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Ne pozabite

Pomembno je, da upoštevate naslednje pogoje:

• Temperatura okolja: +10 °C do +35 °C 

• Vlažnost: 20- do 80-odstotna relativna vlažnost (nekondenzirajoča)

• Mobilni telefoni, brezžični telefoni in naprave, ki oddajajo pline, lahko 

motijo delovanje instrumenta ter onemogočijo izvajanje meritev, zato 

jih morate odstraniti iz bližine instrumenta. Motnje lahko 

onemogočijo izvajanje meritev.

• Izdihan zrak vsebuje vodne hlape, ki lahko kondenzirajo znotraj 

instrumenta. Pri čezmerni uporabi v kratkem obdobju lahko 

pride do kondenzacije vode znotraj instrumenta NIOX VERO®. 

Običajno lahko pri neprekinjeni uporabi z instrumentom 

NIOX VERO® izvedete največ 10 izdihov/uro. Če pa instrumenta 

niste uporabljali najmanj 30 minut pred naslednjim nizom izdihov, 

lahko izvedete 20 izdihov v eni uri. Izdihi vključujejo neuspešne in 

uspešne meritve.

• Pazite, da na instrument ali tipalo ne zlijete vode ali druge tekočine.

• Pri transportu in shranjevanju instrumenta NIOX VERO® vedno 

uporabite zaprti kovček ali vrečko (priporočamo vrečko 

NIOX VERO®).

• Po vstavitvi novega tipala je priporočljivo instrument vklopiti in 

počakati tri ure pred izvajanjem meritve.

• Življenjska doba naprave NIOX VERO®: največ 5 let uporabe ali 

15000 meritev ali do datuma označenega na napravi (do prvega 

izpolnjenega pogoja). Začetek 5 letne uporabe je določen s prvo 

meritvijo NO na napravi. 

• Delovna življenjska doba tipala NIOX VERO®: največ 12 mesecev po 

odprtju ovojnine in namestitvi v instrumentu NIOX VERO® ali do 

datuma izteka roka uporabnosti, ki je naveden na tipalu, kar je prej.

OPOZORILO

Ob uporabi snovi, ki vsebujejo alkohol, v bližini instrumenta 

NIOX VERO® so lahko rezultati meritev napačni.

NE čistite instrumenta ali ročke z alkoholom oziroma s kakršnimi 

koli pršilniki ali robčki, ki vsebujejo alkohol.

Ne uporabljajte snovi, ki vsebujejo alkohol, na instrumentu 

NIOX VERO VERO® ali v njegovi bližini. To vključuje vsa čistilna 

sredstva, ki se uporabljajo za čiščenje prostorov ali druge opreme 

v bližini, ter tudi za alkoholne robčke ali pršilnike, ki se uporabljajo 

pri bolnikih.

SVARILO! Ne uporabljajte monitorja NIOX VERO® na območjih, kjer se

uporabljajo hlapljive snovi, kot so organske tekočine ali razkužila. Bodite

posebej pozorni na aerosole in kopeli za razkuževanje v odprtih posodah

ali ultrazvočnih kopelih.
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1 Pomembne informacije

1.1 Pred uporabo monitorja za vnetje dihalnih poti 
NIOX VERO® 

Monitor NIOX VERO® smejo uporabljati samo usposobljeni zdravstveni de-
lavci skladno z navodili v tem priročniku. Uporabniki se upoštevajo kot uspo-
sobljeni šele, ko pozorno preberejo ta navodila za uporabo. Preberite celotna

navodila za uporabo in se prepričajte, da popolnoma razumete varnostne in-
formacije.

1.2 O tem priročniku
Navodila za uporabo monitorja NIOX VERO® - slovenščina 000799, različica

10, avgusta 2020, za instrumente z različico programske opreme 1D2x-xxxx

in 1E2x-xxxx. Za navodila, kako ugotovite številko različice programske opre-

me, nameščene na instrumentu, glejte stran 18. 

Informacije v teh navodilih za uporabo se lahko spremenijo. Družba Circassia

bo vnesla spremembe, ko se pojavijo.

Ta uporabniški priročnik vsebuje navodila za uporabo monitorja

NIOX VERO®. Vsebuje oštevilčena navodila po korakih s posnetki zaslonov

in slikami. Izbire pri posameznih korakih so prikazane z alinejami.

1.3 Skladnost
Monitor NIOX VERO® je označen z oznako CE skladno z Direktivo o in vitro

diagnostičnih medicinskih pripomočkih 98/79/ES. Monitor NIOX VERO® je

skladen z Direktivo o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električ-

ni in elektronski opremi (RoHS).

NIOX Panel ima CE oznako v skladu z Direktivo 98/79/ES o in vitro diagno-

stičnih medicinskih pripomočkih.

1.4 Odgovorni izdelovalec in informacije o stikih
Naslov za pošto:

Circassia AB, P.O. Box 3006

SE-750 03 Uppsala, Švedska

Naslov za obisk:

Hansellisgatan 13

SE-754 50 Uppsala

www.circassia.com 

www.niox.com

1.5 Opozorila
• Ne uporabljajte snovi, ki vsebujejo alkohol, na instrumentu 

NIOX VERO® ali v njegovi bližini. To vključuje vsa čistilna sredstva, 

ki se uporabljajo za čiščenje prostorov ali druge opreme v bližini, ter 

tudi za alkoholne robčke ali pršilnike, ki se uporabljajo pri bolnikih.

• Monitor NIOX VERO® smejo uporabljati samo zdravstveni delavci. 

Simbol Opis

OPOZORILO označuje potencialno nevarno situacijo, ki bi lahko 
privedla do telesne poškodbe, če se ji ne izognete.

SVARILO označuje potencialno nevarno situacijo, ki bi lahko 
privedla do poškodbe izdelka ali sistema ali povzročila 
izgubo podatkov ali poslovno škodo, če se ji ne 
izognete.

Opomba opozori uporabnika na pomembne informacije o 
pravilni uporabi izdelka, pričakovanjih uporabnika, 
napakah in z njimi povezanih ukrepih.
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• Monitor NIOX VERO® uporabljajte skladno z navodili v tem priročniku. 

Če opreme ne uporabljate skladno z navodili, družba Circassia ne 

sprejema nikakršne odgovornosti za poškodbe opreme ali napačne 

rezultate.

• Pri izbiri dodatkov za monitor NIOX VERO® upoštevajte, da dodatki, ki jih 

ne priporoča družba Circassia lahko povzročijo slabše delovanje, okvare 

izdelka NIOX VERO®, požar, električni udar, telesne poškodbe ali 

poškodbe druge lastnine. Ta garancija ne krije okvar izdelka ali škode, ki 

so posledica uporabe neodobrenih dodatkov. Družba Circassia ne 

sprejema odgovornosti za zdravstvene in varnostne težave, ki so 

posledica uporabe dodatkov, ki jih ni odobrila družba Circassia.

• Monitorja NIOX VERO® ne smete uporabljati ob drugi elektronski opremi 

ali ga postaviti nanjo. 

• Uporabite samo priloženi napajalnik. Kadar odklapljate monitor 

NIOX VERO® iz napajanja, izvlecite vtič iz vtičnice.

• Uporabljate samo ročko za dihanje, ki jo dobavi družba Circassia.

• Ni dovoljeno nikakršno spreminjanje instrumenta NIOX VERO®, ročke ali 

tipala.

• Pazite, da vam instrument ne pade ali da ga ne izpostavite močnim 

udarcem.

• Ne uporabljajte poškodovanega instrumenta NIOX VERO® ali sestavnih 

delov.

• Zaščitite instrument in tipalo pred vodo. Pazite, da na instrument ali 

tipalo ne zlijete tekočine.

• Instrumenta ali tipala ne segrevajte in ju ne odstranjujte s sežiganjem. 

Glejte »Odstranjevanje instrumenta in dodatkov« na stran 32.

• Instrument NIOX VERO® in filter za NO v ročki za dihanje vsebujeta 

kalijev permanganat. Uporabljene instrumente in ročke ali instrumente in 

ročke, ki jim je potekel rok uporabnosti, morate odstraniti kot nevarne 

odpadke skladno z lokalnimi predpisi za odstranjevanje odpadkov.

• Ročke za dihanje ne smete uporabljati po datumu izteka roka 

uporabnosti.

• Filtre za bolnike morate uporabiti takoj po odpiranju.

• Tipalo NIOX VERO® vsebuje kemikalije, ki so lahko škodljive ob zaužitju.

• Pri odpiranju pločevinke s tipalom bodite previdni. Notranjost pločevinke 

ima lahko ostre robove.

• Ne dotikajte se bele membrane tipala in je ne čistite.

• Po vstavitvi novega tipala je priporočljivo instrument vklopiti in počakati 

tri ure pred izvajanjem meritve.

• Pazite, da uporabite pravilni način meritve, sicer so lahko rezultati FeNO 

napačni.

• Filtri za bolnika so označeni kot izdelki za enkratno uporabo. Za vsakega 

bolnika vedno uporabite nov filter za bolnika. Ponovna uporaba med 

bolniki lahko poveča tveganje navzkrižne kontaminacije ali okužbe. Isti 

filter lahko ponovno uporabite pri enem bolniku za več poskusov v isti 

seji.

• Ne uporabljajte monitorja NIOX VERO® na območjih, kjer se uporabljajo 

hlapljive snovi, kot so organske tekočine ali razkužila. Bodite posebej 

pozorni na aerosole in kopeli za razkuževanje v odprtih posodah ali 

ultrazvočnih kopelih. Instrumenta ne uporabljajte v prisotnosti hlapljivih 

anestetikov, par ali tekočin.

1.6 Predvidena uporaba 
NIOX VERO meri dušikov oksid v izdihu človeka (frakcijski izdihani dušikov

oksid, FeNO) in nosni dušikov oksid (nNO) v izdihanem zraku iz nosne votli-

ne.

FeNO

FeNO se poveča pri nekaterih vnetnih procesih dihalnih poti, kot je astma in

se zmanjša kot odziv na protivnetno zdravljenje. Meritve FeNO z

NIOX VERO so kvantitativne, neinvazivne, enostavne in varne ter jih je pot-

rebno uporabljati kot del rednega ocenjevanja in spremljanja bolnikov s temi
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stanji. NIOX VERO je primeren za merjenje FeNO pri pacientih starih 4 leta in

več.

Ker merjenje zahteva sodelovanje bolnikov, lahko nekateri otroci, mlajši od 7

let, potrebujejo več vaje in spodbude. NIOX VERO je potrebno uporabljati v

skladu z navodili za uporabo NIOX VERO.

POZOR! NIOX VERO omogoča uporabo dveh časov izdiha za merjenje 

FeNO, 10 sekund in 6 sekund.

10-sekundni preskus je prednostni način. Za otroke, ki ne morejo opraviti 

10-sekundnega testa, je alternativa 6-sekundni test. 6-sekundni test je 

potrebno uporabljati previdno pri bolnikih starejših od 10 let. Ne sme se ga

uporabljati pri odraslih bolnikih. Nepravilna uporaba 6 s načina izdihavanja

lahko povzroči lažno nizke vrednosti FeNO, kar lahko privede do nepravilnih

kliničnih odločitev.

nNO

Pokazalo se je, da se nosni dušikov oksid zmanjša pri bolnikih s primarno 

cilijarno diskinezijo (PCD), merjenje nNO pa lahko pomaga pri identifikaciji

primerov PCD v skladu s smernicami ERS1.

Meritev nNO v nosnem načinu merjenja z NIOX VERO je neinvazivna, 

enostavna, varna metoda, ponovljiva pri bolnikih, starih 5 let ali več, če se 

izvaja v skladu z navodili za uporabo NIOX VERO® Navodila za uporabo za

nosni način merjenja. Sum na PCD je po preiskavi z nNO potrebno potrditi v

skladu z objavljenimi priporočili za diagnosticiranje in obvladovanje PCD.

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.

Za navodila o delovanju nosnega načina merjenja dušikovega oksida glejte

navodila NIOX VERO Nasal User Manual.

2 Opis izdelka

2.1 Dodatki in deli monitorja NIOX VERO®

(A) ročka z dihanje in pokrovček ročke, (B) tipalo (na voljo posebej), 

(C) instrument (s stojalom), (D) baterija za ponovno polnjenje, 

(E) NIOX® Panel USB za ploščo monitorja, (F) kabel USB, (G) napajalnik in

napajalni kabel, (H) filter za bolnika (na voljo posebej)

Opomba: Uporabiti smete samo dodatke in dele, ki jih dobavi družba 

Circassia.
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2.2 Instrument

(H) gumb za vklop/izklop, (I) priključek za napajalnik, (J) vrata USB

(K) svetleča dioda baterije – sveti, kadar se baterija polni, (L) svetleča dioda

stanja mirovanja – utripa, kadar je instrument v načinu spanja/mirovanja, 

(M) zaslon na dotik

(N) držalo ročke za dihanje, (O) odprtina ročke za dihanje
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3 Namestitev in nastavitev 
Previdno odprite ovojnino. Pred namestitvijo se prepričajte, da paket vsebuje

vse dele (glejte stran 5). Za odprtje pokrova vložišča ter namestitev tipala in

baterije potrebujete izvijač. Odstranite plastično folijo z zaslona.

1. Previdno položite instrument na ravno in čisto površino z zaslonom 

navzdol ter odvijte in odstranite pokrov vložišča. Na bočni strani pokrova 

je zatič, ki pomaga pri odpiranju.

2. Odprite pločevinko s tipalom.

OPOZORILO! Pločevinko s tipalom odprite previdno. Notranjost pločevinke 
ima lahko ostre robove.

3. Odprite paket s tipalom.

OPOZORILO! Ne dotikajte se bele membrane tipala in je ne čistite.

SVARILO! Tipalo morate shraniti v izvirni neodprti ovojnini ali ga namestiti v 

instrument NIOX VERO®.

4. Vstavite tipalo in zavrtite tečaj v smeri urnega kazalca, dokler se ne 
odklene.
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5. Odprite paket z baterijami.

Opomba: Uporabljajte samo ustrezne baterije za ponovno polnjenje, ki jih 

dobavi družba Circassia. 

(tip BJ-G510039AA, št. artikla 12-1150)

6. Vstavite baterijo za ponovno polnjenje in zaprite pokrov. Privijte vijak z 
izvijačem.

7. Vzemite cev ročke za dihanje in počasi potisnite njen konec v odprtino 
ročke za dihanje, dokler trikotnik ni več viden. 
Ročka za dihanje in filter za bolnika sta dela, ki sta v stiku z bolnikom, 
tipa B.

Opomba: Namestite samo ročko za dihanje, ki jo dobavi družba Circassia. št. 

artikla 12-1010

Opomba: Pazite, da ne upognete cevi ročke.

Opomba: Kadar je instrument pravilno sestavljen, trikotnik ne sme biti viden.

8. Priključite napajalnik na instrument in v vtičnico za napajanje. Pri 
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namestitvi enote uporabite vtičnico z dostopnim stikalom za napajanje ali 
priključite vtič kabla za napajanje v dostopno vtičnico v bližini opreme. Če 
med uporabo enote pride do napake, prekinite napajanje s stikalom ali 
izvlecite vtič iz vtičnice.

Opomba: Uporabljajte samo napajalnik, ki ga dobavi družba Circassia. 

št. artikla 12-1120. 

9. Namestite instrument na razklopljeno stojalo.

10. Vklopite instrument tako, da potisnete gumb za vklop/izklop v položaj ON 
(Vklopljeno) in počakajte, da se zažene ter izvede notranji test in 
postopke merjenja.

SVARILO! Po vstavitvi novega tipala je priporočljivo instrument vklopiti in 
počakati tri ure pred izvajanjem meritve. 

11. Ko je notranji test končan, se prikaže glavni meni.

12. Izberite gumb Nastavitve v glavnem meniju. 

13. Izberite možnost Ura in datum. 
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Odpre se zaslon za nastavitev ure in datuma.

14. Izberite obliko datuma 12h US ali 24h ISO. 

15. S pritiskom gumba za uro nastavite uro. Barva se 
spremeni v modro. Z gumbi za povečanje ali 
zmanjšanje vrednosti spremenite vrednost na 
trenutno uro. Postopek ponovite za minute, leto, 
mesec in dan v tednu.

16. S pritiskom gumba V redu  sprejmite spremembe in se vrnite v 
glavni meni.
Z gumbom Razveljavi zaprete to okno ne da bi shranili 
spremembe.

17. Izberite gumb Nastavitve v glavnem meniju. 

18. Izberite gumb Ročka za dihanje. Odpre se okno Breathing 
handle (Ročka za dihanje).

19. Izberite gumb Ponastavi ročko za dihanje. Odpre se okno z 
informacijami o ročki za dihanje, v katerem lahko potrdite 
vstavitev ročke za dihanje. 

20. Pritisnite gumb V redu, da potrdite vstavitev nove ročke za 
dihanje. Število preostalih meritev se ponastavi na 1000, datum 
izteka roka uporabnosti pa na eno leto od trenutnega datuma. 
Z gumbom Nazaj se vrnite v okno Settings (Nastavitve) brez 
potrditve spremembe. 

4 Uporabniški vmesnik

4.1 Glavno zaslon in zaslon z nastavitvami
V tem poglavju so opisani glavni zaslon, zaslon z nastavitvami, meniji in sim-
boli. Gumbi in simboli so dodatno opisani na stran 36. 

4.2 Glavni zaslon

(A) vrstica stanja, (B) demonstracija z navodili, (C) ID bolnika, (D) glavni 
meni, (E) gumb za začetek meritve
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4.2.1 Glavni meni

(a) 10-/6-sekundni način meritve (prikazan samo, če je 6-sekundni način 
meritve na voljo, za dodatne informacije glejte »Omogočanje/onemogočanje 
načina 6-sekundne meritve« na strani 19, (b) demonstracija, (c) vnos ID 
bolnika, (d) nastavitve

4.2.2 Vrstica stanja

(e) stanje baterije, (f) omogočena povezava Bluetooth (na tem mestu je lahko 
tudi oznaka za povezavo USB ), (g) ročki za dihanje je potekel ali bo 
kmalu potekel rok uporabnosti – utripajoči simbol, (h) instrumentu je potekel 
ali bo potekel rok uporabnosti – utripajoči simbol, (i) zvok je izklopljen, 
(j) stanje tipala in število preostalih meritev, (k) temperatura ni znotraj 
specificiranega razpona, (l) vlaga ni znotraj specificiranega razpona, (m) ura

4.3 Zaslon z nastavitvami

(A) konfiguracija načinov delovanja – glejte stran 19, (B) nastavitve glasnosti 
– glejte stran 17, (C) dnevnik opozoril – glejte stran 18, 
(D) informacije o instrumenti in tipalu – glejte stran 18, (E) nastavitve ure in 
datuma – glejte stran 17, (F) dnevnik meritev – glejte stran 17, 
(G) meritev NO v okolju – glejte stran 16, (H) stanje in nastavitve ročke za 
dihanje – glejte stran 30, (I) vrnitev v glavni zaslon
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5 Uporaba monitorja NIOX VERO® 

5.1 Zagon instrumenta iz načina pripravljenosti
Če je monitor NIOX VERO® v načinu pripravljenosti ali spanja, se preprosto

dotaknite zaslona, da ga zbudite. 

5.2 Registracija ID bolnika (izbirno)
Opomba: Če uporabljate ID bolnika, ga morate vnesti pred vsako meritvijo, 

tudi če meritev izvajate pri istem bolniku. Pri uporabi edinstvenih 

identifikatorjev bolnikov morate upoštevati lokalne predpise o 

varstvu informacij o bolnikih.

1. V glavnem meniju izberite gumb Registriraj ID bolnika.  

2. Vnesite do 12 znakov (črk ali številk).

3. S tipko ABC vklopite tipkovnico z abecedo. 
Z gumbom 123 prikličite nazaj numerično tipkovnico.

4. Če želite potrditi registracijo, izberite gumb V redu. 

Z gumbom Izbriši lahko izbrišete črke in številke.  

Registracijo lahko razveljavite z gumbom Razveljavi. 

5.3 Meritev FeNO
Pred izvajanjem meritve z monitorjem NIOX VERO® preverite, ali ste vse pra-

vilno pripravili. Priporočamo, da pred vsako uporabo izvedete preventivni

pregled (glejte stran 30). 

OPOZORILO! Za vsakega bolnika vedno uporabite nov filter za bolnika. Po-

novna uporaba med bolniki lahko poveča tveganje navzkrižne kontaminacije

ali okužbe. Isti filter lahko ponovno uporabite pri enem bolniku za več posku-

sov v isti seji.

5.3.1 Priprava za meritev
1. Dvignite ročko za dihanje z držala in odstranite pokrovček ročke.

2. Vzemite nov filter za bolnika. Namestite filter za bolnika na ročko za 
dihanje. Zavrtite filter za bolnika, dokler se ne zaskoči.
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Opomba: Pred uporabo shranjujte filtre 

za bolnika v izvirni škatli.

Opomba: Pri odpiranju ovojnine filtra za 

bolnika NE uporabljajte ostrih 

predmetov. Ne dotikajte se 

membrane filtra.

Opomba: Filtre za bolnike morate 

uporabiti takoj po odpiranju.

Opomba: Če filtra ne namestite pravilno na ročko za dihanje, lahko pride do 

puščanja, zaradi tega pa so lahko vrednosti meritev nepravilne.

Opomba: Med postopkom meritve ne izklopite instrumenta.

3. Dajte ročko za dihanje bolniku in mu pomagajte z navodili dati vzorec 
sape, kot je opisano v naslednjem poglavju.

5.3.2 Meritev
1. Z izdihom temeljito izpraznite pljuča.

2. Z ustnicami objemite ustnik na filtru za bolnika, tako da nikjer ne izhaja 
zrak.

3. Globoko vdihnite skozi filter za bolnika, dokler popolnoma ne napolnite 
pljuč. Med vdihom se oblak na zaslonu premika navzgor.

Opomba: Postopek se sproži z vdihovanjem zraka skozi ročko ali s pritiskom 

gumba za začetek meritve.
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4. Počasi izdihujte skozi filter. Pri tem ohranjajte oblak znotraj razpona, 

označenega na zaslonu (beli črti).

5. Zaslon na instrumentu in zvočni signali pomagajo uporabniku pri 
pravilnem izdihovanju.

Neprekinjen znak označuje pravilen tlak. Pri tem je frekvenca sorazmerna s 
tlakom.

Občasni zvok z visoko frekvenco pomeni, da je tlak prevelik.

Občasni zvok z nizko frekvenco pomeni, da je tlak premajhen.

Pri izdihovanju:

Pravilen tlak prevelik tlak Premajhen tlak   

6. Izdihujte, dokler se oblak ne premakne mimo zastavice.

7. Instrument analizira vzorec in prikaže rezultat v približno eni minuti. 

Opomba: Med postopkom analize ne vdihujte ali izdihujte skozi filter bolnika.

8. Instrument nato prikaže rezultat: (A) ID bolnika – če je ustrezno, 

(B) vrednost FeNO v ppb (delih na milijardo), (C) 10-/6-sekundni način 

meritve, (D) zaporedna številka meritve, (E) V redu – vrnitev v glavni 

meni.
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5.3.3 Izvajanje 6-sekundne meritve NO 
SVARILO!

• Monitor NIOX VERO se lahko uporablja pri dveh časih izdiha, 10 sekund 

in 6 sekund. Priporočen način je 10-sekundni test. Pri otrocih, ki niso 

zmožni izdihovati 10 sekund, lahko uporabite 6-sekundni test.

• Pri bolnikih, starejših od 10 let, morate biti pri 6-sekundnem testu 

previdni. Ne uporabljajte ga pri odraslih bolnikih. Pri nepravilni uporabi 6-

sekundnega načina izdiha so lahko izmerjene vrednosti FeNO manjše od 

dejanskih, kar lahko povzroči nepravilne klinične odločitve.

6-sekundne način meritev ni privzeto vklopljen, glejte »Omogočanje/onemo-

gočanje načina 6-sekundne meritve« na strani 19.

1. Na 6-sekundni način meritve preklopite tako, da pritisnete gumb 

za 10-sekundno meritev (zeleni simbol z odraslim človekom) v 

glavnem meniju.

2. Slika na gumbu se spremeni v znak za 6-sekundno meritev 

(oranžni simbol z otrokom).

3. 6-sekundni način merjenja je označen z rumenim gumbom za 

začetek.

4. Izvedite meritev skladno z navodili v poglavju »5.3.2 Meritev«.

5. Počakajte na rezultate. 

6. Na zaslonu z rezultati se prikaže ikona za 6-sekundno meritev.

Opomba: Po 6-opravljeni sekundni meritvi se instrument vedno vrne 

v 10-sekundni način.

5.4 Demonstracijski način
Instrument vsebuje tri animirane demonstracije z vizualnimi in zvočnimi navo-

dili za različne faze postopka meritve kot pomoč zdravstvenim delavcem pri

vodenju bolnikov.

1. Izberite gumb Animacija v glavnem meniju. 

2. Izberite animacijo, ki jo želite uporabiti (oblak, balon ali merilnik)

3. Izberite gumb Demonstracija.

4. Za premik na naslednji prizor izberite gumb Naslednji. 

5. Z gumbom Razveljavi zaprete demonstracijo in se vrnete na izbiro 

animacije. 

6. Izberite gumb V redu , da potrdite spremembe.

7. Z gumbom Razveljavi se vrnete v glavni meni brez shranjevanja 

sprememb.
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5.5 Meritev NO v okolju
Opomba: Med odpravljanjem težav vas služba za tehnično podporo lahko 

prosi, da izvedete meritev NO v okolju.

Opomba: Meritev NO v okolju se šteje kot ena meritev na tipalu in 

instrumentu NIOX VERO®.

1. Namestite filter za bolnika na ročko za dihanje, dokler se ne zaskoči.

2. Izberite gumb Nastavitve v glavnem meniju. 

3. Izberite gumb Meritev v okolju. 

4. Izberite gumb začni meritev.

a. Vdih skozi 

ročko za 

dihanje.

b. Izdih skozi 

ročko za 

dihanje s 

pravilnim 

tlakom.

c. Izdih skozi 

ročko za 

dihanje s 

premajhnim 

tlakom.

d. Izdih skozi 

ročko za 

dihanje s 

prevelikim 

tlakom.
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5. Vrstica napredka je prikazana, dokler se meritev ne konča in se prikaže 

rezultat: vrednost meritve v okolju (v ppb), način meritve in zaporedna 

številka meritve.

5.6 Spreminjanje nastavitev 

5.6.1 Spreminjanje ure in datuma
1. Izberite gumb Nastavitve v glavnem meniju. 

2. Izberite gumb Ura in datum. 

Za dodatne podrobnosti si oglejte stran 9.

5.6.2 Spreminjanje glasnosti zvoka
1. Izberite gumb Nastavitve v glavnem meniju. 

2. Izberite gumb Zvok. 

3. Odpre se okno z nastavitvami zvoka in glasnosti.

4. Z gumboma Zmanjšaj/povečaj nastavite glasnost.  

5. Nastavljena glasnost je prikazana z vrstico glasnosti.

6. Če želite shraniti spremembe in se vrniti v okno Settings (Nastavitve), 

izberite gumb V redu. 

Z gumbom Razveljavi zaprete okno brez shranjevanja sprememb. 

7. Vrstica stanja prikazuje stanje utišanja, kadar je glasnost 

nastavljena na nič. 

5.6.3 Ogled dnevnikov meritev
Vsi rezultati meritev so shranjeni v instrumentu in si jih lahko kadar koli ogle-

date.

1. Izberite gumb Nastavitve v glavnem meniju. 

2. Izberite gumb za ogled Dnevnik meritev bolnika. 
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3. V izbranem dnevniku bodo prikazani naslednji elementi: 

(A) ID bolnika – če ste ga določili, (B) vrednost FeNO, (C) datum in ura 
meritve, (D) način meritve 10 s/6 s, (E) zaporedna številka meritve, 
(F) vrnitev na nastavitve (G) gumb Prejšnji, (H) gumb Naslednji

4. Z gumboma Prejšnji in Naslednji se lahko pomikate skozi dnevnike 

meritev. 

5. Z gumbom Nazaj se lahko vrnete na nastavitve. 

5.6.4 Ogled dnevnikov opozoril
Opozorila so shranjena v instrumentu in si jih lahko kadar koli ogledate. Šifre

opozoril so namenjene službi za tehnično podporo družbe Circassia. 

1. Izberite gumb Nastavitve v glavnem meniju. 

2. Izberite gumb Dnevnik opozoril. 

(A) šifra opozorila (namenjena samo službi za tehnično podporo), 
(B) datum in ura opozorila, (C) drsni seznam (moder) (D) Nazaj – vrnitev v 
prejšnji zaslon, (E) Prejšnji (F) Naslednji

3. Z gumbom Nazaj se lahko vrnete na nastavitve. 

5.6.5 Ogled informacij o instrumentu
Ogledate si lahko podrobne informacije o instrumentu in tipalu.

1. Izberite gumb Nastavitve v glavnem meniju. 

2. Izberite gumb Instrument. 



Poglavje 5 Uporaba monitorja NIOX VERO® 

Navodila za uporabo monitorja NIOX VERO® v 000799-10 slovenščini 19

3. Odpre se okno z informacijami o instrumentu, v katerem so prikazani 

naslednji elementi:

(A) Število preostalih meritev na instrumentu, (B) serijska številka 
instrumenta, (C) številka različice programske opreme (D) datum izteka roka 
uporabnosti instrumenta, (E) gumb za vrnitev na nastavitve, (F) število 
preostalih meritev na tipalu, (G) serijska številka tipala, (H) datum izteka roka 
uporabnosti tipala, (I) polje za vnos registracijske šifre (uporablja se samo na 
zahtevo družbe Circassia)

5.6.6 Vklop ali izklop funkcije nadzora kakovosti
Opomba: Za instrument NIOX VERO® je na voljo postopek zunanjega 

nadzora kakovosti (QC). Glejte uporabniški priročnik za zunanji 

nadzor kakovosti instrumenta NIOX VERO®. Za dodatne informacije 

se obrnite na lokalnega predstavnika družbe Circassia.

1. Izberite gumb Nastavitve v glavnem meniju. 

2. Izberite gumb Konfiguracija načinov. 

3. Izberite potrditveno polje, da vklopite funkcijo nadzora 
kakovosti. 

5.6.7 Omogočanje/onemogočanje načina 6-sekundne meritve
1. Izberite gumb Nastavitve v glavnem meniju.

2. Izberite gumb Konfiguracija načinov. 

3. Če želite omogočiti uporabo načina 6-sekundne meritve, 

označite ikono 10s/6s. Če ga želite onemogočiti, počistite izbiro.

4. Pritisnite V redu.

5.6.8 Aktivirajte nosni način merjenja
Za odklepanje nosnega načina merjenja v NIOX VERO je potrebna konfigura-

cijska koda. 

Za dodatne informacije se obrnite na lokalnega prodajalca Circassia.

5.7 Izklop instrumenta
1. Če želite izklopiti instrument, potisnite gumb VKLOP/IZKLOP v položaj 

IZKLOPLJENO.

Opomba: Pred transportom odstranite uporabljani filter za bolnika (če je že 

nameščen) in namestite pokrovček ročke.

Opomba: Pri transportu in shranjevanju instrumenta vedno uporabite zaprto 

vrečko ali kovček (priporočamo vrečko NIOX VERO®).
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6 Uporaba instrumenta NIOX VERO® 
skupaj z aplikacijo NIOX® Panel

Instrument NIOX VERO® lahko uporabljate skupaj z aplikacijo NIOX® Panel.

NIOX® Panel je aplikacija za osebne računalnike in vizualni pripomoček, ki

omogoča upravljanje instrumenta z osebnega računalnika. 

Programska oprema NIOX Panel je dodatna oprema za diagnostično

napravo In vitro.

6.1 Opozorila
• Aplikacijo NIOX® Panel smejo uporabljati samo usposobljeni zdravstveni 

delavci. 

• Aplikacijo NIOX® Panel uporabljajte skladno z navodili v tem priročniku. 

Če opreme ne uporabljate skladno z navodili, družba Circassia ne 

sprejema nikakršne odgovornosti za poškodbe opreme ali napačne 

rezultate.

• Pri izbiri dodatkov za aplikacijo NIOX® Panel upoštevajte, da dodatki, ki 

jih ne priporoča družba Circassia AB, lahko povzročijo slabše delovanje, 

poškodbe aplikacije NIOX® Panel, požar, električni udar, telesne 

poškodbe ali poškodbe druge lastnine. Ta garancija ne krije okvar 

izdelka ali škode, ki so posledica uporabe neodobrenih dodatkov. 

Družba Circassia ne sprejema odgovornosti za zdravstvene in varnostne 

težave, ki so posledica uporabe dodatkov, ki jih ni odobrila družba 

Circassia.

• Če opremo uporabljate na način, ki ga ni določila družba Circassia, je 

lahko zaščita, ki jo zagotavlja oprema, motena.

• Aplikacije NIOX® Panel ne smete spreminjati.

• Ne uporabljajte poškodovanih sestavnih delov.

6.2 Namestitev aplikacije NIOX® Panel

Programska oprema NIOX® Panel je dostavljena na pomnilniku USB.

1. Vstavite pomnilnik USB v vrata USB na računalniku. 

2. Izberite datoteko setup.exe. 

3. Če programi .NET Framework 4.5, VC++ 2013 ali SQL Server Compact 
niso nameščeni, se odpre čarovnik za namestitev vsakega programa 
posebej.

4. Sprejmite pogoje licenčne pogodbe za te programe.

5. Sledite navodilom in počakajte, da se programi namestijo.

6. Odpre se čarovnik za namestitev programa NIOX® Panel.

7. Sledite navodilom in namestite program.

Opomba: Zadnji korak nameščanja “Removing backup files” traja nekaj 

minut.

8. Ko je namestitev končana, kliknite Close (Zapri). 

9. Aplikacija je zdaj na voljo v meniju »Start«. 

Sistemske zahteve za aplikacijo NIOX® Panel

• Windows® 7 Windows® 8 (RT različice niso vključene) ali 
Windows® 10

• .NET Framework različica 4.5

• Procesor 1 GHz ali hitrejši

• 256 MB pomnilnika (priporočeno 512 MB pomnilnika)

• Video kartica z 250 MB pomnilnika

• 250 MB prostora na trdem disku

• Ločljivost zaslona 1024 x 768

• Generični Microsoftov gonilnik za Bluetooth *

* potreben za komunikacijo prek povezave Bluetooth
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6.3 Povezava instrumenta z osebnim računalnikom 
prek kabla USB

Če želite omogočiti komunikacijo instrumenta NIOX VERO® z osebnim raču-

nalnikom, lahko uporabite kabel USB.

Druga možnost je komunikacija prek povezave Bluetooth (glejte navodila za

vklop povezave Bluetooth v naslednjem poglavju).

Opomba: Uporabite lahko samo kable USB, ki jih dobavi družba Circassia. št. 

izdelka 12-1002

1. Vstavite kabel USB v instrument in ga priključite na osebni računalnik.

2. Omogočena povezava USB je označena na instrumentu NIOX VERO® s 

simbolom v vrstici stanja. 

Opomba: Če je instrument v načinu varčevanja z energijo, povezava ne bo 

vzpostavljena.

6.4 Povezava z osebnim računalnikom prek povezave 
Bluetooth

6.4.1 Vklop funkcije Bluetooth
1. Izberite gumb Nastavitve v glavnem meniju. 

2. Izberite gumb Način meritve. 

Odpre se okno z načini konfiguracije. 

3. Če želite omogočiti povezavo Bluetooth, 

označite potrditveno polje. 

(Če potrditveno kljukico odstranite, bo povezava Bluetooth 

onemogočena.)

Pritisnite gumb V redu, da potrdite spremembo.  

S tem se vrnete v okno z nastavitvami.

Omogočena funkcija Bluetooth je označena s simbolom v vrstici stanja (če

instrument ni priključen na osebni računalnik prek kabla).

Poglejte v navodila računalnika, kako vklopiti Bluetooth na računalniku. 

6.4.2 Povezava Bluetooth v aplikaciji NIOX® Panel
1. Izberite  v oknu aplikacije NIOX Panel.

2. Odpre se okno za iskanje; izberite gumb za iskanje naprav.

3. Izberite instrument in kliknite V redu.

Opomba: Če je instrument v načinu varčevanja z energijo, povezava ne bo 

vzpostavljena.
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6.5 Nastavitev
1. Vklopite osebni računalnik in monitor.

2. Vklopite instrument.

3. Izberite gumb Start ali Windows, ki je ponavadi v spodnjem levem kotu 
zaslona.

4. S seznama programov izberite NIOX® Panel. 

5. Vključite kabel USB v vrata USB na instrumentu 
NIOX VERO® in ga povežite prek vrat USB na osebnem 
računalniku ali povežite instrument z osebnim računalnikom 
prek povezave Bluetooth. Na zaslonu je prikazana ikona , ki 
pomeni, da je povezava vzpostavljena in da instrument 
NIOX VERO® deluje prek daljinskega upravljanja.

6. Odpre se aplikacija NIOX® Panel in lahko začnete upravljati instrument 
NIOX VERO® prek osebnega računalnika.

Opomba: Pri prvem odpiranju NIOX Panela se odpre okno s podrobnostmi 

za nastavitev povezave. 

6.5.1 NIOX Panel modul za povezavo
Modul za povezavo v NIOX Panelu omogoča uporabo Microsoftove interne-

tne oblačne storitve Microsoft Azure za samodejni prenos tehničnih podat-

kov iz naprave v Circassia. 

Tehnični podatki vsebujejo časovne podatke, kode alarmov in število preo-

stalih meritev naprave in senzorja. Ti podatki omogočajo boljšo podporo in

servis.

Circassia priporoča vnos podatkov v pogovorno okno za omogočitev spreje-

manja tehničnih podatkov in s tem boljšo podporo svojim strankam. 

Obvezna polja so označena z *. Vnesite podatke v ta polja. Pustite potrditve-

no polje označneno in kliknite OK za nadaljevanje.
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Po vzpostavitvi povezave z Microsoft Azurom se pojavi ikona oblaka v

statusni vrstici. 

V primeru prekinitve povezave z Microsoft Azurjem, ali če uporabnik izbere,

da ne bo poslal tehničnih podatkov, je ikona oblaka prečrtana.

Če se odločite za kasnejše omogočanje prenosa podatkov v Circassia, klikni-

te cancel ali kliknite na ikono oblaka v statusni vrstici. Pogovorno okno se bo

odprlo ponovno ob naslednjem zagonu NIOX Panela. 

Če ne želite pošiljanja tehničnih podatkov v Circassia (kar ni priporočljivo)

odznačite potrditveno polje na dnu okna in kliknite OK.

Opomba: V Circassia se prenašajo samo podatki o napravi, brez podatkov o 

bolnikih.

Spreminjanje kontaktnih podatkov
Za spreminjanje kontaktnih podatkov kliknite na ikono oblaka v statusni

vrstici. Odpre se okno z nastavitvami kontaktov. 

6.6 Nadgradnja strojno-programske opreme
Opomba: Če strojna programska oprema v NIOX VERO ni najnovejša, bo 

NIOX Panel zahteval posodobitev programske opreme.

Opomba: Ne odklapljajte napajalnega ali USB kabla med nadgradnjo strojno-

programske opreme.

1. Priklopite napravo s pomočjo USB. Zagotovite, da je napajalni kabel 

priključen. 
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2. Pritisnite na tipko za nadgradnjo strojno-programske opreme in 

počakajte do konca nadgradnje. 

3. Po koncu nadgradnje se naprava samodejno ponovno vklopi in poveže 

z NIOX Panel. 

Opomba: Po posodobitvi strojne opreme se bo NIOX Panel ponovno zagnal.

6.7 Uporaba aplikacije NIOX® Panel
Opomba: Gumbi, simboli in okna v aplikaciji NIOX® Panel in na instrumentu 

NIOX VERO® so podobni.

6.7.1 Meritev FeNO
Glejte »Meritev FeNO« na strani 12.

SVARILO! Med postopkom meritve in analize ne odklopite instrumenta z

osebnega računalnika.

6.7.2 Demonstracijski način
Glejte »Demonstracijski način« na strani 15.

6.7.3 Spreminjanje nastavitev
Glejte »Spreminjanje nastavitev« na strani 17.

6.7.4 Ogled dnevnikov meritev
Glejte »Ogled dnevnikov meritev« na strani 17.

6.7.5 Ogled dnevnikov opozoril
Opozorila so shranjena v instrumentu in si jih lahko kadar koli ogledate. Šifre
opozoril so namenjene službi za tehnično podporo družbe Circassia. 

1. Izberite gumb Nastavitve v glavnem meniju. 

2. Izberite gumb Instrument. 

3. Izberite gumb Dnevnik opozoril. 

(A) šifra opozorila, (B) gumb Nazaj – z njim se vrnete v okno z nastavitvami, 

(C) datum opozorila (D) drsnik, (E) prenos servisnih podatkov (uporablja se 

samo na zahtevo družbe Circassia)

6.7.6 Izvajanje nosnega merjenja
Oglejte si uporabniški priročnik za nosno merjenje NIOX VERO (004153).
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7 Odpravljanje težav

7.1 Šifre opozoril in ukrepi
Sporočila o opozorilih in druge informacije so prikazani v obliki šifer na 

zaslonu instrumenta. Spodnja preglednica vsebuje šifre opozoril in 

priporočene ukrepe pri posameznih šifrah opozoril. Če je opozorilo še vedno

prikazano, se obrnite na lokalnega predstavnika ali službo za tehnično 

podporo družbe Circassia.

Opozorila za 

uporabnika

Zaslon Ukrep

A10 Izdih je premočen.

Pritisnite gumb Nazaj in ponovite meritev 
s šibkejšim izdihom.

A11 Izdih je prešibek.

Pritisnite gumb Nazaj in ponovite meritev 
z močnejšim izdihom.

A12 Meritev ni bila uspešna.

Instrument ni zaznal izdiha ali uporabnik 
ni izdihnil v 15 sekundah po vdihu. 
Pritisnite gumb Nazaj. Ponovite postopek 
in izdihnite v instrument takoj po vdihu.

A13 Analiza je bila prekinjena.

Ponovite postopek in ne dihajte skozi 
ročko med analizo.

A21 Meritev ni bila uspešna. 

Odstranite vse vire motenj (kot so 
brezžični/mobilni telefoni ali naprave, ki 
oddajajo pline), nato pritisnite gumb 
Nazaj. Ko je instrument pripravljen za 
uporabo, ponovite meritev. 

Če je opozorilo še vedno prikazano, 
znova zaženite instrument.

Opozorila 

instrumenta

Zaslon Ukrep

A01 Nestabilna temperatura

Prepričajte se, da je temperatura okolja 
med +10 °C in +35 °C. Počakajte, da se 
tipalo stabilizira. Po potrebi premaknite 
instrument v drug prostor in ga zaženite 
znova.

Opozorila za 

uporabnika

Zaslon Ukrep
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A02 Stabilizacija tipala 

Odstranite vse vire motenj (kot so 
brezžični telefoni, mobilni telefoni ali 
naprave, ki oddajajo pline). Počakajte, da 
se tipalo stabilizira.

A03 Nestabilen sistem

Odstranite vse vire motenj (kot so 
brezžični telefoni, mobilni telefoni ali 
naprave, ki oddajajo pline). Počakajte, da 
se sistem stabilizira.

A04 Odštevanje časa

Preostali čas do pripravljenosti 
instrumenta za uporabo.

A05 Zaklenjen vmesnik MMI

Ko je instrument priključen na osebni 
računalnik, so gumbi v glavnem zaslonu 
zaklenjeni.

Opozorila 

instrumenta

Zaslon Ukrep

A06 Napaka šifre za konfiguracijo

Priskrbi jo družba Circassia na zahtevo.

Vnesena šifra za konfiguracijo je 
nepravilna. Vnesite pravilno šifro za 
konfiguracijo. 

Če je sporočilo o napaki še vedno 
prikazano, se obrnite na službo za 
tehnično podporo družbe Circassia.

A07 Opozorilo o odprtem pokrovu

Preverite, ali je pokrov vložišča za 
baterijo ali tipalo odprt, in ga po potrebi 
zaprite. Ko to storite, kliknite V redu.

A08 Težava z baterijo

Majhna napetost v bateriji ali druga 
napaka.

Zamenjajte baterijo in kliknite V redu, ko 
končate.

A09 Odštevanje časa kondenzacije

Prepogosta uporaba instrumenta. 
Preostali čas do popolnega sušenja 
instrumenta.

Opozorila 

instrumenta

Zaslon Ukrep
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A15 Opozorilo o kondenzaciji

Zmanjšajte pogostnost meritev. Če boste 
meritve izvajali tako pogosto, se bo v 
instrumentu kondenzirala vlaga in bo 
instrument nestabilen 30 minut.

A22 Napaka pri dostopu do pomnilnika

Obrnite se na službo za tehnično 
podporo družbe Circassia.

A25 Temperatura ali izhodiščni tok se nista 

stabilizirala v 30 minutah.

Preverite, ali sta temperatura okolja in 
relativna vlažnost  znotraj tehničnih 
specifikacij. Če je treba, premaknite 
instrument v drug prostor in ga zaženite 
znova.

A26 Neuspešen samodejni test

Samodejni test instrumenta je bil 
neuspešen.

Znova zaženite instrument.

Če je opozorilo še vedno prikazano, se 
obrnite na službo za tehnično podporo 
družbe Circassia.

Opozorila 

instrumenta

Zaslon Ukrep

A27 Nepopravljiva notranja napaka strojne 

opreme

Obrnite se na službo za tehnično 
podporo družbe Circassia.

A28 Popravljiva notranja napaka strojne 

opreme

Preverite, ali so tipalo, baterija in pokrov v 
pravilnem položaju ter da cev ni zvita. Ko 
končate, znova zaženite instrument.

A29 Neuspešna analiza

Neuspešna meritev v okolju.

Kliknite gumb V redu in znova izvedite 
meritev.

A30 Napaka povezave Bluetooth

Preverite povezavo Bluetooth z osebnim 
računalnikom.

Ko končate, kliknite gumb V redu.

A31 Napaka povezave USB

Preverite povezavo USB z osebnim 
računalnikom.

Ko končate, kliknite gumb V redu.

Opozorila 

instrumenta

Zaslon Ukrep
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A40 Tipalo ni vstavljeno.

Vstavite tipalo. Glejte stran 31 
(Zamenjava tipala) ali stran 7 (Prva 
namestitev tipala).

A41 Napaka tipala

Odstranite vse vire motenj (kot so 
brezžični/mobilni telefoni ali naprave, ki 
oddajajo pline). Ko je instrument 
pripravljen za meritve, poskusite ponoviti 
meritev. Če je opozorilo še vedno 
prikazano, izklopite instrument, 
odstranite in znova namestite tipalo ter 
znova zaženite instrument.

A42 Opozorilo tipala

Obrnite se na službo za tehnično 
podporo družbe Circassia.

To opozorilo pomeni, da tipalo lahko 
kmalu preneha delovati zaradi odpovedi 
baterije.

A80 Rok uporabnosti instrumenta bo 

kmalu potekel.

Naročite novi instrument. To opozorilo se 
prikaže, kadar je do izteka roka 
uporabnosti ostalo manj kot 500 meritev 
ali manj kot 120 dni. 
Potrdite s klikom gumba V redu. 

Opozorila 

instrumenta

Zaslon Ukrep

A81 Rok uporabnosti tipala bo kmalu 

potekel.

Naročite novo tipalo. To opozorilo se 
prikaže, kadar je do izteka roka 
uporabnosti ostalo manj kot 10 % meritev 
ali manj kot 2 tedna. 

Potrdite s klikom gumba V redu. 

A82 Rok uporabnosti ročke za dihanje bo 

kmalu potekel.

To opozorilo se prikaže, kadar je do 
izteka roka uporabnosti ostalo manj kot 
100 meritev ali manj kot 2 tedna.

Pritisnite V redu. Pripravite se na 
zamenjavo ročke za dihanje.

A90 Porabili ste vse meritve na 

instrumentu.

Še vedno si lahko ogledate meritve, 
shranjene v pomnilniku instrumenta.

A91 Porabili ste vse meritve na tipalu. 

Zamenjajte tipalo, glejte stran 31.

Opozorila 

instrumenta

Zaslon Ukrep
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8 Preventivno vzdrževanje

8.1 Splošno vzdrževanje
V poglavjih, ki sledijo, so opisani ukrepi za preventivno in redno vzdrževanje.

NE poskusite popraviti instrumenta. Vsak poskus popravila bo razveljavil ga-

rancijo. Po poskusu popravila ne bo mogoče zagotoviti delovanja skladno s

specifikacijami.

OPOZORILO! NE čistite instrumenta ali ročke z izdelki, ki 

vsebujejo alkohol. To vključuje pršilnike ali robčke, ki 

vsebujejo alkohol! 

OPOZORILO! NE čistite površin v neposredni bližini instrumenta 

NIOX VERO® z izdelki, ki vsebujejo alkohol. To vključuje pršilnike ali 

robčke, ki vsebujejo alkohol.

1. Instrument očistite s krpo, namočeno z vodo ali blago raztopino mila. 

SVARILO! Čim manj uporabljajte topila.

2. Ročko za dihanje očistite s krpo, namočeno z vodo ali blago raztopino 

mila.

Opomba: Ročke za dihanje in filtra za bolnika ne smete sterilizirati. 

OPOZORILO!

• Ročke za dihanje in instrumenta ne čistite aerosolom.

• Ne uporabljajte razkužil ali robčkov, ki vsebujejo alkohol, saj lahko trajno 

poškodujejo tipalo in instrument.

• Ne uporabljajte detergentov v pršilu.

• Filtri za bolnika so označeni kot izdelki za enkratno uporabo. Za vsakega 

bolnika vedno uporabite nov filter za bolnika. Ponovna uporaba med 

A92 Rok uporabnosti instrumenta je 

potekel.

Še vedno si lahko ogledate meritve, 
shranjene v pomnilniku instrumenta.

A93 Rok uporabnosti tipala je potekel. 

Zamenjajte tipalo, glejte stran 31.

A94 Rok uporabnosti ročke za dihanje je 

potekel.

Pritisnite V redu. Zamenjajte ročko za 
dihanje. Glejte stran 30.

SVARILO! Čistilnik za NO v ročki za 
dihanje vsebuje kalijev permanganat; 
odstraniti ga morate kot nevaren 
odpadek, skladno z lokalnimi predpisi za 
odstranjevanje odpadkov.

A95 Rok uporabnosti ročke za dihanje je 

potekel.

Zamenjajte ročko, glejte stran 30.

Še vedno si lahko ogledate meritve, 
shranjene v pomnilniku instrumenta.

Opozorila 

instrumenta

Zaslon Ukrep
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bolniki lahko poveča tveganje navzkrižne kontaminacije ali okužbe.

• Te naprave ne more popraviti uporabnik. Napravo smete odpreti le pri 

menjavi tipala ali baterije, kot je opisano v tem priročniku.

• Nikoli ne poskušajte zamenjati tipala ali baterije, kadar naprava obratuje.

• Ne spreminjajte cevi ročke.

8.1.1 Preventivni pregledi
Pred vsako meritvijo se prepričajte, da instrument NIOX VERO® deluje pra-

vilno, da ni poškodovan in da so izpolnjeni normalni pogoji delovanja (glejte

stran 35).

Če kateri koli del manjka ali je poškodovan, se obrnite na lokalnega pred-

stavnika ali službo za tehnično podporo družbe Circassia.

8.2 Zamenjava delov z omejenim številom uporab

8.2.1 Zamenjava ročke za dihanje
Ročka za dihanje vsebuje čistilnik za NO, ki se lahko uporabi za

1000 meritev ali se uporablja 1 leto, kar je prej. Na zaslon ročke za dihanje si

lahko ogledate stanje ročke za dihanje in ponastavite parametre njene upo-

rabe.

(A) simbol ročke za dihanje, (B) preostalo število meritev, 
(C) datum izteka roka uporabnosti, (D) gumb za ponastavitev ročke za 
dihanje, (E) gumb Nazaj

Opomba: Dva tedna pred potekom roka uporabnosti ali kadar je preostalo 

manj kot 10 % zmogljivosti ikona stanja ročke za dihanje začne 

utripati.

Pri zamenjavi ročke za dihanje upoštevajte ta navodila: 

1. Položite pripomoček na bok na ravno, varno površino.
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2. Potisnite vtičnico v pripomoček in 

nežno izvlecite cev ročke za 

dihanje.

3. Zavrzite ročko za dihanje.

SVARILO! Ročka za dihanje vsebuje 

kalijev permanganat; odstraniti jo 

morate kot nevaren odpadek, skladno z 

lokalnimi predpisi za odstranjevanje 

odpadkov. 

Ročke za dihanje, ki ji je potekel rok 

uporabnosti, ne uporabljajte znova.

4. Namestite novo ročko za dihanje na 
instrument tako, da počasi potisnete 
cev v vtičnico, dokler trikotnik ni več 
viden.

5. Izberite gumb Nastavitve v glavnem 
meniju. 

6. Izberite gumb Ročka za dihanje. 

7. Izberite gumb Ponastavi ročko za 
dihanje. 

8. Odpre se okno z informacijami o ročki za dihanje, v katerem lahko potrdite 
zamenjavo ročke za dihanje. Pritisnite gumb V redu, da potrdite vstavitev 
nove ročke za dihanje in nastavite število preostalih meritev na 1000 ter 
datum izteka roka uporabnosti na eno leto od trenutnega datuma.

Opomba: Z gumbom Nazaj se vrnite v okno Settings (Nastavitve) brez 

potrditve spremembe. 

8.2.2 Zamenjava tipala NIOX VERO®

1. Izklopite instrument.

2. Z izvijačem odprite vložišče na zadnji strani instrumenta. Zavrtite tečaj 

ploščico, da sprostite tipalo. 

3. Odstranite staro tipalo. 

4. Zamenjajte ga z novim tipalom. 

OPOZORILO! Pazite, da se ne 
dotaknete ali da ne čistite mem-
brane tipala.

OPOZORILO! Pri odpiranju plo-
čevinke s tipalom bodite pre-
vidni. Notranjost pločevinke ima 
lahko ostre robove.

5. Zavrtite tečaj ploščico, da 
zaklenete tipalo. 

6. Nazaj namestite pokrov vložišča. 

SVARILO! Preden zaprete vložišče za tipalo, se prepričajte, da v njem ni 

tujkov ali delcev.
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8.2.3 Zamenjava baterije
Če se baterija ne polni več pravilno, če ne deluje ali jo je treba pogosteje za-

menjati, jo morate nadomestiti. 

Opomba: Uporabite lahko samo baterije za ponovno polnjenje, ki jih dobavi 

družba Circassia. 

(tip BJ-G510039AA, št. artikla 12-1150)

Baterijo vstavite v vložišče na zadnji

strani instrumenta. 

1. Izklopite instrument.

2. Odprite pokrov vložišča (glejte 

stran 31).

3. Odstranite staro baterijo in 

vstavite novo.

4. Zaprite pokrov vložišča.

SVARILO! Uporabljene baterije 

morate reciklirati skladno z lokalnim 

programom za recikliranje baterij za ponovno polnjenje.

8.3 Delovna življenjska doba

8.3.1 Instrument NIOX VERO®

Največ 5 let od prve uporabe ali 15 000 meritev (do izpolnitve prvega pogoja) 

Pripomoček uporabnika prek zaslona opozori na parametre izteka roka upo-

rabnosti. Po poteku roka uporabnosti ni več mogoče izvajati meritev, čeprav

je še vedno mogoče priti do shranjenih podatkov o meritvah.

8.3.2 Tipalo NIOX VERO®

Delovna življenjska doba je največ 12 mesecev po odprtju ovojnine in name-

stitvi v instrumentu NIOX VERO® ali do datuma izteka roka uporabnosti, ki je

naveden na tipalu, kar je prej.

Življenjska doba tipala poteče po predhodno določenem številu meritev ali

po enem letu (kar je prej). Ko preostane manj kot 10 % števila meritev ali

manj kot dva tedna uporabe, se na zaslonu prikaže sporočilo. 

8.3.3 Filter za bolnika NIOX VERO®

Rok uporabnosti filtra za bolnika NIOX VERO v neodprti stični ovojnini je tri

leti od datuma izdelave. 

Filter za bolnika NIOX VERO morate zamenjati za vsakega bolnika. Ponov-

na uporaba med bolniki lahko poveča tveganje navzkrižne kontaminacije ali

okužbe. Isti filter lahko ponovno uporabite pri enem bolniku za več poskusov

v isti seji.

8.4 Odstranjevanje instrumenta in dodatkov
OPOZORILO! Instrument NIOX VERO® in ročka za dihanje vsebujeta kalijev

permanganat. Uporabljene instrumente in ročke ali instrumente in ročke, ki

jim je potekel rok uporabnosti, morate odstraniti kot nevarne odpadke skla-

dno z lokalnimi predpisi za odstranjevanje odpadkov.

Uporabljena tipala ali tipala, ki jim je potekel rok uporabnosti, morate recikli-

rati skladno z lokalnim programom za recikliranje elektronske opreme.

Uporabljene baterije morate reciklirati skladno z lokalnim programom za re-

cikliranje baterij za ponovno polnjenje.

Uporabljene filtre za bolnike morate reciklirati skladno z lokalnim programom

za recikliranje biološko nevarnih odpadkov.

Opomba: Ob bateriji, ki jo je mogoče zamenjati in polniti, je v instrumentu tudi 
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nadomestna baterija, ki vsebuje litijev manganov dioksid (LiMnO2).

Opomba: V tipalu sta bateriji s srebrovim oksidom in LiMnO2.

Instrument NIOX VERO® je skladen z Direktivo RoHS.

8.5 Vračila
Za vračila se obrnite na lokalnega predstavnika družbe Circassia ali družbo

Circassia AB.

9 Varnostne informacije

9.1 Opozorila
Glejte »Opozorila« na strani 3.

9.2 Svarila
• Mobilni telefoni, brezžični telefoni in naprave, ki oddajajo pline, lahko 

motijo delovanje instrumenta ter onemogočijo izvajanje meritev.

• Instrument se lahko med normalnim delovanjem nekoliko segreje. 

Temperatura instrumenta se lahko poveča do 5 °C nad temperaturo v 

okolju. Pazite, da ne blokirate prezračevalnih rež. Instrumenta ne položite 

na posteljo, kavč, preprogo ali drugo mehko površino.

• Izdihan zrak vsebuje vodne hlape, ki lahko kondenzirajo znotraj 

instrumenta. Pri čezmerni uporabi v kratkem obdobju lahko pride do 

kondenzacije vode znotraj instrumenta NIOX VERO®. 

Običajno lahko pri neprekinjeni uporabi z instrumentom NIOX VERO® 

izvedete največ 10 izdihov/uro. Če pa instrumenta niste uporabljali 

najmanj 30 minut pred naslednjim nizom izdihov, lahko izvedete 

20 izdihov v eni uri. Izdihi vključujejo neuspešne in uspešne meritve.

• Tipalo pred namestitvijo shranjujte v originalni neodprti ovojnini. Za 

pogoje transporta in shranjevanja glejte stran 40.

• Tipalo je občutljivo za spremembe temperature in vlažnosti okolja. 

Najbolje deluje, kadar so pogoji v okolju stabilni. Priporočeni pogoji v 

okolju so navedeni na stran 35. Enoto shranjujte stran od oken in jo 

zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, radiatorji, pečicami ali 

odprtim ognjem, da se izognete nestabilnim pogojem. 

• Pri transportu enote z enega mesta na drugega bo morda pred meritvami 

potreben daljši čas stabilizacije. Glejte priporočene pogoje transporta v 

poglavju »Transport in shranjevanje« na stran 40. Pri transportu vedno 

uporabljajte vrečko.
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• Prepričajte se, da izhodna odprtina za plin (štiri vzporedne reže levo od 

pokrova) na zadnji strani pripomočka ni zaprta.

• Pripomoček vsebuje litij-ionsko baterijo, ki lahko pomeni povečano 

nevarnost segrevanja, nastanka dima ali požara, če z njo ne ravnate 

pravilno; ne smete je odpirati, zdrobiti, segreti nad 60 °C ali sežigati.

• Pri odpiranju pločevinke s tipalom bodite previdni. Notranjost pločevinke 

ima ostre robove.

• Tipalo shranjujte nedosegljivo otrokom.

• Kdor koli povezuje zunanjo opremo z vhodom signala, izhodom signala 

ali drugimi priključki, oblikuje medicinski električni sistem in je odgovoren 

za skladnost sistema z določili standarda IEC 60601-1.

• Osebni računalnik, priključen na priključek USB, mora imeti certifikat 

skladnosti s standardom IEC 60601-1, IEC 60950 ali primerljivim 

standardom in mora imeti varno, zelo nizko napetost v vratih USB.

• Priključen osebni računalnik mora biti zunaj bolnikovega dosega. Nikoli 

se ne dotaknite priključenega osebnega računalnika in bolnika hkrati.

9.3 Snovi, ki ovirajo meritve FeNO
Znani dejavniki pri bolnikih, ki lahko ovirajo meritve FeNO, so opisani v član-

ku ATS/ERS Recommendations for Standardized Procedures for the Online

and Offline Measurement of Exhaled Lower Respiratory Nitric Oxide and Na-

sal Nitric Oxide, 2005 (Am j Respir Crit Care Med 2005; 171:912-930).

9.4 Elektromagnetna odpornost
Instrument NIOX VERO® je bil testiran in je skladen z zahtevami za emisije

ter odpornost, ki so navedene v delu serije IEC 61326 za električno opremo

za meritve, nadzor in laboratorijsko uporabo, in z zahtevami standarda IEC

60601-1-2:2007 Splošne zahteve za osnovno varnost in bistvene zmogljivo-

sti - kolateralni standard: Elektromagnetna združljivost – zahteve in testi.

SVARILO! Omejitve testov so zasnovane tako, da zagotavljajo ustrezno 

zaščito pred škodljivimi motnjami pri značilnih bolnišničnih namestitvah. 

Vendar zaradi povečane uporabe opreme, ki oddaja radiofrekvenčno 

energijo, ter drugih virov električnih šumov v bolnišničnem in domačem 

okolju, kot so bazne radijske postaje, mobilni/brezžični telefoni in mobilni 

radijski sistemi, amaterske radijske postaje, radijskega oddajanja na 

ultrakratkih in dolgih valovih ter televizijskega oddajanja, obstaja možnost, 

da bodo velike količine takih motenj zaradi bližine in moči vira vplivale na 

delovanje instrumenta. Če opazite neobičajno delovanje, boste morda morali 

drugače obrniti ali premestiti instrument NIOX VERO®.

OPOZORILO! Monitorja NIOX VERO® ne smete uporabljati ob drugi elek-

tronski opremi ali ga postaviti nanjo.

9.5 Elektromagnetne emisije
SVARILO! Ta oprema je bila zasnovana in pri testiranju je ugotovljeno, da je 

skladna z razredom A standarda CISPR 11. V domačem okolju lahko 

povzroča radijske motnje. Če se to zgodi, boste morda morali ukrepati, da te 

motnje ublažite.

Smernice in izjavo izdelovalca o elektromagnetnih emisijah najdete na sple-

tni strani www.niox.com.
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9.6 Pogoji delovanja
Zagotovite stabilne pogoje delovanja tako, da preprečite postavitev instru-

menta na neposredno sončno svetlobo ali v bližino virov toplote ali prezrače-

vanja. Instrument NIOX VERO® deluje znotraj specifikacij pri naslednjih

pogojih: 

• koncentracija NO v zraku 300 ppb;

Če želite preveriti koncentracijo NO v zraku, izvedite meritev NO v okolju, glej-

te stran 16.

• razpon temperature od +10 °C do +35 °C; 

• razpon relativne vlažnosti od 20 % do 80 %, nekondenzirajoča vlažnost;

• razpon atmosferskega tlaka od 700 hPa do 1060 hPa.

Pri stopnji do 10 meritev/uro se delovanje instrumenta ohranja. 

Izdihan zrak vsebuje vodne hlape, ki lahko kondenzirajo znotraj instru-

menta. Pri čezmerni uporabi v kratkem obdobju lahko pride do konden-

zacije vode znotraj instrumenta NIOX VERO®. 

Običajno lahko pri neprekinjeni uporabi z instrumentom NIOX VERO® izvede-

te največ 10 izdihov/uro. Če pa instrumenta niste uporabljali najmanj 30 minut

pred naslednjim nizom izdihov, lahko izvedete 20 izdihov v eni uri. Izdihi vklju-

čujejo neuspešne in uspešne meritve. Glejte tudi stran 33. 

9.6.1 Omejena garancija
Družba Circassia zagotavlja omejeno garancijo za ta instrument in originalne

dodatke, ki so bili dostavljeni skupaj z instrumentom. Pogoji garancije so

opredeljeni ob nakupu predmetov.

NE poskusite popraviti instrumenta. Vsak poskus popravila bo razveljavil ga-

rancijo. Po poskusu popravila ne bo mogoče zagotoviti delovanja skladno s

specifikacijami.

9.6.2 Podpora
Če se pojavijo težave, ki jih ne morete odpraviti z informacijami v tem priroč-

niku, se obrnite na lokalnega predstavnika ali službo za tehnično podporo

družbe Circassia.

Informacije za stike so na zadnji strani ovitka. Navedite naslednje informacije:

• ime, naslov in telefonsko številko;

• serijsko številko instrumenta, ročke in tipala;

• opis težave (čim bolj temeljito);

• sezname ali šifre opozoril.
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10 Referenčne informacije

10.1 Gumbi in opis gumbov

10.1.1 Krmilni gumbi

10.1.2 Gumbi glavnega menija 

10.1.3 Gumbi zaslona z nastavitvami 

10.2 Simboli in opis simbolov

10.2.1 Vrstica stanja

V redu – sprejmi 
spremembe/potrdi rezultat

Izbriši

Razveljavi – zapri brez 
shranjevanja sprememb

Uredi

Nazaj Nastavi konfiguracijo

Izbriši Demonstracija

Preskoči Ponastavi ročko

Zmanjšaj/korak navzdol Ura/datum (aktiven za 
ponastavitev) 

Povečaj/korak navzgor Začni meritev v okolju

Potrditveno polje (ni 
označeno)

začni 10-sekundno meritev

Potrditveno polje 
(označeno)

Začni 6-sekundno meritev

10-sekundni način meritve Demonstracija

6-sekundni način meritve ID bolnika

Nastavitve

Konfiguracija Meritve pri bolniku

Glasnost Meritve v okolju

Dnevniki opozoril Stanje ročke za dihanje

Stanje instrumenta Omogoči povezavo Bluetooth

Ura in datum

Baterija – popolnoma 
napolnjena

Ročka za dihanje – rok 
uporabnosti bo kmalu potekel ali 
je potekel (utripa)

Baterija ≤ 87-odstotno 
napolnjena

Instrument – rok uporabnosti bo 
kmalu potekel ali je potekel 
(utripa)

Baterija ≤ 62-odstotno 
napolnjena

Stanje tipala in število preostalih 
meritev

Baterija ≤ 37-odstotno 
napolnjena

Stanje tipala – ni tipala

Baterija ≤ 12-odstotno 
napolnjena

Opozorilo – temperatura ni 
znotraj razpona delovnih pogojev

Povezava Bluetooth 
omogočena

Opozorilo – vlažnost ni znotraj 
razpona delovnih pogojev

Instrument povezan prek 
povezave USB

Ura

Zvok – utišan



Poglavje 10 Referenčne informacije 

Navodila za uporabo monitorja NIOX VERO® v 000799-10 slovenščini 37

10.2.2 Zaslon

10.3 Razlaga simbolov 

Povezano z Microsoft 
Azurjem (Prikazano samo 
v statusni vrstici NIOX 
Panela)

Ni povezave z Microsoft Azurjem 
(Prikazano samo v statusni vrstici 
NIOX Panela)

Vrstica napredovanja analize

Vrstica glasnosti

Splošno opozorilo

Šifra zaslona – pravilna

Šifra zaslona – nepravilna

Zaslon z rezultati – meritev v okolju

Oblak – tlak znotraj mejnih vrednosti 

Oblak – cilj dosežen

Oblak – opozorilo o premajhnem ali prevelikem tlaku

Odgovorni izdelovalec

Izdelek je skladen z zahtevami ustrezne evropske direktive.

Električna varnost – deli, ki so v stiku z bolnikom, tipa B:

ročka za dihanje in filter za bolnika.

Evropska direktiva 2012/19/EU o odstranjevanju električnih in 
elektronskih naprav. Izdelek morate reciklirati v skladu z veljavnimi 
predpisi glede elektronske opreme. 

Za ta izdelek velja Direktiva Evropske komisije 2006/66/ES, ki se 
nanaša na vse baterije in akumulatorje. Baterijo tega izdelka 
morate reciklirati v skladu z veljavnimi predpisi za baterije.

Upoštevajte navodila za uporabo.

Datum izteka roka uporabnosti

Temperaturne omejitve med transportom in shranjevanjem

Samo za enkratno uporabo.

Diagnostični pripomoček in vitro

Omejitve relativne vlažnosti med transportom in shranjevanjem

Omejitve atmosferskega tlaka med transportom in shranjevanjem

Oprema je zaščitena z DVOJNO IZOLACIJO ali OJAČANO 
IZOLACIJO

Pripomoček vsebuje radiofrekvenčni (RF) oddajnik (Bluetooth).

Na seznamu NRTL

le na recept uporaba

Datum proizvodnje

Medicinski pripomoček
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11 Tehnični podatki

11.1 Mere in masa 
Višina: 145 mm

Širina: 185 mm

Globina: 41 mm

Masa instrumenta s tipalom: 1 kg

11.2 Električni podatki 

11.3 Raven hrupa 
< 65 dBA na razdalji 1 m

11.4 Izdihani NO – podatki o učinkovitosti
Instrument preverjeno zagotavlja specificirano učinkovitost pri razponu tem-

perature +10 do +35 °C, razponu relativne vlažnosti 20–80 % in razponu tla-

ka 700–1060 hPa.

Razpon meritev:

FeNO: 5–300 ppb

Spodnja meja zaznavanja: 5 ppb

Določanje z analizo koncentracij plina v bližini meje zaznavanja in pod njo.

Najnižja koncentracija, ki jo je bilo mogoče zaznati, je bila 5 ppb.

11.5 Linearnost 
Kvadrat koeficienta korelacije r2 ≥ 0,998, naklon 0,95–1,05, presečišče

± 3 ppb. 

11.6 Natančnost 
< 3 ppb izmerjene vrednosti pri vrednostih < 30 ppb, < 10 % izmerjene vred-

nosti pri vrednostih ≥ 30 ppb. Izražena kot en standardni odklon za ponovlje-

no meritev z istim instrumentom, pri kateri je uporabljen plin s certificirano

referenčno koncentracijo dušikovega oksida. 

11.7 Točnost 
± 5 ppb za izmerjene vrednosti < 50 ppb ali 10 % izmerjenih vrednosti za

vrednosti 

≥ 50 ppb. Izražena kot zgornja meja 95-odstotnega intervala zaupanja na

podlagi absolutne povprečne vrednosti razlik med plini s certificirano kon-

centracijo dušikovega oksida.

11.8 Primerjava metod 
< 10 ppb za vrednosti ≤ 50 ppb, < 20 % za vrednosti > 50 ppb. Izražena kot

razlika med vrednostjo FeNO, izmerjeno z instrumentom NIOX MINO® in

ustrezno vrednostjo FeNO, izmerjeno z instrumentom NIOX VERO® družbe

Circassia. 

Razvrstitev električne 
varnosti:

Oprema je skladna z zahtevami 
standardov IEC 60601-1 in IEC 61010-1. 
MEDICINSKA ELEKTRIČNA OPREMA 
razreda II pri zunanjem napajanju in 
MEDICINSKA OPREMA Z NOTRANJIM 
NAPAJANJEM pri napajanju z baterijo.

Napetost električnega 
omrežja:

100–240 V ~ 47–63 Hz

Sekundarna napetost 
(zunanji napajalnik):

5 V 

Poraba energije: < 15 VA
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11.9 Parametri vdihovanja 
Pred izdihom vdihnite do največje pljučne kapacitete (TLC – Total Lung Ca-

pacity). Na instrumentu sproži vdih tlak –3 cm H20. 

11.10 Parametri izdihovanja
Čas izdiha: Prednostni način: 10-sekundni 

Pediatrični način: 6-sekundni 

Vse izdihe je treba izvajati pri tlaku izdiha 10–20 cm H2O, da se ohrani fiksni

pretok 50 ± 5 ml/s. Pri tlaku, ki je zunaj tega intervala, instrument prekine me-

ritev. Opozorilo se oglasi pri tlaku 10–12 in 18–20 cm H2O.

11.11 Osnovno delovanje
Osnovno delovanje pripomočka NIOX VERO vključuje

1. Meritve koncentracije NO v izdihanem zraku pri človeku;

2. Nadzor izdihanega zraka pri obravnavanju astme skladno z ATS/ERS

Merilnik NIOX VERO vključuje funkcionalnost internega spremljanja varnosti

in bistvenih parametrov delovanja. Za vzdrževanje osnovnega delovanja ali

varnosti testiranja ni treba ponavljati.

11.12 Zmogljivost pomnilnika
Do 15.000 meritev, v odvisnosti od velikosti datotek meritev. 

11.13 Filter za bolnika
Filter za bolnika NIOX VERO je označen kot izdelek za enkratno uporabo in

ga morate zamenjati za vsakega bolnika. Ponovna uporaba med bolniki lahko

poveča tveganje navzkrižne kontaminacije ali okužbe. Isti filter lahko ponovno

uporabite pri enem bolniku za več poskusov v isti seji.

Bakterijski, virusni filter z oznako CE v skladu z Uredbo o medicinskih pripo-

močkih 2017/746 razreda I.

11.14 Bluetooth
Instrument NIOX VERO® vsebuje prejemnik/oddajnik Bluetooth razreda 2 z

naslednjimi parametri:

• frekvenčni pas 2402 MHz–2480 MHz.

• način modulacije:

• 0,5 BT Gaussov filter in modulacijski filter 2 FSK: 0,28–0,35 (osnovna 
hitrost 1 Mbps) 

• π/4-DQPSK (EDR 2 Mbps)

• 8 DPSK (EDR 3 Mbps)

• ERP

• energijski razred 2

11.14.1 Direktiva o radijski opremi in telekomunikacijski termi-
nalski opremi 

Družba Circassia AB izjavlja da je instrument NIOX VERO skladen z osnovni-

mi zahtevami in drugimi pomembnimi določbami 

Direktive 1999/5/ES.

11.15 Zmogljivost baterije za ponovno polnjenje
Za polnjenje baterije uporabljajte samo napajalnik in kabel USB, ki ga dobavi

družba Circassia. 

Zmogljivost: Pribl. 30 meritev na dan ali 36 stanja pripravljenosti pri tempera-

turi okolja 25 °C.

Življenjska doba: Vsaj eno leto pri običajni uporabi.

Čas polnjenja: < 8 ur pri običajnih pogojih.

Če je zmogljivost baterije zmanjšana in/ali je čas polnjenja do popolnoma na-
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polnjene baterije daljši od 8 ur, je treba baterijo zamenjati. 

Tip baterije No BJ-G510039AA, št. artikla 12-1150.

Opomba: Pri polnjenju baterije s kablom USB mora instrument biti izklopljen.

11.16 Navodila za prevoz in shranjevanje 
PREVIDNO! Za prevoz in shranjevanje instrumenta NIOX VERO® vedno

uporabljajte zaprto vrečko ali škatlo.

1. Preverite, ali je instrument izklopljen in izključen iz napajanja.

2. Odstranite filter za bolnika in na ročaj namestite zaščitni pokrovček. 

3. Instrument in dodatke vložite v vrečko in zaprite.

4. Preverite, ali so pogoji okolja za shranjevanje ustrezni. Glejte priporočila 

za instrument NIOX VERO®, vključno s tipalom.

11.16.1 Prevoz in skladiščenje izdelka v neodprti ovojnini

Pri prevozu instrumenta z ene lokacije na drugo z drugačnimi pogoji okolja

bo morda potrebno dolgotrajno stabilizacijsko obdobje, preden lahko izvaja-

te meritve.

11.16.2 Prevoz in skladiščenje izdelka po odprtju ovojnine

Temperatura Relativna 
vlažnost
(brez 
kondenzacije)

Atmosferski 
tlak

Instrument 
NIOX VERO

10-35 °C 10-80% 500–1070 hPa

Tipalo 
NIOX VERO

5-35 °C 10-99% 700–1070 hPa

Temperatura Relativna 
vlažnost
(brez 
kondenzacije)

Atmosferski 
tlak

Instrument 
NIOX VERO

10–35 °C 20-80% 700–
1060 hPa

Tipalo 
NIOX VERO

10–35 °C 20-80% 700–
1060 hPa
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12 Deli in dodatki NIOX VERO® 
SVARILO! Pri izbiri dodatkov za instrument NIOX VERO® upoštevajte, da do-

datki, ki jih ne priporoča družba Circassia AB lahko povzročijo slabše delova-

nje, poškodbe izdelka NIOX VERO®, požar, električni udar, telesne poškodbe

ali poškodbe druge lastnine. Ta garancija ne krije okvar izdelka ali škode, ki

so posledica uporabe neodobrenih dodatkov. Družba Circassia ne sprejema

odgovornosti za zdravstvene in varnostne težave, ki so posledica uporabe do-

datkov, ki jih ni odobrila družba Circassia.

12.1 Deli, vključeni v paket NIOX VERO® 
(št. artikla 12-1100)

Instrument NIOX VERO® (12-1000)

Ročka za dihanje NIOX VERO® (12-1010)

Pokrovček ročke NIOX VERO® (12-1009)

Napajalnik NIOX VERO® (12-1120)

Napajalni kabel NIOX VERO® (12-1130)

Kabel USB NIOX VERO® (12-1002)

Baterija NIOX VERO® (tip BJ-G510039AA, št. artikla 12-1150)

Stojalo NIOX VERO® (12-1001)

Uporabniški priročnik NIOX VERO® (000799)

Pomnilnik USB za NIOX® Panel (12-1003)

12.2 Dodatki
Testni komplet NIOX VERO® 100 (12-1810) 

Vsebuje: 1 tipalo* za 100 testov in 100 filtrov NIOX VERO®

Testni komplet NIOX VERO® 300 (12-1830) 

Vsebuje: 1 tipalo* za 300 testov in 300 filtrov NIOX VERO®

Testni komplet NIOX VERO® 500 (12-1850) 

Vsebuje: 1 tipalo* za 500 testov in 500 filtrov NIOX VERO®

Testni komplet NIOX VERO® 1000 (12-1900) 

Vsebuje: 1 tipalo* za 1000 testov in 1000 filtrov NIOX VERO®

* Tipalo NIOX VERO® 

Predhodno kalibriran senzor za omejeno uporabo za 100, 300, 500 ali 1000

meritev. 

Delovna življenjska doba: največ 12 mesecev, če je nameščen v instrument

NIOX VERO®, ali so datuma izteka roka uporabnosti, ki je naveden na tipalu,

kar je prej.

NIOX® Apps (12-1004)

NIOX VERO Nosni set (12-1065 Otroški, 12-1045 Odrasli)
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13 Vigilanca
Družba Circassia kot izdelovalec medicinskih pripomočkov mora imeti

vzpostavljen sistem vigilance za poročanje vseh neželenih dogodkov, ki se

pojavijo pri uporabi njenih medicinskih izdelkov, pristojnim službam za zdra-

vstveno varstvo.

Namen sistema vigilance je zagotoviti zdravje in varnost bolnikov, uporabni-

kov in drugih oseb, ki uporabljajo medicinske izdelke, z zmanjšanjem verje-

tnosti ponovitve iste vrste neželenega dogodka. To se dosega s takojšnjim

obveščanjem o dogodkih, da se omogočijo korektivni in preventivni ukrepi. 

Neželeni dogodek je opredeljen kot: kakršna koli okvara ali poslabšanje last-

nosti in/ali delovanja instrumenta ali kakršna koli neustreznost pri označeva-

nju ali v navodilih za uporabo, ki bi lahko pripeljala ali je pripeljala do smrti

bolnika ali uporabnika ali resnega poslabšanja njegovega zdravstvenega

stanja. 

Izdelovalci medicinskih pripomočkov so dolžni sporočiti neželene dogodke

nacionalnim zdravstvenim organom v 10 ali 15 dneh, odvisno od resnosti do-

godka.

Če se pri uporabi izdelkov Circassia pojavi neželen incident, povezan z iz-

delkom, ga mora uporabnik nemudoma sporočiti družbi Circassia in pristoj-

nemu organu države članice, v kateri se je incident zgodil.

Poročilo lahko oddate po e-pošti, faksu ali telefonu. Poročilo mora vsebovati

naslednje informacije:

• Kdaj in kje je prišlo do dogodka?

• Za kateri izdelek/dodatek je šlo?

• Ali je bil dogodek povezan z navodili za uporabo izdelka?

• Ali je bilo tveganje predvidljivo in klinično sprejemljivo z vidika morebitne 

koristi za bolnika?

• Ali je izid neželeno vplival na obstoječo bolnikovo bolezen?

Poročilo je treba poslati lokalnemu predstavniku družbe Circassia in pristo-

jnemu organu v državi članici, v kateri se je incident zgodil.









Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo. 

Družba Circassia AB bo vnesla spremembe, ko se pojavijo. 

na podlagi svoje intelektualne lastnine družba Circassia razvija in trži 

izdelke za spremljanje dušikovega oksida (NO) kot označevalca vnetja, 

za izboljšanje obravnavanja in nege bolnikov z vnetnimi boleznimi dihalnih poti.

Patenti: 

Izdelki NIOX družbe Circassia so zaščiteni z več patenti v ZDA, Evropi in številnih drugih državah.

Družba Circassia AB ima certifikat ISO 13485.

Circassia AB, Hansellisgatan 13, SE-754 50 Uppsala, Švedska
Telefon: +46 18 32 88 37, faks: +46 18 32 88 38, e-naslov: nioxtechsupport@circassia.com

www.niox.com
Avtorske pravice© 2020 Circassia AB, Uppsala, Švedska. 

Circassia je registrirana blagovna znamka družbe Circassia Limited,
NIOX, NIOX MINO in NIOX VERO so registrirane blagovne znamke družbe Circassia AB.
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