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1 Viktig information NIOX® Patient

1.1 Före användning av NIOX® Patient 
NIOX® Patient får endast användas enligt anvisningarna i denna handbok
av utbildad sjukvårdspersonal. Statusen utbildad uppnås endast efter en
grundlig genomläsning av denna handbok. Läs igenom handboken och
försäkra dig om att du till fullo har förstått all säkerhetsinformation. 
NIOX MINO® Användarhandbok respektive NIOX VERO® Användar-
handbok gäller för användningen av de olika instrumenten.

1.2 Om denna handbok
NIOX® Patient Användarhandbok – Svenska 000210, version 07, oktober

2019. 

Informationen i detta dokument kan komma att ändras. Circassia kommer

att göra ändringar tillgängliga efterhand som de förekommer.

NIOX, NIOX MINO och NIOX VERO är registrerade varumärken som till-

hör Circassia AB.

1.3 Uppfyllda direktiv
NIOX Patient är CE märkt enligt direktiv 98/79/EG om medicintekniska

produkter for in vitro-diagnostik.

1.4 Ansvarig tillverkare och kontaktuppgifter
Postadress:

Circassia AB

Box 3006

750 03 Uppsala

Besöksadress:

Hansellisgatan 13

754 50 Uppsala

www.circassia.com

www.niox.com

1.5 Varningar
• NIOX® Patient får endast användas av sjukvårdspersonal. 

• Använd NIOX® Patient enligt anvisningarna i denna handbok. 

Circassia tar inte något ansvar för skadat program eller felaktiga 

resultat om programmet inte hanteras enligt handboken.

• Modifiering av programmet NIOX® Patient är inte tillåtet.

• Använd inte ett skadat program.

• Alla varningar i NIOX MINO® Användarhandbok är även tillämpliga 

när NIOX MINO® används tillsammans med NIOX® Patient.

• Alla varningar i NIOX VERO® Användarhandbok är även tillämpliga 

när NIOX VERO® används tillsammans med NIOX® Patient.

Symbol Beskrivning

VARNING! Anger en potentiellt farlig situation som, om den inte 
undviks, kan leda till kroppsskada.

VIKTIGT! Anger en potentiellt farlig situation som, om den inte 
undviks, kan skada produkten eller systemet, orsaka 
dataförlust eller skada verksamheten.

Obs! Uppmärksammar läsaren på viktig information om 
korrekt användning av produkten, förväntningar på 
användaren, felsituationer samt åtgärder i samband 
med dessa.
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1.6 Avsedd användning
NIOX Patient är en PC applikation utvecklad för att visa, lagra och skapa

rapporter av patienters FeNO-mätningar gjorda antingen med

NIOX MINO eller NIOX VERO.

NIOX Patient används med fördel tillsammans med NIOX Panel och ett

NIOX Instrument, därför rekommenderas att läsa respektive användar-

handbok i samband med användning av NIOX Patient.

NIOX Patient kan lagra data antingen i en lokal databas eller en nät-

verksdatabas.

2 Produktbeskrivning

2.1 NIOX Patient
NIOX Patient är utvecklad för att hantera patient journaler, patientmät-

ningar, rapporter och databasadministration. Mjukvaran innehåller en

administratörs applikation för att hantera användare, journal-utseende,

journalrapporter och läkare. Databasen möjliggör att mätningar avsedda

en specifik patient kan samlas även om de utförs på flera olika instru-

ment.

NIOX Patient mjukvaran är ett tillbehör till en in vitro-diagnostisk enhet.

2.1.1 NIOX Panel
NIOX Panel är beskrivet i NIOX VERO användarhandbok och en sepa-

rat NIOX Panel användarhandbok för NIOX MINO. NIOX Panel är en PC

applikation och ett visuellt stöd så att instrumentet kan styras från da-

torn.

NIOX Panel mjukvaran är ett tillbehör till en in vitro-diagnostisk enhet.
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3 Installation och inställningar

3.1 Datorkrav

3.2 Installation
1. Välj filen med namnet setup.exe

2. En installationsguide öppnas, acceptera licensvillkoren.

3. För att genomföra en standardinstallation välj “install” och fortsätt 

med steg 7.

För att ändra installationsmapp eller lägga till fler applikationer välj 

“advanced”

Operativsystem

• Windows® 7, Windows® 8 (RT versioner exkluderade) 
eller Windows® 10

Skärmupplösning

• 1024x768

• 1366x768

• 1280x800

• 1920x1080
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4. Det rekommenderas att välja “for all users of this machine”

5. För att ändra installationsmapp välj “change”

6. Välj vilka applikationer som ska installeras och klicka “install”

7. Vänta tills programmen installerats.

8. Programmen är nu tillgängliga i den valda mappen eller i startmenyn.
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3.3 Databasinställning
NIOX Patient är kopplad mot en SQL CE databas som standard.

3.3.1 SQL CE databasinställning
1. Starta NIOX Database (Db) från startmenyn

2. Välj “Use SQL CE” (lokal databas)

3. Välj “Test Connection”, det kommer en popup “Test successful”

4. Välj “Save connection”

5. Nu är NIOX Patient kopplad mot den lokala databasen.

3.3.2 Nätverksdatabas-inställning
Obs!: Innan NIOX Patient kan kopplas mot en nätverksdatabas, måste 

databasen skapas. Instruktioner för att skapa en nätverksdatabas 
se “3.8 Installation av NIOX Databas på SQL Server.”

1. Starta NIOX Database (Db) från startmenyn

2. Välj “Use SQL server”

3. Ange adressen till SQL Server (datornamn/databas-instansnamn)

4. Ange namnet på databasen

5. Välj Authentication method: Windows authentication (fortsätt till steg 

7) eller SQL Server Authentication.

6. Ange SQL Server användarnamn och lösenord.

Obs!: Skriv ut och förvara användaruppgifterna på en säker plats.

7. Välj “Test connection”

8. Om testet är lyckat, välj “Save connection”

3.4 Serverkrav

3.5 Serverinställningar och konfiguration

3.5.1 Nätverkskrav
För att kunna koppla med nätverksdatabasen måste det finnas nätverks-

kontakt mellan datorn och SQL Servern. Kontakta nätverksadministratö-

ren.

3.6 Importera databas från DataManagementProgram
Det är möjligt att importera en backup-fil från NIOX MINO DataManage-

mentProgram (version 2.1.0.1 eller 2.2.0.0) till en tom SQL CE databas.

För instruktioner om hur man skapar en backup-fil från DataManage-

mentProgram se användarhandboken för DataManagementProgram.

Server

• Microsoft SQL Server 2008r2, Microsoft SQL Server 
2014 eller Microsoft SQL Server 2016
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Starta NIOX Admin, välj “Database & Setup”. Om databasen är tom välj

“Restore DM Database”. Välj den backup-fil som ska importeras.

När importen är klar ändras texten på knappen till “Backup Database”

För att importera en DM databas till en nätverksdatabas, kontakta nät-

verksadministratören. Circassia rekommenderar att skapa en ny CE-da-

tabas, importera som beskrivet ovan, exportera SQL CE definitionerna

och data till ett SQL skript och köra skriptet på SQL servern. Starta NIOX

Database och koppla till SQL Servern.

3.7 Tilldela administratörsrättigheter för första gången
Systemet har ett standardadministratörskonto från början.

1. Välj NIOX® Admin. Programmet NIOX Admin öppnas

2. Välj NIOX Users. Loginvyn för NIOX Admin öppnas.

3. Logga in som:

User name: a
Password: p

4. Information om hur en ny användare med NIOX Admin rättigheter 

skapas finns i kapitel “5.4 Anpassa journalrapporter”.

Obs!: Se till att det nya lösenordet förvaras på en säker plats.

3.8 Installation av NIOX Databas på SQL Server.
Innan NIOX Patient kan kopplas mot en nätverksdatabas, måste databa-

sen skapas. Databasen bör skapas av en nätverksadministratör.

1. Starta Microsoft SQL Server Management Studio, logga in på SQL 

servern.

2. Välj Skapa ny databas

3. Döp databasen till tex. NIOX

4. Öppna “New Query” i Management Studio. Kopiera in T-sql skriptet 

(finns i installationsfoldern) i “Query-fönstret”. Ändra “use database 

name” till “use NIOX”.



Kapitel 4 NIOX® Patient

000210-07 NIOX® Patient Användarhandbok Svenska 9

5. Kör SQL-skriptet. Detta skapar alla nödvändiga tabeller för att lagra 

NIOX information och även det inbyggda administratörskontot.

6. Koppla till databasen med NIOX Database och starta sedan NIOX 

Admin för att ändra användarnamn och lösen ord för det inbyggda 

administratörskontot.

4 NIOX® Patient
NIOX® Patient används för att administrera informationen om en patient,

skapa en ny patientjournal, söka efter en viss patientjournal, visa journa-

lerna, lägga till och ta bort anteckningar, lägga till mätningar manuellt eller

importera dem från ett instrument. 

Det är också möjligt att skriva ut journalerna i olika format. 

NIOX Panel används för att spara mätningarna i databasen eller direkt i

en patientjournal.

Obs!: För att undvika att behöva importera mätningen från databasen 
till en patientjournal rekommenderas att välja patienten i NIOX 
Panel innan mätningen genomförs. Om patienten inte redan finns 
i databasen starta NIOX Patient för att skapa patientjournalen.

4.1 Starta NIOX® Patient
1. Välj NIOX Patient. Inloggningsvyn öppnas.
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2. Ange användarnamn i rutan för User name.

3. Ange lösenord och välj OK. Vyn NIOX® Patient visas.

4. Den användare som är inloggad visas längst upp till höger. Klicka på 

namnet för att öppna vyn Session Management.

5. I vyn Session Management finns följande alternativ:

• Välj Change password för att ändra lösenord. 

• Välj Switch user för att logga in som en annan användare.

• Välj Log off för att logga ut och avsluta NIOX® Patient.
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4.2 Skapa en ny patient
1. I vyn NIOX® Patient välj Create new patient. Vyn Patient Details 

öppnas.

2. Välj lämpliga textfält och ange information.

Obs!: Patient ID måste anges.

3. För att ställa in en gräns för vilken FeNO-värdet är OK, mata in 

värdena i fälten Upper/Lower limit.

Obs!: Gränsvärdena kan också ställas in direkt i grafen i journal-vyn.

4. För att spara informationen och återgå till NIOX® Patient-vyn välj 

Save. 

Med Cancel stängs vyn utan att spara några ändringar.

4.3 Söka efter en patientjournal

1. För att visa sökfältet längst ned på skärmbilden klicka på pil 

uppåt knappen. 

2. Ange patientuppgifterna och välj Go.

• Det går att söka på förnamn, efternamn och patient-ID eller ställa 
in ett tidsintervall för att hitta patienten.

• Resultat som matchar sökningen visas i en lista.

• Att lämna sökfältet tomt och sedan klicka Go gör att de patienter 
med senast gjorda FeNO mätningar visas i listan.

• För att visa alla patienter i databasen välj Select All.

• För att dölja sökfältet välj pil nedåt knappen.

Obs!: Använd rullningslisten för att se all information i 
sökresultatlistan.
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4.4 Öppna en patientjournal
1. I sökresultatlistan klicka på raden för att öppna journalen. Journalen 

för den valda patienten öppnas.

2. I Journal-vyn visas en översikt och flera alternativ för att visa 

patientdata. Fälten till vänster:

• Patient info– Visar födelsedatum, ID, läkare och resultat för den 
senaste mätningen. Genom att välja den här knappen öppnas 
vyn Edit Patient Details. Se “Göra ändringar i en öppnad 
patientjournal” på sidan 13.

• Journal Notes – Visar antalet tillgängliga journalanteckningar och 
den senaste anteckningen med datum. Genom att välja den här 
knappen öppnas vyn Journal Notes. Se “Visa en 
journalanteckning” på sidan 15.

• Import Measurements from Database – Välja den här knappen 
för att koppla mätningar till patientjournalen. Se “Importera 
mätning till en journal” på sidan 16.

• Manually Create Measurement– Välj den här knappen för att 
ange mätuppgifter manuellt. Se “Lägga till mätning i en journal 
manuellt” på sidan 15.

• Perform New Measurement - Välj den här knappen för att starta 
NIOX Panel och populera patient ID med den öppna patienten. 
Detta alternativ är bara möjligt när NIOX Panel och NIOX Patient 
är installerade på samma dator. Se “Starta mätning från en 
öppen patient journal” på sidan 14.

3. I fältet längst ned finns det också alternativ:

• Show measurement mode – Välj det här alternativet för att visa 
ett annat av de tillgängliga mätlägena genom att klicka på dem. 

• Välj tidsram för journalen genom att välja ett intervall i 
sökfältet. Välj/klicka pil nedåt och ange år/månad/dag. 
Starttiden för intervallet anges på den övre raden och 
sluttiden på den undre raden.
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• Visa diagram genom att skjuta knappen Graph till höger. Texten 
bredvid knappen visar Graph ON. Dölj diagram genom att skjuta 
knappen Graph till vänster. Texten bredvid knappen visar Graph 
OFF.

4. Visa mätgränser genom att skjuta knappen Limits till höger. Texten 

bredvid knappen visar Limits ON. Dölj mätgränser genom att skjuta 

knappen Limits till vänster. Texten bredvid knappen visar Limits OFF. 

Obs!: För att ändra gränsvärdena bara flytta knappen bredvid värdet 
uppåt eller neråt.

5. Välj Create Report om för att skriva ut. Mer information finns i avsnittet 

“Skapa en journalrapport” på sidan 17

4.5 Göra ändringar i en öppnad patientjournal
När patientjournalen är öppnad är det möjligt att skriva en ny journalan-

teckning, ta bort journalanteckningar, lägga till mätningar manuellt eller

importera mätningar från tidigare anslutet instrument. Om flera instru-

ment har varit kopplade till databasen är det möjligt att importera mätning-

ar från vilket som helst av instrumenten. 

4.5.1 Redigera patientuppgifter
1. För att redigera patientuppgifter välj knappen som visar patient-ID 

Vyn Patient Details öppnas.

2. Välj lämpliga textrutor och ange ändringar med hjälp av 

tangentbordet.

• För att ändra läkare välj pil nedåt och sedan en läkare i 
listan som visas. 

Obs!: För att lägga till en läkare starta NIOX Admin välj 
“Physicians”.
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3. Välj Save för att spara ändringarna och gå tillbaka till vyn med den 

öppnade patientjournalen. Med Cancel stängs vyn utan att spara 

några ändringar.

4.6 Starta mätning från en öppen patient journal
För att starta NIOX Panel och automatiska po-

pulera patient ID klicka på Perform New Mea-

surment knappen.

Obs!: Detta alternativ är bara möjligt när 
NIOX Panel och NIOX Patient är 
installerade på samma dator.

4.7 Patientanteckningar

4.7.1 Skriva en journalanteckning
1. För att skriva en ny journalanteckning välj Create Journal Note. Vyn 

Journal Notes öppnas.

2. Skriv en ny journalanteckning i textfältet.Välj Save för att spara 

ändringarna och gå tillbaka till vyn med den öppnade 

patientjournalen. Med Cancel stängs vyn utan att spara några 

ändringar.
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4.7.2 Visa en journalanteckning
1. Välj Journal Notes i patientjournalvyn. Vyn Journal Notes öppnas.

4.7.3 Ta bort en journalanteckning
1. För att ta bort en journalanteckning välj raden med 

journalanteckningen. Vyn Delete Journal Note öppnas.

2. Skjut knappen Deleted till Yes.

3. Välj Save för att spara ändringarna och gå tillbaka till vyn med den 
öppnade patientjournalen. 

4.8 Hantera mätningar

4.8.1 Lägga till mätning i en journal manuellt
1. För att lägga till en mätning i en öppnad patientjournal välj Manually 

Create Measurement. Vyn Measurement Details öppnas.

2. Välj lämpliga textrutor och ange ändringar med hjälp av 
tangentbordet eller välj pil nedåt och sedan ett värde i 
listrutan som visas. 

Obs!: Obligatorisk information som måste anges: FeNO-värde.

3. Välj Save för att spara ändringarna och gå tillbaka till vyn med den 
öppnade patientjournalen. Med Cancel stängs vyn utan att spara 
några ändringar.
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4.8.2 Lägga till kommentarer till en mätning
För att lägga till en kommentar till en mätning klicka på mätningen i listan

i journalvyn, skriv in kommentaren och välj Save.

Signaturen för den som är inloggad läggs till automatiskt.

4.8.3 Importera mätning till en journal
1. För att importera en mätning till en öppnad patientjournal välj Import 

Measurement from Database. Vyn Import Measurements öppnas 

och visar alla instrument som är anslutna till databasen via NIOX® 

Panel. 

2. Välj det instrument som mätningar ska importeras ifrån. Vyn Import 

Measurements visas.

Obs!: Mätningarna som visas är utförda på ett fristående instrument 
när det inte var kopplat till NIOX® Panel och de mätningar som 
inte redan är matchade till ett patient ID. För mer detaljer se 
“Automatisk import av mätningar från NIOX® Panel” på 
sidan 17.

Obs!: Om det bara finns ett instrument anslutet till databasen är inte 
steg 2 tillgängligt. Gå vidare till steg 3

Obs!: Sökfältet är automatiskt ifyllt med den öppnade patient 
journalens ID.

3. Rulla i listan för att hitta mätningen som ska importeras. 

4. Välj raderna med de mätningar som ska importeras. De valda 

raderna markeras.

5. Välj Import Selected för att starta importen. Patientjournalen öppnas 

igen när importen är klar. 

Cancel återgår till den öppnade patientjournalen utan att importera 

några mätningar.

Obs!: Om en mätning blivit importerad till fel patientjournal, går det att 
radera den felaktigt importerade mätning från patientjournalen 
så den åter blir tillgänglig för import till rätt patientjournal.

• Välj den felaktigt importerade mätningen i listan eller klicka på 
den i grafen och skjut knappen Delete till Yes. Spara ändringar 
genom att välja Save.



Kapitel 4 NIOX® Patient

000210-07 NIOX® Patient Användarhandbok Svenska 17

4.9 Skapa en journalrapport
I vyn med den öppnade patientjournalen finns det flera utskriftsalternativ.

Obs!: Observera att det rapporten kommer att innehålla är det som 
visas på skärmbilden. Välj om diagram, gränser och tidsram ska 
visas eller inte enligt förklaringarna på sidan 12.

Obs!: Om Microsoft Word inte är installerat finns installations filer för 
Word-viewer tillgängliga i installations mappen. Välj filen 
setup.exe och följ instruktionerna på skärmen för att installera. 

1. Välj Create Report. Ett fönster med utskriftsalternativ visas:

• Quick print skriver ut det som visas på skärmen. 

• Built-in report 1 eller Custom report 1 skapar en Word-fil som går 
att redigera och skriva ut. 

• Built-in report 2 eller Custom report 2 skapar en Word-fil som går 
att redigera och skriva ut. 

• Built-in report 1(PDF) skapar en PDF-fil med samma utseende 
som Built in report 1 eller Custom report 1.

• Built-in report 2 (PDF) skapar en PDF-fil med samma utseende 
som Built in report 2 eller Custom report 2.

2. Efter utskrift av rapporten öppnas patientjournalen.

• För att skapa en egen layout på rapporten se “Anpassa innehållet i 

rapporter” på sidan 21.

• För att ladda en anpassad rapport se “Anpassa journalrapporter” på 

sidan 21

• För att skapa en helt egen rapport öppna ReportingVariables.docx 

vilken innehåller instruktioner och variabler för att skapa en egen 

rapport.

4.10 Automatisk import av mätningar från NIOX® Panel
NIOX® Panel är ett program som är en visuell hjälp för att användaren ska

kunna kontrollera ett NIOX instrument från en PC.

Förutsatt att patientens ID har registrerats kommer utförda mätningar au-

tomatiskt bli sparade till rätt patientjournal i NIOX® databasen. 

Obs!: En mätning som utförts utan att ange patient ID lagras 
automatiskt i NIOX databasen, men måste matchas till rätt patient 
manuellt. 

Obs!: Om NIOX Panel och NIOX Patient är installerade på samma 
dator kommer Patient ID för den öppna patient journalen i NIOX 
Patient vara förvalt i sökfältet i NIOX Panel.
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5 NIOX® Admin
Programmet NIOX® Admin används för att hantera användarinformation

och användarrättigheter. Det innehåller följande alternativ:

• NIOX Users används för att hantera användare, redigera 
användarinformation, lägga till nya användare och hantera 
kontouppgifter.

• Physician används för att lägga till en ny läkare eller för att 
redigera poster.

• Database Setup används för att säkerhetskopiera, återställa och 
rensa databasen (när den är kopplad mot den lokala databasen). 

• Report Setup används för att anpassa informationen som visas i 
patientjournaler och rapporter.

• Manage Instruments används för att namnge instrument i 
databasen och inaktivera instrument som inte längre används.

• Data Export används för att exportera data från databasen till 
.csv eller .xls format.

Om fleranvändardatabas har implementerats har systemet tillgång till

data från samtliga anslutna instrument.

En eller flera användare kan utses till administratörer för systemet. Ad-

ministratörer kan lägga till och ta bort NIOX®-användare och tilldela roll-

rättigheter och status. 

5.1 Starta NIOX Admin
1. Välj NIOX Admin. NIOX Admin-vyn öppnas och där finns flera 

alternativ.

2. För att gå tillbaka till NIOX Admin-vyn från en annan vy välj 

pil-ikonen bredvid rubriken längst upp till vänster i vyn.

3. Stäng NIOX Admin genom att välja X längst upp till höger.

5.2 NIOX Användare
I NIOX Users kan administratörer lägga till och inaktivera användare och

tilldela användarna rättigheter.
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1. Välj NIOX Users. Inloggningsvyn för NIOX Admin öppnas.

2. Skriv in användarnamn och lösenord.

3. Ange lösenordet. Vyn Users & Settings öppnas som visar användare 

och programåtkomst. 

• Program som är markerade med en bock finns det 
åtkomsträttigheter för.

• Program som är utan bock saknas det åtkomsträttigheter för.

4. Välj vilken kategori av användare som ska visas genom att skjuta 

knappen Show only the users that are till Active eller Inactive längst 

ned till vänster.

5.3 Skapa en ny användare
1. Välj Create New user. Vyn New User öppnas.

2. Välj lämpliga textrutor och fyll i kontoinformation och 

användaruppgifter inklusive ID med hjälp av tangentbordet. 

• Användarnamn och ID måste vara unika.

• Användarnamn och ID är obligatoriskt.

• Skapa anteckningar genom att välja textrutan Notes.

Obs!: Glöm inte att skriva ned användarnamnet och lösenordet för att 
kunna ge det till den nya användaren.

3. Markera respektive kryssrutor för att ge användaren tillgång till 

NIOX Admin och/eller NIOX Patient.

Obs!: Inaktivera en användare i databasen genom att skjuta knappen 
User status till Inactive. 

4. Välj Save för att spara ändringarna och gå tillbaka till vyn NIOX Admin 

Users & Settings. Med Cancel stängs vyn utan att spara några 

ändringar.

5. Kom ihåg att ge användarnamnet och lösenordet till den nya 

användaren.

5.3.1 Söka efter användare
1. Välj sökfältet längst ned på skärmbilden, ange användaruppgifterna 

och välj Go. 

• Skriv ett namn ett ID i sökfältet.

• Sök bland inaktiva användare genom att skjuta knappen Show 
only user that are till Inactive.

2. Resultatet av sökningen visas i listan.

Obs!: Använd rullningslisten för att se all information i sökresultatlistan.
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5.3.2 Redigera användare
1. Välj en användare i listan. Vyn Edit User öppnas.

2. Redigera information genom att välja textrutan och ange den nya 

informationen med hjälp av tangentbordet.

• Tilldela rollrättigheter genom att markera lämpliga 
kryssrutor. En markerad kryssruta innebär att 
användaren har åtkomst till programmet. 

• För att ta bort rollrättigheter avmarkera kryssrutorna för dessa 
rättigheter. 

• Ställ in användarstatusen genom att skjuta knappen User status 
till Active eller Inactive.

3. Välj Save för att spara ändringarna och gå tillbaka till vyn NIOX 

Users. Med Cancel stängs vyn utan att spara några ändringar.

5.3.3 Ange globala kontoregler
Globala kontoinställningar reglerar de allmänna reglerna för lösenords-

användning och kontovaraktighet för användare i systemet (administra-

törskonton har inget utgångsdatum). För att ange och ändra globala

kontoregler krävs administratörsrättigheter.

Obs!: Administratörskonton har inget utgångsdatum.

1. Välj Account settings. Vyn Global Account Settings visas.

2. Skjut knappen Password required till Yes eller No. Om lösenord inte 

krävs gå vidare till steg 6 nedan.

3. Välj pil nedåt knappen och välj en siffra för det lägsta antalet 

tecken som krävs för lösenordet.

4. Skjut knappen Strong password till Yes eller No.

5. Skjut knappen Account expires till Yes eller No. 

6. Välj pil nedåt knappen och välj värden för kontovaraktigheten.

7. Välj Save för att spara ändringarna och gå tillbaka till vyn NIOX 

Admin Users & Settings. 

Med Cancel stängs vyn utan att spara några ändringar.
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5.4 Anpassa journalrapporter
Med det här alternativet kan NIOX-användare anpassa patientjournal-ut-

seende och rapporter. 

5.4.1 Anpassade fält
För att lägga till egna anpassade fält i patientjournalen.

1. Välj Report Setup i vyn NIOX Admin. Vyn Customization visas. 

2. Välj ett anpassat fält och ange rubriken för det anpassade fältet som 

ska visas i journalen eller rapporten. Upprepa för att lägga till fler fält.

3. Skjut knappen bredvid det anpassade fältet till On för att det ska 

visas.

5.4.2 Anpassa innehållet i rapporter
“Built in reports” skapas under installationen och sparas i mappen 

C:\Program Files (x86)\Circassia\NIOX Apps\BuiltinReports.

Rapporten skapas och finns tillgänglig i Word-format. All information som

visas i patientjournalen och som kan anpassas i rapporten finns som uni-

ka ID i Word-filen “ReportingVariables”.

Obs!: Patientrapporter väljs för utskrift i patientjournalvyn.

För att anpassa utseendet på rapporten:

1. Öppna mappen built -in-reports 

(C:\Program Files (x86)\Circassia\NIOX Apps\BuiltinReports)

2. Välj en rapport för anpassning, öppna filen “reporting variables” och 

välj ID för att sätta i den anpassade rapporten. te.x “__ID33” och 

“ID__38” för “Custom field 1“.

Obs!: Var noga med att inte ändra ID när det klistras in i den anpassade 
rapporten annars blir de inte igenkända och informationen 
kommer inte visas i rapporten.

3. För att välja var grafen ska visas i rapporten, flytta bara bilden i den 

anpassade filen.

Obs!: Tabellerna visar alla mätningar för den valda patienten. Det är 
också möjligt att filtrera visningen genom att välja datumgränser i 
patientjournalvyn.

Obs!: För att ändra utseende på PDF rapporten, ändra någon av Word-
filerna till önskat utseende och ladda sedan upp den som Custom 
Report 1 eller 2.
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För att hitta förklaring till alla tillgängliga ID öppna filen 

ReportingVariables.docx.

5.4.3 Ladda upp en anpassad rapport
1. Välj Upload/Replace knappen för att ladda upp rapporten.

2. Välj den rapport som ska användas.

3. Skjut knappen till höger om den uppladdade rapporten till ON.

4. Välj “Save” för att rapporten ska vara möjlig för utskrift i 

patientjournalvyn.

5.4.4 Rapportmapp
För att välja en specifik mapp till rapporter som exporteras från 

NIOX Patient.

1. Välj Report & Setup i NIOX Admin vyn.

2. Under Report folder klicka på “Select”, då öppnas ett fönster för att 

välja vilken mapp som rapporterna ska sparas i.

3. Välj “Save”. Alla rapporter som skapas i NIOX Patient sparas nu i 

den valda mappen.

5.5 Läkare
Alternativet Physicians i NIOX® Admin används för att skapa användar-

profiler för läkare som arbetar med patienterna. Att ange läkaren är

lämpligt för att läkare lättare ska kunna söka efter dennes patienter.

5.5.1 Lägga till en läkare
1. Välj Physicians i vyn NIOX Admin. Vyn Physicians visas.

2. Välj New Physician. Vyn New Physicians visas.

3. Ange läkarens namn.

Obs!: Läkarens namn måste vara unikt.

4. Ställ in Physician status genom att skjuta knappen till Active eller 

Inactive. 
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5. Välj Save för att spara ändringarna och gå tillbaka till vyn Physicians. 

Med Cancel stängs vyn utan att spara några ändringar.

5.5.2 Ändra en läkarpost
1. Välj läkaren (raden) i listan som visas. Vyn Edit Physicians visas.

• Välj textrutan och redigera läkarens namn.

• Ändra Physician status genom att skjuta knappen så att den visar 
Active eller Inactive. 

2. Välj Save för att spara ändringarna och gå tillbaka till vyn Physicians. 

Med Cancel stängs vyn utan att spara några ändringar.

5.6 Databaskonfiguration
Alternativet Database Setup i vyn NIOX Admin används för att hantera

databaslänkar och säkerhetskopieringsrutiner. 

Obs!: I en Network Multi User-konfiguration görs säkerhetskopieringen 
av nätverksadministratören.

Obs!: För att ändra konfigurationen vid ett senare tillfälle se avsnitt 3.3, 
Databasinställning för mer information. 

5.6.1 Starta databaskonfiguration
Välj Database Setup i vyn NIOX Admin. Vyn Database Setup öppnas

som visar aktuell konfiguration och status. För konfigurationen Network

Multi User se “Kontrollera anslutning till nätverksdatabas” på sidan 24

5.6.2 Rensa en Single User-databas
Att rensa databasen kan vara lämpligt, om systemet är använt i testsyfte,

för att radera alla testdata permanent före klinisk användning. Det kan

även vara bra att göra en rensning efter arkivering (säkerhetskopiering)

av databasen eller för att starta en ny databas.
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Varning! En rensning av databasen raderar alla lagrade data permanent. 

1. Välj Clear Database. En popup-varning öppnas.

2. Slutför dialogrutan. Alla data i databasen raderas.

Obs!: När databasen är tom är det möjligt att importera en databas från 
NIOX MINO® Data Management Program version 2.1.0.1 eller 
2.2.0.0

5.6.3 Säkerhetskopiera Single User-databasen
1. Välj Backup Database. En popup-dialogruta visas.

2. Välj en mapp där säkerhetskopiefilen ska sparas.

3. Välj Save. En säkerhetskopia av databasen skapas.

5.6.4 Återställ databasen till en tidigare version
Om de data som är lagrade i databasen har skadats på något sätt åter-

ställ databasen till en tidigare version från en sparad säkerhetskopia.

Obs!: Förfarandet är detsamma för både Multi User- och Single User-
konfiguration.

1. Välj Restore Database. En popup-dialogruta visas.

2. Välj den mapp och den fil som ska användas för att återställa 

databasen. 

3. Välj Open. Databasen återställs till den valda versionen.

5.6.5 Kontrollera anslutning till nätverksdatabas
1. Välj Check connection with Database. Nätverksanslutningen 

kontrolleras.

• En anslutning som fungerar problemfritt visas som ”Connection 
successful”.

• En anslutning som inte fungerar visas som ”Connection not 
successful”. Kontakta systemadministratören för att få hjälp med 
att lösa problemet.

5.7 Hantera instrument
Namnge instrument i databasen och ändra instrumentstatus.

1. Starta NIOX Admin

2. Välj Manage Instruments. Vyn Manage Instruments öppnas.
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3. Välj instrumentet. Vyn Instrument Details öppnas.

4. Välj textrutan, ange instrumentets namn och klicka Save.

5. Ändra Instrument status genom att skjuta knappen så att den visar 

Active eller Inactive och klicka Save. 

5.8 Data export
Data export gör det möjligt att exportera patientinformation till Excel 

antingen .xls- eller .csv-format. Det är också möjligt att visa data på skär-

men i en tabell.

1. Starta NIOX Admin

2. Välj Data Export, det öppnar en login dialog

Obs!: För att exportera data från databasen kräver 
administratörsrättigheter.

3. Välj vilka kolumner som ska exporteras, välj tidsintervall, patient-id 

och format.

4. Välj “Run”, det exporterar de valda kolumnerna för patienten.

Obs!: Om patient-id fältet lämnas tom, exporteras de valda kolumnerna 
för alla patienter i databasen.
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