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Monitor zápalu dýchacích ciest NIOX VERO® 

Používateľská príručka



Zapamätajte si

Je dôležité dodržiavať nasledujúce určené podmienky:

• Teplota prostredia: +10 °C až +35 °C 

• Vlhkosť: 20 % až 80 % relatívna vlhkosť (bez kondenzácie)

• Mobilné a bezdrôtové telefóny a spotrebiče vytvárajúce výpary môžu 

rušiť prístroj, a preto by sa nemali nachádzať v jeho blízkosti. Takéto 

rušenie môže zabraňovať meraniu.

• Vydychovaný vzduch obsahuje vodnú paru, ktorá sa môže v 

prístroji zrážať. Pri častom používaní v priebehu krátkej doby 

hrozí riziko zrážania vody v prístroji NIOX VERO®. 

Bežne platí, že pri nepretržitom používaní je možné vykonať 

pomocou prístroja NIOX VERO® maximálne 10 výdychov za hodinu. 

Možno však vykonať 20 výdychov za hodinu v prípade, ak potom 

bude prístroj pred ďalšími výdychmi nečinný minimálne 30 minút. 

Výdychy zahŕňajú úspešné aj neúspešné merania. 

• Zabráňte rozliatu vody alebo iných tekutín na prístroj alebo senzor.

• Na prenášanie a uskladnenie prístroja NIOX VERO® vždy používajte 

uzavretú schránku alebo uzavreté puzdro (odporúčané puzdro 

NIOX VERO®).

• Po vložení nového senzora odporúčame, aby ste zapli prístroj, 

počkali tri hodiny a až potom začali meranie.

• Prevádzková životnosť prístroja NIOX VERO®: Maximálne 5 rokov 

používania alebo 15 000 meraní alebo do dátumu exspirácie 

uvedeného na prístroji (podľa toho, čo nastane skôr).

5 rokmi používania sa rozumie používanie od prvého merania NO 

pomocou tohto prístroja.

• Prevádzková životnosť senzora NIOX VERO®: Maximálne 12 

mesiacov po odbalení a vložení do prístroja NIOX VERO® alebo do 

dátumu exspirácie uvedeného na snímači (podľa toho, čo nastane 

skôr).

VAROVANIE

Používanie látok obsahujúcich alkohol v blízkosti prístroja 

NIOX VERO® môže spôsobiť nesprávne výsledky merania.

NEČISTITE prístroj ani rukoväť pomocou alkoholu ani žiadneho 

dezinfekčného obrúsku ani spreja obsahujúceho alkohol!

Nepoužívajte na prístroji ani v blízkosti prístroja NIOX VERO® látky 

obsahujúce alkohol. To zahŕňa akékoľvek čistiace prostriedky 

používané na čistenie objektu alebo iného vybavenia v danej 

oblasti, ako aj dezinfekčné obrúsky alebo spreje používané na 

dezinfekciu pacientov.

UPOZORNENIE!: Nepoužívajte prístroj NIOX VERO® v blízkosti miest,

na ktorých sa používajú prchavé látky, napríklad organické kvapaliny ale-

bo dezinfekčné prostriedky. Mimoriadnu pozornosť treba venovať ae-

rosólom a dezinfekčným kúpeľom v otvorených nádobách alebo

ultrazvukových kúpeľoch.
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1 Dôležité informácie

1.1 Pred použitím monitora zápalu dýchacích ciest 
NIOX VERO®

Prístroj NIOX VERO® smú používať výhradne vyškolení zdravotnícki pracov-
níci podľa pokynov uvedených v tejto príručke. Potrebné znalosti možno zís-
kať len dôkladným prečítaním tejto príručky. Prečítajte si celý návod na

používanie a dbajte, aby ste plne porozumeli bezpečnostným informáciám.

1.2 O tejto príručke
Používateľská príručka NIOX VERO® – slovensky 000193, verzia 09, august

2020, pre prístroje s verziou softvéru 1D2x-xxxx a 1E2x-xxxx. 

Pokyny týkajúce sa postupu zobrazenia čísla verzie softvéru nainštalovaného

v prístroji nájdete na strane 18. 

Informácie v tomto dokumente podliehajú zmenám. Dodatky poskytne spo-

ločnosť Circassia po ich vydaní.

V tejto používateľskej príručke sú uvedené pokyny týkajúce sa ovládania prí-

stroja NIOX VERO®. Obsahuje číslované postupné pokyny sprevádzané zo-

brazeniami displeja a obrázkami. Jednotlivé voľby v rámci krokov sú uvedené

odrážkami.

1.3 Súlad s požiadavkami
Prístroj NIOX VERO® je označený značkou CE podľa európskej smernice 

98/79/ES o diagnostických pomôckach in vitro. Prístroj NIOX VERO® vyhovu-

je smernici RoHS.

NIOX Panel je označený značkou CE podľa smernice 98/79/ES o 

diagnostických pomôckach in vitro.

1.4 Zodpovedný výrobca a kontaktné údaje 
Poštová adresa:

Circassia AB, P.O. Box 3006

SE-750 03 Uppsala, Švédsko

Adresa pre návštevy:

Hansellisgatan 13

SE-754 50 Uppsala, Švédsko

www.circassia.com 

www.niox.com

1.5 Varovania
• Nepoužívajte na prístroji ani v blízkosti prístroja NIOX VERO® látky 

obsahujúce alkohol. To zahŕňa akékoľvek čistiace prostriedky 

používané na čistenie objektu alebo iného vybavenia v danej oblasti, 

ako aj dezinfekčné obrúsky alebo spreje používané na dezinfekciu 

pacientov.

• Prístroj NIOX VERO® smú používať výhradne vyškolení zdravotnícki 

pracovníci. 

Symbol Význam

VAROVANIE Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá 
môže vyústiť do fyzického poškodenia alebo 
zranenia.

UPOZORNENIE Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, pri ktorej 
sa môže poškodiť výrobok alebo systém, dôjsť 
k strate údajov alebo poškodeniu hospodárskych 
záujmov vašej spoločnosti.

Poznámka Upozorňuje čitateľa na dôležité informácie týkajúce 
sa správneho používania výrobku, očakávaní 
používateľa, výskytu chýb a opatrení súvisiacich 
s týmito úkonmi.
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• Prístroj NIOX VERO® používajte podľa pokynov uvedených v tejto 

príručke. Ak sa so zariadením nezaobchádza podľa tejto príručky, 

spoločnosť Circassia nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodené 

zariadenie ani nesprávne výsledky.

• Pri výbere príslušenstva pre výrobok NIOX VERO® majte na pamäti, že 

príslušenstvo neodporučené spoločnosťou Circassia môže spôsobiť 

stratu výkonu, poškodenie výrobku NIOX VERO® požiar, úraz 

elektrickým prúdom, zranenie alebo poškodenie ďalšieho majetku. 

Záruka na výrobok nekryje zlyhanie ani poškodenie výrobku spôsobené 

použitím neschváleného príslušenstva. Spoločnosť Circassia nepreberá 

žiadnu zodpovednosť za vzniknuté zdravotné a bezpečnostné problémy 

ani iné problémy spôsobené používaním príslušenstva, ktoré 

neschválila spoločnosť Circassia.

• Prístroj NIOX VERO® by ste nemali používať v blízkosti iných 

elektronických zariadení ani by ste ho na ne nemali ukladať. 

• Používajte výhradne dodaný napájací zdroj. Pri odpájaní prístroja 

NIOX VERO® vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky.

• Používajte výhradne dýchací nástavec dodaný spoločnosťou Circassia.

• Nie sú povolené žiadne úpravy prístroja NIOX VERO®, nástavca ani 

senzora.

• Dbajte na to, aby prístroj nespadol a aby nebol vystavený silným 

nárazom.

• Nepoužívajte poškodený prístroj NIOX VERO® ani poškodené súčasti.

• Chráňte prístroj a senzor pred vodou. Dbajte na to, aby sa na prístroj 

alebo senzor nevyliala žiadna tekutina a aby naň ani nekvapkala.

• Nezohrievajte prístroj ani senzor a ani ich nehádžte do ohňa. Pozrite si 

časť Likvidácia prístroja a príslušenstva na strane 32.

• Prístroj NIOX VERO® a čistič NO v dýchacom nástavci obsahujú 

manganistan draselný. Použité prístroje alebo prístroje po lehote 

exspirácie sa musia likvidovať ako nebezpečný odpad v súlade 

s miestnymi nariadeniami upravujúcimi likvidáciu odpadu.

• Dýchací nástavec sa nesmie používať po uplynutí dátumu exspirácie.

• Filtre pacienta sa musia použiť okamžite po otvorení.

• Senzor NIOX VERO® obsahuje chemické látky, ktoré môžu byť v prípade 

prehltnutia škodlivé.

• Pri otváraní puzdra senzora buďte opatrní. Vnútro otvoru môže mať 

ostré hrany.

• Nedotýkajte sa membrány senzora ani ju nečistite.

• Po vložení nového senzora odporúčame, aby ste zapli prístroj, počkali tri 

hodiny a až potom začali meranie.

• Dbajte na to, aby ste používali správny režim, inak môžu byť namerané 

výsledky FeNO nesprávné.

• Filtre pacientov sú určené len na jedno použitie. Pre každého pacienta 

vždy použite nový filter. Opätovné použitie viacerými pacientmi môže 

zvýšiť riziko krížovej kontaminácie alebo infekcie. Ten istý filter môže byť 

použitý jedným pacientom viackrát v rámci jedného výkonu.

• Nepoužívajte prístroj NIOX VERO® v blízkosti miest, na ktorých sa 

používajú prchavé látky, napríklad organické kvapaliny alebo 

dezinfekčné prostriedky. Mimoriadnu pozornosť treba venovať 

aerosólom a dezinfekčným kúpeľom v otvorených nádobách alebo 

ultrazvukovým kúpeľom. Nepoužívajte prístroj v blízkosti výbušných 

anestetík, výparov alebo kvapalín.

1.6 Plánované používanie 
NIOX VERO® meria oxid dusnatý v ľudskom dychu (frakčný vydychovaný

oxid dusnatý, FeNO) a nazálny oxid dusnatý (nNO) v nasávanom vzduchu z

nosnej dutiny.

FeNO

Množstvo FeNO sa zvyšuje pri niektorých zápaloch dýchacích ciest, naprí-

klad pri astme, a znižuje sa v reakcii na protizápalovú liečbu. Merania FeNO

prístrojom NIOX VERO sú kvantitatívne, neinvazívne, jednoduché a bezpeč-
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né a mali by sa používať v rámci bežného hodnotenia a monitorovania pacien-

tov s týmito ťažkosťami. Prístroj NIOX VERO je vhodný k meraniu FeNO

pacientov vo veku od štyroch rokov vyššie.

Vzhľadom k tomu, že meranie vyžaduje spoluprácu pacienta, niektoré deti

mladšie ako sedem rokov môžu vyžadovať ďalšiu prípravu a povzbudzovanie.

Prístroj NIOX VERO sa musí používať podľa pokynov v užívateľskej príručke

k prístroju NIOX VERO.

• UPOZORNENIE! Prístroj NIOX VERO na meranie FeNO možno používať 

s dvomi rôznymi dĺžkami vydychovania: 10 sekúnd a 6 sekúnd. 

Uprednostňuje sa režim desaťsekundového testu. V prípade detí, ktoré 

nie sú schopné previesť desaťsekundový test, je alternatívou 

šesťsekundový test. Pre pacientov starších ako desať rokov by sa mal 

šesťsekundový test používať s istou obozretnosťou. Nemal by sa používať 

pre dospelých pacientov. Nesprávne použitie režimu 6s výdychu by 

mohlo mať za následok nepravdivé nízke hodnoty FeNO, čo by mohlo 

viesť k nesprávnym klinickým rozhodnutiam.

nNO

Bolo preukázané, že pacienti s primárnou ciliárnou dyskinézou (PCD) majú

znížené hodnoty nazálneho oxidu dusnatého a meranie nNO môže byť pomo-

cou pri identifikácii prípadov PCD podľa pokynov ERS1.

Meranie nNO prístrojom NIOX VERO v režime nazálneho merania je neinva-

zívne, jednoduché, bezpečné a opakovateľné pre pacientov vo veku od päť ro-

kov vyššie, ak sa prevádza podľa užívateľskej príručky v režime nazálneho

merania prístrojom NIOX VERO. Prípady podozrenia na PCD po vyšetrení s

nNO by sa mali overiť podľa publikovaných odporúčaní pre diagnostiku a lieč-

bu PCD.

1. Lucas JS, Barbato A, Collins SA, et al. European Respiratory Society guidelines for

the diagnosis of primary ciliary dyskinesia [Pokyny Európskej respiračnej spoločnosti

pre diagnostikovanie primárnej ciliárnej dyskinézie]. Eur Respir J 2017; 49: 1601090

2 Opis výrobku

2.1 Časti a príslušenstvo prístroja NIOX VERO®

(A) dýchací nástavec a kryt nástavca, (B) senzor (dodáva sa samostatne), 

(C) prístroj (so stojanom), (D) nabíjateľná batéria, (E) pamäťové zariadenie

USB so softvérom NIOX® Panel, (F) kábel USB, (G) napájací adaptér

a napájací kábel, (H) filter pacienta (dodáva sa samostatne)

Poznámka: Používajte výhradne časti prístroja a príslušenstvo dodané 

spoločnosťou Circassia.
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2.2 Prístroj

(H) hlavný vypínač (ON/OFF – VYP./ZAP.), (I) konektor napájacieho 

adaptéra, (J) konektor USB

(K) indikátor batérie – svieti, keď sa batéria nabíja, (L) stavový indikátor – 

bliká v pohotovostnom režime/režime spánku, (M) dotykový displej

(N) držiak dýchacieho nástavca, (O) otvor na dýchací nástavec
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3 Inštalácia a nastavenie 
Opatrne otvorte balenie. Pred inštaláciou skontrolujte, či balenie obsahuje

všetky súčasti (pozrite na strane 5). Na otvorenie krytu priestoru na senzor

a batériu a ich vloženie je potrebný skrutkovač. Z displeja odoberte plastovú

fóliu.

1. Opatrne položte prístroj na rovný čistý povrch tak, aby displej smeroval 

nadol, odskrutkujte a odoberte kryt spodného priestoru. Na boku krytu sa 

nachádza výstupok, ktorý umožňuje lepšie uchytenie pri otváraní.

2. Otvorte púzdro senzora.

VAROVANIE! Púzdro senzora otvárajte opatrne. Vnútro otvoru môže mať 

ostré hrany.

3. Otvorte balenie senzora.

VAROVANIE! Nedotýkajte sa membrány senzora ani ju nečistite.

UPOZORNENIE! Senzor sa smie uchovávať výhradne v pôvodnom 

neotvorenom balení alebo vložený v prístroji NIOX VERO®.

4. Vložte senzor a otočte západku v smere hodinových ručičiek, aby 
zaskočila.

5. Otvorte balenie batérie.
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Poznámka: Používajte výhradne správny typ nabíjateľnej batérie dodávanej 

spoločnosťou Circassia. 

(Typ č. BJ-G510039AA, č. položky 12-1150)

6. Vložte nabíjaciu batériu a založte kryt. Skrutkovačom zaskrutkujte 
skrutky.

7. Uchopte trubičku dýchacieho nástavca a jej koniec pomaly zatláčajte do 
otvoru na dýchací nástavec, pokým nebude symbol trojuholníka 
v prístroji. 
Dýchací nástavec a filter pacienta sú aplikované súčasti typu B.

Poznámka: Používajte výhradne dýchací nástavec dodaný spoločnosťou 

Circassia. Č. položky 12-1010

Poznámka: Dbajte, aby ste trubičku neohli.

Poznámka: Pri správnom zasunutí trubičky symbol trojuholníka nevidieť.
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8. Pripojte napájací adaptér k prístroju a napájaciu šnúru do sieťovej 
zásuvky. Pri inštalácii zariadenia použite elektrickú zásuvku s ľahko 
prístupným vypínačom alebo zapojte sieťovú šnúru do ľahko prístupnej 
elektrickej zásuvky v blízkosti prístroja. Ak sa počas používania prístroja 
vyskytne porucha, vypnite napájanie vypnutím vypínača na elektrickej 
zásuvke alebo vytiahnite sieťovú šnúru z elektrickej zásuvky.

Poznámka: Používajte výhradne napájací adaptér dodaný spoločnosťou 

Circassia spolu s prístrojom. Č. položky 12-1120. 

9. Odklopte stojan a položte prístroj.

10. Zapnite prístroj posunutím hlavného vypínača (ON/OFF) do polohy ON 
(ZAPNUTÉ) a ponechajte ho, aby sa spustil a vykonal vnútornú kontrolu 
a meracie procesy.

UPOZORNENIE! Po vložení nového senzora odporúčame, aby ste zapli 

prístroj, počkali tri hodiny a až potom začali meranie. 

11. Po dokončení vnútornej kontroly sa zobrazí hlavná ponuka.

12. Stlačte tlačidlo Nastavenia v hlavnej ponuke. 

13. Stlačte Čas a dátum. 
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Otvorí sa zobrazenie nastavenia Čas a dátum.

14. Vyberte formát dátumu a času 12h (USA) alebo 
24h (ISO). 

15. Nastavenie času začnite stlačením tlačidla hodín. 
Farba číslice sa zmení na modrú. Tlačidlami 
zvýšenia alebo zníženia zmeňte hodnotu na 
aktuálnu hodinu. Rovnaký postup zopakujte aj 
v prípade minút, roka, mesiaca a dňa.

16. Stlačením OK  potvrdíte zmeny a vrátite sa do hlavnej ponuky.

Stlačením tlačidla Zrušiť zavriete zobrazenie bez uloženia zmien.

17. Stlačte tlačidlo Nastavenia v hlavnej ponuke. 

18. Stlačte tlačidlo Dýchací nástavec. Otvorí sa zobrazenie Dýchací 
nástavec.

19. Stlačte tlačidlo Resetovať dýchací nástavec. Otvorí sa 
zobrazenie informácií o dýchacom nástavci, ktoré potvrdzuje 
zasunutie dýchacieho nástavca. 

20. Stlačením tlačidla OK potvrďte zasunutie nového dýchacieho 
nástavca. Tým sa nastaví počet zostávajúcich meraní na 1000 
a dátum exspirácie jeden rok od aktuálneho dátumu. 
Stlačením tlačidla Návrat sa vrátite na zobrazenie Nastavenia 
bez uloženia zmeny. 

4 Používateľské rozhranie

4.1 Hlavné zobrazenie a zobrazenie nastavenia
V tejto časti je opísané hlavné zobrazenie, zobrazenie nastavení, ponuky
a symboly. Tlačidlá a symboly sú podrobnejšie opísané na strane 35. 

4.2 Hlavné zobrazenie

(A) stavový riadok, (B) názorná ukážka, (C) identifikátor pacienta, 
(D) Merací mód 10s/6s (zobrazený iba v prípade, že je opcia 6s aktivovaná 
v menu, viac na strane 19, (E) tlačidlo spustenia merania
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4.2.1 Hlavná ponuka

(a) Merací mód, (b) ukážka, (c) položka identifikácie pacienta, (d) nastavenia

4.2.2 Stavový riadok

(e) stav batérie, (f) funkcia Bluetooth zapnutá (na tomto mieste môže byť 
zobrazené aj pripojenie USB ), (g) lehota dýchacieho nástavca vypršala 
alebo čoskoro vyprší – blikajúci symbol, (h) lehota prístroja vypršala alebo 
čoskoro vyprší – blikajúci symbol, (i) vypnutý zvuk, (j) stav senzora a počet 
zostávajúcich meraní, (k) teplota mimo určeného rozsahu, (l) vlhkosť mimo 
určeného rozsahu, (m) čas

4.3 Zobrazenie Nastavenia

(A) konfigurácia režimov – pozrite na strane 19, (B) nastavenia hlasitosti – 
pozrite na strane 17, (C) denník výstrah – pozrite na strane 18, 
(D) informácie o prístroji a senzore – pozrite na strane 18, (E) nastavenia 
dátumu a času – pozrite na strane 17, (F) denník meraní – pozrite na 
strane 17, (G) meranie prostredia – pozrite na strane 16, (H) stav 
a nastavenia dýchacieho nástavca – pozrite na strane 29, (I) návrat na 
hlavné zobrazenie
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5 Používanie prístroja NIOX VERO®

5.1 Zapnutie prístroja z úsporného režimu
Ak je prístroj NIOX VERO® v úspornom režime alebo režime spánku, aktivu-

jete ho dotknutím sa displeja. 

5.2 Registrácia identifikátora pacienta (voliteľné)
Poznámka: Ak používate identifikátor pacienta, musíte ho vložiť pred 

každým meraním, aj keď ide o rovnakého pacienta. Pri používaní 

jedinečných identifikátorov pacienta je nutné dodržiavať miestne 

nariadenia upravujúce ochranu osobných údajov pacienta.

1. V hlavnej ponuke stlačte tlačidlo Registrovať identifikátor 

pacienta.  

2. Vložte maximálne 12 znakov (písmená alebo číslice).

3. Klávesnicu s písmenami aktivujete stlačením tlačidla ABC. 
Tlačidlom 123 opäť zobrazíte číslicovú klávesnicu.

4. Stlačením tlačidla OK potvrďte registráciu. 

Na vymazanie môžete použiť tlačidlo Vymazať.  

Na zrušenie registrácie použite tlačidlo Zrušiť. 

5.3 Meranie FeNO
Pred meraním pomocou prístroja NIOX VERO® vykonajte správnu prípravu.

Pred každým použitím sa odporúča základná preventívna kontrola (pozrite

na strane 29). 

VAROVANIE! Pre každého pacienta vždy použite nový filter. Opätovné pou-

žitie viacerými pacientmi môže zvýšiť riziko krížovej kontaminácie alebo in-

fekcie. Ten istý filter môže byť použitý jedným pacientom viackrát v rámci

jedného výkonu.

5.3.1 Príprava na meranie
1. Vyberte dýchací nástavec z držiaka a odoberte kryt nástavca.

2. Použite nový filter pacienta. Založte filter pacienta do dýchacieho 
nástavca. Otáčajte filter pacienta, kým nezaskočí na svoje miesto.

Poznámka: Filtre pacientov pred použitím skladujte v originálnom balení.
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Poznámka: Na otvorenie balenia filtra 

pacienta NEPOUŽÍVAJTE 

ostré predmety. Nedotýkajte 

sa membrány filtra.

Poznámka: Filtre pacienta sa musia 

použiť okamžite po otvorení.

Poznámka: Ak nie je filter založený 

v dýchacom nástavci 

správne, hrozí netesnosť 

a môže dôjsť k nesprávnym hodnotám merania.

Poznámka: Nevypínajte prístroj počas merania.

3. Dajte dýchací nástavec pacientovi a usmerňujte ho pri odbere vzorky 
dychu podľa pokynov v nasledujúcej časti.

5.3.2 Meranie
1. Vyprázdnite pľúca hlbokým vydýchnutím.

2. Uchopte perami náustok na filtri pacienta tak, aby nedochádzalo 
k netesnosti a úniku vzduchu.

3. Zhlboka sa nadychujte cez filter pacienta, kým nedosiahnete plnú 
kapacitu pľúc. Počas nádychu sa mrak na displeji pohybuje nahor.

Poznámka: Meranie sa aktivuje nádychom vzduchu z nástavca alebo 

stlačením tlačidla spustenie merania.
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4. Pomaly vydychujte cez filter tak, aby ste udržiavali mrak v rámci limitov 
uvedených na displeji (biele línie).

5. Displej prístroja a zvukové signály usmerňujú pacienta, aby pri výdychu 
udržiaval správny tlak.

Nepretržitý zvuk označuje správny tlak a frekvencia zvuku zodpovedá tlaku.
Prerušovaný vysokofrekvenčný zvuk – príliš silný tlak
Prerušovaný nízkofrekvenčný zvuk – príliš slabý tlak
Výdych:
So správnym tlakom S príliš silným tlakom S príliš slabým tlakom 

6. Vydychujte, až pokiaľ sa mrak nedostane za zástavku.

7. V priebehu približne jednej minúty prístroj vykoná analýzu vzorky 
a vytvorí výslednú správu. 

Poznámka: Počas analýzy nevydychujte cez filter pacienta ani sa cez neho 

nenadychujte.

8. 0Zobrazí sa výsledok: (A) identifikátor pacienta (ak sa používa), 

(B) hodnota FeNO v ppb (parts per billion, časti na miliardu), 

(C) Merací mód 10s/6s, (D) sekvenčné číslo merania, (E) tlačidlo OK – 

návrat na hlavné zobrazenie.

5.3.3 Vykonajte 6s meranie
UPOZORNENIE!

• NIOX VERO môže byť prevádzkovaný v dvoch rôznych módoch, 10 

sekúnd a 6 sekúnd. Základný mód meranie trvá 10 sekúnd. Pre deti, 

ktoré nie sú schopné vykonať meranie v základnom móde, je možné 

použiť 6 sekundový mód.
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• Merania v 6 sekundovom móde by sa mali dôkladne zvážiť pre pacientov 

starších ako 10 rokov. Tento mód by nemal byť používaný pre dospelých 

pacientov. Nevhodné použitie 6 sekundového módu môže viesť k falošne 

nízkym hodnotám FeNO.

6s merací mód nie je aktivovaný, aktivácia módu viď na strane 19.

1. Prepnutie do 6s módu stiknutím tlačidla so zeleným panáčikom 

na základnej obrazovke.

2. Tlačidlo sa prepne do 6s meracieho módu (malý oranžový 

panáčik)

3. 6s merací mód je zobrazený pomocou oranžového tlačidla pre 

štart vyšetrenie

4. Vykonajte meranie podľa inštrukcií v “5.3.3 Vykonajte 6s 

meranie”.

5. Vyčkajte na výsledok.

6. Ikona 6s meracieho módu sa zobrazí na výslednej obrazovke.

Poznámka: Po meraní v 6s meracom móde sa prístroj automaticky 

prepne späť do základného módu.

5.4 Ukážkový režim
Na pomoc pri usmerňovaní pacientov zdravotníckymi pracovníkmi prístroj po-

núka tri animované ukážky s vizuálnymi a zvukovými usmerneniami jednotli-
vých etáp merania.

1. V hlavnej ponuke stlačte tlačidlo Animácia. 

2. Vyberte animáciu, ktorú chcete použiť (mrak, postavička alebo meter)

3. Stlačte tlačidlo Ukážka.

4. Stlačením tlačidla dopredu prejdete na nasledujúcu sekvenciu. 

5. Tlačidlom zrušiť ukončíte ukážku a vrátite sa na výber animácie. 

6. Stlačením tlačidla OK potvrďte zmeny.

7. Tlačidlom zrušiť sa vrátite do hlavnej ponuky bez uloženia zmien.

a. Nadýchnite sa 

cez dýchací 

nástavec.

b. Vydychovanie 

cez dýchací 

nástavec 

správnym 

tlakom.
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5.5 Meranie NO v prostredí
Poznámka: Oddelenie technickej podpory môže pri riešení problémov 

požadovať meranie prostredia.

Poznámka: Meranie prostredia sa na senzore a prístroji NIOX VERO® počíta 

ako jedno meranie.

1. Založte filter pacienta na dýchací nástavec tak, aby zapadol na miesto.

2. V hlavnej ponuke stlačte tlačidlo Nastavenia. 

3. Stlačte tlačidlo Meranie prostredia. 

4. Stlačte tlačidlo Spustiť meranie.

c. Vydychovanie 

cez dýchací 

nástavec príliš 

slabým tlakom.

d. Vydychovanie 

cez dýchací 

nástavec príliš 

silným tlakom.
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5. Až do doby dokončenia merania sa zobrazí lišta postupu a zobrazí sa 

výsledok: hodnota merania prostredia (v ppb), režim merania 

a sekvenčné číslo merania.

5.6 Zmena nastavenia 

5.6.1 Zmena času a dátumu
1. Stlačte tlačidlo Nastavenia v hlavnej ponuke. 

2. Stlačte tlačidlo Čas a dátum. 

Ďalšie informácie nájdete na strane 9.

5.6.2 Zmena hlasitosti zvuku
1. Stlačte tlačidlo Nastavenia v hlavnej ponuke. 

2. Stlačte tlačidlo Zvuk. 

3. Otvoria sa nastavenia zvuku a hlasitosti.

4. Tlačidlami zníženia/zvýšenia hlasitosti upravte hlasitosť.  

5. Nastavená hlasitosť sa zobrazuje na lište hlasitosti.

6. Stlačením tlačidla OK uložíte nastavenia a vrátite sa na zobrazenie 

Nastavenia. 

Stlačením tlačidla Zrušiť zavriete zobrazenie bez uloženia zmien. 

7. Lišta hlasitosti zobrazuje symbol stlmenia, ak je hlasitosť zvuku 

nastavená na nulu. 

5.6.3 Zobrazenie denníkov meraní
Všetky výsledky merania sú uložené v prístroji a možno ich kedykoľvek zobra-
ziť.

1. Stlačte tlačidlo Nastavenia v hlavnej ponuke. 

2. Stlačte tlačidlo zobrazenia Denníka meraní pacienta. 
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3. Vo vybranom denníku sa zobrazia nasledujúce informácie: 

(A) identifikácia pacienta (ak je určená), (B) hodnota FeNO, (C) dátum a čas 
merania, (D) režim merania, (E) sekvenčné číslo merania, (F) návrat na 
nastavenia, (G) dozadu, (H) dopredu

4. Denníky meraní môžete prechádzať použitím tlačidiel dozadu 

a dopredu. 

5. Stlačením tlačidla Návrat sa vrátite na nastavenia. 

5.6.4 Zobrazenie denníkov výstrah
Výstrahy sú uložené v prístroji a možno ich kedykoľvek zobraziť. Výstražné

kódy sú určené pre technickú podporu spoločnosti Circassia. 

1. Stlačte tlačidlo Nastavenia v hlavnej ponuke. 

2. Stlačte tlačidlo Denník výstrah. 

(A) výstražný kód (iba na účely technickej podpory), (B) dátum a čas 
výstrahy, (C) rolovací zoznam (modrý) (D) návrat – návrat na 
predchádzajúce zobrazenie, (E) dozadu, (F) dopredu

3. Stlačte tlačidlo Návrat v hlavnej ponuke. 

5.6.5 Zobrazenie informácií o prístroji
Umožňuje zobraziť podrobné informácie o prístroji a senzore.

1. Stlačte tlačidlo Nastavenia v hlavnej ponuke. 

2. Stlačte tlačidlo Prístroj. 
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3. Zobrazí sa zobrazenie Informácie o prístroji s nasledujúcimi položkami:

(A) počet zostávajúcich meraní s prístrojom, (B) sériové číslo prístroja, 
(C) číslo verzie softvéru, (D) dátum exspirácie prístroja, (E) návrat na 
nastavenia, (F) počet zostávajúcich meraní so senzorom, (G) sériové číslo 
senzora, (H) dátum exspirácie senzora, (I) vloženie konfiguračného kódu 
(používa sa len na žiadosť spoločnosti Circassia)

5.6.6 Zapnutie a vypnutie funkcie kontroly kvality (QC)   
Poznámka: Pre prístroj NIOX VERO® je k dispozícii voliteľný postup externej 

kontroly kvality (QC). Informácie nájdete v používateľskej príručke 

externej kontroly kvality (QC) prístroja NIOX VERO®. Ďalšie 

informácie získate od lokálneho zástupcu spoločnosti Circassia.

1. Stlačte tlačidlo Nastavenia v hlavnej ponuke. 

2. Stlačte tlačidlo Konfigurácia režimov. 

3. Začiarknutím políčka aktivujte funkciu kontroly kvality (QC). 

5.6.7 Aktivácia / Deaktivácia 6s meracieho módu
1. Stlačte tlačidlo Nastavenia v hlavnej ponuke.

2. Stlačte tlačidlo Konfigurácia režimov.

3. Zaškrtnite 10s/6s merací mód pre aktiváciu 6s módu. 

Odškrtnite pre deaktiváciu.

4. Stlačte OK.

5.6.8 Aktivácia režimu nazálneho merania
Pre odomknutie režimu nazálneho merania v prístroji NIOX VERO je nutný

konfiguračný kód.

Ak chcete ďalšie informácie, obráťte sa na miestne predajné zastúpenie 

spoločnosti Circassia.

5.7 Vypnutie prístroja
1. Prístroj vypnite posunutím tlačidla hlavného vypínača do polohy OFF 

(VYPNUTÉ).

Poznámka: Pred prenášaním prístroja odoberte použitý filter pacienta (ak je 

stále nasadený) a založte kryt nástavca.

Poznámka: Na prenášanie a uskladnenie prístroja vždy používajte uzavretú 

schránku alebo uzavreté púzdro (odporúčané púzdro NIOX VERO®).
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6 Používanie prístroja NIOX VERO® so 
softvérom NIOX® Panel

Prístroj NIOX VERO® je možné používať so softvérom NIOX® Panel. Softvér

NIOX® Panel je počítačová aplikácia a vizuálna pomôcka, ktorá umožňuje

ovládanie prístroja pomocou počítača. 

Softvér NIOX Panel je príslušenstvom diagnostickej pomôcky in vitro.

6.1 Varovania
• Aplikáciu NIOX® Panel smú používať výhradne vyškolení zdravotnícki 

pracovníci. 

• Aplikáciu NIOX® Panel používajte podľa pokynov uvedených v tejto 

príručke. Ak sa so zariadením nezaobchádza podľa tejto príručky, 

spoločnosť Circassia nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodené 

zariadenie ani za nesprávne výsledky.

• Pri výbere príslušenstva pre aplikáciu NIOX® Panel majte na pamäti, že 

príslušenstvo neodporučené spoločnosťou Circassia môže spôsobiť 

stratu výkonu, poškodenie aplikácie NIOX® Panel požiar, úraz 

elektrickým prúdom, zranenie alebo poškodenie ďalšieho majetku. 

Záruka na výrobok nekryje zlyhanie ani poškodenie výrobku spôsobené 

použitím neschváleného príslušenstva. Spoločnosť Circassia nepreberá 

žiadnu zodpovednosť za vzniknuté zdravotné a bezpečnostné problémy 

ani iné problémy spôsobené používaním príslušenstva, ktoré 

neschválila spoločnosť Circassia.

• Ak sa prístroj používa iným spôsobom, než určila spoločnosť Circassia, 

môže dôjsť k zníženiu ochrany poskytovanej prístrojom.

• Úpravy aplikácie NIOX® Panel sú zakázané.

• Nepoužívajte poškodené súčasti.

6.2 Inštalácia s aplikáciou NIOX® Panel

Softvér NIOX® Panel sa dodáva na úložnom zariadení USB.

1. Zasuňte úložné zariadenie USB do konektora USB počítača. 

2. Vyberte súbor s názvom setup.exe. 

3. Ak nie je nainštalovaný .NET Framework 4.5, VC++ 2013 alebo SQL 
Server Compact, postupne sa otvoria sprievodcovia inštaláciou týchto 
komponentov.

4. Potvrďte súhlas s licenčnými podmienkami softvéru.

5. Postupujte podľa pokynov a počkajte na inštaláciu softvéru.

6. Otvorí sa sprievodca inštaláciou aplikácie NIOX® Panel.

7. Postupujte podľa pokynov a nainštalujte aplikáciu.

Poznámka: Posledný krok inštalácie "Removing backup files" trvá niekoľko 

minút

8. Po dokončení inštalácie kliknite na Close (Zavrieť). 

9. Aplikácie sa zobrazia v ponuke Štart. 

Systémové požiadavky aplikácie NIOX® Panel

• Windows® 7, Windows® 8 (Vylúčená verzia RT) alebo 
Windows® 10

• .NET Framework 4.5

• Procesor 1 GHz alebo rýchlejší

• Operačná pamäť 256 MB (odporúča sa 512 MB)

• Grafická pamäť 250 MB

• Voľný priestor na pevnom disku 250 MB

• Rozlíšenie obrazovky 1024 x 768

• Bežný ovládač Microsoft Bluetooth*

* Potrebný na komunikáciu prostredníctvom rozhrania Bluetooth
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6.3 Pripojenie k počítaču použitím rozhrania USB
Aby mohol prístroj NIOX VERO® komunikovať s počítačom, musíte použiť ká-

bel USB.

Alternatívnou možnosťou je komunikácia prostredníctvom rozhrania 

Bluetooth (pokyny týkajúce sa aktivácie rozhrania Bluetooth nájdete

v nasledujúcej časti).

Poznámka: Používajte výhradne káble USB dodané spoločnosťou Circassia. 

Č. položky 12-1002.

1. Zapojte kábel USB do prístroja a pripojte ho k počítaču.

2. Aktívne pripojenie prístroja NIOX VERO® prostredníctvom USB označuje 

ikona v stavovom riadku. 

Poznámka: Ak je prístroj v režime úspory energie, spojenie sa nenadviaže.

6.4 Pripojenie k počítaču použitím rozhrania Bluetooth

6.4.1 Aktivácia funkcie Bluetooth
1. V hlavnej ponuke stlačte tlačidlo Nastavenia. 

2. Stlačte tlačidlo Režim merania. 

Otvorí sa zobrazenie Konfigurácia režimov. 

3. Rozhranie Bluetooth aktivujete začiarknutím 

políčka. 

(Komunikáciu prostredníctvom rozhrania Bluetooth deaktivujete 

zrušením začiarknutia.)

Stlačením tlačidla OK potvrďte zmenu.  

Znova sa zobrazí okno Nastavenia.

Aktivovanú funkciu Bluetooth označuje symbol v stavovom riadku (ak prí-

stroj nie je pripojený k počítaču káblom USB).

V užívateľskej príručke k PC nájdete informácie ako aktivovať Bluetooth v PC.

6.4.2 Pripojenie prostredníctvom rozhrania Bluetooth 
v aplikácii NIOX® Panel

1. V okne aplikácie NIOX Panel vyberte. 

2. Otvorí sa zobrazenie vyhľadávania; vyberte možnosť 

vyhľadávanie zariadení.

3. Vyberte prístroj e kliknite na OK.

Poznámka: Ak je prístroj v režime úspory energie, spojenie sa nenadviaže.

6.5 Nastavenie
1. Zapnite počítač a monitor.

2. Vypnite prístroj.

3. Stlačte tlačidlo Štart alebo Windows, ktoré sa zvyčajne nachádza v ľavom 
dolnom rohu obrazovky.

4. Zo zoznamu programov vyberte NIOX® Panel. 

5. Zapojte kábel USB do konektora USB prístroja NIOX VERO® 
a pripojte ho ku konektoru USB počítača, prípadne použite 
pripojenie prostredníctvom Bluetooth. Ikona na displeji 
označuje, že bolo vytvorené pripojenie a prístroj 
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NIOX VERO® funguje v režime vzdialeného ovládania.

6. Otvorí sa aplikácia NIOX® Panel a prístroj NIOX VERO® môžete ovládať 
prostredníctvom počítača PC.

Poznámka: Pri prvom spustení NIOX Panel sa otvorí dialógové okno s 

detailmi pripojenia.

6.5.1 NIOX Panel spojovací modul
Spojovací modul NIOX Panel využíva zapezpečenie služby Microsoft cloud,

Microsoft Azure, pre automatický internetový prenos technických údajov zo

zariadení do Circassia. 

Sú prijímané technické údaje, ako je časová pečiatka, výstražné kódy a po-

čet zostávajúcich meraní na zariadení a senzore. Tieto informácie zaistia

lepšie služby a podporu. 

Circassia odporúča vyplnenie údajov v dialógovom okne, aby mohli prijímať

technické údaje a poskytovať lepšie služby a podporné funkcie pre svojich

zákazníkov. 

Povinné polia sú označené *. Vyplňte tieto polia, nechajte začiarknuté políč-

ko a kliknite na tlačidlo OK pre pokračovanie.

Po nadviazaní spojenia s Microsoft Azure sa zobrazí ikona obláčiku v stavo-

vou riadku.
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Ak je pripojenie k serveru Microsoft Azure stratené alebo užívateľ zvolil ne-

odosielať technické údaje, ikona obláčiku bude prečiarknutá.

Ak sa chcete rozhodnúť pre zber dát firmou Circassia neskôr, stlačte tlačidlo

Zrušiť a dialógové okno sa otvorí zase pri ďalšom spustení NIOX® Panel, ale-

bo kliknite na ikonu cloud v stavovom riadku.

Ak chcete odmietnuť zhromažďovanie technických údajov firmou 

Circassia (neodporúča sa), zrušte začiarknutie políčka v dolnej časti okna a

kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka: Circassia zhromažďuje iba technické údaje a žiadne pacientske 

údaje.

Zmena kontaktných údajov
Ak chcete upraviť kontaktné údaje, kliknite na ikonu obláčiku v stavovom riad-

ku a otvorte dialógové okno kontaktné údaje.

6.6 Aktualizácia firmvéru
Poznámka: Pokiaľ firmware NIOX VERO nie je najnovší, budete 

prostredníctvom NIOX Panel vyzvaní k aktualizácii firmvéru.

Poznámka: Neodpájajte USB alebo sieťový kábel počas aktualizácie firmvéru.

1. Pripojte prístroj cez USB. Uistite sa, že je napájací kábel pripojený.

2. Stlačte tlačidlo pre aktualizáciu firmvéru a čakajte na dokončenie 

aktualizácie.

3. Prístroj sa automaticky reštartuje a po dokončení aktualizácie sa znovu 

pripojí k NIOX Panel.

Poznámka: Po dokončení aktualizácie firmvéru sa NIOX Panel reštartuje.

6.7 Používanie aplikácie NIOX® Panel
Poznámka: Tlačidlá, symboly a zobrazenia v aplikácii NIOX® Panel a na 

prístroji NIOX VERO® sú podobné.

6.7.1 Meranie FeNO
Pozrite “Meranie FeNO” na strane 12

UPOZORNENIE! Počas merania a analýzy neodpájajte prístroj od počítača.

6.7.2 Ukážkový režim
Pozrite “Ukážkový režim” na strane 15
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6.7.3 Zmena nastavení
Pozrite “Zmena nastavenia” na strane 17

6.7.4 Zobrazenie denníkov meraní
Pozrite “Zobrazenie denníkov meraní” na strane 17

6.7.5 Zobrazenie denníkov výstrah
Výstrahy sú uložené v prístroji a možno ich kedykoľvek zobraziť. Výstražné

kódy sú určené pre technickú podporu spoločnosti Circassia. 

1. Stlačte tlačidlo Nastavenia v hlavnej ponuke. 

2. Stlačte tlačidlo Prístroj. 

3. Stlačte tlačidlo Denník výstrah. 

(A) výstražný kód (iba na účely zákazníckej podpory), (B) návrat – návrat na 
predchádzajúce zobrazenie, (C) dátum a čas výstrahy, (D) rolovací zoznam 
(modrý) (E) Stiahnuť servisné dáta (len na žiadosť Circassia)

6.7.6 Prevádzanie nazálnych meraní
Viď užívateľská príručka k režimu nazálneho merania prístrojom NIOX VERO

(004518).

7 Riešenie problémov

7.1 Výstražné kódy a odporúčané úkony
Výstražné správy a ďalšie informácie sa zobrazujú ako kódy na displeji prí-

stroja. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené výstražné kódy a odporúčané

úkony, ktoré sa majú pri výstražnom kóde vykonať. Ak výstraha pretrváva,

kontaktujte miestneho zástupcu spoločnosti Circassia alebo technickú pod-

poru spoločnosti Circassia.

Používateľské 

výstrahy

Zobrazenie Úkon

A10 Príliš silný výdych

Stlačte Zopakovať meranie a zopakujte 
meranie pri slabšom výdychu.

A11 Príliš slabý výdych

Stlačte Zopakovať meranie a zopakujte 
meranie pri silnejšom výdychu.

A12 Meranie neúspešné

Nebol detekovaný výdych alebo 
používateľ nevydýchol do 15 sekúnd od 
nádychu. Stlačte tlačidlo Zopakovať 
meranie. Zopakujte postup a dbajte, 
aby používateľ vydýchol do prístroja 
hneď po nádychu.



Kapitola 7 Riešenie problémov

000193-09 Používateľská príručka NIOX VERO®, slovensky 25

A13 Analýza prerušená

Zopakujte meranie a počas analýzy 
nedýchajte cez dýchací nástavec.

A21 Meranie neúspešné 

Odstráňte všetky zdroje rušenia (ako 
sú bezdrôtové/mobilné telefóny alebo 
spotrebiče uvoľňujúce výpary). Potom 
stlačte tlačidlo Zopakovať meranie. 
Zopakujte postup. Keď je prístroj 
pripravený na používanie, zopakujte 
meranie. 
Ak výstraha pretrváva, reštartujte 
prístroj.

Výstrahy 

prístroja

Zobrazenie Úkon

A01 Premenlivá teplota

Skontrolujte, či je okolitá teplota 
v rozsahu od +10 do +35 °C. Počkajte, 
kým sa senzor stabilizuje. V prípade 
potreby premiestnite prístroj na iné 
miesto a reštartujte ho.

Používateľské 

výstrahy

Zobrazenie Úkon

A02 Stabilizácia senzora 

Odstráňte všetky zdroje rušenia (ako sú 
bezdrôtové/mobilné telefóny alebo 
spotrebiče uvoľňujúce výpary). Počkajte, 
kým sa senzor stabilizuje.

A03 Nestabilný systém

Odstráňte všetky zdroje rušenia (ako sú 
bezdrôtové/mobilné telefóny alebo 
spotrebiče uvoľňujúce výpary). Počkajte, 
kým sa systém stabilizuje.

A04 Odpočítavanie doby

Doba zostávajúca do stavu, keď bude 
prístroj pripravený na používanie.

A05 Zablokovanie MMI

Ak je prístroj pripojený k počítaču, 
zablokujú sa tlačidlá hlavného 
zobrazenia.

Výstrahy 

prístroja

Zobrazenie Úkon
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A06 Chyba konfiguračného kódu

Poskytuje spoločnosť Circassia len na 
vyžiadanie.
Vložený konfiguračný kód je nesprávny. 
Vložte správny konfiguračný kód. 
Ak je táto chyba naďalej zobrazená, 
kontaktujte technickú podporu 
spoločnosti Circassia.

A07 Varovanie – otvorený kryt

Skontrolujte, či nie je otvorený kryt 
batérie alebo senzora; ak áno, zavrite 
ho. Po dokončení kliknite na tlačidlo OK.

A08 Problém s batériou

Slabá batéria alebo iný problém.
Vymeňte batériu a po dokončení kliknite 
na tlačidlo OK.

A09 Odpočet pri kondenzácii

Príliš časté používanie prístroja. 
Zostávajúci čas na uvedenie prístroja do 
prevádzky.

Výstrahy 

prístroja

Zobrazenie Úkon

A15 Výstraha pri kondenzácii

Znížte frekvenciu meraní. 
Pokračovanie v meraní na tejto 
frekvencii spôsobuje kondenzáciu v 
prístroji a prístroj bude nepoužiteľný po 
dobu 30 minút.

A22 Chyba prístupu do pamäte

Kontaktujte technickú podporu 
spoločnosti Circassia.

A25 Teplota alebo základná úroveň sa 

nestabilizovali v priebehu 30 minút

Skontrolujte, či je teplota prostredia 
a relatívna vlhkosť v rámci určeného 
rozsahu. V prípade potreby premiestnite 
prístroj na iné miesto a reštartujte ho.

A26 Vnútorný test neúspešný

Vnútorný test prístroja neúspešný.
Reštartujte prístroj.
Ak kód výstrahy pretrváva, kontaktujte 
technickú podporu spoločnosti 
Circassia.

Výstrahy 

prístroja

Zobrazenie Úkon
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A27 Nevratná vnútorná chyba hardvéru

Kontaktujte technickú podporu 
spoločnosti Circassia.

A28 Vratná vnútorná chyba hardvéru

Skontrolujte, či je senzor, batéria a kryt 
v správnej polohe; skontrolujte tiež, či 
nie je trubička ohnutá. Po dokončení 
reštartujte prístroj.

A29 Analýza neúspešná

Meranie prostredia neúspešné.
Kliknite na tlačidlo OK a vykonajte nové 
meranie.

A30 Chyba pripojenia Bluetooth

Skontrolujte pripojenie Bluetooth k 
počítaču.
Po dokončení kliknite na tlačidlo OK.

A31 Chyba pripojenia USB

Skontrolujte pripojenie USB k počítaču.
Po dokončení kliknite na tlačidlo OK.

Výstrahy 

prístroja

Zobrazenie Úkon

A40 Nie je vložený senzor

Vložte senzor. Pozrite na strane 31 
(výmena senzora) alebo na strane 7 
(prvé vloženie senzora).

A41 Chyba senzora

Odstráňte všetky zdroje rušenia (ako sú 
bezdrôtové/mobilné telefóny alebo 
spotrebiče uvoľňujúce výpary). Keď je 
prístroj pripravený na meranie, pokúste 
sa meranie zopakovať. Ak výstraha 
pretrváva, vypnite prístroj, vyberte 
a vložte senzor a znova zapnite prístroj.

A42 Varovanie týkajúce sa senzora

Kontaktujte technickú podporu 
spoločnosti Circassia.
Toto varovanie označuje, že senzor 
môže čoskoro prestať fungovať v 
dôsledku zlyhania batérie.

A80 Lehota prístroja onedlho vyprší

Objednajte si nový prístroj. Táto 
výstraha sa zobrazí, ak do dátumu 
exspirácie zostáva menej ako 500 
meraní alebo menej ako 120 dní. 
Potvrďte výstrahu stlačením tlačidla OK. 

Výstrahy 

prístroja

Zobrazenie Úkon
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A81 Lehota senzora onedlho vyprší

Objednajte si nový senzor. Táto výstraha 
sa zobrazí, ak do dátumu exspirácie 
zostáva menej ako 10 % meraní alebo 
menej ako 2 týždne. 
Potvrďte výstrahu stlačením tlačidla OK. 

A82 Lehota dýchacieho nástavca onedlho 

vyprší

Táto výstraha sa zobrazí, ak do dátumu 
exspirácie zostáva menej ako 100 
meraní alebo menej ako 2 týždne.
Stlačte tlačidlo OK. Pripravte sa na 
výmenu dýchacieho nástavca.

A90 Boli využité všetky merania 

s prístrojom

Naďalej je možné zobraziť merania 
uložené v pamäti prístroja.

A91 Boli využité všetky merania so 

senzorom. 

Vymeňte senzor, pozrite na strane 31.

Výstrahy 

prístroja

Zobrazenie Úkon

A92 Dátum exspirácie prístroja vypršal

Naďalej je možné zobraziť merania 
uložené v pamäti prístroja.

A93 Dátum exspirácie senzora vypršal. 

Vymeňte senzor, pozrite na strane 31.

A94 Lehota exspirácie dýchacieho 

nástavca vypršala

Stlačte tlačidlo OK. Vymeňte dýchací 
nástavec. Pozrite na strane 29.
UPOZORNENIE! Čistič NO dýchacieho 
nástavca obsahuje manganistan 
draselný a mal by sa likvidovať ako 
nebezpečný odpad v súlade 
s miestnymi predpismi o likvidácii 
odpadu.

A95 Dátum exspirácie dýchacieho 

nástavca vypršal

Vymeňte nástavec, pozrite na strane 29.
Naďalej je možné zobraziť merania 
uložené v pamäti prístroja.

Výstrahy 

prístroja

Zobrazenie Úkon
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8 Preventívna starostlivosť

8.1 Bežná starostlivosť
V nasledujúcich častiach sú opísané úkony preventívnej starostlivosti

a údržby. NEPOKÚŠAJTE sa opravovať prístroj. Akýkoľvek pokus o opravu

spôsobí zrušenie záruky a v takom prípade nemožno zaručiť výkon podľa pa-

rametrov.

VAROVANIE! NEČISTITE prístroj ani rukoväť pomocou 

produktov obsahujúcich alkohol! To zahŕňa dezinfekčné 

obrúsky a spreje obsahujúce alkohol. 

VAROVANIE! NEČISTITE bezprostredné okolie prístroja 

NIOX VERO® pomocou produktov obsahujúcich alkohol. To zahŕňa 

dezinfekčné obrúsky a spreje obsahujúce alkohol.

1. Prístroj čistite utierkou navlhčenou vo vode alebo slabej mydlovej vode. 

UPOZORNENIE! Nepoužívajte rozpúšťadlá.

2. Dýchací nástavec čistite utierkou navlhčenou vo vode alebo slabej 

mydlovej vode.

Poznámka: Dýchací nástavec a filter pacienta nie sú určené na sterilizáciu. 

VAROVANIE!

• Dýchací nástavec a prístroj sa nesmú čistiť aerosólom.

• Nepoužívajte dezinfekčné prostriedky ani obrúsky obsahujúce alkohol – 

môžu spôsobiť trvalé poškodenie snímača a prístroja.

• Nepoužívajte čistiace prostriedky v spreji.

• Filtre pacientov sú určené len na jedno použitie. Pre každého pacienta 

vždy použite nový filter. Opätovné použitie viacerými pacientmi môže 

zvýšiť riziko krížovej kontaminácie alebo infekcie.

• Zariadenie neumožňuje používateľovi vykonávať servis. Neotvárajte 

zariadenie za žiadnym účelom s výnimkou výmeny snímača alebo 

batérie, ako je to popísané v tejto príručke.

• Nikdy sa nepokúšajte vymieňať snímač ani batériu, kým sa prístroj 

používa.

• Neupravujte trubičku nástavca.

8.1.1 Preventívne kontroly
Pred každým meraním skontrolujte, či prístroj NIOX VERO® funguje správne,

či nie je poškodený a či sa používa v štandardných prevádzkových podmien-

kach (pozrite na strane 33).

Ak ktorákoľvek časť prístroja chýba alebo je poškodená, kontaktujte lokálneho

zástupcu alebo technickú podporu spoločnosti Circassia.

8.2 Výmena spotrebného materiálu

8.2.1 Výmena dýchacieho nástavca
Dýchací nástavec obsahuje čistič NO, ktorý je možné používať na 1000 mera-

ní alebo jeden rok – podľa toho, čo nastane skôr. Zobrazenie dýchacieho ná-

stavca slúži na zobrazenie stavu dýchacieho nástavca a na resetovanie

parametrov používania dýchacieho nástavca.



Kapitola 8 Preventívna starostlivosť

30 000193-09 Používateľská príručka NIOX VERO®, slovensky

(A) symbol dýchacieho nástavca, (B) počet zostávajúcich meraní, 
(C) dátum exspirácie, (D) tlačidlo resetovania dýchacieho nástavca, 
(E) tlačidlo Návrat
Poznámka: Stavová ikona dýchacieho nástavca začne blikať v stavovom 

riadku dva týždne pred dátumom exspirácie alebo keď zostáva 10 % 

jeho kapacity.

Pri výmene dýchacieho nástavca postupujte podľa nasledujúcich krokov: 

1. Položte prístroj nabok na rovný, bezpečný povrch.

2. Vytiahnite použitý nástavec z prístroja – 

zatlačte objímku do prístroja a opatrne 

vytiahnite trubičku.

3. Zlikvidujte dýchací nástavec.

UPOZORNENIE! Dýchací nástavec obsahuje 

manganistan draselný a mal by sa likvidovať 

ako nebezpečný odpad v súlade s miestnymi 

predpismi upravujúcimi likvidáciu odpadu. 

Nepoužívajte dýchací nástavec po dátume 

exspirácie.

4. Pripojte k prístroju nový dýchací 
nástavec – zatlačte trubičku do 
objímky tak, aby nebolo vidieť 
symbol trojuholníka.

5. V hlavnej ponuke stlačte tlačidlo 
Nastavenia. 

6. Stlačte tlačidlo Dýchací 
nástavec.

7. Stlačte tlačidlo Resetovať dýchací nástavec. 

8. Otvorí sa zobrazenie informácií o dýchacom nástavci, ktoré potvrdzuje 
výmenu dýchacieho nástavca. Stlačením tlačidla OK potvrďte zasunutie 
nového dýchacieho nástavca a nastavte počet zostávajúcich meraní na 
1000 a dátum exspirácie jeden rok od aktuálneho dátumu. 

Poznámka: Tlačidlom Návrat sa vrátite na zobrazenie nastavení bez 

uloženia zmeny. 
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8.2.2 Výmena senzora NIOX VERO®

1. Vypnite prístroj.

2. Skrutkovačom otvorte priestor na zadnej strane prístroja. Otočením 

západky uvoľnite senzor. 

3. Vyberte použitý senzor. 

4. Vložte nový senzor. 

VAROVANIE! Nedotýkajte sa mem-
brány senzora ani ju nečistite.

VAROVANIE! Pri otváraní púzdra sen-
zora buďte opatrní. Vnútro otvoru môže 
mať ostré hrany.

5. Otočením západky zaistite senzor. 

6. Založte kryt priestoru. 

UPOZORNENIE! Pred zatvorením priestoru 

na senzor skontrolujte, či sa do neho nedostali žiadne cudzie materiály alebo 

častice.

8.2.3 Výmena batérie
Ak sa nabíjateľná batéria nenabíja dostatočne, nefunguje správne alebo vy-

žaduje častejšie dobíjanie, je potrebné vymeniť ju. 

Poznámka: Používajte výhradne nabíjateľné batérie dodané spoločnosťou 

Circassia. (Typ č. BJ-G510039AA, č. položky 12-1150)

Batéria sa nachádza v priestore

v zadnej časti prístroja. 

1. Vypnite prístroj.

2. Otvorte kryt priestoru (pozrite na 

strane 31).

3. Vyberte použitú batériu a vložte 

novú batériu.

4. Zatvorte kryt priestoru.

UPOZORNENIE! Použité batérie 

recyklujte v súlade s lokálnym systémom recyklácie nabíjateľných batérií.

8.3 Prevádzková životnosť

8.3.1 Prístroj NIOX VERO®

Maximálne 5 rokov od prvého použitia alebo 15 000 meraní (podľa toho, čo

nastane skôr).

Používateľa upozorňuje na termíny exspirácie displej zariadenia. Po exspirácii

nie je možné vykonávať ďalšie merania, avšak prístup k údajom merania nie

je obmedzený.

8.3.2 Senzor NIOX VERO®

Prevádzková životnosť je maximálne 12 mesiacov po otvorení balenia

a vložení do prístroja NIOX VERO® alebo do dátumu exspirácie uvedeného

na senzore (podľa toho, čo nastane skôr).

Lehota senzora vyprší po naprogramovanom počte meraní alebo po jednom

roku (podľa toho, čo nastane skôr). Ak zostáva menej ako 10 % počtu meraní

alebo menej ako dva týždne, na displeji sa zobrazí správa. 
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8.3.3 Filter pacienta NIOX VERO®

Skladovateľnosť filtra pacienta NIOX VERO v neotvorenom pôvodnom balení

je tri roky od dátumu výroby. 

Každý pacient musí dostať nový filter pacienta NIOX VERO. Opätovné pou-

žitie viacerými pacientmi môže zvýšiť riziko krížovej kontaminácie alebo in-

fekcie. Ten istý filter môže byť použitý jedným pacientom viackrát v rámci

jedného výkonu.

8.4 Likvidácia prístroja a príslušenstva
VAROVANIE! Prístroj NIOX VERO® a dýchací nástavec obsahujú manganis-

tan draselný. Použité prístroje a nástavce alebo prístroje a nástavce po leho-

te exspirácie sa musia likvidovať ako nebezpečný odpad v súlade

s miestnymi nariadeniami upravujúcimi likvidáciu odpadu.

Použité senzory alebo senzory po lehote exspirácie by sa mali recyklovať

podľa lokálneho programu recyklácie elektronických zariadení.

Použité batérie recyklujte v súlade s lokálnym systémom recyklácie nabíja-

teľných batérií.

Použité filtre pacientov recyklujte v súlade s lokálnym systémom recyklácie

biologického odpadu.

Poznámka: Prístroj obsahuje okrem vymeniteľnej nabíjateľnej batérie aj 

záložnú batériu typu LiMnO2.

Poznámka: V senzore sa nachádza batéria obsahujúca oxid strieborný 

a batéria typu LiMnO2 .

Prístroj NIOX VERO® vyhovuje smernici RoHS.

8.5 Vrátenie zásielky
Ak chcete vrátiť zásielku, kontaktujte lokálneho zástupcu alebo zákaznícku

podporu spoločnosti Circassia AB.

9 Bezpečnostné informácie

9.1 Varovania
Pozrite “Varovania” na strane 3

9.2 Upozornenia
• Mobilné telefóny, bezdrôtové telefóny a spotrebiče uvoľňujúce výpary 

môžu rušiť prístroj a zabraňovať meraniu.

• Prístroj môže počas bežnej prevádzky produkovať teplo. Teplota sa 

môže zvýšiť až o 5 °C nad teplotu prostredia. Dbajte, aby neboli 

blokované ventilačné otvory. Neumiestňujte prístroj na posteľ, pohovku, 

koberec ani iný mäkký povrch.

• Vydychovaný vzduch obsahuje vodnú paru, ktorá sa môže v 

prístroji zrážať. Pri častom používaní v priebehu krátkej doby hrozí 

riziko zrážania vody v prístroji NIOX VERO®. 

Bežne platí, že pri nepretržitom používaní je možné vykonať pomocou 

prístroja NIOX VERO® maximálne 10 výdychov za hodinu. Možno však 

vykonať 20 výdychov za hodinu v prípade, ak potom bude prístroj pred 

ďalšími výdychmi nečinný minimálne 30 minút. Výdychy zahŕňajú 

úspešné aj neúspešné merania.

• Senzor pred inštaláciou uchovávajte v originálnom neotvorenom balení. 

Podmienky prepravy a uskladnenia nájdete na strane 39.

• Senzor je citlivý na zmeny teploty prostredia a vlhkosti. Najlepší výkon 

dosiahnete, ak sú podmienky prostredia stabilné. Pozrite si odporúčané 

podmienky prostredia na strane 33. Neumiestňujte zariadenie v blízkosti 

okien, priameho slnečného žiarenia, radiátorov, pece alebo otvoreného 

ohňa, aby ste ho ochránili pred premenlivými podmienkami. 

• Po preprave prístroja môže byť pred jeho ďalším použitím potrebný dlhší 

čas na prispôsobenie podmienkam prostredia. Informácie 

o odporúčaných podmienkach prepravy nájdete v časti „Preprava 
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a uskladnenie“ na strane 39. Na prepravu vždy používajte púzdro.

• Dbajte, aby nebol blokovaný zadný vetrací otvor na zadnej strane 

zariadenia (štyri paralelné otvory).

• Zariadenie obsahuje lítium-iónovú batériu, ktorá môže v prípade 

nesprávnej manipulácie spôsobiť zvýšené nebezpečenstvo prehriatia, 

dymu alebo požiaru. Neotvárajte batériu, nedrvte ju, nezohrievajte nad 

60 °C ani nehádžte do ohňa.

• Pri otváraní púzdra senzora buďte opatrní. Vnútro otvoru má ostré hrany.

• Uchovávajte senzor mimo dosahu detí.

• Každá osoba, ktorá pripojí externé zariadenia k vstupnému 

a výstupnému signálovému portu toho prístroja vytvorila zdravotnícky 

elektronický systém, a preto zodpovedá za súlad tohto systému 

s požiadavkami normy IEC 60601-1.

• Počítač pripojený prostredníctvom rozhrania USB musí mať certifikáciu 

podľa normy IEC 60601-1 alebo IEC 60950 alebo musí zodpovedať veľmi 

nízkemu napätiu rozhrania USB.

• Pripojený počítač by sa mal nachádzať mimo dosahu pacienta. 

Nedotýkajte sa súčasne pripojeného počítača a pacienta.

9.3 Látky rušiace meranie FeNO
Známe faktory, ktoré môžu rušiť meranie FeNO sú opísané v odporúčaniach

ATS/ERS štandardizovaných postupov online a ofline merania vydychované-

ho oxidu dusnatého z dolných dýchacích ciest a z nosa, 2005 (Am j Respir

Crit Care Med 2005; 171:912 – 930)

9.4 Elektromagnetická imunita
Prístroj NIOX VERO® bol testovaný a spĺňa požiadavky týkajúce sa vyžarova-

nia a odolnosti voči vyžarovaniu podľa častí normy IEC 61326 pre elektrické

zariadenia na meranie, kontrolné a laboratórne používanie a je v súlade

s normou IEC 60601-1-2:2007 Všeobecné požiadavky na základnú bezpeč-

nosť a nevyhnutné prevádzkové vlastnosti. Pridružená norma: Elektromagne-

tická kompatibilita. Požiadavky a skúšky.

UPOZORNENIE! Tieto testovacie limity sú navrhnuté tak, aby poskytovali 

ochranu proti škodlivému rušeniu v typickom lekárskom prostredí. Pre 

zvýšené používanie vysokofrekvenčných vysielajúcich zariadení a iných 

zdrojov elektrického rušenia a žiarenia v oblasti zdravotnej starostlivosti 

a domáceho prostredia, ako sú rozhlasové vysielače, mobilné alebo 

bezdrôtové telefóny a pozemné mobilné rádiá, amatérske rádiá, AM a FM 

vysielanie alebo televízne vysielanie, je však možné, že vysoká úroveň týchto 

rušení pre tesnú blízkosť alebo intenzitu zdroja môže spôsobiť rušenie výkonu 

prístroja. Ak spozorujete neobvyklý výkon, možno budete musieť zmeniť 

orientáciu alebo umiestnenie prístroja NIOX VERO®.

VAROVANIE! Nepoužívajte prístroj NIOX VERO® v blízkosti iných elektronic-

kých zariadení ani ho neumiestňujte do ich blízkosti.

9.5 Elektromagnetické emisie
UPOZORNENIE! Toto zariadenie bolo skonštruované a testované v súlade 

s CISPR 11 trieda A. V obytnom prostredí môže spôsobovať rádiové rušenie; 

v takom prípade prijmite opatrenia na odstránenie rušenia.

Príslušné odporúčania a vyhlásenie výrobcu týkajúce sa elektromagnetických 

emisií nájdete na stránke www.niox.com

9.6 Prevádzkové podmienky
Stabilné prevádzkové podmienky zabezpečíte, ak nebudete umiestňovať prí-

stroj na priame slnečné žiarenie, do blízkosti zdrojov vyžarujúcich teplo ani

v blízkosti vetrania. Prístroj NIOX VERO® používajte v rámci určeného rozsa-

hu v nasledujúcich podmienkach: 

• Obsah NO v okolitom vzduchu maximálne 300 ppb
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Obsah NO v okolitom vzduchu overte meraním prostredia, pozrite na

strane 16.

• Teplotný rozsah +10 °C až +35 °C 

• Rozsah relatívnej vlhkosti 20 % až 80 %, nekondenzujúca

• Rozsah atmosférického tlaku 700 hPa až 1060 hPa

Výkon prístroja je stabilný pri nepretržitom používaní maximálne 10 meraní

za hodinu.

Vydychovaný vzduch obsahuje vodnú paru, ktorá sa môže v prístroji

zrážať. Pri častom používaní v priebehu krátkej doby hrozí riziko zráža-

nia vody v prístroji NIOX VERO®. 

Bežne platí, že pri nepretržitom používaní je možné vykonať pomocou prí-

stroja NIOX VERO® maximálne 10 výdychov za hodinu. Možno však vykonať

20 výdychov za hodinu v prípade, ak potom bude prístroj pred ďalšími vý-

dychmi nečinný minimálne 30 minút. Výdychy zahŕňajú úspešné aj neúspeš-

né merania. 

Pozrite aj na strane 32. 

9.6.1 Obmedzená záruka
Spoločnosť Circassia AB poskytuje na tento prístroj a originálne príslušen-

stvo doručené s prístrojom obmedzenú záruku. Podmienky sa stanovujú pri

kúpe tovaru.

NEPOKÚŠAJTE sa opravovať prístroj. Akýkoľvek pokus o opravu spôsobí

zrušenie záruky a v takom prípade nemožno zaručiť výkon podľa paramet-

rov.

9.6.2 Podpora
Ak nastanú problémy, ktoré nedokážete vyriešiť pomocou informácií uvede-

ných v tejto príručke, kontaktujte lokálneho zástupcu alebo technickú podpo-

ru spoločnosti Circassia.

Kontaktné údaje nájdete na zadnej strane a pri kontaktovaní poskytnite na-

sledujúce informácie:

• svoje meno, adresu a telefónne číslo,

• sériové číslo prístroja, nástavca a senzora,

• charakteristiku problému (čo najpodrobnejšie),

• výstražné kódy alebo zoznamy.
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10 Referenčné informácie

10.1 Tlačidlá a ich opis

10.1.1 Tlačidlá ovládania

10.1.2 Tlačidlá hlavnej ponuky  

10.1.3 Tlačidlá v zobrazení Nastavenia 

10.2 Symboly a ich opis

10.2.1 Stavový riadok

OK – potvrdenie zmien/
overenie výsledku

Zmazať

Zrušiť – zavretie 
zobrazenia bez uloženia 
zmien

Upraviť

Návrat Nastavenie konfigurácie

Tlačidlo Vymazať Ukážka

Preskočiť Resetovať nástavec

Znížiť/krok nižšie Čas/dátum 

Zvýšiť/krok vyššie Spustenie merania prostredia

Začiarkavacie políčko 
(neaktívne)

Spustenie merania

Začiarkavacie políčko 
(aktívne)

Spustenie merania 6s

Merací mód 10s Merací mód 6s

Ukážka Nastavenia

Identifikácia pacienta

Konfigurácia Merania pacienta

Hlasitosť Merania prostredia

Denníky výstrah Stav dýchacieho nástavca

Stav prístroja Aktivovať Bluetooth

Čas a dátum

Batéria – plne nabitá Dýchací nástavec – lehota 
onedlho vyprší alebo už vypršala 
(bliká)

Batéria nabitá na menej 
ako 87 %

Prístroj – lehota onedlho vyprší 
alebo už vypršala (bliká)

Batéria nabitá na menej 
ako 62 %

Stav senzora – nasleduje za ním 
počet zostávajúcich meraní

Batéria nabitá na menej 
ako 37 %

Stav senzora – chýba senzor

Batéria nabitá na menej 
ako 12%

Varovanie – teplota mimo 
rozsahu prevádzkových 
podmienok

Rozhranie Bluetooth 
aktivované

Varovanie – vlhkosť mimo 
rozsahu prevádzkových 
podmienok

Prístroj pripojený 
prostredníctvom USB

Čas
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10.2.2 Displej

10.3 Vysvetlenie symbolov 

Zvuk – stlmený

Pripojené k Microsoft 
Azure (Iba zobrazené v 
stavovom riadku 
NIOX Panel)

Nie je spojenie s Microsoft Azure 
(Iba zobrazené v stavovom 
riadku NIOX Panel)

Riadok postupu analýzy

Lišta hlasitosti

Všeobecné varovanie

Kód displeja – správny

Kód displeja – nesprávny

Displej výsledku – meranie prostredia

Mrak – tlak v rámci limitov 

Mrak – dosiahnutý cieľ

Mrak – varovanie – príliš vysoký alebo príliš nízky tlak

Zodpovedný výrobca

Výrobok spĺňa požiadavky platných európskych smerníc

Súčasti na ktoré sa vzťahuje norma elektrickej bezpečnosti, typ B:
dýchací nástavec a filter pacienta

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ o odpade 
z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ). Výrobok 
recyklujte podľa miestnych predpisov recyklácie elektronických 
zariadení. 

Na tento výrobok sa vzťahuje smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch. Výrobok 
recyklujte podľa miestnych predpisov recyklácie použitých batérií.

Pozrite si návod na používanie

Dátum exspirácie

Teplotné obmedzenia počas prepravy a uskladnenia

Len na jedno použitie

Diagnostická pomôcka in vitro

Vlhkostné obmedzenia počas prepravy a uskladnenia

Obmedzenia atmosférického tlaku počas prepravy a uskladnenia

Zariadenie chránené DVOJITOU IZOLÁCIOU alebo 
ZOSILNENOU IZOLÁCIOU

Zariadenie obsahuje vysokofrekvenčný vysielač (Bluetooth)

Uvedený v zozname-NTRL

Len na predpis

Dátum výroby

Zdravotnícka pomôcka
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11 Technické parametre

11.1 Rozmery a hmotnosť 
Výška: 145 mm

Šírka: 185 mm

Hĺbka: 41 mm

Hmotnosť prístroja vrátane senzora: 1 kg

11.2 Elektrické parametre 

11.3 Úroveň hluku 
< 65 dBA vo vzdialenosti 1 m

11.4 Vydychovaný NO – údaje o výkone
Prístroj bol overený a dosahuje špecifikovaný výkon v teplotnom rozsahu +10

až +35 °C, rozsahu relatívnej vlhkosti 20 – 80 % a rozsahu tlaku 700 – 1060

hPa.

Rozsah merania:

FeNO: 5 až 300 ppb

Najnižší zistiteľný limit: 5 ppb

Stanovenie analýzou koncentrácie plynu okolo zistiteľného limitu a pod ním. 5

ppb je najnižšia zistiteľná úroveň.

11.5 Linearita 
Koeficient korelácie na druhú r2 ≥ 0,998, odchýlka 0,95 –1,05, prerušenie 

±3 ppb. 

11.6 Správnosť 
< 3ppb nameranej hodnoty pri hodnotách < 30 ppb, < 10 % nameranej hod-

noty pri hodnotách ≥30 ppb. Vyjadrené ako jedna štandardná odchýlka pre

opakované merania s rovnakým prístrojom použitím certifikovanej koncentrá-

cie plynu referenčného štandardu NO. 

11.7 Presnosť 
±5 ppb pre hodnoty <50ppb alebo 10% z hodnôt ≥ 50 ppb. Vyjadrené ako hor-

ný 95 % limit správnosti založený na absolútnych priemerných rozdieloch od

certifikovanej koncentrácie plynu NO.

11.8 Porovnanie metód 
< 10 ppb pre hodnoty ≤ 50 ppb, < 20 % pre hodnoty > 50 ppb Vyjadrená ako

rozdiel medzi hodnotou FeNO podľa prístroja NIOX MINO® a príslušnou hod-

notou FeNO nameranou pomocou prístroja NIOX VERO® spoločnosti 

Circassia. 

11.9 Parametre nádychu 
Pred výdychom je potrebný nádych na plnú kapacitu pľúc (TLC). Nádych

spúšťa prístroj pri tlaku -3 cm H20. 

Klasifikácia elektrickej 
bezpečnosti:

Zariadenie vyhovuje požiadavkám 
smernice IEC 60601-1 a IEC 61010-1. Pri 
externom napájaní ZDRAVOTNÍCKA 
POMÔCKA triedy II; pri napájaní z batérie 
INTERNE NAPÁJANÁ ZDRAVOTNÍCKA 
POMÔCKA.

Napätie siete: 100 – 240 V, 47 – 63 Hz

Sekundárne napätie 
(externý napájací 
adaptér):

5 V 

Spotreba energie: < 15 VA
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11.10 Parametre výdychu
Čas výdychu: Detský mód: 10 s 

Základný mód: 6s

Všetky výdychy sa musia vykonať pri výdychovom tlaku 10 – 20 cm H2O, aby

sa zachovala stála prietoková rýchlosť 50 ±5 ml/s. Prístroj zastaví meranie

pri tlaku mimo intervalu. Varovný zvuk sa ozve pri tlaku 10 – 12 a 18 – 20 cm

H2O.

11.11 Nevyhnutné prevádzkové vlastnosti
Nevyhnutné prevádzkové vlastnosti produktu NIOX VERO zahŕňajú nasledu-

júce funkcie:

1. Meranie koncentrácie NO v ľudskom vydychovanom vzduchu.

2. Kontrola vydychovaného vzduchu s cieľom liečiť a spravovať astmatické 

ochorenie podľa ATS/ERS

Produkt NIOX VERO obsahuje interné monitorovacie funkcie na zaistenie

bezpečnosti a parametrov nevyhnutných prevádzkových vlastností. Na za-

chovanie nevyhnutných prevádzkových vlastností ani základnej bezpečnosti

nie je nutné vykonávať opakované testovanie.

11.12 Kapacita pamäte
Maximálne 15 000 meraní v závislosti od veľkosti súborov meraní. 

11.13 Filter pacienta
Filter pacienta NIOX VERO je určený len na jedno použitie a musí sa vymie-

ňať pre každého pacienta. Opätovné použitie viacerými pacientmi môže zvý-

šiť riziko krížovej kontaminácie alebo infekcie. Ten istý filter môže byť použitý

jedným pacientom viackrát v rámci jedného výkonu.

Bakteriálny a vírusový filter s označením CE podľa nariadenia Európskeho

parlamentu a Rady 2017/746 o zdravotníckych pomôckach triedy I.

11.14 Bluetooth
Prístroj NIOX VERO® je vybavený prijímačom/vysielačom Bluetooth triedy 2:

• Frekvenčný rozsah 2402 MHz – 2480 MHz.

• Metóda modulácie

• 0,5 BT Gaussov filter 2 modulačný index frekvenčného kľúčovania 
(FSK): 0,28 – 0,35 (základná rýchlosť 1 Mb/s) 

• π/4-DQPSK (EDR 2 Mb/s)

• 8DPSK (EDR 3 Mb/s)

• ERP

• Trieda výkonu 2

11.14.1 Smernica o rádiových zariadeniach a koncových tele-
komunikačných zariadeniach (RTTE) 

Spoločnosť Circassia AB vyhlasuje, že prístroj NIOX VERO je v súlade so

základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice

1999/5/ES.

11.15 Kapacita nabíjateľnej batérie
Na nabíjanie batérie používajte výhradne napájací adaptér a kábel USB do-

daný spoločnosťou Circassia. 

Kapacita: Približne 30 meraní denne alebo 36 hodín pohotovostného režimu

pri teplote prostredia 25 °C.

Životnosť: Minimálne jeden rok pri bežnom používaní.

Doba nabíjania: menej ako 8 hodín pri bežných podmienkach.

Znížená kapacita a/alebo ak sa po 8 hodinách nabíjania plne nenabije baté-

ria znamená, že je potrebné vymeniť batériu. 

Č. typu batérie BJ-G510039AA, č. položky 12-1150.

Poznámka: Ak chcete nabíjať batériu prostredníctvom kábla USB, prístroj 

musí byť vypnutý.
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11.16 Pokyny týkajúce sa prepravy a uskladnenia 
UPOZORNENIE! Na prepravu a uskladnenie prístroja NIOX VERO® vždy po-

užívajte uzavreté puzdro alebo škatuľu.

1. Skontrolujte, či je prístroj vypnutý a či je odpojený od zdroja napájania.

2. Odoberte filter pacienta a na nástavec založte ochranný kryt. 

3. Uložte prístroj a príslušenstvo do puzdra a uzatvorte ho.

4. Overte, či sú podmienky uskladnenia v súlade s odporúčaniami 

týkajúcimi sa prístroja NIOX VERO® vrátane senzora.

11.16.1 Preprava a uskladnenie v neotvorenom originálnom 
balení

Pri preprave prístroja na miesto s odlišnými podmienkami prostredia sa môže

vyžadovať predĺženie času stabilizácie, skôr ako sa môžu vykonať merania.

11.16.2 Preprava a uskladnenie po odbalení

Teplota Relatívna vlhkosť
(bez 
kondenzácie)

Atmosférický 
tlak

Prístroj 
NIOX VERO

10-35 °C 10-80% 500 – 1070 
hPa

Senzor 
NIOX VERO

5-35 °C 10-99% 700 – 1070 
hPa

Teplota Relatívna vlhkosť
(bez 
kondenzácie)

Atmosférický 
tlak

Prístroj 
NIOX VERO

10 – 35 °C 20-80% 700 – 1060 
hPa

Senzor 
NIOX VERO

10 – 35 °C 20-80% 700 – 1060 
hPa



Kapitola 12 Časti a príslušenstvo prístroja NIOX VERO®

40 000193-09 Používateľská príručka NIOX VERO®, slovensky

12 Časti a príslušenstvo prístroja 
NIOX VERO®

UPOZORNENIE! Pri výbere príslušenstva pre prístroj NIOX VERO® majte

na pamäti, že príslušenstvo neodporučené spoločnosťou Circassia AB môže

spôsobiť stratu výkonu, poškodenie výrobku NIOX VERO® požiar, úraz elek-

trickým prúdom, zranenie alebo poškodenie ďalšieho majetku. Záruka na vý-

robok nekryje zlyhanie ani poškodenie výrobku spôsobené použitím

neschváleného príslušenstva. Spoločnosť Circassia nepreberá žiadnu zod-

povednosť za vzniknuté zdravotné a bezpečnostné problémy ani iné problé-

my spôsobené používaním príslušenstva, ktoré neschválila spoločnosť

Circassia.

12.1 Súčasti balenia NIOX VERO® 
(Č. položky 12-1100)

Prístroj NIOX VERO® (12-1000)

Dýchací nástavec NIOX VERO® (12-1010)

Kryt nástavca NIOX VERO® (12-1009)

Napájací adaptér NIOX VERO® (12-1120)

Napájací kábel NIOX VERO® (12-1130)

Kábel USB NIOX VERO® (12-1002)

Batéria NIOX VERO® (typ č. BJ-G510039AA, č. položky 12-1150)

Stojan NIOX VERO®   (12-1001)

Používateľská príručka NIOX VERO® (000193)

Pamäťové zariadenie USB s aplikáciou NIOX® Panel (12-1003)

12.2 Príslušenstvo
Testovacia súprava 100 NIOX VERO® (12-1810) 

Obsahuje: 1 senzor* na 100 testov a 100 filtrov NIOX VERO®

Testovacia súprava 300 NIOX VERO® (12-1830) 

Obsahuje: 1 senzor* na 300 testov a 300 filtrov NIOX VERO®

Testovacia súprava 500 NIOX VERO® (12-1850) 

Obsahuje: 1 senzor* na 500 testov a 500 filtrov NIOX VERO®

Testovacia súprava 1000 NIOX VERO® (12-1900) 

Obsahuje: 1 senzor* na 1000 testov a 1000 filtrov NIOX VERO®

* Senzor NIOX VERO® Vopred kalibrovaný jednorazový senzor na 100, 300,

500 alebo 1000 meraní. 

Prevádzková životnosť: Maximálne 12 mesiacov po vložení do prístroja

NIOX VERO® alebo do dátumu exspirácie uvedeného na senzore (podľa to-

ho, čo nastane skôr).

NIOX® Apps (12-1004)

Nazálna sada NIOX VERO®, č. výrobku 12-1065 - pre deti, 12-1045 – pre do-

spelých
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13 Vigilancia
Spoločnosť Circassia ako výrobca zdravotníckych pomôcok musí mať zave-

dený systém vigilancie na hlásenie akýchkoľvek nepriaznivých udalostí, ktoré

sa objavili pri používaní jej zdravotníckych pomôcok, príslušným zdravotníc-

kym orgánom.

Účelom systému vigilancie je zaistiť zdravie a bezpečnosť pacientov, používa-

teľov a ďalších osôb používajúcich zdravotnícke pomôcky znížením výskytu

opakovaní rovnakého typu nepriaznivých udalostí. Dosahuje sa to okamžitým

ohlásením udalostí, ktoré umožňuje nápravné a preventívne úkony. 

Nepriaznivá udalosť je definovaná ako: Akékoľvek zlyhanie alebo poškodenie

vlastností alebo výkonu prístroja, prípadne akékoľvek nevhodné označenie

alebo pokyn na použitie, ktoré môže alebo mohlo spôsobiť úmrtie pacienta

alebo používateľa alebo závažné poškodenie ich zdravotného stavu. 

Výrobcovia zdravotníckych pomôcok sú povinní oznámiť nepriaznivé udalosti

národným zdravotníckym orgánom do 10 alebo 15 dní podľa závažnosti uda-

losti.

Používateľ výrobkov spoločnosti Circassia, ktorý v súvislosti s výrobkom zažil

nepriaznivú udalosť, ju musí okamžite nahlásiť spoločnosti Circassia a prís-

lušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa táto udalosť stala.

Oznámenie je možné vykonať e-mailom, faxom alebo telefonicky. Oznámenie

by malo obsahovať nasledujúce informácie:

• Kde a kedy sa udalosť stala?

• Ktorý výrobok alebo príslušenstvo spôsobil udalosť?

• Súvisela táto udalosť s návodom na použitie výrobku?

• Dalo sa riziko predvídať a bolo lekársky prijateľné z hľadiska možnej 

pomoci pacientovi?

• Bol výsledok nepriaznivo ovplyvnený predchádzajúcim stavom pacienta?

Správu o udalosti treba doručiť miestnemu zástupcovi spoločnosti Circassia,

a tiež príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa udalosť stala.



Informácie v tomto dokumente podliehajú zmenám. 

Dodatky sprístupní spoločnosť Circassia AB po ich vydaní. 

Na základe svojho duševného vlastníctva spoločnosť Circassia vyvíja a obchodne využíva 

výrobok na monitorovanie oxidu dusnatého (NO) označujúci zápal 

na zlepšenie liečby a starostlivosti o pacientov so zápalom dýchacích ciest.

Patenty: 

Produkty NIOX spoločnosti Circassia sú chránené viacerými patentami v USA, Európe a mnohých ďalších krajinách.

Circassia AB je spoločnosť certifikovaná v súlade s ISO 13485

Circassia AB, Hansellisgatan 13, SE-754 50 Uppsala, Švédsko
Telefón: +46 18 32 88 37, Fax: +46 18 32 88 38, E-mail: nioxtechsupport@circassia.com

www.niox.com
Copyright 2020 Circassia AB, Uppsala, Švédsko. 

Circassia je registrovaná ochranná známka spoločnosti Circassia Limited, 
NIOX, NIOX MINO a NIOX VERO sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Circassia AB.
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