
Bestillingsinformasjon 
Produkt- og tilbehørskoder

ApneaLink Air basissett ApneaLink Air opptaksapparat 
 Installasjons-CD for programvare 
 USB-kabel for nedlasting 
 1 belte (til flergangsbruk) 
 3 nesekatetre 
 Veske 
 2 AAA-batterier 22364

Sensor for respiratoriske anstrengelser 22321

Oksymetrisett 1 XPOD LP oksygenmåler 
 1 XPOD LP oksygenmålerklemme 
 3 NONIN 7000A oksymetrisensorer  
 til engangsbruk 22380

Oksymetrisett med gjenbrukbar  XPOD LP oksygenmåler 
myk sensor XPOD LP oksygenmålerklemme 
  NONIN myk sensor til oksygenmåler 

(8000SM) (til flergangsbruk) 22370

Komponenter til oksygenmåler XPOD LP oksygenmåler 22374

 XPOD LP oksygenmålerklemme 22371

 NONIN 7000A oksymetrisensorer  
 til engangsbruk – pakke med 24 22338

 NONIN myk sensor til oksygenmåler  
 (til flergangsbruk) (8000SS) – Liten 70567

 NONIN myk sensor til oksygenmåler  
 (til flergangsbruk) (8000SM) – Middels 70568

 NONIN myk sensor til oksygenmåler  
 (til flergangsbruk) (8000SL) – Stor  70413

  NONIN fingerklemmesensor til 
oksygenmåler (til flergangsbruk) –  
8000AA (1 m) 707543

Nesekatetre Nesekatetre – pakke med 25  70388

Annet tilleggsutstyr Belte til ApneaLink Air  629052

 Veske til ApneaLink Air  22373

 USB-kabel  22375

 
Tekniske spesifikasjoner 

Opptaksapparat Forbedret maskinvare 
 EasySense sensor for respiratoriske  
 anstrengelser 
 Støtter oksymetri 
 Lysindikatorer 
 - Indikator for luftveisflow 
 - Indikator for tilkobling av  
   anstrengelsessensor 
 - Indikator for tilkobling av oksymeter 
 - Indikator for fullført test

Signalopptak Luftveisflow 
 Respiratorisk anstrengelse 
 Snorking 
 Oksygenmetning i blodet 
 Puls 
 Batterispenning

Nedlastingsprogram PC-nedlasting

Internt batteri 2 alkaliske AAA-batterier

Internt minne Opptaksperiode: 48 timer 
 Intern klokke

Mål Opptaker: 62 x 102 x 30 mm  
 Pulsoksymeter: 53 x 20 x 15 mm  
 Vekt, opptaker: 66 g

Hvis du vil ha mer informasjon om ResMeds ApneaLink Air, kan du gå til resmed.com

ApneaLink Air
Home Sleep Testing Device
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Enkel søvnscreening/-diagnostisering 
hjemme
Med ResMeds nye ApneaLink Air får helsepersonell  
et bærbart og brukervennlig apparat for søvnscreening/ 
diagnostisering hjemme for pasienter med søvnrelaterte  
respirasjonslidelser.

Når ApneaLink Air brukes sammen med AirView™, foregår  
screeningen/diagnostiseringen på en sikret server.  
Det bidrar til å forenkle arbeidsflyten, samtidig som det  
gjør det enklere å samarbeide på tvers av ulike steder  
og ulike kliniske brukere.

ApneaLink Air
Home Sleep Testing Device

ResMed.com
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ApneaLink Air med AirView –  
en komplett løsning som gjør at du 
kan forbedre pasientbehandlingen

Pasienttesting Lege som gjennomgår Tolkning 

ApneaLink Air-apparatet for søvnscreening/-diagnostisering hjemme har fått ny og flott design. Du får den samme ytelsen og 
påliteligheten som med våre velkjente ApneaLink-produkter – i et mer kompakt, lett og brukervennlig apparat. Det kan ta opp så 
mange som fem kanaler med informasjon (flow, snorking, oksygenmetning, puls og respiratorisk anstrengelse).
Det har aldri vært enklere for pasientene å sette opp og bruke ApneaLink Air hjemme. Med nye lysindikatorer som gir 
umiddelbar tilbakemelding på oppkoplingen av apparatet og opptaksstatusen, er det enkelt å få til søvnscreening/diagnostisering 
over natten.

Nyskapende design med forbedret estetikk og 
brukervennlighet
•  Gode signalindikatorer som gir umiddelbar tilbakemelding på installasjonen av apparatet, sammen med opptaksstatus, for å 

bidra til å oppnå en vellykket søvnstudie.

• Ettrykksbetjening med ny og intuitiv start-/stoppknapp.

•  Lys som gir pasientene en umiddelbar visuell indikasjon på hvor lenge det er igjen av studien.

• Lengre opptakstid og lagringskapasitet på opptil 48 timer.

Direkte nettbasert tilgang til pasientens screening-/
diagnostiseringsinformasjon på en sikret server.
ApneaLink Air fungerer sammen med den sikrede serverbaserte AirView-løsningen for pasientadministrasjon og gjør 
dermed ResMeds behandlingsløsninger enda mer sammenhengende. AirView bidrar til å eliminere flaskehalser og forenkle 
arbeidsflyten fra den første screeningen/diagnostiseringen til behandling.
Testresultater fra ApneaLink Air-apparatet lagres i en sikret database på den sikrede serveren, noe som gir organisasjonen din 
tilgang døgnet rundt hvor som helst så lenge du har internettilgang. 

Intuitivt instrumentbord for  
screening/diagnostisering
•  Enkel oversikt over dagen med et øyeblikksbilde over statusen  

til alle pasienter som gjennomgår screening/diagnostisering.

•  Få umiddelbar innsikt i pasientenes resultat i screenings-/ 
diagnostiseringsprosessen.

•  Program for søvnscreening/-diagnostisering hjemme  
optimalisert med en enkel screening/diagnostiseringsprosess  
i 3 trinn.
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Gjennomgå søvnstudier utført hjemme hos 
pasienten, på en effektiv måte med oversikt over 

respirasjonshendelser og oksygenmetning for hele 
natten

3-minutters detaljert visning for manuell kommentering 
av respirasjonshendelser etter den første automatiske 

analysen.

Fargekodet AHI- eller risikoindikasjonsgraf

Rapport gir følgende klinisk informasjon: 
• apné-hypopné-indeks (AHI)
• risikoindikasjon
• apnéindeks (UAI, OAI*, CAI*, MAI*)
• hypopnéindeks
• flowbegrensning med/uten snorking

• snorking
• oksygendesaturasjonsindeks**
• Cheyne-Stokes'-analysator
*Når belte for respiratoriske anstrengelser brukes
**Når oksygenmåler brukes

1  Det finnes flere valideringsstudier av ApneaLink-
analysealgoritmen. Ta kontakt med ResMed for  
mer informasjon.

Avanserte analyse- og rapporteringsfunksjoner
•  Pålitelig automatisk analyse som oppfyller de  

kliniske AASM-retningslinjene1, med  
registrering av sannsynlighet for Cheyne- 
Stokes’ respirasjon og differensiering mellom  
obstruktive og sentrale apneer (når belte for  
respiratoriske anstrengelser brukes).

•  Analyseparametere som kan tilpasses  
(valg mellom tre AASM-retningslinjer for  
automatisk skåring (2007, 2012 og Classic).

•  Enkel visualisering av resultater med effektive  
fargekodede ensidesrapporter som er enkle  
å tolke.

•  Sikret elektronisk signatur.

•  Detaljert visning av signaler med mulighet  
for manuell skåring i nettleseren som støttes.
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