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Não esquecer

É importante respeitar as seguintes condições especificadas:

• Temperatura ambiente: +10° C a +35° C 

• Humidade: 20% a 80% de HR (sem condensação)

• Telemóveis, telefones sem fios e equipamentos emissores de gases 

podem interferir com o aparelho e, como tal, devem ser mantidos 

longe do mesmo. A interferência pode impossibilitar a realização de 

uma medição.

• A expiração contém vapor de água que pode criar condensação 
no interior do instrumento. Quando utilizado de forma 
excessiva num curto período de tempo, existe um risco de 
condensação de água no interior do NIOX VERO®. 
Normalmente, um máximo de 10 expirações/hora pode ser efetuado 

com o NIOX VERO® durante uma utilização contínua. No entanto, é 

possível efetuar 20 expirações numa hora se o instrumento efetuar 

uma pausa mínima de 30 minutos antes da próxima sessão de 

expirações. As expirações incluem as medições bem-sucedidas e 

as falhadas.

• Evitar derramar água ou outros fluidos sobre o aparelho ou sensor.

• Utilizar sempre uma caixa ou saco fechado (recomenda-se o saco 

NIOX VERO®) para o transporte e armazenamento do 

NIOX VERO®.

• Após a introdução de um novo sensor, recomenda-se que se 

aguarde 3 horas o aparelho ligado antes de efetuar uma medição.

• Duração operacional do aparelho NIOX VERO®: máximo de 5 anos 

de utilização ou 15 000 medições ou a data de expiração indicada 

no dispositivo, o que ocorrer primeiro.

Serão considerados 5 anos de utilização a partir da primeira 

medição de óxido nítrico realizada com o dispositivo. 

• Duração operacional do sensor NIOX VERO®: Máximo de 12 meses 

após a abertura da embalagem e instalação do NIOX VERO® ou a 

data de validade indicada nos sensores, o que ocorrer primeiro.

AVISO
A utilização de substâncias com álcool na proximidade do 
instrumento NIOX VERO® pode causar resultados de medição 
errados.

NÃO limpe o instrumento nem o utilize com álcool nem com sprays 
ou toalhetes com álcool.

Não utilize substâncias com álcool sobre ou na proximidade do 
instrumento NIOX VERO®. Isto inclui quaisquer agentes de limpeza 
utilizados para limpar a instalação, ou qualquer outro equipamento 
no local, assim como toalhetes desinfetantes ou sprays utilizados 
nos pacientes.

CUIDADO!: Não utilizar o NIOX VERO® próximo de áreas onde estejam

a ser utilizadas substâncias voláteis tais como fluidos orgânicos ou de-

sinfetantes. Deve ser dada especial atenção a sprays e banhos de de-

sinfeção, quer em reservatórios abertos quer em banhos de ultrassons.
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1 Informação importante

1.1 Antes de utilizar o Monitor de Inflamação das Vias 
Respiratórias NIOX VERO®

O NIOX VERO® só pode ser utilizado conforme indicado no presente manual,
por profissionais de cuidados de saúde com a devida formação. O estatuto
de «devida formação» é atingido apenas após a leitura cuidadosa do presen-

te manual. Leia as instruções de utilização na íntegra e certifique-se de que
compreende totalmente a informação de segurança.

1.2 Acerca deste manual
NIOX VERO® Manual do Utilizador - Português 000695 (EPM-000175), 

versão 09, Setembro de 2019, para aparelhos com a versão de software 

1D2x-xxxx e 1E2x-xxxx. Para obter instruções sobre como ver o número da

versão de software instalado no aparelho, consulte a página 19. 

A informação incluída no presente documento está sujeita a alterações.

Quaisquer alterações serão disponibilizadas pela Circassia à medida que fo-

rem sendo efetuadas.

O Manual do Utilizador fornece instruções sobre como utilizar o

NIOX VERO®. Inclui instruções passo a passo numeradas com ecrãs e ilus-

trações. As escolhas dentro dos passos são exibidas com marcadores.

1.3 Conformidade
O NIOX VERO® apresenta a marca CE de acordo com a Diretiva relativa a

Dispositivos Médicos para Diagnóstico In Vitro 98/79/CE. 

O NIOX VERO® está em conformidade com a norma RoHS.

O NIOX Panel tem a marcação CE de acordo com a Diretiva 98/79/CE 

relativa aos dispositivos médicos de diagnóstico in vitro.

1.4 Fabricante responsável e contactos 
Endereço postal:

Circassia AB, P.O. Box 3006

SE-750 03 Uppsala, Suécia

Endereço para visitantes:

Hansellisgatan 13

SE-754 50 Uppsala

www.circassia.com 

www.niox.com

1.5 Avisos
• Não utilize substâncias com álcool sobre ou na proximidade do 

instrumento NIOX VERO®. Isto inclui quaisquer agentes de limpeza 
utilizados para limpar a instalação, ou qualquer outro equipamento 
no local, assim como toalhetes desinfetantes ou sprays utilizados 
nos pacientes.

• O NIOX VERO® deve ser utilizado apenas por profissionais de cuidados 

de saúde. 

Símbolo Descrição

AVISO Indica uma situação potencialmente perigosa que, se 
não for evitada, pode resultar em danos ou lesões 
corporais.

CUIDADO Indica uma situação potencialmente perigosa que, se 
não for evitada, pode danificar um produto ou sistema, 
provocar perda de danos ou prejudicar o negócio.

Nota Aviso o leitor para informação importante sobre a 
correta utilização do produto, expetativas do utilizador, 
situações de erro e ações relacionadas com estas 
últimas.
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• Manuseie o NIOX VERO® conforme indicado no presente manual. A 

Circassia não se responsabiliza por qualquer equipamento danificado 

ou resultados errados, se o equipamento não for manuseado de acordo 

com o presente manual.

• Ao selecionar um acessório para o seu produto NIOX VERO®, tenha em 

consideração que um acessório não recomendado pela Circassia pode 

ter como consequência perda de desempenho, danos no seu 

NIOX VERO®, incêndio, choque elétrico, lesões ou danos materiais. A 

garantia do produto não cobre avaria do produto ou danos resultantes 

da sua utilização com acessórios não aprovados. A Circassia não 

assume qualquer responsabilidade por problemas de saúde e de 

segurança ou outros problemas provocados pela utilização de 

acessórios não aprovados pela Circassia.

• O NIOX VERO® não deve ser utilizado ao lado ou colocado sobre outro 

equipamento eletrónico. 

• Utilize apenas a fonte de alimentação fornecida. Retire a tomada 

quando desligar o NIOX VERO® da tomada elétrica.

• Utilize apenas o cabo de respiração fornecido pela Circassia.

• Não é permitida qualquer modificação ao aparelho, cabo ou sensor 

NIOX VERO®.

• Não deixe cair o aparelho nem sujeite o mesmo a um forte impacto.

• Não utilize um aparelho ou peças danificadas NIOX VERO®.

• Mantenha o aparelho e o sensor afastado da água. Certifique-se de que 

nenhum líquido é derramado ou deixado cair sobre o aparelho ou 

sensor.

• Não aqueça ou coloque o aparelho ou sensor no fogo. Consulte 

«Eliminação do aparelho e acessórios" em página 34.

• O NIOX VERO® e o purificador de NO no cabo de respiração contêm 

permanganato de potássio. Os aparelhos e cabos de respiração usados 

ou expirados devem ser eliminados como resíduos perigosos de acordo 

com os regulamentos locais de eliminação de resíduos.

• O cabo de respiração não deve ser utilizado após a data de validade.

• Os filtros de doente devem ser utilizados imediatamente após a sua 

abertura.

• O sensor NIOX VERO® contém químicos que podem ser prejudiciais se 

ingeridos.

• Tenha cuidado a abrir a lata do sensor. O interior da abertura pode ter 

arestas afiadas.

• Não toque nem limpe a membrana branca do sensor.

• Após introduzir um novo sensor, é recomendável aguardar três horas 

com o aparelho ligado antes de efetuar uma medição.

• Certifique-se de que utiliza o modo de medição correto, caso contrário 

poderão ser obtidos resultados de FeNO incorretos.

• Não reutilize os filtros de doentes.

• Não utilize o NIOX VERO® próximo de áreas onde estejam a ser 

utilizadas substâncias voláteis tais como fluidos orgânicos ou 

desinfetantes. Deve ser dada especial atenção a sprays e banhos de 

desinfeção, quer em reservatórios abertos ou banhos de ultrassons. 

Não utilize o aparelho na presença de anestésicos inflamáveis, vapores 

ou líquidos.
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1.6 Utilização prevista 
O NIOX VERO® mede o nível de óxido nítrico na respiração humana (fração

exalada de óxido nítrico, FeNO) e o óxido nítrico nasal (nNO) no ar aspirado

na cavidade nasal.

FeNO

A FeNO aumenta em alguns processos inflamatórios das vias respiratórias,

como a asma, e diminui em resposta ao tratamento anti-inflamatório. As me-

dições da FeNO com o NIOX VERO são quantitativas, não invasivas, simples

e seguras e devem ser utilizadas como parte de uma avaliação e monitoriza-

ção regulares dos pacientes nestas situações. O NIOX VERO é indicado para

medições de FeNO em pacientes com idade igual ou superior a 4 anos. 

Uma vez que a medição exige a colaboração do paciente, algumas crianças

com idade inferior a 7 anos poderão necessitar de uma preparação e encora-

jamento adicionais. O NIOX VERO deve ser utilizado de acordo com as ins-

truções do manual do utilizador NIOX VERO.

• CUIDADO! O NIOX VERO pode ser operado com dois tempos diferentes 

de expiração para as medições de FeNO: 10 e 6 segundos. O teste de 10 

segundos é o modo preferido. Para crianças que não consigam efetuar o 

teste de 10 segundos, o teste de 6 segundos é uma alternativa. O teste 

de 6 segundos deve ser utilizado com prudência em pacientes com idade 

superior a 10 anos. Este modo não deve ser utilizado em pacientes 

adultos. A utilização incorreta do modo de expiração de 6 segundos pode 

resultar em falsos valores baixos de FeNO, o que pode dar origem a 

decisões clínicas incorretas.

nNO

Demonstrou-se que o óxido nítrico nasal diminui em pacientes com discinesia

ciliar primária (DCP) e a sua medição pode ajudar a identificar casos de DCP

de acordo com as diretrizes da ERS1.

A medição do nNO com o modo de medição nasal do NIOX VERO é não in-

vasiva, simples, segura e repetível em pacientes com idade igual ou superior

a 5 anos, quando efetuada de acordo com o manual do utilizador do modo de

medição nasal NIOX VERO. Os casos suspeitos de DCP após o rastreio com

o nNO devem ser confirmados de acordo com as recomendações publicadas

para o diagnóstico e tratamento de DCP.

1. Lucas JS, Barbato A, Collins SA, et al. European Respiratory Society guidelines for
the diagnosis of primary ciliary dyskinesia. Eur Respir J 2017; 49: 1601090
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2 Descrição do produto

2.1 Acessórios e peças do NIOX VERO®

(A) Cabo de respiração e tampa de cabo, (B) Sensor (fornecido em separa-

do), (C) aparelho (incluindo suporte), (D) Bateria recarregável, (E) Unidade

memória USB do NIOX® Panel, (F) Cabo USB, (G) Transformador e cabo de

alimentação, (H) Filtro de doente (fornecido em separado)

Nota: Só podem ser utilizados acessórios e peças fornecidos pela 
Circassia.

2.2 Aparelho

H) Botão ON/OFF, (I) Porta do transformador, (J) Porta USB

(K) Bateria LED - acesa quando a bateria está a carregar, (L) LED em espe-

ra - intermitente no modo de espera/hibernação, (M) Ecrã do painel tátil
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(N) Suporte do cabo de respiração, (O) Porta do cabo de respiração

3 Instalação e configuração 
Abrir a embalagem com cuidado. Antes da instalação, verifique se a embala-

gem contém todas as peças (consultar página 6). É necessário utilizar uma

chave de fendas para abrir o compartimento da tampa e instalar o sensor e a

bateria. Retire a película plástica do ecrã.

1. Coloque cuidadosamente o aparelho com o ecrã virado para baixo sobre 

uma superfície limpa e, em seguida, desaparafuse e retire a tampa do 

compartimento. Existe uma ponta cónica na parte lateral da tampa para 

uma melhor aderência durante a abertura.

2. Abra a lata do sensor.
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AVISO! Abra a lata do sensor com cuidado. O interior da abertura pode ter 
arestas afiadas.

3. Abra a embalagem do sensor.

AVISO! Não toque nem limpe a membrana branca do sensor.

CUIDADO! O sensor deve estar armazenado apenas na sua embalagem 

original por abrir ou instalado num aparelho NIOX VERO®.

4. Introduza o sensor e gire o manípulo no sentido dos ponteiros do relógio 
até ficar bloqueado.

5. Abra a embalagem da bateria.

Nota: Utilize apenas a bateria recarregável correta fornecida pela 

Circassia. (Tipo N.º BJ-G510039AA, Artigo N.º 12-1150)

6. Introduza a bateria recarregável e substitua a tampa. Aperte o parafuso 
com uma chave de fendas.
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7. Segure no tubo do cabo de respiração e empurre a ponta do tubo 
lentamente na porta do tubo de respiração até o triângulo deixar de estar 
visível. 
O cabo de respiração e o filtro do doente são peças aplicadas do 
tipo B.

Nota: Introduza apenas o cabo de respiração fornecido pela Circassia.

Artigo N.º 12-1010

Nota: Tenha cuidado para não dobrar o tubo do cabo.

Nota: O triângulo não deve estar visível quando estiver montado 
corretamente.

8. Ligue o transformador ao aparelho e, em seguida, à tomada elétrica. Ao 
instalar a unidade, utilize uma tomada de parede com um interruptor de 
fácil acesso ou ligue o cabo de alimentação de CA a uma tomada de 
acesso fácil perto do equipamento. Se ocorrer uma avaria durante o 
funcionamento da unidade, utilize o interruptor para cortar a energia 
elétrica ou então retire ou cabo de alimentação de CA.

Nota: Utilize apenas o transformador fornecido pela Circassia com o 

aparelho. Artigo N.º 12-1120. 

9. Coloque o aparelho com o suporte desdobrado.

10. Ligue o aparelho ao fazer deslizar o botão ON/OFF para ON e permita 
que o aparelho inicie, efetuando a verificação interna e procedimentos de 
medição.
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CUIDADO! Após introduzir um novo sensor, é recomendável aguardar três 
horas com o aparelho ligado antes de efetuar uma medição. 

11. O menu principal é exibido quando a verificação interna estiver 

concluída.

12. Selecione o botão Definições no menu principal. 

13. Selecione Hora e data. 

Esta ação abre a vista de definições de Hora e data.

14. Selecione entre o formato de hora e data de 12 
horas (norte-americano) ou de 24 horas (norma 
ISO). 

15. Defina a hora premindo o botão referente à hora. O 
mesmo muda de cor para azul. Altere o valor para 
a hora atual ao premir os botões de aumento ou 
diminuição. Repita este procedimento para os 
minutos, ano, mês e dia.

16. Selecione OK  para aceitar as alterações e voltar ao menu 
principal.

O botão Anular fecha a vista sem guardar quaisquer alterações.

17. Selecione o botão Definições no menu principal. 

18. Selecione o botão Cabo de respiração. Esta ação abre a vista 
do cabo de respiração.

19. Selecione o botão Repor cabo de respiração. É exibida a 
vista de informação sobre o cabo de respiração para 
confirmar a introdução deste último. 

20. Selecione o botão OK para confirmar a introdução de um novo 
cabo de respiração. Esta ação define as medições recentes para 
1000 e a data de validade para um ano após a data atual. 
O botão Voltar regressa à vista de Definições sem registar 
alterações. 
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4 Interface do utilizador

4.1 Vista principal e de definições
Esta secção descreve a vista principal, vista de definições, menus e símbo-
los. Os botões e símbolos estão também descritos na página 38. 

4.2 Vista principal

(A) Barra de estado, (B) Demonstração de utilização, (C) ID de doente, 
(D) Menu principal, (E) Botão de início de medição

4.2.1 Menu principal

(a) Modo de medição de 10/6 seg. (apenas quando o modo de 6 segundos 
for uma opção, para mais informações consultar “Ativar/desativar o modo de 
medição de 6 segundos” na página 20, (b) Demonstração, (c) Introdução de 
ID de doente, (d) Definições

4.2.2 Barra de estado

(e) Estado da bateria, (f) Bluetooth ativado (nesta posição, também pode ser 
indicada uma ligação USB em alternativa ), (g) A validade do cabo de 
respiração terminou ou está prestes a terminar, (h) A validade do aparelho 
terminou ou está prestes a terminar, (i) Som desativado, (j) Estado de sensor 
e quantidade de medições restantes, (k) Temperatura fora das 
especificações, (l) Humidade fora das especificações, (m) Hora
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4.3 Vista de definições

(A) Configuração de modos - consultar página 19, (B) Definições de volume 
- consultar página 17, (C) Registo de avisos - consultar página 18, 
(D) Informação sobre aparelho e sensor - consultar página 19, (E) 
Definições de hora e data - consultar página 17, (F) Registo de medições - 
consultar página 18, (G) Medição do ambiente - consultar página 17, (H) 
Estado e definições do cabo de respiração - consultar página 31, (I) Voltar à 
vista principal

5 Utilizar o NIOX VERO®

5.1 Ligar o aparelho a partir do modo de poupança de 
energia

Se o NIOX VERO® estiver no modo de espera ou suspensão basta tocar no

ecrã para ativá-lo. 

5.2 5.2 Registar ID de doente (opcional)
Nota: Se o ID de doente for utilizado, o mesmo deve ser introduzido antes 

de cada medição, mesmo que se trate do mesmo doente. Os 
regulamentos locais sobre a privacidade de informação sobre 
doentes devem ser tidos em consideração durante a utilização de 

identificadores únicos de doentes.
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1. Selecione o botão Registar ID de doente a partir do menu 

principal. 

2. Introduza até 12 caracteres (alfabéticos ou numéricos).

3. Selecione o botão ABC para ativar um teclado com o alfabeto. 
O botão 123 muda a vista de volta para o teclado numérico.

4. Selecione o botão OK para confirmar o registo. 

Utilize o botão Apagar para apagar.  

Utilize o botão Anular para anular um registo. 

5.3 Medir o FeNO
Verifique os devidos procedimentos antes de efetuar uma medição com o

NIOX VERO®. É recomendada a realização de uma inspeção prévia básica

antes de cada utilização (consultar página 31). 

AVISO! O filtro de paciente é descartável.

5.3.1 Preparação para medição
1. Retire o cabo de respiração do suporte e retire a tampa do cabo.

2. Retire um novo filtro de doente. Coloque o filtro de doente no cabo de 
respiração. Certifique-se de que gira o filtro do doente até este emitir um 
clique, o que significa que está corretamente colocado.

Nota: Conserve sempre os filtros 
de paciente na caixa original 
até os utilizar.

Nota: NÃO utilize objetos afiados 
para abrir a embalagem do 

filtro de doente. Não toque 
na membrana do filtro.

Nota: Os filtros de paciente devem 
ser utilizados imediatamente 
após a sua abertura.

Nota: Existe um risco de fuga se o filtro não estiver corretamente fixo ao 
cabo de respiração, o que poderá resultar em valores de medição 

incorretos.

Nota: NÃO DESLIGUE o aparelho durante o procedimento de medição.

3. Passe o cabo de respiração ao doente e oriente-o para fornecer uma 
amostra respiratória conforme descrito na secção seguinte.
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5.3.2 Medição
1. Esvazie os pulmões ao expirar totalmente.

2. Coloque os lábios à volta do bocal no filtro de paciente para que não 
ocorra nenhuma fuga de ar.

3. Inspire profundamente através do filtro de doente até à capacidade 
máxima do pulmão. Durante a inspiração, a nuvem no ecrã movimenta-
se para cima.

Nota: O procedimento é ativado pela inspiração de ar a partir do cabo ou 

ao pressionar o botão de início de medição.

4. Expire lentamente através do filtro mantendo simultaneamente a nuvem 

dentro do limite conforme indicado no ecrã (as linhas brancas).

5. O ecrã do aparelho e sinais áudio orientam o utilizador para a pressão 
de expiração correta.

Um som contínuo indica pressão correta com uma frequência proporcional 
à pressão.

Um som intermitente de alta frequência - pressão demasiado forte

Um som intermitente de baixa frequência - pressão demasiado fraca

Expiração com:

Pressão correta Pressão demasiado forte Pressão demasiado fraca 
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6. Expire até a nuvem ter passado a bandeira.

7. O aparelho irá analisar a amostra e gerar um resultado em cerca de um 
minuto. 

Nota: Não expire ou inspire através do filtro de doente durante o processo 
de análise.

8. O resultado é então exibido: (A) ID de paciente - se aplicável, (B) Valor 

de FeNO em ppb (partes por mil milhões), (C) Modo de medição de 10/6 

seg. (D) Número de sequência de medição, (E) OK - volta à vista 

principal.

5.3.3 Efetuar medição de NO de 6 segundos 
CUIDADO!

• O NIOX VERO pode ser utilizado com dois tempos diferentes de 

expiração: 10 e 6 segundos. O teste de 10 segundos é o modo preferido. 

Para crianças que não consigam efetuar o teste de 10 segundos, o teste 

de 6 segundos é uma alternativa.

• O modo de expiração de 6 segundos deve ser utilizado com prudência 

em doentes com idade superior a 10 anos. Este modo não deve ser 

utilizado em doentes adultos. A utilização incorreta do modo de 

expiração de 6 segundos pode resultar em falsos valores baixos de 

FeNO, o que pode dar origem a decisões clínicas incorretas.

O modo de medição de 6 segundos não é ativado por predefinição, consulte

“Ativar/desativar o modo de medição de 6 segundos” na página 20.

1. Mude para o Modo de medição de 6 segundos ao selecionar o 

botão de 10 segundos (símbolo de homem verde) no menu 

principal.
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2. O botão muda para o modo de 6 segundos (laranja, símbolo de 

criança pequena).

3. O modo de medição de 6 segundos é ilustrado com um botão 

de início laranja.

4. Efetue a mediação conforme as instruções na secção “5.3.2 

Medição”.

5. Aguarde pelo resultado. 

6. O ecrã de resultado exibe o ícone para a medição de 6 seg.

Nota: O dispositivo irá sempre regressar ao modo de 10 

segundos, por predefinição após uma medição de 6 
segundos.

5.4 Modo de demonstração
Para ajudar os profissionais a orientar os seus doentes, o aparelho inclui

três demonstrações animadas com guias visuais e áudio das diferentes eta-

pas do procedimento de medição.

1. Selecione o botão Animação no menu principal. 

2. Selecione qual a animação a utilizar (Nuvem, Dora ou Contador)

3. Selecione o botão Demonstração.

4. Selecione o botão avançar para avançar para sequência seguinte. 

5. O botão anular fecha a demonstração e volta à seleção da animação. 

6. Selecione o botão OK  para confirmar as alterações

7. O botão anular volta ao menu principal sem guardar alterações.

a. Inspiração 

através do cabo 

de respiração.

b. Expiração 

através do cabo 

de respiração 

com a pressão 

correta.

c. Expiração 

através do cabo 

de respiração 

com a pressão 

demasiado 

fraca.
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5.5 Medir o nível de NO no ambiente
Nota: Pode ser solicitada uma medição do ambiente pelo apoio técnico 

durante a resolução de problemas.

Nota: Uma medição do ambiente é contabilizada como uma medição no 
Sensor NIOX VERO® e no aparelho.

1. Coloque um filtro de doente no cabo de respiração até ouvir um clique de 

encaixe.

2. Selecione o botão Definições no menu principal. 

3. Selecione o botão Medição do ambiente. 

4. Selecione o botão Iniciar medição .

5. A barra de progresso é visível até a medição terminar e o resultado for 

exibido: Valor de medição do ambiente (em ppb), modo de medição e 

número de sequência de medição.

5.6 Definições de alterações 

5.6.1 Alterar hora e data
1. Selecione o botão Definições no menu principal. 

2. Selecione o botão Hora e data. 

Para mais informações, consultar página 10.

5.6.2 Alterar volume de som
1. Selecione o botão Definições no menu principal. 

2. Selecione o botão Som. 

d. Expiração 

através do cabo 

de respiração 

com a pressão 

demasiado 

forte.
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3. É aberta a opção de definições para som e volume.

4. Selecione diminuir/aumentar para ajustar o volume.  

5. A barra de volume indica o volume definido.

6. Selecione o botão OK para guardar as definições e voltar à vista de 

Definições. 

O botão Anular fecha a vista sem guardar alterações. 

7. A barra de estado indica o estado de som desativado quando o 

volume de som estiver definido para zero. 

5.6.3 Ver registos de medições
Todos os resultados das medições são guardados no aparelho e podem ser

visualizados a qualquer altura.

1. Selecione o botão Definições no menu principal. 

2. Selecione o botão da vista Registo de medições de doente. 

3. O registo selecionado irá apresentar o seguinte: 

(A) ID de doente - se definido, (B) Valor de FeNO, (C) Hora e data da 
medição, (D) Modo de medição de 10/6 seg., (E) Número de sequência da 
medição, (F) Voltar a definições (G) Retroceder, (H) Avançar

4. Explore os registos de medições ao utilizar os botões retroceder e 

avançar. 

5. Selecione o botão Voltar para regressar às definições. 

5.6.4 Ver registos de avisos
Os avisos são guardados no aparelho e podem se visualizados a qualquer

altura. Os códigos de alerta são para utilização do Apoio Técnico da 
Circassia. 

1. Selecione o botão Definições no menu principal. 

2. Selecione o botão Registo de aviso. 
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(A) Código de aviso (apenas para o apoio técnico), (B) Hora e data do aviso, 
(C) Lista de deslocamento (azul) (D) Voltar - regressa à vista anterior, (E) 
Retroceder (F) Avançar

3. Selecione o botão Voltar para regressar às definições. 

5.6.5 Ver informação do aparelho
É possível visualizar informação detalhada sobre o aparelho e o sensor.

1. Selecione o botão Definições no menu principal. 

2. Selecione o botão aparelho. 

3. Esta ação abre a vista de informação do aparelho e apresenta o seguinte:

(A) Número de medições restantes no aparelho, (B) Número de série do 
aparelho, (C) Número de versão de software (D) Data de validade do 
aparelho (E) Voltar a definições, (F) Número de medições restantes no 
sensor, (G) Número de série do sensor, (H) Data de validade do sensor, 
(I) Introdução de código de configuração (utilizado apenas mediante pedido 
da Circassia)

5.6.6 Colocar a funcionalidade de CQ ligada ou desligada
Nota: Existe um procedimento de Controlo da Qualidade Externo (QC) 

opcional disponível para o NIOX VERO®. Consulte o manual do 
utilizador de Controlo da Qualidade Externo do NIOX VERO®. Para 

mais informações, contacte o seu representante local da Circassia.

1. Selecione o botão Definições no menu principal. 

2. Selecione o botão Configuração de modos. 

3. Selecione a caixa de verificação para ativar a funcionalidade de 
QC. 
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5.6.7 Ativar/desativar o modo de medição de 6 segundos
1. Selecione Definições no menu principal.

2. Selecione Configuração de modos.

3. Assinale o ícone de 10/6 seg. Para ativar a utilização do modo 

de 6 segundos. Anule a seleção para desativar.

4. Prima em OK.

5.6.8 Ativar o modo de medição nasal
Para desbloquear o modo de medição nasal no programa NIOX VERO é ne-

cessário um código de configuração.

Para mais informações, contacte o representante de vendas local da 

Circassia.

5.7 Desligar o aparelho
1. Para desligar o aparelho, faça deslizar o botão ON/OFF para OFF.

Nota: Antes do transporte, retire o filtro de doente usado (se ainda estiver 
colocado) e coloque a tampa do cabo.

Nota: Utilize sempre uma caixa ou saco fechado (recomenda-se o saco 
NIOX VERO®) para o transporte e armazenamento do aparelho.
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6 Utilizar o NIOX VERO® com o 
NIOX® Panel

O seu aparelho NIOX VERO® pode ser utilizado em conjunto com o

NIOX® Panel. O NIOX® Panel é uma aplicação para PC e auxiliar visual que

lhe permite utilizar o aparelho a partir do seu PC. 

O software do NIOX Panel é um acessório do dispositivo de 

diagnóstico in vitro.

6.1 Avisos
• O NIOX® Panel só deve ser utilizado por profissionais de cuidados de 

saúde formados. 

• Manuseie o NIOX® Panel conforme indicado no presente manual. A 

Circassia não se responsabiliza por qualquer equipamento danificado ou 

resultados errados, caso o equipamento não seja manuseado de acordo 

com o presente manual.

• Ao selecionar um acessório para o seu NIOX® Panel, tenha em 

consideração que um acessório não recomendado pela Circassia poderá 

provocar perda de desempenho, danos no seu NIOX® Panel, incêndio, 

choque elétrico, lesões ou danos a outros bens. A garantia do produto 

não cobre avarias ou danos resultantes de uma utilização com 

acessórios não aprovados. A Circassia não se responsabiliza por 

quaisquer problemas de saúde e segurança ou outros problemas 

provocados pela utilização de acessórios não aprovados pela Circassia.

• Se o equipamento for utilizado de uma forma não recomendada pela 

Circassia, a proteção fornecida pelo equipamento pode ser prejudicada.

• Não é permita a modificação do NIOX® Panel.

• Não utilize peças danificadas.

6.2 Instalação do NIOX® Panel

O software do NIOX® Panel é fornecido num dispositivo de armazenamento

USB.

1. Introduza o dispositivo de armazenamento USB na porta USB do 

computador. 

2. Selecione o ficheiro setup.exe. 

3. Se não estiver instalado o .NET Framework 4.5, VC++ 2013 ou SQL 
Server Compact, é aberto um assistente de instalação de cada vez para 
cada um dos programas.

4. Selecione para aceitar o acordo de licença para os programas.

5. Siga as instruções e aguarde até que os programas estejam instalados.

6. É aberto o assistente de instalação para o NIOX® Panel.

7. Siga as instruções e instale o programa.

Nota: Última etapa da instalação "Remover arquivos de backup" leva 

alguns minutos.

Requisitos de sistema do NIOX® Panel

• Windows® 7, Windows® 8 (Versões RT excluídas) ou 
Windows® 10

• .NET Framework 4.5

• Processador de 1 GHz ou superior

• 256 MB de RAM (da 512 MB de RAM)

• 250 MB de RAM da placa gráfica

• 250 MB de espaço disponível no disco rígido

• Resolução de ecrã de 1024x768

• Controlador genérico Microsoft para Bluetooth*

* Necessário para comunicação via Bluetooth.
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8. Quando a instalação estiver concluída, clique em Fechar. 

9. A aplicação está agora disponível no menu inicial. 

6.3 Ligar a um PC via USB
Para que o NIOX VERO® possa comunicar com um PC, pode utilizar um

cabo USB.

Uma opção alternativa é a comunicação via Bluetooth (veja na secção se-
guinte como ativar o Bluetooth).

Nota: Só podem ser utilizados os cabos USB fornecidos pela Circassia. 
Artigo N.º 12-1002

1. Ligue o cabo USB ao aparelho e ligue-o a um PC.

2. Uma ligação USB ativada é indicada no NIOX VERO® através de um 

símbolo na barra de estado. 

Nota: Se o aparelho estiver no modo de poupança de energia, não será 

efetuada a ligação.

6.4 Ligar a um PC via Bluetooth

6.4.1 Ativar a funcionalidade Bluetooth
1. Selecione o botão Definições no menu principal. 

2. Selecione o botão Modo de medição. 

Esta ação abre a vista de modos de 

configuração. 

3. Para ativar o Bluetooth, assinale a caixa de verificação. 

(Anular a seleção da caixa, desativa a comunicação via Bluetooth.)

Selecione OK para confirmar a alteração.  

Esta ação faz regressar à vista de Definições.

Uma função Bluetooth ativada é indicada através de um símbolo na barra de

estado (desde que o aparelho não esteja ligado a um PC através de um

cabo).

Consulte o Manual do Utilizador do computador sobre como activar o Blue-

tooth no PC.

6.4.2 Ligar NIOX® Panel via Bluetooth
1. Selecione na janela do NIOX® Panel

2. É aberta uma vista de pesquisa, selecione para pesquisar 

dispositivos.

3. Selecione o aparelho e clique em OK.

Nota: Se o aparelho estiver no modo de poupança de energia, não será 
efetuada a ligação.
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6.5 Configuração
1. Ligue o PC e o monitor.

2. Ligue o aparelho.

3. Selecione o botão Iniciar ou Windows, normalmente localizado no canto 
inferior esquerdo do seu monitor.

4. Selecione NIOX® Panel a partir da lista de programas. 

5. Ligue o cabo USB à porta USB do NIOX VERO® e ligue-o à 
porta USB do PC ou ligue via Bluetooth. Este ícone é exibido 
no ecrã para indicar que foi estabelecida uma ligação e que 
o NIOX VERO® está a funcionar de forma remota.

6. A aplicação do NIOX® Panel é aberta e pode começar a utilizar o seu 
aparelho NIOX VERO® através do seu PC.

Nota: Ao iniciar o NIOX Panel pela primeira vez, abre-se a caixa de diálogo 
detalhes de conectividade.

6.5.1 Módulo de conectividade NIOX Panel
O módulo de conectividade no NIOX Panel utiliza o serviço da Microsoft se-

cure cloud, Microsoft Azure, para transmitir automaticamente dados técnicos

do dispositivo através da internet para Circassia. 

Dados técnicos tais como data/hora, códigos de alerta e número de medições

restantes no dispositivo de sensor são recebidos. Esta informação irá garantir

um melhor serviço e suporte.

Circassia recomenda o preenchimento detalhado da caixa de diálogo, de

modo a permitir a recepção de dados técnicos e prestar um melhor serviço

aos seus clientes.
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Os campos obrigatórios estão marcados com *. Completar estes, deixe a

caixa marcada, e clique em OK para continuar.

Quando a conexão para o Microsoft Azure é estabelecida é apresentado um

ícone nuvem  na barra de estado.

Se a conexão com o Microsoft Azure for perdida ou se o utilizador optou por

não enviar os dados técnicos, o ícone nuvem apresenta-se com um

traço. 

Para decidir, numa fase posterior autorizar a Circassia a recolha dados,

pressione cancelar e a caixa de diálogo será aberta novamente na próxima

vez em que o NIOX Panel é iniciado, ou pressione no ícone nuvem que apa-

rece na barra de estado. 

Para não autorizar a recolha de dados técnicos por parte da Circassia (não

recomendado), desmarque a caixa na parte inferior da janela e clique em

OK.

Nota: Apenas os dados técnicos (e não os dados do paciente) são 
recolhido pela Circassia.

Alteração dos dados do contacto
Para editar os dados do contacto pressione no ícone nuvem na barra

de estado para aceder à caixa de diálogo dos dados do contacto.

6.6 Atualização de firmware
Nota: Se o firmware NIOX VERO não for o mais recente, o NIOX Panel 

solicitará Atualização de Firmware.

Nota: Não desconecte o cabo USB e de energia durante a atualização de 

firmware.

1. Conecte o instrumento via USB. Certifique-se de que o cabo de 

alimentação está conectado.
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2. Pressione o botão de atualização de firmware e espere que a atualização 

seja concluída.

3. O instrumento será reiniciado automaticamente e conectado ao 

NIOX Panel quando a atualização for concluída.

Nota: Quando a atualização de firmware concluir, o NIOX Panel reiniciará.

6.7 Utilizar o NIOX® Panel
Nota: Os botões, símbolos e vistas são semelhantes no NIOX® Panel e no 

NIOX VERO®.

6.7.1 Medir o FeNO
Consulte “Medir o FeNO” na página 13.

CUIDADO! Não desligue o aparelho do PC durante a medição e processo de

análise.

6.7.2 Modo de demonstração
Consultar “Modo de demonstração” na página 16.

6.7.3 Definições de alterações
Consultar “Definições de alterações” na página 17.

6.7.4 Ver registos de medições
Consulte “Ver registos de medições” na página 18.

6.7.5 Ver registos de avisos
Os avisos são guardados no aparelho e podem se visualizados a qualquer al-
tura. Os códigos de alerta são para utilização do Apoio Técnico da Circassia. 

1. Selecione o botão Definições no menu principal. 

2. Selecione o botão aparelho. 

3. Selecione o botão Registo de aviso. 

(A) Código de aviso, (B) Botão de voltar - regressa à vista de definições, 
(C) Data do aviso, (D) Barra de deslocamento, (E) Dados do serviço de 
transferência (utilizados apenas mediante pedido da Circassia)



Capítulo 7 Resolução de problemas

26 000695-09 NIOX VERO® Manual do Utilizador - Português

6.7.6 Efetuar medições nasais
Consulte o manual do utilizador do modo de medição nasal NIOX VERO

(002625).”

7 Resolução de problemas

7.1 Códigos de aviso e ações
As mensagens de aviso e outras informações são exibidas como um código

no ecrã do aparelho. As tabelas abaixo indicam os códigos de aviso e medi-

das recomendadas a adotar para um código de aviso. Se o alerta persistir,

contacte o seu representante Circassia local ou o Apoio Técnico da 

Circassia.

Avisos 

utilizador

Ecrã Ação

A10 Expiração demasiado forte
Prima em Voltar e repita a medição com 
menos força de expiração.

A11 Expiração demasiado fraca
Prima em Voltar e repita a medição com 
mais força de expiração.

A12 Medição falhada

Não foi detetada qualquer expiração ou o 
utilizador não expirou 15 segundos após 
ter inspirado. Prima o botão Voltar. Repita 
o procedimento e expire para o aparelho 
diretamente após a inspiração.
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A13 Análise interrompida

Repita a medição e não respire através 
do cabo durante a análise.

A21 Medição falhada 

Retire quaisquer fontes de perturbação 
(tais como telefones sem fios/telemóveis 
ou equipamentos emissores de gases). 
Em seguida, prima o botão Voltar. 
Quando o aparelho estiver preparado 
para ser utilizado, repita a medição. 

Se o aviso persistir, reinicie o aparelho.

Avisos 

aparelho

Ecrã Ação

A01 Temperatura instável
Certifique-se de que a temperatura 
ambiente se situa entre +10° C e +35° 
C. Aguarde que o sensor estabilize. 
Caso seja necessário, desloque o 
aparelho para outra localização e 
reinicie o aparelho.

Avisos 

utilizador

Ecrã Ação

A02 Estabilização do sensor 
Retire quaisquer fontes de perturbação 
(tais como telefones sem fios, 
telemóveis ou equipamentos 
emissores de gases). Aguarde que o 
sensor estabilize.

A03 Sistema instável
Retire quaisquer fontes de perturbação 
(tais como telefones sem fios, 
telemóveis ou equipamentos 
emissores de gases). Aguarde que o 
sistema estabilize.

A04 Tempo de contagem decrescente

O tempo restante até o aparelho estar 
pronto a utilizar.

A05 Bloquear MMI

Quando o aparelho está ligado a um 
PC, os botões da vista principal serão 
bloqueados.

Avisos 

aparelho

Ecrã Ação
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A06 Erro de código de configuração

Fornecido apenas pela Circassia 
mediante pedido.

O código de configuração introduzido 
está incorreto. Introduza o código de 
configuração correto. 

Se este erro continuar a ser exibido, 
contacte o Apoio Técnico da Circassia.

A07 Aviso de tampa aberta

Verifique se a tampa da bateria ou do 
sensor está aberta e feche-a, caso seja 
necessário. Clique no botão OK 
quando tiver terminado.

A08 Problema de bateria

Nível baixo de bateria ou outra falha.

Mude a bateria e clique no botão OK 
quando tiver terminado.

A09 Contagem decrescente de 
condensação

Utilização demasiado frequente do 
aparelho Tempo restante até o 
aparelho ficar seco.

Avisos 

aparelho

Ecrã Ação

A15 Aviso de condensação

Reduza a frequência das medições. Se 
continuar a efetuar medições com esta 
frequência irá provocar condensação 
no aparelho e torná-lo inutilizável 
durante 30 minutos.

A22 Falha no acesso à memória

Contacte o Apoio Técnico da Circassia.

A25 A temperatura ou linha de base não 
estabilizaram no período de 30 
minutos

Verifique se a temperatura ambiente e 
humidade relativa estão dentro das 
especificações. Caso seja necessário, 
desloque o aparelho para outra 
localização e reinicie-o aparelho.

A26 Falha o teste automático

O teste automático do aparelho falhou.

Reinicie o aparelho.

Se o código de alerta persistir, contacte 
o Apoio Técnico da Circassia.

Avisos 

aparelho

Ecrã Ação
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A27 Erro de hardware interno irrecuperável

Contacte o Apoio Técnico da Circassia.

A28 Erro de hardware interno recuperável

Verifique se o sensor, bateria e tampa 
estão em posição correta e certifique-
se também de que o tubo não está 
dobrado. Quando tiver terminado, 
reinicie o aparelho.

A29 Falha de análise

Falha de medição do ambiente.

Clique no botão OK e obtenha uma 
nova medição.

A30 Erro de ligação via Bluetooth

Verifique a ligação Bluetooth ao PC.

Quando terminar, clique no botão OK.

A31 Erro de ligação via USB

Verifique a ligação USB ao PC.

Quando terminar, clique no botão OK.

Avisos 

aparelho

Ecrã Ação

A40 Nenhum sensor introduzido
Introduza o sensor. Consulte página 33 
(substituição do sensor) ou página 7 
(colocação inicial do sensor).

A41 Erro de sensor

Retire quaisquer fontes de perturbação 
(tais como telefones sem fios/
telemóveis ou equipamentos 
emissores de gases). Quando o 
aparelho estiver preparado para a 
medição, tente repetir a medição. Se o 
aviso persistir, desligue o aparelho, 
retire e introduza o sensor e reinicie o 
aparelho.

A42 Aviso de sensor

Contacte o Apoio Técnico da Circassia.
Este aviso indica que o sensor pode 
deixar de funcionar em breve devido a 
falha da bateria.

A80 A validade do aparelho está a terminar
Encomende um novo aparelho. Este 
aviso é visível quando faltarem menos 
de 500 medições ou menos de 120 
dias para a data de validade. 
Prima OK para aceitar. 

Avisos 

aparelho

Ecrã Ação
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A81 A validade do sensor está a terminar

Encomende um novo sensor. Este 
aviso é visível quando faltarem menos 
de 10% das medições ou menos de 2 
semanas para a data de validade. 

Prima OK para aceitar. 

A82 A validade do cabo de respiração está 
a terminar

Este aviso é visível quando faltarem 
menos de 100 medições ou menos de 
2 semanas para a data de validade.

Prima OK. Prepare-se para substituir o 
cabo de respiração.

A90 Foram utilizadas todas as medições do 
aparelho

Ainda é possível visualizar medições 
guardadas na memória do aparelho.

A91 Foram utilizadas todas as medições do 
sensor. 

Substitua o sensor, consulte página 33.

Avisos 

aparelho

Ecrã Ação

A92 A validade do aparelho já passou

Ainda é possível visualizar medições 
guardadas na memória do aparelho.

A93 A validade do sensor já passou. 

Substitua o sensor, consulte página 33.

A94 A validade do cabo de respiração 
terminou

Prima OK. Substitua o cabo de 
respiração. Consulte página 31.

CUIDADO! O purificador de NO do 
cabo de respiração contém 
permanganato de potássio e deve ser 
eliminado como os resíduos perigosos 
de acordo com os regulamentos locais 
de eliminação de resíduos.

A95 A data de validade do cabo de 
respiração já passou

Substitua o cabo, consulte página 31.

Ainda é possível visualizar medições 
guardadas na memória do aparelho.

Avisos 

aparelho

Ecrã Ação
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8 Cuidados preventivos

8.1 Cuidados gerais
Nas seguintes secções estão descritos os cuidados e manutenção preventi-

vos. NÃO tente reparar o aparelho. Qualquer tentativa irá tornar a garantia in-

válida e o desempenho conforme as especificações não pode ser garantido.

AVISO! NÃO limpe o instrumento nem o utilize com 
produtos com álcool. Isto inclui sprays ou toalhetes com 
álcool! 

AVISO! NÃO limpe a área imediatamente circundante ao 
NIOX VERO® com produtos com álcool. Isto inclui sprays ou 
toalhetes com álcool.

1. Limpe o instrumento com um pano humedecido com água ou uma 

solução de sabão suave. 

CUIDADO! Reduza a utilização de solventes

2. Limpe o cabo de respiração com um pano humedecido com água ou uma 

solução de sabão suave.

Nota: O cabo de respiração e filtro de doente não se destinam a ser 
esterilizados. 

AVISO!

• O cabo de respiração e o aparelho não podem ser limpos com um spray

• Não utilize desinfetantes ou toalhetes com álcool, estes podem danificar 

permanentemente o sensor e o instrumento.

• Não utilize detergentes em spray.

• Utilize um novo filtro de doente para cada doente.

• Este dispositivo não pode ser reparado pelo utilizador. Não abra o 

dispositivo, exceto para a substituição do sensor ou da bateria, conforme 

descrito no presente manual.

• Nunca tente substituir o sensor ou a bateria enquanto o dispositivo 

estiver em funcionamento.

• Não modifique o tubo do cabo.

8.1.1 Inspeções preventivas
Antes de cada medição, verifique se o NIOX VERO® está a funcionar corre-

tamente, se não está danificado e se se verificam as normais condições de

funcionamento (consulte página 36).

Se qualquer dos itens estiver em falta ou danificado, contacte o seu repre-

sentante Circassia local ou o Apoio Técnico da Circassia.

8.2 Substituição de componentes 

8.2.1 Substituição do cabo de respiração
O cabo de respiração contém um purificador de NO que pode ser utilizado

para 1000 medições ou um ano, o que ocorrer primeiro. A vista do cabo de

respiração é utilizada para visualizar o estado do cabo de respiração e para

repor os parâmetros de utilização do cabo de respiração.
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(A) Símbolo do cabo de respiração, (B) Quantidade de medições restantes, 
(C) Data de validade, (D) Botão de reposição do cabo de respiração, 
(E) Botão Voltar

Nota: O ícone de estado do cabo de respiração surge intermitente na 
barra de estado duas semanas antes da validade, ou então, quando 

restar 10% da sua capacidade.

Efetue os seguintes passos para substituir o cabo de respiração: 

1. Coloque o dispositivo de lado sobre uma superfície segura e nivelada.

2. Retire o cabo usado do aparelho 

empurrando o orifício do 

dispositivo e retirando suavemente 

o tubo.

3. Deite fora o cabo de respiração.

CUIDADO! O cabo de respiração 

contém permanganato de potássio e 

deve ser eliminado como os resíduos 

perigosos de acordo com os 

regulamentos locais de eliminação de 

resíduos. 

Não reutilize um cabo de respiração fora de validade.

4. Coloque um novo cabo de 
respiração no aparelho empurrando 
o tubo no orifício até que o triângulo 
deixe de estar visível.

5. Selecione o botão Definições no 
menu principal. 

6. Selecione o botão Cabo de 
respiração.

7. Selecione o botão Repor cabo de 
respiração. 

8. É exibida a vista de informação sobre o cabo de respiração para 
confirmar a substituição deste último. Selecione o botão OK para 
confirmar a introdução de um novo cabo de respiração e para 
definir as medições restantes para 1000 e a data de validade para um 
ano após a data atual. 

Nota: O botão Voltar regressa à vista de definições sem registar 
alterações. 
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8.2.2 Substituição do Sensor NIOX VERO®

1. Desligue o aparelho.

2. Utilize uma chave de fendas para abrir o compartimento na parte traseira 

do aparelho. Rode o manípulo para desbloquear o sensor. 

3. Retire o sensor antigo. 

4. Substitua por um novo sensor. 

AVISO! Certifique-se de que não 
toca nem limpa a membrana 
branca do sensor.

AVISO! Tenha cuidado a abrir a 
lata do sensor. O interior da 
abertura pode ter arestas afia-
das.

5. Rode o manípulo para bloquear. 

6. Substitua a tampa do 

compartimento. 

CUIDADO! Certifique-se de que não existem materiais estranhos ou 

partículas no compartimento do sensor antes de fechar o mesmo.

8.2.3 Substituição da bateria
Se a bateria recarregável já não estiver a carregar corretamente, a funcionar

mal ou precisar de ser carregada com mais frequência do que o normal, en-

tão, tem de ser substituída. 

Nota: Só podem ser utilizadas as baterias recarregáveis fornecidas pela 
Circassia. (Tipo N.º BJ-G510039AA, Artigo N.º 12-1150)

A bateria é colocada no compartimen-

to na parte traseira do aparelho. 

1. Desligue o aparelho.

2. Abra a tampa do compartimento 

(consulte a página 33).

3. Retire a bateria antiga e introduza 

uma nova bateria.

4. Feche a tampa do compartimento.

CUIDADO! As baterias usadas devem 

ser recicladas de acordo com o 

programa de reciclagem local para baterias recarregáveis.

8.3 Duração operacional

8.3.1 Aparelho NIOX VERO®

Máximo de 5 anos a partir da primeira medição ou 15 000 medições, o que

ocorrer primeiro.

O utilizador é avisado da validade através do ecrã do dispositivo. Não é pos-

sível efetuar mais medições após a data de validade, embora seja possível

recuperar dados de medição guardados.
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8.3.2 Sensor NIOX VERO®

A validade operacional tem um máximo de 12 meses após a abertura da

embalagem e instalação no NIOX VERO® ou até à data de validade indicada

no sensor, o que ocorrer primeiro.

O sensor atinge o fim da validade após terem sido efectuadas as medições

pré-programadas ou após um ano (o que ocorrer primeiro). Quando resta-

rem menos de 10% das medições ou menos de duas semanas de utilização,

é exibida no ecrã uma mensagem. 

8.3.3 Filtro de doente NIOX VERO®

A validade do Filtro de doente NIOX VERO é de três anos após a data de fa-

brico, quando na sua embalagem principal por abrir. 

O Filtro de doente NIOX VERO é descartável e deve ser substituído para

cada paciente e ocasião de medição.

8.4 Eliminação do aparelho e acessórios
AVISO! O NIOX VERO® e o cabo de respiração contêm permanganato de

potássio. Os aparelhos e cabos usados ou fora de validade devem ser elimi-

nados como resíduos perigosos de acordo com os regulamentos locais de

eliminação de resíduos.

Os sensores usados ou fora de validade devem ser reciclados de acordo

com o programa de reciclagem local para equipamento eletrónico.

As baterias usadas devem ser recicladas de acordo com o programa de re-

ciclagem local para baterias recarregáveis.

Os filtros utilizados devem ser reciclados de acordo com o programa de re-

ciclagem local para resíduos de risco biológico.

Nota: Existe uma bateria de reserva de Lítio Dióxido de Manganésio 
(LiMnO2) no interior do aparelho para além da bateria substituível e 
recarregável.

Nota: Existe uma bateria de óxido de prata e uma bateria de LiMnO2 no 
sensor.

O NIOX VERO® está em conformidade com a norma RoHS.

8.5 Devoluções
Para devoluções de, contacte o seu representante local da Circassia ou a 

Circassia AB.
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9 Informação de segurança

9.1 Avisos
Consultar “Avisos” na página 3

9.2 Cuidados
• Telemóveis, telefones sem fios e equipamentos emissores de gases 

podem interferir com o aparelho e poderão impossibilitar a realização de 

uma medição.

• O aparelho pode produzir algum calor durante o funcionamento normal. 

A temperatura poderá aumentar até 5° C acima da temperatura 

ambiente. Certifique-se de que as grelhas de ventilação não estão 

bloqueadas. Não coloque o aparelho sobre uma cama, sofá, tapete ou 

outra superfície macia.

• A expiração contém vapor de água que pode criar condensação no 
interior do instrumento. Quando utilizado de forma excessiva num 
curto período de tempo, existe um risco de condensação de água 
no interior do NIOX VERO®. 
Normalmente, um máximo de 10 expirações/hora pode ser efetuado com 

o NIOX VERO® durante uma utilização contínua. No entanto, é possível 

efetuar 20 expirações numa hora se o instrumento efetuar uma pausa 

mínima de 30 minutos antes da próxima sessão de expirações. As 

expirações incluem as medições bem-sucedidas e as falhadas.

• O sensor deve ser mantido na sua embalagem original, por abrir, antes 

de ser instalado. Para conhecer as condições de transporte e 

armazenamento, consulte a página 42.

• O sensor é sensível a alterações na temperatura ambiente e humidade. 

O melhor desempenho possível é atingido se as condições ambientes 

estiverem estáveis. Consulte as condições ambientais recomendadas na 

página 36. Mantenha a unidade afastada de janelas, sol direto, 

radiadores, fornos ou lareiras de forma a evitar condições instáveis. 

• Ao transportar a unidade de um local para outro, poderá ser necessário 

efetuar um período de estabilização prolongado antes de efetuar a 

medição. Consulte as condições de transporte recomendadas na secção 

“Transporte e armazenamento” na página 42. Utilize sempre um saco 

para o transporte.

• Certifique-se de que a saída de gás (quatro ranhuras paralelas na parte 

esquerda da tampa) na parte traseira do dispositivo não está tapada.

• O dispositivo inclui uma bateria de ião de lítio que pode causar um risco 

acrescido de calor, fumo ou incêndio se for manuseada incorretamente; 

não abrir, esmagar, aquecer acima dos 60° C ou incinerar.

• Tenha cuidado a abrir a lata do sensor. O interior da abertura tem arestas 

afiadas.

• Mantenha o sensor fora do alcance das crianças.

• Qualquer pessoa que ligue equipamento externo a portas de entrada e 

saída de sinal deste dispositivo cria um Sistema Elétrico Médico e, como 

tal, é responsável pelo sistema cumprir os requisitos da norma IEC 

60601-1.

• Um PC ligado ao conector USB tem de estar certificado por uma das 

normas IEC 60601-1, IEC 60950 ou comparável com muito baixa tensão 

de segurança nas portas USB.

• O PC ligado deve ser colocado longe do alcance do doente. Não toque 

simultaneamente no PC ligado e no doente.

9.3 Substâncias que perturbam a medição do FeNO
Os fatores conhecidos relacionados com o doente que podem interferir com

as medições do FeNO estão descritos nas «Recomendações ATS/ERS para

os procedimentos normalizados para a medição online e offline de óxido ní-

trico respiratório exalado e óxido nítrico nasal», 2005 (Am j Respir Crit Care

Med 2005; 171:912-930)
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9.4 Imunidade eletromagnética
O NIOX VERO® foi testado para cumprir os requisitos de emissão e imuni-

dade descritos nas partes da série IEC 61326 para equipamento elétrico

para medição, controlo e utilização laboratorial, e declarado conforme com a

IEC 60601-1-2:2007 Requisitos gerais para segurança básica e desempe-

nho essencial - Norma colateral: Compatibilidade eletromagnética - Requisi-

tos e ensaios.

CUIDADO! Os limites do ensaio foram concebidos para fornecer proteção 

contra interferências prejudiciais numa instalação médica comum. No 

entanto, devido à crescente utilização de equipamentos transmissores por 

radiofrequência e outras fontes emissoras de ruído elétrico nos ambientes 

de cuidados de saúde e domésticos, tais como estações de base para rádio, 

telemóveis/telefones sem fios e rádios móveis, rádios amadoras, 

transmissões de rádio AM e FM e transmissões de TV, é possível que os 

níveis elevados de tais interferências, devido a uma grande proximidade ou 

intensidade da fonte, possam provocar anomalias no desempenho do 

aparelho. Caso se verifique um anormal desempenho, poderá ser 

necessário reorientar ou mudar a localização do NIOX VERO®.

AVISO! O NIOX VERO® não deve ser utilizado ao lado de ou empilhado com

outro equipamento eletrónico.

9.5 Emissões eletromagnéticas
CUIDADO! Este equipamento foi concebido e testado de acordo com a 

norma CISPR 11 Categoria A. Num ambiente doméstico poderá causar 

interferência radioelétrica, pelo que poderá ter de tomar medidas para 

minimizar a interferência.

Para mais informações e a declaração do fabricante - emissões eletromag-

néticas, consulte: www.niox.com

9.6 Condições de funcionamento
Garanta a existência de condições de funcionamento estáveis, evitando a

colocação do aparelho sob luz solar direta, próximo de fontes que irradiem

calor ou ventilação. O NIOX VERO® funciona de acordo com as especifica-

ções nas seguintes condições: 

• NO no ar ambiente até 300 ppb

Para verificar o NO no ar ambiente, efetue a sua medição no ambiente. Con-

sulte a página 17.

• Intervalo de temperatura de +10° C a +35° C 

• Intervalo de humidade relativa de 20% a 80%, sem condensação

• Intervalo de pressão atmosférica de 700 hPa a 1060 hPa

O desempenho deverá ser consistente quando efetuar medições contínuas 
a um ritmo de 10 medições/hora. 

A expiração contém vapor de água que pode criar condensação no 
interior do instrumento. Quando utilizado de forma excessiva num 
curto período de tempo, existe um risco de condensação de água no 
interior do NIOX VERO®. 
Normalmente, um máximo de 10 expirações/hora pode ser efetuado com o 
NIOX VERO® durante uma utilização contínua. No entanto, é possível 
efetuar 20 expirações numa hora se o instrumento efetuar uma pausa 
mínima de 30 minutos antes da próxima sessão de expirações. As 
expirações incluem as medições bem-sucedidas e as falhadas. Consulte 
também a página 35. 

9.6.1 Garantia limitada
A Circassia AB fornece uma Garantia Limitada para o presente aparelho e

acessórios originais fornecidos com o mesmo. As condições são definidas

quando os artigos são adquiridos.

NÃO tente reparar o aparelho. Qualquer tentativa deste tipo invalidará a ga-

rantia inválida e o desempenho de acordo com as especificações não pode-

rá ser assegurado.
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9.6.2 Assistência
Contacte o seu representante local da Circassia ou Apoio Técnico da Circas-

sia caso tenha problemas que não consiga resolver com a informação incluí-

da no presente manual.

Para os pormenores de contacto, consulte a última página e forneça as se-

guintes informações:

• O seu nome, morada e número de telefone.

• Número de série do aparelho, cabo e sensor.

• Descrição do problema (o mais pormenorizada possível)

• Códigos ou listas de aviso.
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10 Informação de referência

10.1 Botões e descrições

10.1.1 Botões de controlo

10.1.2 Botões do menu principal 

10.1.3 Botões de vista de definições 

10.2 Símbolos e descrições

10.2.1 Barra de estado

OK - aceitar alterações/
verificar resultado

Eliminar

Anular - encerra a vista 
sem guardar as alterações

Editar

Voltar Definir configuração

Botão de apagar Demonstração

Saltar Repor cabo

Diminuir/descer Hora/data (ativa para reposição) 

Aumentar/subir Iniciar medição do ambiente

Caixa de verificação 
(inativa)

Iniciar medição de 10 seg.

Caixa de verificação 
(ativa)

Iniciar medição de 6 seg.

Modo de medições de 10 
segundos

Demonstração

Modo de medições de 6 
segundos

ID de doente

Definições

Configuração Medições do doente

Volume Medições do ambiente

Registos de avisos Estado do cabo de respiração

Estado do aparelho Ativar Bluetooth

Hora e data

Bateria - carga completa Cabo de respiração - validade 
quase a terminar ou terminada 
(intermitente)

Bateria ≤87% de carga aparelho - validade quase 
terminada ou terminada 
(intermitente)

Bateria ≤62% de carga Estado do sensor - seguido da 
quantidade de medições 
restantes

Bateria ≤37% de carga Estado do sensor - sem sensor

Bateria ≤12% de carga Aviso - a temperatura não se 
encontra no intervalo das 
condições de funcionamento

Bluetooth ativado Aviso - a humidade não se 
encontra no intervalo das 
condições de funcionamento

Aparelho ligado via USB Hora
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10.2.2 Ecrã

10.3 Explicação dos símbolos 

Áudio - silenciar

Conectado ao Microsoft 
Azure (Só é apresentado 
na barra de estado do 
NIOX Panel).

Não conectado ao Microsoft 
Azure (Só é apresentado na 
barra de estado do NIOX Panel).

Barra de progresso de análise

Barra de volume

Aviso geral

Código de ecrã - correto

Código de ecrã - incorreto

Ecrã de resultados - Medição do ambiente

Nuvem - pressão dentro dos limites 

Nuvem - objetivo atingido

Nuvem - aviso de pressão demasiado alta ou baixa

Fabricante responsável

O produto cumpre os requisitos da diretiva europeia aplicável

Segurança elétrica de peças aplicadas do tipo B:

Cabo de respiração e filtro de paciente

O produto deve ser reciclado de acordo com o programa local 
para equipamento eletrónico.

Consulte as instruções de utilização

Data de validade

Limites de temperatura para transporte e armazenamento

Descartável

Dispositivo para diagnóstico in vitro

Limites de humidade relativa para transporte e armazenamento

Limites de pressão atmosférica para transporte e armazenamento

Equipamento protegido através de ISOLAMENTO DUPLO ou 
ISOLAMENTO REFORÇADO

O dispositivo inclui um transmissor (Bluetooth) por 
radiofrequência (RF)

NRTL-listado

Prescrição médica obrigatória

Data de fabrico
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11 Dados técnicos

11.1 Dimensões e peso 
Altura: 145 mm

Largura: 185 mm

Profundidade: 41 mm

Peso do aparelho, incluindo o sensor: 1 kg

11.2 Dados elétricos 

11.3 Nível de ruído 
< 65 dBA, à distância de 1 metro

11.4 NO exalado - dados de desempenho
O aparelho foi verificado e está conforme o desempenho especificado num

intervalo de temperatura de +10 a +35° C, de humidade relativa de 20 a 80%

e de pressão de 700 a 1060 hPa.

Intervalo de medição:

FeNO: 5 a 300 ppb

Limite de deteção mais baixo: 5 ppb

Determinação através da análise de concentrações de gás próximas e infe-

riores ao limite de deteção. O nível mais baixo detectável foi de 5 ppb.

11.5 Linearidade 
Coeficiente de correlação ao quadrado, r2 ≥ 0,998, tangente a 0,95 -1,05, in-

terceção ±3 ppb. 

11.6 Precisão 
< 3ppb do valor medido para valores < 30 ppb, < 10% do valor medido para

valores ≥30 ppb. Expresso como um desvio padrão para medições em du-

plicado com o mesmo aparelho, utilizando uma concentração de gás certifi-

cada de um padrão de referência de óxido nítrico. 

11.7 Exatidão 
±5 ppb para valores medidos < 50ppb ou 10% do valor medido para valores

≥50 ppb. Expresso como o limite superior de confiança de 95%, baseado

no valor absoluto da média das diferenças de uma concentração certificada

de Óxido Nítrico.

11.8 Método de comparação 
< 10 ppb para valores ≤ 50 ppb, < 20% para valores > 50 ppb. Expresso

para a diferença entre um valor do FeNO do NIOX MINO® e o valor do FeNO

correspondente medido com um aparelho NIOX VERO® da 

Circassia. 

Classificação de 
segurança elétrica:

O equipamento cumpre os requisitos das 
normas IEC 60601-1 e IEC 61010-1. 
EQUIPAMENTO MÉDICO ELÉCTRICO 
(ME) de Classe II, quando alimentado de 
forma externa, e EQUIPAMENTO ME 
ALIMENTADO INTERNAMENTE quando 
alimentado por uma bateria.

Tensão: 100-240 V ~47-63 Hz

Voltagem secundária 
(transformador externo):

5 V 

Consumo energético: < 15 VA
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11.9 Parâmetros de inspiração 
Inspirar até à CPT (Capacidade Pulmonar Total) antes de iniciar a expiração.

A inspiração no aparelho é desencadeada por uma pressão de -3 cm H20. 

11.10 Parâmetros de expiração
Tempo de expiração: Modo preferido: 10 seg. 

Modo pediátrico: 6 seg. 

Todas as expirações devem ser efetuadas a uma pressão de expiração de 10

- 20 cm H2O, para manter uma taxa de fluxo fixa de 50 ±5 ml/s. O aparelho

pára a medição a pressões fora deste intervalo. Os avisos de alertas são emi-

tidos a 10 - 12 e 18-20 cm H2O.

11.11 Desempenho essencial
O desempenho essencial do NIOX VERO consiste no seguinte:

1. Medição da concentração de NO na expiração humana 

2. Controlo da expiração em diagnósticos de asma de acordo com as 

diretrizes ATS/ERS.

O NIOX VERO contém uma funcionalidade de monitorização interna para os

parâmetros de desempenho essencial e de segurança. Para manter o de-

sempenho essencial ou a segurança básica, não é necessário efetuar testes

de forma recorrente.

11.12 Capacidade de memória
Até 15 mil medições, dependendo do tamanho dos ficheiros de medição. 

11.13 Filtro de doente
O filtro descartável deve ser mudado cada nova sessão de medição e para

cada doente.

Filtro virale, bacteriano, com a marcação CE de acordo com a Diretiva relati-

va a Dispositivos Médicos - Classe I.

11.14 Bluetooth
O NIOX VERO® inclui um transmissor/recetor Bluetooth classe 2 com:

• Banda de frequência de 2402 MHz~2480 MHz.

• Método de modulação

• Filtro Gaussiano de 0,5BT índice de modulação 2 FSK: 0,28~0,35 
(Taxa de base de 1Mbps) 

• π/4-DQPSK (EDR 2Mbps)

• 8DPSK (EDR 3Mbps)

• ERP

• Classe de potência 2

11.14.1 Diretiva R&TTE 
A Circassia AB vem por este meio declarar que o NIOX VERO está em con-

formidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da

Diretiva 1999/5/CE.

11.15 Capacidade da bateria recarregável
Utilize apenas o transformador ou cabo USB fornecidos pela Circassia para

carregar a bateria. 

Capacidade: Cerca de 30 medições por dia ou 36 horas em (standby) num

ambiente de 25° C.

Duração: No mínimo um ano, com uma utilização normal.

Tempo de carga: <8 horas em condições normais.

Uma capacidade reduzida e/ou quando 8 horas de carga não carregarem to-

talmente a bateria, indicam que a bateria deve ser substituída. 

Tipo de bateria N.º BJ-G510039AA, Artigo N.º 12-1150.
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Nota: Para carregar a bateria com um cabo USB, o aparelho tem de estar 
desligado da corrente.

11.16 Instruções para transporte e armazenamento 
CUIDADO! Utilize sempre uma caixa ou saco fechado para o transporte e

armazenamento do NIOX VERO®.

1. Verifique se o aparelho está desligado e desligue-o da corrente.

2. Retire o filtro de doente e coloque a tampa protetora no cabo. 

3. Coloque o aparelho e acessórios no saco e feche o mesmo.

4. Verifique se as condições ambientais de armazenamento são 

apropriadas, consulte as recomendações para o NIOX VERO® incluindo 

o sensor.

11.16.1 NIOX VERO®, incluindo sensor (transporte e armazena-
mento) 

• Intervalo de humidade relativa: 20% a 80%, sem condensação. 

• Intervalo de temperatura: +10 a +35° C 

• Intervalo de pressão atmosférica: 700 a 1060 hPa 

Ao transportar a unidade de um local para outro com condições ambientais

diferentes, poderá ser necessário efetuar um período de estabilização pro-

longado antes de efetuar as medições.

11.16.2 Aparelho NIOX VERO® (transporte e armazenamento 
na sua embalagem original fechada sem o sensor)

• Intervalo de humidade relativa: 10% a 90%, sem condensação (máximo 

de 1 semana quando o intervalo de humidade relativa no exterior é de 

10% a 80%). 

• Intervalo de temperatura: -20° C a +60° C (máximo de 1 semana 

quando o intervalo de temperatura no exterior é de +10° C a +35° C).

• Intervalo de pressão atmosférica: 500 a 1070 hPa 

11.16.3 Sensor NIOX VERO® (transporte e armazenamento na 
embalagem original) 

• Intervalo de humidade relativa: 10% a 99%, sem condensação. 

• Intervalo de temperatura recomendado: +5° C a +35° C (máximo de 1 

semana para os intervalos de -20° C a +5° C e +35° C a +60° C). 

• Intervalo de pressão atmosférica: 700 a 1070 hPa 



Capítulo 12 Peças e acessórios NIOX VERO®

000695-09 NIOX VERO® Manual do Utilizador - Português 43

12 Peças e acessórios NIOX VERO®

CUIDADO! Ao selecionar um acessório para o seu NIOX VERO®, tenha em

consideração que um acessório não recomendado pela Circassia pode ter

como consequência perda de desempenho, danos no seu produto

NIOX VERO®, incêndio, choque elétrico, lesões ou danos materiais. A garan-

tia do produto não cobre avaria do produto ou danos resultantes da sua utili-

zação com acessórios não aprovados. A Circassia não se responsabiliza por

quaisquer problemas de saúde e segurança ou outros problemas provocados

pela utilização de acessórios não aprovados pela Circassia.

12.1 Peças incluídas na embalagem NIOX VERO® 
(Artigo N.º 12-1100)

Aparelho NIOX VERO® (12-1000)

Cabo de respiração NIOX VERO® (12-1010)

Tampa de cabo NIOX VERO® (12-1009)

Transformador NIOX VERO® (12-1120)

Cabo de alimentação NIOX VERO® (12-1130)

Cabo USB NIOX VERO® (12-1002)

Bateria NIOX VERO® (Tipo N.º BJ-G510039AA, Artigo N.º 12-1150)

Suporte NIOX VERO® (12-1001)

Manual do utilizador NIOX VERO® (EPM-000175)

Unidade de memória USB do NIOX® Panel (12-1003)

12.2 Acessórios
Kit de teste 100 NIOX VERO® (12-1810) 

Inclui: 1 Sensor* para 100 testes e 100 filtros NIOX VERO®**

Kit de teste 300 NIOX VERO® (12-1830) 

Inclui: 1 Sensor* para 300 testes e 300 filtros NIOX VERO®**

Kit de teste 500 NIOX VERO® (12-1850) 

Inclui: 1 Sensor* para 500 testes e 500 filtros NIOX VERO®**

Kit de teste 1000 NIOX VERO® (12-1900) 

Inclui: 1 Sensor* para 1000 testes e 1000 filtros NIOX VERO®**

* Sensor NIOX VERO® 

Sensor descartável pré-calibrado para 100, 300, 500 ou 1000 medições. 

Duração operacional: Máximo de 12 meses quando instalado no

NIOX VERO® ou a data de validade indicada no sensor, o que ocorrer primei-

ro.

** Filtro descartável NIOX VERO® - O filtro deve ser mudado para cada doen-

te. Filtro viral, bacteriano, em conformidade com a Diretiva relativa a Disposi-

tivos Médicos - Classe I.

NIOX® Apps (12-1004)

Kit nasal NIOX VERO®, (12-1065 Pediátrico, 12-1045 Adulto)
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13 Vigilância
A Circassia, como de fabricante de dispositivos médicos, tem de ter um sis-

tema de vigilância implementado pra comunicar as autoridades sanitárias

quaisquer incidentes adversos que tenham ocorrido com os seus produtos

médicos.

O objetivo do sistema de vigilância é assegurar a saúde e segurança dos

doentes, utilizadores e outras pessoas que utilizem os produtos médicos re-

duzindo assim a probabilidade de repetição do mesmo tipo de incidente ad-

verso. Tal é conseguido através da notificação imediata dos incidentes

ocorridos por forma a permitir a tomada de ações corretivas e preventivas. 

Um incidente adverso define-se como: Qualquer avaria ou deterioração nas

características e/ou desempenho de um dispositivo ou qualquer inadequa-

ção na rotulagem ou instruções de utilização que possam dar origem ou te-

nham dado origem à morte de um doente ou utilizador ou a uma grave

deterioração no seu estado de saúde. 

Os fabricantes de dispositivos médicos estão obrigados a reportar inciden-

tes adversos às autoridades nacionais de saúde dos seus respetivos países

no prazo de 10 a 30 dias, dependendo da gravidade do incidente.

Qualquer utilizador dos produtos da Circassia que sofra um incidente adver-

so relacionado com o produto deve, como tal, reportar imediatamente à Cir-

cassia ou ao represente local da Circassia. 

O relatório pode ser enviado por e-mail, fax ou telefone. O relatório deve in-

cluir a seguinte informação:

• Onde e quando ocorreu o incidente?

• Que o produto/acessório esteve envolvido no incidente?

• O incidente esteve relacionado com as instruções de utilização do 

produto?

• O risco era previsível e clinicamente aceitável face ao potencial 

benefício para o doente?

• O resultado foi afetado de maneira adversa por um problema pré-

existente do doente?

O relatório deve ser enviado para o representante local da Circassia no país

onde ocorreu o incidente.





As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações. 

As alterações serão disponibilizadas pela Circassia AB à medida que forem ocorrendo. 

Com base na propriedade intelectual da empresa, a Circassia desenvolve e comercializa 

produtos para a monitorização de óxido nítrico (NO) como marcador de inflamação, 

a fim de melhorar o tratamento e cuidado de doentes com doenças inflamatórias das vias respiratórias.

Patentes: 

Os produtos NIOX da Circassia estão protegidos por várias patentes nos EUA, Europa e um conjunto de outros países.

Circassia AB, uma empresa com a certificação ISO 13485

Circassia AB, Hansellisgatan 13, SE-754 50 Uppsala, Suécia

N.º de tel.: +46 18 32 88 37, Fax: +46 18 32 88 38, E-mail: nioxtechsuport@circassia.com

www.niox.com

Copyright 2019 Circassia AB, Uppsala, Suécia. 

Circassia é uma marca comercial registada da Circassia Limited,

NIOX, NIOX MINO e NIOX VERO são marcas registadas da Circassia AB.
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