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Nox T3s 
Polygraf med søvnfaseindikator
Med BodySleep-analyse som gir bedre AHI nøyaktighet



Svært nøyaktig søvnfaseindikator med  
Nox BodySleep2

Nox BodySleep krever ikke tradisjonelle EEG-, EOG- og EMG-signaler som vanligvis brukes 
til å registrere endringer i hjernens tilstand under søvnfaser. I stedet tolker algoritmen de 
fysiologiske endringene som faller sammen med endringer i hjernen, målt med Nox RIP-
teknologi og aktigrafi.

Hvordan fungerer det? 

Nox BodySleep kan skjelne mellom NREM-søvn, REM-
søvn og våkenhet ved hjelp av Nox RIP-beltet, som er 
ekstremt følsomt for respirasjonsbevegelser. Takket være NOX 
RIP-beltet kan man oppdage endringer i hjernens tilstand som 
påvirker respirasjonsfunksjonen, og gjenkjenne søvnfasen på 
grunnlag av fysiologiske målinger.

Under NREM-søvn er det autonome systemet temmelig 
stabilt og respirasjonsmusklene aktive. Følgelig registreres 
stabil respirasjonsfunksjon som «synkron» mellom de to 
NOX RIP-beltene, hvorav det ene er festet til abdomen og det 
andre til brystet. Endring i NOX RIP-flowsignal og estimert 
toraksvolum kan også brukes til å bestemme hjernerelaterte 
respirasjonsendringer.

Under hjernens overgang til REM-søvn oppstår en reduksjon av 
skjelettmuskeltonus og en økt variasjon i respirasjonsfrekvensen, 
som kan måles med de to NOX RIP-beltene. På grunn av 
bevart diafragmatisk aktivitet kan den relative «asynkronien» 
mellom den aktive abdomen med trang til å puste og det 
inaktive brystet oppdages.

For til slutt å skjelne mellom REM-søvn og våkenhet sørger 
akselerometridataene i kombinasjon med NOX RIP-beltemålinger 
for en mer nøyaktig prediksjon av disse to distinkte 
hjernetilstandene.

Nox BodySleep-funksjonalitet: Søvnparametere
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Effektiv søvn 
78,2 %

Søvnens totale varighet (REM-, 
NREM-søvn og våkenhet)

Prosentandel søvn ansett som 
effektiv (REM- og NREM-søvn) i 

løpet av en hel natt

1 Beregner stadier med REM-søvn, 
NREM-søvn og våkenhet.

2
Er basert på opplysninger som er 
hentet fra Nox RIP-belter i Nox A1 
PSG-studiene.

3
Gir en mer effektiv 
analyse av søvnrelaterte 
respirasjonsforstyrrelser for nøyaktig 
diagnostikk.



Hvorfor bruke Nox T3s? 

Brukervennlighet

Takket være det responsive 
brukergrensesnittet og den oppdaterte 
designen er Nox T3s enkelt å koble 
opp og administrere ved søvntesting i 
hjemmet.

Forbedret brukervennlighet betyr 
at pasienter selv kan stå for 
oppkoblingen og raskt sette seg inn i 
apparatets forskjellige funksjoner, noe 
som reduserer tiden som går med til 
opplæring.

Medisinsk nøyaktighet

Nox T3s registrerer signaler med 
høy kvalitet, for eksempel nøyaktig 
kalkulerte flowsignaler, basert på 
kalibrert RIP-teknologi (respiratorisk 
induktanspletysmografi)1 og bedre 
snorkesignaler gjennom en digital 
mikrofon som gir nøyaktig registrering 
og pålitelige diagnoser.

For å bedre resultatet og øke verdien av 
hver enkelt søvntest i hjemmet tilbyr Nox 
en avansert funksjon, Nox BodySleep, 
basert på registrering av stadiene REM-
søvn, NREM-søvn og våkenhet. 

Effektivitet

Nox T3s er utstyrt med den nyeste 
Bluetooth 5.0 Low Energy-teknologien 
som gir en mer stabil tilkobling takket 
være det lavere strømforbruket.

Bedre pålitelighet med USB-C-tilkobling 
gir bedre nedlastingshastighet og 
effektivitet. Nox T3s’ RIP-teknologi 
med høy oppløsning er kombinert 
med programvaren Noxturnal for å gi 
flowsignaler av bedre kvalitet for mer 
effektiv diagnostikk.



Noxturnal er blitt modernisert med et grensesnitt designet for å bedre tilpasse seg den  
enkelte leges spesifikke behov og åpne for enda mer effektiv administrasjon av 
pasientdata.

Effektiv administrasjon av pasientdata med 
Noxturnal 6

I tillegg til funksjonene som gjør Noxturnal-
programvaren kraftfull og brukervennlig – som 
manuell vurdering, tilpassede rapporter og 
dataeksport – tilbyr programvareoppdateringer 
bedre intuitivitet og en rekke avanserte funksjoner: 

•  NOX BodySleep-analyse som gir bedre AHI-
nøyaktighet2. 

•  PLM-analyse som er oppdatert for mer presis 
diagnostikk2. 

•  Oversikt over registreringsresultater som er 
utviklet for å effektivisere arbeidsflyten. 

•  Beregninger av rapportparametere som 
gir legen mer dyptgående data og fleksibilitet i 
tilpasningen av rapporter.

Oppsettet kan 
tilpasses og 

inneholder de 
essensielle 

signalene for å 
stille nøyaktige 

diagnoser

Visualisering av 
søvnstadiene 

(REM-, NREM-
søvn og 

våkenhet) 
gjennom en hel 

natt

Søvntid og distribusjon



Forbedret design for hygiene

Klips   

Designet med plastklips 
som er enklere å 
vedlikeholde og mer 
holdbare. I tillegg er 
hempene på toppen 
av Nox T3s større, noe 
som gjør dem enkle å 
rengjøre med klut.

  Bæreveske

Nox T3s kan enkelt transporteres og 
oppbevares i en ny bæreveske som er 
designet med tanke på enklere rengjøring 
og hygieneprosesser. Den innvendige 
skilleveggen hindrer forbruksvarer i å 
forurense hele bærevesken.

  Nesekateter og filter

Nox-nesekateteret er kun beregnet for bruk på én pasient og har et 
innebygd hydrofobt filter (0,45 μm filtreringskapasitet) som beskytter mot 
fuktighet.

  Nox RIP-belter

Nox RIP-belter er utviklet for å sikre nøyaktig deteksjon av 
respirasjonssignaler. Beltene er kun beregnet for bruk på én pasient og 
er ment å skulle bæres utenpå klesplagg som en T-skjorte eller pyjamas. De 
skal således ikke være i kontakt med pasientens hud. Som en ytterligere 
hygienesikkerhet kan Nox RIP-belter avgi et kalkulert flowsignal og du 
kan dermed velge å ikke bruke nesekateteret.
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Spesifikasjoner

Apparat
Signalspesifikasjoner

Tilgjengelige signaler 

Toraks- og abdomen-RIP, flow fra nesekateter/masketrykk, snorkesignal, lyd- og snorke-kanal, 
2 bipolare kanaler (ThermoCouple eller PLM eller EKG eller EMG eller EEG), posisjon, aktivitet, 
lys, SpO2, puls, pletysmografi

Bipolare kanaler 
Berøringssikker 1 mm nøkkelhullkontakt, ± 1024 mV p-p inngangsverdiområde AC,  
<3 μVrms støy 

Flow-/trykksignal 
± 100 cmH2O inngangsverdiområde for trykk, DC–80 Hz, 200 Hz prøvetakingsfrekvens,  
< 1 mmH2O støy

Aktivitets-/posisjonssignaler Intern 3 akse, ± 2 g 

Mikrofon Intern 3,5 kHz båndbredde, 8000 Hz prøvetakingsfrekvens, 24-biters ADC

Trådløst grensesnitt Bluetooth® V 5.0 trådløst grensesnitt med lavt strømforbruk for eksterne enheter

Ytelsesspesifikasjoner:

Lagringskapasitet 4 GB

Registreringstid 24 timer med 1 x AA-batteri (litiumbatteri)

PC-kommunikasjon USB 2.0 med høy hastighet 

Fysiske spesifikasjoner

Strømkilde Ett 1,5 V AA-batteri under opptak; verts-PC USB under lasting av data

Batteritype Alkalisk primærbatteri, litium primærbatteri, ladbart nikkelmetallhydrid (NiMH)

Batterideksel Manipulasjonssikkert og låst

Apparatets mål 68 mm B x 62 mm H x 26 mm D 

Vekt 65 g ± 5 uten batteri 

Skjerm Type OLED – mål 19 x 35 mm oppløsning 128 x 64 punkter

USB 2.0-tilkobling USB-C

Programvare
Minstekrav til PC:
Operativsystem Windows® 8 og høyere 

Prosessor X64-basert Intel eller AMD, 1,7 GHz eller raskere 

Minne 2 GB RAM, 4 GB ledig diskplass 

Oppløsning 1024 x 768 eller høyere

Vennligst se brukerveiledningen for relevant informasjon relatert til advarsler og forholdsregler 
som må tas hensyn til før og under bruken av produktet.


