 tai suurempi


