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1 Důležité informace

1.1 Před použitím softwaru NIOX® Patient
Software NIOX® Patient smí být používán pouze v souladu s pokyny uve-

denými v tomto návodu k použití. Se softwarem mohou pracovat pouze

vyškolení zdravotničtí odborníci. Stavu vyškoleného pracovníka lze do-

sáhnout pouze pozorným přečtením této příručky. Seznamte se důkladně

s celým obsahem návodu k použití a ujistěte se, že plně rozumíte bez-

pečnostním informacím. 

Uživatelská příručka pro NIOX MINO® a uživatelská příručka pro 

NIOX VERO® popisují používání odlišných přístrojů.

1.2 Informace o této příručce
Uživatelská příručka pro software NIOX® Patient – česky 000794, verze

06, říjen 2019. 

Informace v tomto dokumentu mohou být změněny. Společnost Circassia

poskytne příslušné dodatky, jakmile budou k dispozici.

NIOX, NIOX MINO a NIOX VERO jsou registrované ochranné známky

společnosti Circassia AB.

Uživatelská příručka obsahuje informace o používání softwaru

NIOX® Patient. Obsahuje postupy s číslovanými kroky, obrazovkami a

obrázky. Tlačítka jsou znázorněna tučným písmem nebo ikonou. Volby v

jednotlivých krocích jsou uváděny jako odrážky.

1.3 Shoda s předpisy
Software NIOX Patient nese označení CE v souladu se směrnicí 

98/79/ES o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro.

1.4 Odpovědný výrobce a kontaktní údaje 
Circassia AB

Hansellisgatan 13, SE-754 50 Uppsala, Švédsko

Tel: +46 (8) 629 0780, Fax: +46 (8) 629 0781

e-mail: nioxtechsupport@circassia.com

Circassia AB, P.O. Box 3006,

SE-750 03 Uppsala, Švédsko

www.circassia.com 

www.niox.com

1.5 Varování
• S aplikací NIOX® Patient mohou pracovat pouze zdravotničtí 

odborníci. 

• Aplikace NIOX® Patient smí být používána výhradně v souladu 

s touto příručkou. Není-li aplikace používána v souladu s touto 

příručkou, společnost Circassia nenese žádnou odpovědnost za její 

poškození ani za chybné výsledky.

Symbol Popis

VAROVÁNÍ! Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která 
může mít za následek ublížení na zdraví nebo 
zranění, pokud se jí nevyhnete.

UPOZORNĚNÍ! Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která 
může mít za následek poškození výrobku nebo 
systému, ztrátu dat nebo provozní škody, pokud se jí 
nevyhnete.

Poznámka Upozorňuje uživatele na důležité informace 
o správném používání výrobku, očekáváních 
ohledně uživatele, chybách a souvisejících úkonech.
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• Je zakázáno jakkoliv upravovat aplikaci NIOX® Patient.

• Je-li aplikace poškozená, nepoužívejte ji.

• Veškerá upozornění v uživatelské příručce pro NIOX MINO platí 

rovněž v situacích, kdy se NIOX MINO® používá spolu 

s NIOX® Patient.

• Veškerá upozornění v uživatelské příručce pro NIOX VERO platí 

rovněž v situacích, kdy se NIOX VERO® používá spolu 

s NIOX® Patient.

1.6 Účel použití 
NIOX® Patient je počítačová aplikace umožňující uchovávat, zobrazovat

a zpracovávat výsledky měření FeNO získané z přístrojů NIOX®.

Vzhledem k tomu, že se software NIOX® Patient obvykle používá spo-

lečně s NIOX® Panel a přístroji NIOX®, doporučujeme se důkladně se-

známit s obsahem uživatelských příruček i pro tyto přístroje.

NIOX® Patient může uchovávat data buď na lokálním disku, nebo

v síťové databázi.

2 Popis aplikace

2.1 NIOX® Patient
NIOX® Patient je softwarový nástroj pro správu pacientských záznamů,

výsledků měření, uživatelů, sestav a databází. Součástí softwaru je re-

žim správce, v němž lze spravovat informace o uživatelích, přizpůsobo-

vat pacientské záznamy a sestavy. Databáze dovoluje centrální

uchovávání výsledků měření týkajících se určitého pacienta, i když se

měření provádí různými přístroji.

2.1.1 NIOX® Panel
NIOX Panel je popsán v uživatelské příručce pro NIOX VERO

a v samostatné uživatelské příručce pro NIOX MINO. NIOX Panel je vi-

zuální nástroj, který umožňuje ovládat přístroje z počítače a ukládat vý-

sledky měření do databáze.
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3 Instalace a nastavení

3.1 Požadavky na počítačové vybavení

3.2 Instalace
1. Vyberte soubor nazvaný setup.exe.

2. Otevře se průvodce instalací, přijměte licenční smlouvu.

3. Chcete-li vytvořit standardní instalaci vyberte "install" a pokračujte 

krokem 7. 

Chcete-li změnit cestu instalace nebo přidat další funkce než 

předdefinované, vyberte "advanced".

Operační systémy

• Windows® 7, Windows® 8.1 (Vyloučena verze RT) nebo 
Windows® 10

Podporovaná rozlišení obrazovky

• 1024x768
• 1366x768
• 1280x800
• 1920x1080
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4. Doporučená je instalace pro "všechny uživatele tohoto počítače".

5. Chcete-li upravit cestu instalace zvolte "Change".

6. Vyberte funkce, které se mají nainstalovat a potom klikněte na 

tlačítko "install".

7. Počkejte než se programy nainstalují.

8. Programy jsou nyní k dispozici ve vybraném umístění nebo v 

nabídce Start.
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3.3 Nastavení databáze
NIOX Patient je implicitně propojen s databází SQL CE. 

3.3.1 Nastavení databáze SQL CE pro jednoho uživatele
1. Z nabídky Start spusťte program Databáze („Database“ (Db)).

2. Vyberte SQL CE (místní databáze).

3. Proveďte zkoušku připojení („Test connection“).

4. Uložte připojení („Save connection“).

5. NIOX Patient je nyní připojen k místní databázi instalované na 

počítači.

3.3.2 Nastavení databáze SQL pro více uživatelů
Pozn.: Aby bylo možné připojit NIOX Patient k databázi pro více 

uživatelů, musí být databáze vytvořena. Postup je uveden 
v „Instalace databáze NIOX na server SQL“ na straně 9.

1. Z nabídky Start spusťte program Databáze („Database“ (Db)).

2. Vyberte Použít server SQL („Use SQL Server“).

3. Zadejte adresu serveru SQL (název počítače/název instance 

databáze).

4. Zadejte název databáze.

5. Vyberte metodu autentizace („Authentication Method“): Windows 

Authentication (pokračujte kokem 7), nebo SQL Server 

Authentication.

6. Zadejte uživatelské jméno a heslo na server SQL.

Pozn.: Přihlašovací údaje si vytiskněte a uložte na bezpečné místo.

7. Proveďte zkoušku připojení („Test connection“).

8. Je-li zkouška úspěšná, připojení uložte („Save connection“).

3.4 Požadavky na server

3.4.1 Instalace a konfigurace serveru

3.4.2 Požadavky na síť
Aby bylo možné pracovat s databází pro více uživatelů (multiuser), musí

být mezi počítačem a síťovou databází vytvořeno síťové propojení. Obrať-

te se na správce sítě.

3.4.3 Import databáze z programu DataManagement
Lze importovat databázi z programu NIOX MINO DataManagement (ver-

ze 2.1.0.1 nebo 2.2.0.0) do prázdné databáze pro jednoho uživatele (sin-

gleuser). Postup při zálohování dat z programu DataManagement

naleznete v uživatelské příručce pro program DataManagement.

Požadavky na server

• Microsoft® SQL Server 2008r2, Microsoft® SQL Server 
2014 nebo Microsoft® SQL Server 2016
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Spusťte NIOX Admin a vyberte Databáze a nastavení („Database & Se-

tup“). Je-li databáze prázdná, vyberte Obnovit databázi DM („Restore

DM Database“). Vyberte soubor zálohy, do něhož se importuje databá-

ze.

Po dokončení obnovy databáze se tlačítko změní na Zálohovat databázi

(„Backup database“).

V případě síťové databáze se obraťte na správce sítě. Společnost 

Circassia doporučuje vytvořit novou databázi pro jednoho uživatele, im-

portovat databázi výše popsaným postupem, exportovat definice a data

SQL CE do skriptu SQL a spustit skript na serveru SQL. Poté spustit

NIOX Database a připojit se na server SQL.

3.5 První nastavení oprávnění správce NIOX
Systém má implicitně nastavený účet správce v NIOX Admin. 

1. V nabídce Start vyberte ikonu pro přidání ( „Ad“). Otevře se aplikace 

NIOX Admin. 

2. Vyberte uživatele NIOX („NIOX User“). Otevře se zobrazení NIOX 

User.
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3. Přihlaste se takto:

Uživatelské jméno („User name“): a

Heslo („Password“): p

4. Ze seznamu vyberte uživatele a nastavte nové uživatelské jméno 

(volitelné) a nové heslo (doporučeno). Viz „Editace uživatele“ na 

straně 20.

5. Nové přihlašovací údaje správce si vytiskněte a uložte na bezpečné 

místo. 

Pozn.: Dbejte na to, abyste při ukládání hesla dodržovali zásady ochrany 
citlivých údajů. 

3.6 Instalace databáze NIOX na server SQL
Aby bylo možné připojit NIOX Patient k databázi pro více uživatelů, musí

být databáze vytvořena. Databázi vytvoří správce sítě. 

1. Spusťte Microsoft SQL Server Management Studio a přihlaste se na 

server SQL.

2. Vyberte Vytvořit novou databázi („Create new Database“).

3. Zadejte název nové databáze, např NIOX.

4. V Management Studio otevřete nový dotaz („New Query“). Do okna 

dotazu okopírujte skript T-sql (k dispozici na paměťovém médiu USB 

v adresáři SqlServerScript). Změňte název používané databáze („use 

database name“) na „use NIOX“.

5. Spusťte skript T-sql. Tím se vytvoří všechny tabulky potřebné pro 

ukládání informací NIOX a rovněž se nastaví uživatelská tabulka 

s předinstalovaným účtem správce.

6. Pomocí NIOX Database se připojte k databázi a poté spusťte aplikaci 

NIOX Admin a změňte uživatelské jméno a heslo předinstalovaného 

účtu správce.

4 NIOX® Patient
NIOX® Patient slouží ke správě informací o konkrétním pacientovi, vytvá-

ření nových záznamů pacienta, hledání záznamů určitého pacienta, pro-

hlížení záznamů, přidávání nebo odstraňování poznámek, manuálnímu

přidávání výsledků měření či importu výsledků měření z přístroje. 

Záznamy lze rovněž tisknout v různých formátech. 

NIOX® Panel slouží k automatickému ukládání výsledků měření

do databáze nebo přímo do záznamu pacienta.

Pozn.: Abyste se vyhnuli nutnosti importovat výsledky měření z přístrojů, 
doporučujeme před novým měřením vybrat pacienta 
v NIOX Panel. Pokud pacient neexistuje, pomocí NIOX Panel jej 
vytvořte.

4.1 Spuštění NIOX® Patient
1. Vyberte NIOX Patient. Otevře se přihlašovací zobrazení.



Kapitola 4 NIOX® Patient

10 000794-06 Uživatelská příručka k softwaru NIOX® Patient česky

2. Do textového pole („User name“) zadejte uživatelské jméno.

3. Zadejte heslo a zvolte OK. Otevře se zobrazení NIOX® Patient.

4. V pravém horním rohu je zobrazeno jméno přihlášeného uživatele. 

Vyberte jméno a otevře se zobrazení Správa relace („Session 

Management“).

5. Zde naleznete tři možnosti:

• vyberte Změnit heslo („Change password“), chcete-li změnit 
heslo; 

• vyberte Přepnout uživatele („Switch user“), chcete-li se přihlásit 
jako jiný uživatel;

• vyberte Odhlásit („Log off“), chcete-li zavřít aplikaci 
NIOX® Patient.

4.2 Vytvoření nového pacienta
1. V zobrazení NIOX® Patient vyberte Vytvořit nového pacienta 

(„Create new patient“). Otevře se zobrazení s údaji o pacientovi 

(„Patient Details“).
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2. Vyberte vhodná textová pole a zadejte informace. 

Pozn.: Povinné informace: Identifikační číslo pacienta („Patient ID 
Number“) (musí být jedinečné). 

3. Z rozevíracího seznamu lékařů („Physician“) vyberte lékaře.

4. Volitelné: Do příslušných textových polí zadejte horní („Upper Limit“) 

a dolní („Lower Limit“) mezní hodnoty FeNO pro pacienta. 

Mezní hodnoty lze rovněž změnit v grafu.

5. Stisknutím Uložit („Save“) se vrátíte do zobrazení NIOX Patient. 

Stisknutím Zrušit („Cancel“) zavřete zobrazení bez uložení změn.

4.3 Hledání pacienta

1. Pokud již není textové pole hledání otevřené, otevřete je 

klepnutím na tlačítko se šipkou nahoru.

2. Zadejte údaje o pacientovi a zvolte Provést („Go“). 

• Při hledání konkrétního pacienta zadejte jeho jméno, příjmení 
nebo ID, případně zadejte datové rozpětí.

• Výsledky hledání se zobrazí jako seznam.

• Pokud stisknete Provést („Go“), aniž byste do pole hledání zadali 
nějaké údaje, zobrazí se seznam záznamů pacientů, kteří 
absolvovali měření FeNO v poslední době.

• Chcete-li zobrazit všechny pacienty v databázi, stiskněte tlačítko 
Vybrat vše („Select All“).

• Chcete-li textové pole hledání skrýt, klepněte na tlačítko 
se šipkou dolů. 

Pozn.: K prohlédnutí všech informací v seznamu můžete použít 
svislý posuvník.
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4.4 Otevření deníku pacienta
1. V seznamu výsledků hledání vyberte řádek s pacientem, jehož 

záznamy chcete otevřít. Otevře se deník vybraného pacienta. 

2. Zobrazení deníku („Journal“) obsahuje přehled a několik 

doplňkových možností pro prohlížení dat pacienta. Dlaždice na levé 

straně:

• Identifikátory pacienta – zobrazen je nejaktuálnější výsledek 
měření, datum a lékař. Stisknutím tohoto tlačítka otevřete 
zobrazení pro editaci údajů o pacientovi („Edit Patient Details“). 
Podrobnosti viz „Editace údajů o pacientovi“ na straně 13.

• Deníkové poznámky („Journal Notes“) – zobrazen je počet 
vložených deníkových poznámek, plné znění poslední poznámky 
a datum. Stisknutím tohoto tlačítka otevřete zobrazení 
deníkových poznámek („Journal Notes“). Podrobnosti viz 
„Prohlížení deníkové poznámky“ na straně 14.

• Import výsledků měření z databáze („Import Measurement from 
Database“) – stisknutím tohoto tlačítka propojíte výsledky měření 

s deníkem pacienta. Podrobnosti viz „Import výsledků měření do 
deníku“ na straně 16. 

• Ruční zadání výsledků měření („Manually Create Measurement“) 
– po stisknutí tohoto tlačítka lze ručně zadávat výsledky měření. 
Podrobnosti viz strana 15.

• Perform New Measurement- Výběrem tohoto tlačítka se spustí 
NIOX Panel a vyplní ID pacienta otevřeným pacientem. K 
dispozici pouze pokud je NIOX Panel nainstalován na stejném 
počítači a ve stejné složce jako NIOX Patient. Pro detaily viz. 
strana 14.

3. Na dolním panelu hledání jsou další možnosti: 

• Zobrazit režim měření („Show measurement mode“) – klepnutím 
na dostupný režim měření zvolte požadovaný režim. 

• Zadáním časového intervalu v poli hledání vyberte 
rozsah, který se má zobrazit v deníku. Klepnutím na 
příslušná tlačítka šipkou dolů nastavte rok, měsíc a den. 
Do horního řádku se zadává počáteční datum intervalu, do 
spodního řádku pak konečné datum.

• Vpravo na panelu hledání vyberte způsob zobrazení výsledků 
měření. Chcete-li zobrazit graf, přesuňte jezdce Graf („Graph“) 
doprava. Text u jezdce se změní na Graf zapnut („Graph ON“). 
Nechcete-li zobrazit graf, přesuňte jezdce Graf („Graph“) doleva. 
Text u jezdce se změní na Graf vypnut („Graph OFF“).



Kapitola 4 NIOX® Patient

000794-06 Uživatelská příručka k softwaru NIOX® Patient česky 13

4. Chcete-li zobrazit mezní hodnoty, přesuňte jezdce Mezní hodnoty 

(„Limits“) doprava. Text u jezdce se změní na Mezní hodnoty zapnuté 

(„Limits ON“). Nechcete-li zobrazit mezní hodnoty, přesuňte jezdce 

Mezní hodnoty („Limits“) doleva. Text u jezdce se změní na Mezní 

hodnoty vypnuté („Limits OFF“).

Pozn.: Chcete-li změnit mezní hodnoty, přetáhněte čísla na levé straně 
grafu na správnou hodnotu.

5. Chcete-li vytisknout sestavu, zvolte Vytvořit sestavu („Create 
Report“). Podrobnosti jsou uvedeny v části „Vytvoření sestavy z 
deníku“ na straně 17.

4.5 Změny v otevřeném záznamu pacienta
V otevřeném deníku pacienta lze editovat údaje o pacientovi, zadávat

nové deníkové poznámky, odstraňovat deníkové poznámky, ručně přidá-

vat výsledky měření nebo je importovat z dříve připojeného přístroje. Po-

kud je k databázi připojeno více přístrojů, výsledky měření lze importovat

z jakéhokoliv přístroje v síti.

4.5.1 Editace údajů o pacientovi 
1. Chcete-li editovat údaje o pacientovi, stiskněte tlačítko zobrazující 

identifikátor pacienta. Otevře se zobrazení Editace údajů o pacientovi 

(„Edit Patient Details“).

2. Zvolte vhodná textová pole a pomocí klávesnice zadejte změny.

• Chcete-li změnit lékaře („Physician “), vyberte jej 
z rozevíracího seznamu.

Pozn.: Chcete-li přidat lékaře, použijte aplikaci NIOX Admin, 
nový lékař („New physician“).
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3. Změny uložte tlačítkem Uložit („Save“). Po uložení se vrátíte do 
otevřeného deníku pacienta. Stisknutím Zrušit („Cancel“) zavřete 
zobrazení bez uložení změn.

4.6 Zahajte měření z otevřené karty pacienta
Pro spuštění NIOX panel a automatické vyplně-

ní ID pacienta klikněte na tlačítko Perform New

Measurement.

Pozn.: K dispozici pouze pokud je NIOX Panel 
nainstalován na stejném počítači a ve 
stejné složce jako NIOX Patient. 

4.7 Poznámky o pacientovi

4.7.1 Zadání deníkové poznámky
Chcete-li zadat novou deníkovou poznámku, zvolte Vytvořit deníkové

poznámky („Create Journal Notes“). Otevře se zobrazení deníkových

poznámek („Journal Notes“).

4. Do textového pole zadejte text nové deníkové poznámky. Změny 

uložte tlačítkem Uložit („Save“). Po uložení se vrátíte do otevřeného 

deníku pacienta. Stisknutím Zrušit („Cancel“) zavřete zobrazení bez 

uložení změn.

4.7.2 Prohlížení deníkové poznámky
1. V zobrazení Deník pacienta zvolte Deníkové poznámky 

(„Journal Notes“). Otevře se zobrazení s deníkovými poznámkami 

(„Journal Notes“).



Kapitola 4 NIOX® Patient

000794-06 Uživatelská příručka k softwaru NIOX® Patient česky 15

4.7.3 Odstranění deníkové poznámky
1. Chcete-li odstranit deníkovou poznámku, vyberte řádek s příslušnou 

deníkovou poznámkou. Otevře se zobrazení Editace deníkových 

poznámek („Edit Journal Notes“).

2. Přesuňte jezdce Vymazat („Deleted“) do polohy Ano („Yes“).

3. Změny uložte tlačítkem Uložit („Save“). Po uložení se vrátíte do 
otevřeného deníku pacienta. 

4.8 Práce s výsledky měření

4.8.1 Ruční přidání výsledku měření do deníku
1. Chcete-li přidat výsledek měření do otevřeného deníku pacienta, 

vyberte Ruční zadání výsledků měření („Manually Create 

Measurement“). Otevře se zobrazení s výsledky měření 

(„Measurement Details“).

2. Vyberte příslušná textová pole a pomocí klávesnice zadejte 
změny, případně vyberte tlačítko se šipkou dolů 
a v zobrazeném rozevíracím seznamu zvolte požadovanou 
hodnotu. 

Pozn.: Musí být zadány povinné informace: hodnota FeNO. 

3. Změny uložte tlačítkem Uložit („Save“). Po uložení se vrátíte do 
otevřeného deníku pacienta. Stisknutím Zrušit („Cancel“) zavřete 
zobrazení bez uložení změn.
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4.8.2 Přidání komentáře k výsledku měření
Chcete-li k výsledku měření přidat komentář, vyberte ze seznamu výsle-

dek měření, přidejte komentář a klepněte na tlačítko Uložit („Save“).

Podpis aktuálního uživatele se přidá automaticky.

4.8.3 Import výsledků měření do deníku
1. Chcete-li importovat výsledek měření do otevřeného deníku 

pacienta, vyberte Import výsledků měření z databáze („Import 

Measurement from Database“).Otevře se zobrazení Import výsledků 

měření („Import Measurements“) ilustrující, které přístroje jsou 

propojené s databází přes NIOX®  Panel. 

2. Vyberte přístroj, z něhož chcete importovat výsledky měření. Otevře 

se zobrazení Výběr výsledků měření k importu („Select 

Measurements to Import“).

Pozn.: Zobrazené výsledky měření byly získány na přístroji připojeném 
k NIOX® Panel a nejsou přiřazeny k ID pacienta. Více 
podrobností viz strana 17. 

Pozn.: Pokud je k databázi připojen pouze jeden přístroj, krok 2 nelze 
provést. Pokračujte krokem 3.

Pozn.: V poli hledání se automaticky doplní ID pacienta, jehož deník je 
aktuálně otevřený.

3. Procházením seznamu vyhledejte výsledky měření, které chcete 
importovat. 

4. Označte řádek s výsledky, které chcete importovat. Vybrané řádky 
se zvýrazní.

5. Výběrem Importovat vybrané („Import Selected“) provedete import 
a vrátíte se do otevřeného deníku pacienta. 
Výběrem Zrušit („Cancel“) se vrátíte do otevřeného deníku pacienta 
bez provedení importu výsledků měření.

Pozn.: Pokud výsledky měření naimportujete do deníku nesprávného 
pacienta, lze je odstranit a umožnit jejich nový import do deníku 
správného pacienta.

• V seznamu výsledků měření v deníku pacienta nebo v grafu 
vyberte nesprávně naimportované výsledky měření. Poté 
přesuňte jezdce Odstranit („Delete“) do pozice Ano 
(„Yes“).Klepnutím na Uložit („Save“) uložte změny.
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4.9 Vytvoření sestavy z deníku
V otevřeném deníku pacienta je několik možností tisku.

Pozn.: Sestava bude obsahovat údaje zobrazené na obrazovce. Podle 
popisu v části „Hledání pacienta“ na straně 11 vyberte, zda 
chcete zahrnout nebo vyloučit grafy, mezní hodnoty a časové 
intervaly.

Pozn.: Pokud nemáte instalován Microsoft Word, na paměťovém médiu 
USB se nachází instalační soubor prohlížeče souborů Word. 
Klepněte na instalační soubor a postupujte podle pokynů na 
obrazovce.

1. Vyberte Vytvořit sestavu („Create Report“). Otevře se zobrazení s 

možnostmi tisku:

• Rychlý tisk („Quick print“) – vytiskne sestavu obsahující údaje 
zobrazené na obrazovce.

• Předinstalovaná sestava 1 nebo Uživatelská sestava 1 („Built in 
report 1 nebo Custom report 1“) – vytvoří soubor Word, který lze 
dále editovat.

• Předinstalovaná sestava 2 nebo Uživatelská sestava 2 („Built in 
report 2 nebo Custom report 2“) – vytvoří soubor Word, který lze 
dále editovat. 

• Built in report 1 (PDF). Vytvoří PDF soubor se stejným vzhledem 
jako Built in report 1 nebo Custom report 1.

• Built in report 2 (PDF). Vytvoří PDF soubor se stejným vzhledem 
jako Built in report 2 nebo Custom report 1.

2. Po uložení/vytištění se vrátíte do otevřeného deníku pacienta.

• Chcete-li si vytvořit uživatelskou sestavu, otevřete si 

PatientReport1.doc nebo PatientReport2.doc a soubor pak uložte 

pod novým názvem. 

• Chcete-li načíst uživatelskou sestavu, viz přizpůsobení sestav 

(„Customize reports“) v aplikaci NIOX Admin na strana 22.

• Chcete-li vytvořit úplně novou uživatelskou sestavu, viz 

BuiltinReportVariables.docx. Tento soubor obsahuje všechny možné 

proměnné vhodné pro použití v uživatelské sestavě. 

4.10 Automatický import výsledků měření z NIOX® Panel
NIOX® Panel je volitelný vizuální nástroj a software umožňující obsluho-

vat přístroj NIOX z počítače. 

Je-li zadáno ID pacienta, výsledky měření provedeného pomocí aplikace

NIOX® Panel se automaticky uloží do databáze NIOX® ke správnému pa-

cientovi.

Pozn.: Výsledky měření provedeného pomocí aplikace NIOX Panel bez 
zadání ID pacienta se uloží do databáze NIOX, kde je nutné je 
dodatečně přiřadit ke správnému pacientovi.
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Pozn.: Pokud je otevřen deník pacienta, v poli hledání ID pacienta 
aplikace NIOX® Panel bude automaticky vybrán daný pacient.

5 NIOX® Admin
Aplikace NIOX® Admin slouží ke správě uživatelských informací

a oprávnění. Obsahuje řadu možností:

• NIOX Users slouží ke správě uživatelů, editaci údajů 
o uživatelích, přidávání nových uživatelů a správě oprávnění 
účtů.

• Lékař („Physician“) se používá k přidávání lékařů nebo editaci 
údajů o lékařích.

• Databáze a nastavení („Database & Setup“) slouží k zálohování, 
obnově nebo vyprázdnění databáze (pouze lokální). 

• Sestava a nastavení („Report & Setup“) se používá k úpravám 
informací zobrazených v denících a sestavách.

• Manage Instruments se používá k pojmenování přístroje v 
databázi a k deaktivaci přístrojů, které se již nadále nepoužívají.

• Export dat („Data Export“) slouží k vybrání a exportování dat z 
databáze do formátu .csv nebo .xls.

Pokud se pracuje v prostředí síťové databáze pro více uživatelů, systém

může získávat data ze všech připojených přístrojů.
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Funkci správce systému může zastávat jeden nebo více uživatelů. Správ-

ci mohou přidávat a odstraňovat uživatele NIOX® a nastavovat jejich

oprávnění a stav. 

5.1 Spuštění NIOX® Admin
1. Vyberte NIOX Admin, čímž otevřete zobrazení s dalšími možnostmi.

2. Chcete-li se z jakéhokoliv zobrazení vrátit do zobrazení 
NIOX Admin, vyberte ikonu se šipkou vedle názvu zobrazení 
v levém horním rohu obrazovky.

3. Chcete-li zavřít aplikaci NIOX Admin, vyberte X v pravém horním 
rohu obrazovky.

5.2 NIOX® Users
NIOX Users umožňuje správci přidávat nebo deaktivovat uživatele

a nastavovat jim příslušná oprávnění.

1. Vyberte aplikaci NIOX Users. Otevře se zobrazení pro přihlášení 

správce NIOX.

2. Zadejte uživatelské jméno a heslo.

3. Otevře se zobrazení Uživatelé a nastavení („Users & Settings“), kde 

jsou uvedeni uživatelé a jejich přístupová oprávnění k aplikacím. 

• Aplikace označené zaškrtnutím může daný uživatel 
používat.

• Neoznačené aplikace nejsou dostupné.

4. Nastavením jezdce Zobrazit uživatele, kteří jsou („Show users that 

are“) v levém dolním rohu vyberte, zda chcete zobrazit Aktivní 

(„Active“), nebo Neaktivní („Inactive“) uživatele.

5.3 Vytvoření nového uživatele
1. Vyberte Vytvořit nového uživatele („Create New User“). Otevře se 

zobrazení Nový uživatel („New User“).
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2. Vyberte příslušná textová pole a pomocí klávesnice zadejte 
informace o účtu uživatele a údaje o uživateli včetně ID. 

• Uživatelské jméno („User Name“) a Identita („Identity“) musejí být 
jedinečné.

• Uživatelské jméno („User Name“), Identita („Identity“) a Heslo 
(„Password“) jsou pole, ve kterých musí být povinně zadány 
hodnoty.

• Výběrem pole Poznámky („Notes“) můžete zadat poznámky.

Pozn.: Nezapomeňte si poznamenat uživatelské jméno a heslo, abyste 
je mohli předat novému uživateli.

3. Označením příslušného zaškrtávacího pole (polí) přidělte danému 
uživateli oprávnění k přístupu k aplikacím NIOX® Admin a případně 
NIOX® Patient.

Pozn.: Chcete-li deaktivovat uživatele v databázi, přesuňte jezdce Stav 
uživatele („User status“) do polohy Neaktivní („Inactive“). 

4. Změny uložte tlačítkem Uložit („Save“). Po uložení se vrátíte do 
zobrazení Uživatelé a nastavení („Users & Settings“) NIOX Admin. 
Stisknutím Zrušit („Cancel“) zavřete zobrazení bez uložení změn.

5. Nezapomeňte informovat nového uživatele o přiděleném 
uživatelském jménu a heslu.

5.3.1 Hledání uživatele
1. Vyberte pole hledání dole na obrazovce, zadejte podrobnosti 

o uživateli a stiskněte Provést („Go“). 

• Do pole hledání zadejte jméno, uživatelské jméno nebo ID.

• Po nastavení jezdce Zobrazit uživatele, kteří jsou („Show users 
that are“) do polohy Neaktivní („Inactive“) se bude hledat jen 
mezi neaktivními uživateli.

2. Vyhledané záznamy se zobrazí v seznamu.

Pozn.: K prohlédnutí všech informací v seznamu můžete použít svislý 
posuvník.

5.3.2 Editace uživatele
1. Vyberte uživatele ze seznamu. Otevře se zobrazení Editace 

uživatele („Edit User“).

2. Výběrem vhodného textového pole a zadáním nových informací 

pomocí klávesnice upravte příslušné informace.

• Označením příslušného zaškrtávacího pole nastavte 
oprávnění. Je-li pole zaškrtnuté, uživatel má přístup do 
příslušné aplikace. 

• Chcete-li oprávnění zrušit, zrušte zaškrtnutí příslušného pole. 

• Nastavením jezdce Stav uživatele („User Status“) do polohy 
Aktivní („Active“), nebo Neaktivní („Inactive“) nastavte stav 
uživatele.

3. Změny uložte tlačítkem Uložit („Save“). Po uložení se vrátíte do 
zobrazení Uživatelé NIOX („NIOX Users“). Stisknutím Zrušit 
(„Cancel“) zavřete zobrazení bez uložení změn.

5.3.3 Nastavení obecných pravidel účtů
Obecná nastavení účtů určují základní pravidla používání hesel

a platnosti účtů pro všechny uživatele v systému. Nastavení nebo změ-

nu obecných pravidel účtů smí provádět pouze uživatel s oprávněním

správce.

Pozn.: Účty správce nikdy nevyprší.

1. Vyberte Nastavení účtů („Account settings“). Otevře se zobrazení 

Obecná nastavení účtů („Global Account Settings“).
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2. Přesuňte jezdce Heslo vyžadováno („Password required“) do polohy 

Ano („Yes“), nebo Ne („No“). Pokud není heslo vyžadováno, 

pokračujte krokem 6 dále.

3. Vyberte tlačítko se šipkou dolů a zvolte minimální počet 

znaků v hesle („Minimum numbers of characters“).

4. Přesuňte jezdce Vyžadováno silné heslo („Strong Password 

Required“) do polohy Ano („Yes“), nebo Ne („No“).

5. Přesuňte jezdce Heslo má konec platnosti („Account Expires“) do 

polohy Ano („Yes“), nebo Ne („No“). 

6. Vyberte tlačítko se šipkou dolů a zvolte délku platnosti hesla.

7. Změny uložte tlačítkem Uložit („Save“). Po uložení se vrátíte do 

zobrazení Uživatelé a nastavení („Users & Settings“) NIOX Admin. 

Stisknutím Zrušit („Cancel“) zavřete zobrazení bez uložení změn.

5.4 Přizpůsobení deníků pacientů
Tato možnost dovoluje uživatelům NIOX upravit pacientské deníky

a sestavy.

5.4.1 Uživatelská pole
Chcete-li do deníků pacientů přidat uživatelská pole:

1. V zobrazení NIOX Admin vyberte Sestavy a nastavení („Report & 

Setup“). Otevře se zobrazení Přizpůsobení („Customization“). 

2. Vyberte uživatelské pole a zadejte jeho název, jak se bude 
zobrazovat v denících pacientů. Chcete-li přidat další pole, postup 
zopakujte.

3. Posuňte jezdce u příslušného uživatelského pole do polohy Aktivní 
(„On“), aby se zobrazovalo.
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5.4.2 Přizpůsobení obsahu sestav
Během instalace programu jsou do složky 

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

předinstalované sestavy.

Vytvořená sestava je k dispozici ve formátu aplikace Word. Obsah dení-

ku pacienta, který lze v sestavě přizpůsobit, se v souboru aplikace Word

zobrazuje jako jedinečné identifikátory „ReportingVariables“. 

Pozn.: Sestavu lze vybrat v zobrazení Deník pacienta NIOX („NIOX 
Patient Journal“).

Přizpůsobení vzhledu sestavy:

1. Otevřete složku s předinstalovanými sestavami 

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

2. Vyberte jednu sestavu, kterou chcete přizpůsobit, otevřete 

identifikátory „ReportingVariables“ a najděte identifikační kódy polí, 

které chcete přidat do sestavy, např. „__ID33“ a „__ ID38“ pro vlastní 

pole 1; potom sestavu uložte.

Pozn.: Ujistěte se, že použité jedinečné identifikátory jsou přesné a 
správné, jinak nebudou informace rozpoznány a zobrazí se v 
sestavě.

3. Chcete-li vybrat, kde se má zobrazovat graf, stačí přesunout 

obrázek v dokumentu a uložit dokument.

Pozn.: Tabulky budou obsahovat všechny výsledky měření pro 
konkrétního pacienta. Také lze nastavit datová rozpětí tak, že 
vyberete data na spodním panelu v zobrazení deníku pacienta.

Pozn.: Chcete-li upravit vzhled zpráv ve formátu PDF, upravte jeden z 
wordovských souborů do požadovaného vzhledu a nahrajte jej 
jako custom report 1 or 2.

Chcete-li provést kompletní přizpůsobení sestavy, otevřete soubor Re-

porting-Variables a identifikujte všechny možné informace, které se mají

objevit v sestavě.

5.4.3 Načtení uživatelské sestavy:
1. Abyste načetli uživatelskou sestavu, stiskněte tlačítko Načíst/

nahradit („Upload/Replace“).

2. Vyberte sestavu, kterou chcete načíst.

3. Přesuňte jezdce vedle načítané sestavy do polohy Aktivní („ON“).

4. Klepněte na Uložit („Save“) a načtenou sestavu bude možné 

vytisknout z aplikace NIOX Patient.

5.4.4 Složka zpráv
Nastavte výchozí složku pro zprávy generované v NIOX Patient.

1. Vyberte Zpráva & Nastavení (Report & Setup) ve zobrazení 

NIOX Admin.

2. Pod složkou Zpráva (Report) klikněte na Vybrat („Select“), to otevře 

okno k výběru, která složka by měla být nastavena jako výchozí.

3. Vyberte Uložit („Save“) Všechny zprávy vytvořené v NIOX Patient 

budou nyní ve výchozím nastavení ukládány do této složky.
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5.5 Lékaři
Možnost Lékaři („Physicians“) v NIOX® Admin dovoluje vytvářet uživatel-

ské profily pro lékaře, kteří používají přístroje NIOX. Zadávání lékaře je

užitečné pro lékaře a vyhledávání jejich pacientů.

5.5.1 Přidání lékaře
1. V zobrazení NIOX Admin vyberte Lékaři („Physicians“). Otevře se 

zobrazení Lékaři („Physicians“).

2. Vyberte Nový lékař („New Physician“). Otevře se zobrazení Nový 

lékař („New Physician“).

3. Zadejte jméno lékaře („Physician name“).

Pozn.: Jméno lékaře musí být jedinečné.

4. Nastavením jezdce Stav lékaře („Physician Status“) do polohy Aktivní 

(„Active“), nebo Neaktivní („Inactive“) nastavte stav lékaře. 

5. Změny uložte tlačítkem Uložit („Save“). Po uložení se vrátíte do 

zobrazení Lékaři („Physicians“). Stisknutím Zrušit („Cancel“) zavřete 

zobrazení bez uložení změn.

5.5.2 Editace záznamu lékaře
1. V seznamu vyberte lékaře. Otevře se zobrazení Editace lékaře („Edit 

Physicians“).

• Vyberte příslušné textové pole a upravte jméno lékaře.

• Nastavením jezdce Stav lékaře („Physician Status“) do polohy 
Aktivní („Active“), nebo Neaktivní („Inactive“) změňte stav lékaře. 

2. Změny uložte tlačítkem Uložit („Save“). Po uložení se vrátíte do 

zobrazení Lékaři („Physicians“). Stisknutím Zrušit („Cancel“) zavřete 

zobrazení bez uložení změn.
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5.6 Databáze a nastavení
Možnost Natavení databáze („Database Setup“) v zobrazení 

NIOX Admin slouží ke správě propojení databáze a postupů při záloho-

vání. 

Pozn.: V konfiguraci pro více uživatelů provádí zálohování správce sítě 
a není možné vyprázdnit databázi.

Pozn.: Nastavení lze později změnit. Podrobnosti viz „Nastavení 
databáze“ na straně 7. 

5.6.1 Spuštění funkce Databáze a nastavení
V zobrazení NIOX Admin vyberte Databáze a nastavení („Database &

Setup“). Otevře se zobrazení Správa databáze („Database Manage-
ment“) s aktuálním nastavením a stavem. Nastavení pro více uživatelů

viz část 5.6.5, Kontrola připojení k síťové databázi.

5.6.2 Vyprázdnění databáze pro jednoho uživatele
Vyprázdnění databáze se použije v případě, kdy byl systém používán

pro účely testování a před praktickým použitím je třeba trvale odstranit

veškerá testovací data. Funkci lze rovněž použít po archivaci (zálohová-

ní) databáze, pokud chcete začít s novou prázdnou databází.

VAROVÁNÍ! Vyprázdnění databáze trvale odstraní všechna uložená 

data. 

1. Vyberte Vyprázdnit databázi („Clear Database“). Zobrazí se 

překryvné okno s varováním.

2. Potvrďte vyprázdnění. Nyní se odstraní veškerá data z databáze.

Pozn.: Jakmile je databáze prázdná, lze do ní importovat databázi 
z programu NIOX MINO Data Management (verze 2.1.0.1 nebo 
2.2.0.0).

5.6.3 Zálohování databáze pro jednoho uživatele
1. Vyberte Zálohovat databázi („Backup Database“). Otevře se 

překryvné dialogové okno.

2. Vyberte složku, do které se má uložit soubor se zálohou.

3. Vyberte Uložit („Save“). Vytvoří se soubor se zálohou databáze.

5.6.4 Obnovení předchozí verze databáze
Pokud dojde k jakémukoliv poškození dat v databázi, lze databázi obno-

vit z uloženého souboru zálohy.

1. Vyberte Obnovit databázi („Restore Database“). Otevře se 

překryvné dialogové okno.

2. Vyberte soubor se zálohou. 

3. Vyberte Otevřít („Open“). Databáze se obnoví ve zvolené verzi.
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5.6.5 Kontrola připojení k síťové databázi
1. Vyberte Zkontrolovat připojení k databázi („Check connection with 

Database“). Systém ověří síťové připojení.

• Je-li připojení plně funkční, zobrazí se hlášení Připojení úspěšné 
(„Connection successful“). 

• Na nefunkční připojení systém upozorní hlášením Připojení 
neúspěšné („Connection not successful“). Požádejte správce 
systému, aby problém odstranil.

5.7 Správa přístrojů
Přidání jména přístroje do databáze nebo dekativace přístroje, který se již

nepoužívá (expiroval).

1. Spusťte NIOX® Admin.

2. Zvolte Manage instruments. Otevře se obrazovka Správa přístrojů.

3. Vyberte zařízení, které chcete spravovat. Otevře se dialogové okno s 

podrobnostmi o přístroji.

4. Zadejte název do textového pole a klikněte na („Save“) pro uložení 

názvu přístroje.

5. Chcete-li deaktivovat přístroj posuňte tlačítko na zobrazení 

(„Inactive“) and klikněte na („Save“).

5.8 Export dat
Export dat umožňuje exportovat data z deníku pacienta do souboru ve

formátu aplikace Excel (.xls a .csv); tato data lze také zobrazit v tabulce

na obrazovce.

1. Spusťte NIOX Admin.

2. Vyberte Export dat („Data Export“) a otevře se přihlašovací dialogové 

okno.

Pozn.: Exportování dat z databáze vyžaduje oprávnění správce.
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3. Vyberte parametry, které se mají exportovat, datové rozpětí, 

pacienta a formát.

4. Stiskněte tlačítko Spustit („Run“) a tím exportujte vybrané parametry 

pro zvoleného pacienta.

Pozn.: Při ponechání prázdného pole se jménem pacienta se exportují 
vybrané parametry pro všechny pacienty v databázi.



Informace v tomto dokumentu mohou být změněny. 

Circassia AB bude poskytovat dodatky, jakmile budou k dispozici. 

Společnost Circassia na základě svého duševního vlastnictví vyvíjí a prodává 

výrobky pro monitorování oxidu dusnatého (NO), který signalizuje zánět, 

s cílem zlepšit péči o pacienty se zánětlivým onemocněním dýchacích cest.

Patenty: 

Výrobky NIOX od společnosti Circassia jsou chráněny řadou patentů v USA, Evropě a mnoha dalších zemích.

Circassia AB, společnost s osvědčením ISO 13485

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

www.niox.com

Copyright© 2019 Circassia AB, Uppsala, Švédsko. 
Circassia je registrovaná ochranná známka společnosti Circassia Limited,

NIOX®, NIOX MINO® a NIOX VERO® jsou registrované ochranné známky společnosti Circassia AB.
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