
ResMed.com/NoxA1

Ambulatoriske 
registreringer med 
Nox A1™

Noxturnal-versjon 5.1



2

Innhold

  Nox A1-system ………………………………………………………………………………………………………………………………………side 3

  Programmering av opptak ……………………………………………………………………………………………………………………………side 7

  Pasientoppkobling ………………………………………………………………………………………………………………………………… side 14

  Kontroller signaler ………………………………………………………………………………………………………………………………… side 26

  Rengjør apparater og tilbehør  …………………………………………………………………………………………………………………… side 38

  Tolkning av data

Last ned data ……………………………………………………………………………………………………………………………………… side 41

Analyser data ……………………………………………………………………………………………………………………………………… side 42

Opprett en rapport ………………………………………………………………………………………………………………………………… side 51

Åpne en eksisterende registrering ……………………………………………………………………………………………………………… side 53

  Feilsøking  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… side 54

  Forbruksvarer og tilbehør ………………………………………………………………………………………………………………………… side 59

2



3

Nox A1-system

Tilbehør Apparater Forbruksvarer

Abdomenkabel Nesekateter med filter x2

RIP-belter til engangsbruk
(Størrelser: XSx1, Sx1, Mx1, Lx1, XLx1)

Batteri 1,5 V AA x2
Batteri 1,5 V AAA x4

Nox A1-registreringsapparat

Nonin 3150-oksymeter og SpO2-
sensor størrelse M

Programvare-CD for 
Noxturnal

EEG 5-elektrodekabel i 
gull x2

USB-kabel

EKG- og PLM-kabler EEG-hodekabel
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NUMMER  FUNKSJON  

 1 Skjerm
 2 Trykknapp – Slå på apparatet
 3 Trykknapp – Fremover
 4 Trykknapp – Bakover
 5 Klipsstropphempe
  6  Mikrofon og lyssensor – Registrerer respirasjonslyder 

og lys
 7 Indikatorlys for apparatstatus
 8  Trykklås – Kobles til eksternt nesekateter/

masketrykkslange

 9 Unipolar inngang – EEG-kanaler 
 10 Referansejordinngang 
 11 Bipolare innganger – EKG- og PLM-innganger 
 12  Batterilokk – Dekker til batteriet og USB-kobling
 13  Batterilokktapp – Holder batterirommet lukket
 14 Metallåser – Kobles til thorax-RIP-belte 
 15 Metallåser – Koble til abdomenkabel

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
• Tilgjengelig tilbehør

Nox A1-apparatet kan brukes med følgende eksterne apparater.

Apparat Funksjon Artikkelnummer

Bluetooth Nox W7 Link – A
Muliggjør dataoverføring mellom Nox A1 og ResMed AirSense™ 10- / AirCurve™ 
10-behandlingsapparatene. Kan kobles til AirSense-/AirCurve-apparatene via en adapter.  
Signaler tilgjengelige: Flow, trykk, lekkasje.

7075367

Bluetooth Nox W7 Link – R
Muliggjør dataoverføring mellom Nox A1- og ResMed S9™-behandlingsapparatene eller 
mellom Nox A1- og utvalgte Radiometer™-apparater (TCM4 og TCM40). Kan kobles til 
S9-apparatene via en adapter. Kan kobles til Radiometer-apparatene via en forlengelseskabel. 
Tilgjengelige signaler med ResMed S9: Flow, trykk, lekkasje.
Tilgjengelige signaler med Radiometer: ptCO2, SpO2, puls.

7073481

Bluetooth Nox W7 Link – S
Muliggjør dataoverføring mellom Nox A1 og SenTec™ digital monitor. Kan kobles til 
serieporten på SenTec-monitoren.  
Tilgjengelige signaler med SenTec: ptCO2, SpO2, puls, pulsasjonsindeks.

7073480

Differensialtrykksensor Braebon™ PT1 0580
Kan kobles til én av de bipolare inngangene på Nox A1. Registrerer pasientflow ved bruk av 
et behandlingsapparat. For trykk opptil 20 cmH2O.

7073482

Differensialtrykksensor Braebon™ 0580PES 
Kan kobles til én av de bipolare inngangene på Nox A1. Registrerer pasientflow ved bruk av 
et behandlingsapparat. For trykk opptil 50 cmH2O.

7075368

Rådfør deg med ResMed-representanten hvis du vil ha mer informasjon.
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Nox A1-system

Programmere et 
opptak

Sett inn  
batterier

Pasient- 
oppkobling

Kontroller  
signaler

Rengjør  
apparater og 

tilbehør
Last ned data

• Ambulatorisk studie
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Programmere et opptak
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• Koble til Nox A1

Åpne Noxturnal-programvaren på datamaskinen din. 

Åpne batterilokket på Nox A1 ved hjelp av det medfølgende 
åpningsverktøyet og koble apparatet til USB-porten på 
datamaskinen.

Programmere et opptak

I Noxturnal-programvaren klikker du på 
Recording > Configure device for å åpne 
konfigurasjonsveiviseren.
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• Trinn 1: Velg en registreringstype

Velg en egnet registreringstype i rullegardinlisten.

Angi BDA-nummeret som vises på 
baksiden av oksymeteret.

Programmere et opptak

Klikk på Next for å fortsette.
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Programmere et opptak

• Trinn 2: Planlegg opptak

Alternativet “Start Recording At” anbefales.

Velg

1   Antall netter

2   Starttidspunkt

3   Datoen

4   Varigheten

Klikk på Next for å fortsette.

1
2

3

4
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Programmere et opptak

• Trinn 3: Angi pasientinformasjon

Legg til informasjon om pasientens identitet og fysiske kjennetegn.

Legg til minst pasientens fornavn og etternavn 
eller pasient-ID-en før du avslutter.

Feltene Tags kan brukes til å knytte nøkkelord 
til pasienten for enkelt å finne vedkommende 
senere i biblioteket over registreringer.

Bruk knappen Edit... til å gi nærmere informasjon 
om pasienten før tilkoblingen.

Klikk på Finish.
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• Avslutt konfigurasjon

Klikk på Finish for å lukke dette 
vinduet og koble fra apparatet.

Programmere et opptak
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• Sett inn batterier

Sett inn et nytt litiumbatteri eller et fulladet NiMh-batteri i Nox A1-apparatet.

For Nox A1: 1 AA-batteri

•  Litiumbatterier anbefales. De varer opptil 15 timer med 
registrering. Bytt dem etter hver registrering.

•  NiMh-batterier som anbefales for Nox A1-apparatet, 2700mAh 
Powerex eller 2500mAh Panasonic Eneloop pro. 
De varer i 8 til 10 timer med registrering.

Alkaliske batterier er ikke kompatible med Nox A1-apparatet.

For Nonin 3150-oksymeteret: 2 AAA-batterier

•  Alkaliske batterier varer opptil 24 timer. Det anbefales å bytte 
dem etter hver 2. registrering.

•  Oppladbare batterier må lades opp helt før hver registrering.

Programmere et opptak
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Pasientoppkobling
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Pasientoppkobling

• Fest apparatet og beltene

1 

2 

3 

1 –  Fest abdomenkabelen bakpå 
apparatet og klikk på plass 
stroppene på pasientens pysjamas. 

2 –  Ta RIP-beltet rundt pasientens thorax 
og klikk det på plass på baksiden av 
apparatet. 

3 –  Gjenta dette for abdomenbeltet og 
klikk det på plass på kabelen.
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Pasientoppkobling

EKG-klikkledning – oransje (Art.nr 7072172)

Elektrodeplassering:

Tilkobling til Nox A1:

2 selvklebende engangselektroder (Art.nr 7075209)

EKG-kabelen må kobles i den bipolare EKG-
kanalen.

Vask pasientens hud med NuPrep før du plasserer 
de selvklebende elektrodene. 

Under høyre kragebein. 

På 7. venstre ribbein.

• Plasser EKG-kabelen

Nødvendig utstyr:



17

Pasientoppkobling

PLM-klikkledning 
Grå (Art.nr 7073438)

Elektrodeplassering:

Tilkobling til Nox A1:

PLM-klikkledning 
Svart (Art.nr 7073439)

4 selvklebende engangselektroder 
(Art.nr 631526)

Vask pasientens hud med NuPrep før du plasserer de 
selvklebende elektrodene. 

Elektrodene må plasseres på tibialis anterior-muskelen. 

Ved behov festes elektrodene med teip og/eller Surgilast-netting.

• Plasser PLM-kabelen

Nødvendig utstyr:

Koble den svarte kabelen (venstre bein) til LM1-bipolarinngangen 
og den grå kabelen (høyre bein) til LM2-bipolarinngangen.
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Pasientoppkobling

3 selvklebende engangselektroder (Art.nr 7073775)

Elektrodeplassering:

Tilkobling til Nox A1:

Vask pasientens hud med NuPrep før du plasserer de 
selvklebende elektrodene.
F – På midtlinjen og 1 cm over den nedre grensen til underkjeven.
1 –  2 cm under den nedre grensen til underkjeven og 2 cm til høyre for 

midtlinjen.
2 –  2 cm under den nedre grensen til underkjeven og 2 cm til venstre 

for midtlinjen.

• Plasser EMG-elektrodene for haken

Nødvendig utstyr:

Koble de tilhørende elektrodene til inngangene F, 1 og 2.
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Pasientoppkobling

1 –  Velg en snap-on-elektrode og plasser 
EEG-hodekabelen som vist nedenfor:

2 –  Vask pasientens panne med NuPrep 
og fest elektroden på pannen ved å 
trykke forsiktig på den hvite ringen på 
elektroden.

3 –  Koble 2 EEG-ledningene som vist 
nedenfor:

4 –  Ordne skålene på hodet.

• Plasser EEG-hodekabelen

Før du fester elektrodene, er det viktig å plassere jordreferansen ordentlig på EEG-hodekabelen.
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Pasientoppkobling

E1 og E2 er henholdsvis 1 cm under det venstre øyet og 1 cm over det høyre øyet.
O1 og O2 er 3 cm under occipital protuberanse og 3 cm fra midtlinjen.
C3 og C4 er 3 cm under aksen for preaurikulærpunkter og 7 cm fra midtlinjen.
M1 og M2 er henholdsvis på venstre og høyre mastoideus bak øret.
F3 og F4 er 1 cm før hårfestet og 4 cm fra midtlinjen.

• Plasser elektrodene (10/20-system)
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Pasientoppkobling

Nødvendig utstyr:

NuPrep grov gel 
(Art.nr 7073511)

1 –  Skrubb de forskjellige elektrodestedene med NuPrep og en 
bomullspinne. Fjern gelrester med gasbind.

Ten20 ledende pasta 
(Art.nr 7073512)

2 –  Fyll skålene med Ten20 ledende pasta og plasser dem på de riktige 
punktene.

EC2 elektrodekrem 
(Art.nr 7073513)

3 –  Plasser en liten mengde EC2-krem på et stykke gasbind. 
Sett gasbindet oppå skålen og på pasientens hodebunn slik at 
skålen holder seg på plass.

Bomullspinne og gasbind

• Fest EEG-elektrodene



22

Pasientoppkobling

Plasser forsiktig nese- 
katereret i neseborene med 
spissene vendt innover.

Trekk kateterslangene over 
ørene.

Stram hakesnoren slik at 
den sitter godt, men ikke for 
stramt.

• Fest nesekateteret

• Koble nesekateteret med filteret til trykkinngangen på Nox A1.

Du kan ha en liten teipbit på katereret på hver side av nesen for å holde det godt på plass. 
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Pasientoppkobling

• Fest oksymeteret

1 –  Plasser oksymeteret å pasientens venstre 
håndledd hvis pasienten er høyrehendt eller på 
høyre håndledd hvis pasienten er venstrehendt.

2 –  Plasser proben på pekefingeren. Fingerspissen skal 
nå frem til enden av proben, men ikke forbi den.

Trykk på den grå aktiveringsknappen hvis apparatet ikke startes automatisk.

3 –  Ha teip rundt fingeren for å feste 
sensorkabelen.

1

2

3
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Pasientoppkobling

•  Kontroll av maskebehandling: masketrykk-kobling 
Pass på at du bruker en egnet registreringstype.

Nødvendig utstyr:
- Trykkslange (Art.nr 7072092) 
- Nesekateterfilter (Art.nr 1420116)
- Masketrykkport (Art.nr. 61121)

Koble trykkslangen til masken og Nox A1:
1 – Sett inn filteret i trykkinngangen på Nox A1, der du vanligvis setter inn nesekateteret.
2 – Skru hanluerlåskoblingen på trykkslangen inn i filteret.
3 – Koble hunluerlåskoblingen på slangen til trykkporten på maskeadapteren.

Oppsettbilde:

1

2

3



25

Pasientoppkobling

•  Kontroll av maskebehandling: Braebon differensialtrykksensor 

Nødvendig utstyr: 
- Differensialtrykksensorsett (Art.nr 7073482)
- 2 hydrofobe filtre for hver registrering (Art.nr 7073746)
- 2 AAA-batterier for differensialtrykksensoren

Installer differensialtrykksensoren 
Sørg for at 2 nye AAA-batterier er satt inn, og at du bruker 2 nye filtre.
1 – Koble den grønne delen på flowsensoren til utgangen på behandlingsapparatet.
2 – Koble den gjennomsiktige delen på flowsensoren til pasientslangen.
3 – Koble den røde og svarte kabelen til inngang 1 eller 2 på Nox A1.
4 –  Koble den hvite kabelen til den svarte og røde kabelen og sett den inn i luftstrøminngangen på 

differensialtrykksensoren.
5 – Sett forsterkningen på differensialtrykksensoren på  LOW. 
6 -  Slå på differensialtrykksensoren like før registreringen. Den vil stoppe automatisk etter 10 timer.

Oppsettbilde:
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Kontroller signaler
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•  Kontroller signaler med et Android-nettbrett 
Appen er tilgjengelig på Google Play. Finn den ved å søke etter Noxturnal eller ved å skanne QR-koden til høyre. 

Med Noxturnal-appen kan du: 
- Fullstendig konfigurere en registrering (også mulig via Noxturnal PC-programvaren med USB-kabelen) 
- Vise sensorstatus og utføre impedanskontroller i sanntid
- Utføre biokalibrering
- Vise direktesignaler
- Kontrollere Nox A1-statusen og -parametere (batteristatus, apparatprofil, startklokkeslett, osv.) 

Slik bruker du appen:
Slå på Nox A1 og åpne appen. Kontroller at appen er i modusen Ambulatory (endre om nødvendig appmodusen i innstillingene ). 
En liste over alle apparatene som er koblet til nettbrettet, vises.

Finn ditt apparat i listen over tilgjengelige apparater (kontroller serienummeret for å sikre at det er det riktige apparatet), og klikk på 
det for å velge det. 

Kontroller signaler

Klikk her hvis apparatet ditt ikke vises i listen.
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•  Oversikt

Kontroller signaler

Start/stopp en registrering

Lagre endringer

Koble fra Nox A1

Opprett en ny registrering

PATIENT 
Angi eller endre pasientinformasjon.

CONFIG 
Velg registreringstype og startdato og -klokkeslett for registrering.

SENSORS 
Kontroller signalkvalitet og impedans.

BIOCAL 
Utfør biokalibrering.

TRACES 
Vis direktesignaler.

DEVICE 
Vis informasjon om apparatet og registreringen.
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•  Bekreft registreringskonfigurasjonen

Kontroller signaler

Lagre endringer

I denne fanen kan du:
• Bekrefte og/eller velge registreringstypen
• Aktivere eller deaktivere avspilling av lyd
• Bekrefte eller velge Bluetooth-adresse for oksymeteret
• Angi startdatoen og -klokkeslettet for registreringen
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•  Kontroller signalimpedans

Kontroller signaler

Sensors-fanen gir en oversikt over statusen til alle sensorene. 
Fargekoden er:

 Sensor godt plassert / God impedansverdi

 Korrekt impedansverdi

 Sensor feilplassert / Dårlig impedansverdi
 
 

Merk: viser impedansverdien med dårligst ytelse av alle EEG-
elektroder. Hvis pasientoppkoblingen ikke var fullstendig fullført da Nox A1 
ble slått PÅ, må du starte en impedanskontroll som angitt nedenfor for å få 
en pålitelig verdi.
 
 

Når den globale verifiseringen er fullført, klikker du på ikonet nederst til 
venstre for å starte en impedanskontroll og visualisere impedansen for hvert 
EEG-signal.
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•  Kontroller signalimpedans

Kontroller signaler

Klikk på Start impedance check.

Vent i cirka 10 sek før impedansene vises.

Merk: EEG-signalkvaliteten er dårligere under en impedanskontroll. 
Testen avsluttes når du skifter fane, eller når du kobler fra apparatet.
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•  Kontroller signalimpedans

Kontroller signaler

Ganske bra forbindelse

Dårlig forbindelse

God forbindelse

Kabelfarge

Impedans:
0–5kΩ: God forbindelse
5–20kΩ: Ganske bra forbindelse
>20kΩ: Dårlig forbindelse
>100 kΩ: Ingen kontakt

Fest elektroden på nytt hvis impedansfargen er rød 
eller svart.
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•  Biokalibrering

Kontroller signaler

Biokalibrering er en visuell kontroll av kvaliteten på hvert respirasjons- og ExG-
signal.

Merk: Registreringen må være på for få tilgang til biokalibrering. Signaler og 
hendelser lagres i apparatet og er med i nattregistreringen.

Klikk på Start recording for å ta opp signaler og holde oversikt over 
biokalibreringshendelser.
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•  Biokalibrering

Kontroller signaler

Klikk på Score event hvis resultatet er som forventet.

Eksempel:
• Oppgave
Hold pusten i 10 sekunder.

• Forventet resultat:
Alle respirasjonsmålere flater ut.

Velg biokalibreringsprosedyre. (Du kan lage din egen prosedyre ved 
hjelp av Noxturnal-programvaren).

Endre tidsgrunnlag.

Velg signaler som skal vises.

Velg biokalibreringsoppgave
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•  Vis signaler

Kontroller signaler

Tilbakestill standardskala.

Juster automatisk signalskala.

Bruk to fingre til å zoome inn på signalene og skalaen.

Trykk to ganger på et signal for å endre høyden og skalaen.



36

•  Kontroller apparatstatus og -konfigurasjon

Kontroller signaler

Før du lukker appen, kontrollerer du all informasjon på apparatfanen, særlig:
• Apparattid
• Planlagt starttidspunkt for registrering

Klikk på  for å koble Nox A1 fra appen.
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Kontroller signaler

•  Slutt på signalkontroll

Trykk på knappen i midten for å slå på apparatet. og kontrollere at:
 - Apparattiden er riktig
 - Batterinivået er høyt nok
 - Nedtellingen stemmer overens med starttidspunktet for registreringen

Apparattid Batteriindikator

Nedtelling

Når kontrollene er fullført, kan pasienten gå hjem. De trenger ikke foreta seg noe.
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Rengjør apparater og tilbehør
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Prosedyre

Nox A1
For å desinfisere de forskjellige komponentene kan følgende rengjøringsmidler brukes:
• 70–90 % isopropanol
• Super Sani-Cloth Plus-desinfeksjonskluter
• Natriumhypokloritt fortynnet med vann i forholdet 1:500 (blekemiddel)

Rengjør disse elementene med en myk klut fuktet med et rengjøringsmiddel godkjent til bruk på sykehus som ikke 
er etsende på plast og metall. Ikke hell eller sprøyt væske på apparatet, og ikke la væske trenge inn i åpninger på 
apparatet.  Ikke senk kablene ned i væske og unngå kontakt mellom rengjøringsmiddelet og kontakter. 

Abdomen- 
kabel

EKG-/PLM-
kabel

EEG-
hodekabel

EEG-ledning
Elektrodekablene med gullskåler må rengjøres med alkoholfri såpe. Med en tannbørste kan du skrubbe skålene fri 
for pasta og andre rester. Vær forsiktig så du ikke skrubber for hardt. Det kan ødelegge gullovertrekket. 

Oksymeter 
3150

Tørk av apparatet med en myk klut fuktet med en blanding av 10 % blekemiddel / 90 % vann 
(husholdningsblekemiddel [som inneholder mindre enn 10 % natriumhypokloritt]). Ikke bruk ufortynnet blekemiddel 
eller andre rengjøringsmidler enn dem som er anbefalt her. Bruk av slike midler kan gi varig skade. 

SpO2-sensor

Koble proben løs fra pulsoksymeteret før rengjøring. Proben rengjøres ved å tørke av alle overflater som en pasient 
har vært i kontakt med, med en myk klut fuktet med et mildt vaskemiddel, isopropylalkohol eller en løsning av 10 % 
blekemiddel / 90 % vann (husholdningsblekemiddel [som inneholder mindre enn 10 % natriumhypokloritt]).
Ikke steriliser i en autoklav eller dypp sensoren i væske av noe slag. Ikke hell eller sprøyt væske på sensoren. Ikke 
bruk etsende eller grove rengjøringsmidler på sensoren. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder salmiakk. Bruk 
av slike kjemikalier kan forkorte produktets levetid. 

Rengjør apparater (registreringsapparat og oksymeter) og tilbehøret mellom hver pasient i henhold til prosedyren nedenfor.
Effortbeltene og nesekateteret er til engangsbruk og må skiftes mellom hver pasient.

Rengjør apparater og tilbehør

Bruk av andre rengjøringsmidler, særlig salmiakk, frarådes sterkt på grunn av høy risiko for at middelet vil forkorte levetiden til apparatet og 
tilbehøret. 
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Tolkning av data
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•  Last ned en registrering

Koble apparatet til datamaskinen med USB-kabelen og klikk på Download Recording.

Noxturnal starter automatisk med å laste ned og analysere data.

Nedlastings- og analysefremdriften vises. 
Prosessen tar cirka 10 minutter.

Last ned data
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•  Resultatside

Resultatsiden for registreringer er ordnet på følgende måte:

1   Pasientinformasjon

2    Søvnfaser

3    Alvorlighetsindikator

4    Oversikt over signaler 
og hendelser

5    Analysestatistikk

6    Kommandoer

Analyser data

 

21 3

6

54
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Analyser data

•  Endre pasientinformasjon

Klikk på Edit eller på pasientikonet  for å fullføre eller endre pasientinformasjon. 
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Analyser data

• Angi start og slutt av analyse

Flytt markørene som er uthevet nedenfor for å angi start og slutt av analysen. 

Registreringsstatistikk på høyre side justeres automatisk etter hver endring.
Du finner de samme markørene på hvert signalark.
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Analyser data

• Utelukk deler av registreringen 
 
Klikk og dra musen i området Periods nedenfor og velg Score Invalid Data.

Hvis du vil slette en ugyldig dataperiode, klikker du på området som er skravert i rødt og på Delete period.
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Analyser data

•  Kontroller signalkvalitet

Kontroller kvaliteten på registrerte signaler ved å holde markøren over Quality-ikonet.

Hvis signalet er dårlig, er det god grunn til å tvile på 
gyldigheten av hele registreringen.

På høyre side av siden viser “Signal quality”-
prosenten den laveste kvalitetsvurderingen fra alle 4 
signaler.

Merk at hvis problematiske områder i studien 
utelukkes, vil signalkvaliteten øke, og studien blir 
betydelig bedre.

Klikk på View Signals for å starte registrering.

SpO2-kvalitet

Signalkvalitet

Luftstrømkvalitet Abdomenkvalitet Thoraxkvalitet
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Analyser data

• Konfigurer arbeidsområdet: velg og arranger signaler

Klikk på fanen Signals & Data på høyre side av skjermen og velg signalene som skal vises.

Hvis du vil flytte signaler i arbeidsområdet, klikker du på 
dem når musen er formet som en hånd. Dra dem opp eller 
ned. 

Merk av boksene for signalene 
du vil vise.
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Analyser data

•  Konfigurer arbeidsområdet: Lag et oppsett for arbeidsområdet

Klikk på  og velg New Workspace Layout for å lage et personlig oppsett.

Det nye oppsettet for 
arbeidsområdet er nå i 
rullegardinlisten. 
Du kan laste den inn, endre 
den og lagre endringene ved 
hjelp av menyen.

Skriv inn et navn og klikk på OK.
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• Registrer hendelser

For å registrere en hendelse klikker du og holder markøren over 
interesseområdet og skriver inn den første bokstaven for hendelsen:

Hvis du vil slette eller endre en hendelse, bruker du en av metodene nedenfor: 
- Klikk på hendelsen og trykk på Delete-tasten 
- Hold inne Alt-tasten og klikk på hendelsen
- Høyreklikk på hendelsen og velg det ønskede alternativet

Hvis du vil registrere søvnfaser, klikker du på den automatisk registrerte fasen og bruker 
det numeriske tastaturet for å bekrefte eller endre den.

Analyser data

Hurtigtast Hendelse

O Obstruktiv apné

C Sentral apné

M Blandet apné

H Hypopné

D Desaturasjon

0 Våken

1 N1

2 N2

3 N3

5 REM
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• Bruk filtre og avlesningsskala

Analyser data

Signaler Høypassfilter Lavpassfilter Vanlig avlesningsskala
EEG (C3, C4, F3, F4, O1, O2, M1 og M2) 0,3 Hz 35 Hz 70 μv/cm
EOG (E1 og E2) 0,3 Hz 35 Hz 100 μv/cm
EMG (hake 1-F og 1-2, venstre/høyre bein) 10 Hz 100 Hz 100 μv/cm

EKG 0,3 Hz 70 Hz Automatisk

Høyreklikk på ExG-signalet og velg det tilhørende filteret i menyen Filter > Filter presets.

Du kan manuelt justere filterverdier i menyen Filter out frequencies below/above.
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Opprett en rapport

• Legg til skjermbilde

For å ta skjermbilde av en registrering klikker du på fanen Bookmark nederst til venstre på skjermen.
Klikk på Add bookmark, skriv inn beskrivelse av skjermbildet og klikk på OK.

Hvis du ikke vil at dette skjermbildet skal vises i rapporten, fjerner 
du merket i den tilhørende boksen eller sletter bokmerket.
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Opprett en rapport

• Skriv en tolkning og generer en rapport

Klikk på pasientikonet  og deretter på Interpretation Notes for å åpne skrivevinduet. 

Når du har skrevet tolkningen, klikker du på OK nederst til høyre for å bekrefte. 
Deretter går du til menyen Report og velger den riktige rapporten.
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Åpne en eksisterende registrering

Klikk på Library for å åpne eksisterende registreringer. 
 
Bruk feltet Search for… til å finne pasientene raskere.
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Feilsøking



Feilsøking

• For problemer som er oppført nedenfor, kontakter du din lokale ResMed-representant.

Alle impedanser er svarte

Løsning 1 Utfør en impedanstest og vent noen få sekunder

Løsning 2 Kontroller plasseringene til elektrodene M1, M2 og for referansejordelektroden på pasientens panne

Det er ikke SpO2-signal på skjermen

Løsning 1 Kontroller at BDA-nummeret er det samme som det som er på baksiden av Nonin 3150-oksymeteret.

Løsning 2 Trykk på den grå aktiveringsknappen øverst til venstre på oksymeteret i to sekunder.

Jeg kan ikke koble til Nox A1

Løsning 1 Ta av og sett inn igjen batteriet i Nox A1, og prøv igjen

EEG-signaler ser ut til å være med feil

Løsning 1 Kontroller signalimpedansen Hvis de er røde eller svarte, kontrollerer du plasseringen av elektrodene

Løsning 2 Kontroller at programvarefiltrene er på (høyreklikk på signalet > Filter > Filter presets)

Detaljer om pasienten min vises ikke i biblioteket 

Løsning 1 Høyreklikk på My Recordings og velg Check for new Recordings

Løsning 2 Høyreklikk på My Recordings og velg Rescan Location
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Hvis du opplever problemer, følger du prosedyrene nedenfor for å tilbakestille en Nox A1: 

1.  Sett USB-kabelen inn i datamaskinen.

2. Åpne batterilokket på Nox A1.

3. Trykk på og hold inne knappene i midten og til høyre samtidig.

4. Sett mini-USB-kabelen inn i apparatet.

5. Pass på at ordet Erasing vises på skjermen til Nox A1.

Feilsøking: Tilbakestill en Nox A1
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Feilsøking: Tilbakestill et Nonin 3150 WristOx2-oksymeter

Hvis Nonin 3150 WristOx2-oksymeteret ikke fungerer som det skal, anbefales det at du følger tilbakestillingsprosessen som er beskre-
vet her: 

1.  Ta ut de to batteriene og koble løs proben fra oksymeteret. 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Vent i 1 minutt og sett inn batteriene. 

3.  Trykk på og hold nede den grå aktiveringsknappen i 3 sekunder til skjermen slår seg på. 
 
 
 
 
 
 
 

4. Koble til sensoren på nytt. 
5. Apparatet er nå tilbakestilt.
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Noxturnal-verktøylinje
Knapp Beskrivelse

Åpne menyen for å legge til nye ark og tilpasse utformingen av arbeidsområdet

Opprett et nytt arbeidsområde

Åpne en registrering

Angre siste handling

Åpne egenskaper for registrering

Endre tidsintervallet for vinduet

Juster automatisk størrelsen på signalene slik at de passer inn i vinduet

Juster automatisk skalaen for hvert signal

Åpne den avanserte menyen for hvert ark

Aktiver avspilling av opptaket

Åpne menyen for registrering

Aktiver singelklikkregistrering

Vis eller skjul det øverste vinduet

Vis eller skjul det nederste vinduet

Søk etter et signal eller en hendelse

Gå tilbake til det forrige resultatet

 Gå til det neste resultatet

Åpne brukerveiledningen for Noxturnal
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Forbruksvarer og tilbehør



Forbruksvarer og tilbehør 
Pakke med forbruksvarer

7072596 Nox RIP-belter og katetersett (abdomenkabel, nesekatetre x80, RIP-belter: Sx20-Mx40-Lx20)

7072597 Nox RIP-belter og katetersett (abdomenkabel, nesekatetre x80, RIP-belter Mx80)

Nesekatetre og luftstrømsensorer

7072074 Nesekateter med filter til Nox T3 og A1 - Voksne - x40

7075340 Nesekateter med luer lock - Barn - 60 cm - x50

7072097 Nox filter til Nox T3 og A1 - x50

7072096 Nesekateter med luer lock - Voksne - x50

7073860 Termistor til Nox A1 Voksne Flergangsbruk

Belastningsbelter til engangsbruk

7072086 Nox RIP-belter til engangsbruk – x20 – Barn 

7072077 Nox RIP-belter til engangsbruk – x20 – S

7072078 Nox RIP-belter til engangsbruk – x20 – M

7072079 Nox RIP-belter til engangsbruk – x20 – L

7073504 Nox RIP-belter til engangsbruk – x14 – XL

Selvklebende elektroder til engangsbruk

631526 Snap-on-elektroder til engangsbruk Ambu BlueSensor N – 44,8 x 22 mm – EMG/PLM – x25

7075209 Snap-on-elektroder til engangsbruk Ambu BlueSensor N – 57 x 48 mm – EKG – x25

7073775 Elektroder til engangsbruk 15 mm kobling Ambu Neuroline 715 – 22 x 30 mm – EMG – x12

Pasta og krem for elektrodeplassering

7073511 NuPrep EKG & EEG grov gel – 3 tuber

7073512 Ten20 ledende EEG-pasta – 3 krukker

7073513 EC2 elektrodekrem – 10 tuber
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Forbruksvarer og tilbehør 
Kabler og SpO2-sensorer

7073514 EEG-hodekabel – Voksne

7073441 EEG 5 lednings elektrodekabel i gull

7072172 Snap-on-dobbeltledning – 100 cm – Oransje – EKG

7073438 Snap-on-dobbeltledning  – 150 cm – Grå – PLM

7073439 Snap-on-dobbeltledning  – 150 cm – Svart – PLM

7072161 Softsensor for Nonin WristOx2 – Small

7072162 Softsensor for Nonin WristOx2 – Medium

7072163 Softsensor for Nonin WristOx2 – Large

Titreringsalternativ

7073482 Differensialtrykksensor Braebon™ PT1 0580 (opp til 20 cmH2O)

7073740 Pneumo Flow Sensor

7073741 Koblingskabel for differensialtrykk til Nox T3 og A1– 2 m

7073745 Adapterkabel for differensialtrykk til Nox A1 – 30 cm

7073743 Pneumo Flow kobling (gjennomsiktig del)

7073744 Pneumo Flow adapter (grønn del)

7073746 PT1 hydrofobe filtre – x50

7072092 Gas Sampling Line - forlengelsesslange til Pneumo Flow Sensor - Female - Male - 180 cm x50

61121 Masketrykkport - x1

61124 Masketrykkport - x10

1420116  Maskeslange for masketrykkport - x1 - 60 cm

Reservedeler

7072588 Batterilokk til Nox T3 og A1

7075307 Nox klips – x2

7073323 Nonin 3150 armbånd

7072098 Nox abdomenkabel

7073972 Batterilokk til Nonin 3150

7073515 Nøkkel til batterilokk
61



62

Se brukerhåndboken for Nox A1 hvis du trenger mer informasjon.

ResMed diagnostikk support: diag.support.eu@ResMed.com

ResMed.com/NoxA1

DISTRIBUERES AV: På ResMed.com finner du de andre stedene i verden der ResMed er lokalisert. AirSense, AirCurve og S9 er varemerker og/eller registrerte varemerker som tilhører ResMed-konsernet. Nox- og SenTec-produkter distribueres av 
ResMed. Kontakt autorisert ResMed-forhandler hvis du vil ha informasjon om Nox- og SenTec-apparatene. Produktenes tilgjengelighet kan variere fra en region til en annen. Spesifikasjoner kan endres uten varsel.  
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