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Pamiętaj

To ważne, aby przestrzegać podanych warunków eksploatacji:

• Temperatura otoczenia: +10-35°C 

• Wilgotność: 20-80% RH (bez kondensacji)

• Telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe i urządzenia 

wydzielające gaz mogłyby zakłócać działanie urządzenia, w związku 

z czym nie należy ich do niego zbliżać. Zakłócenia mogłyby 

uniemożliwić wykonywanie pomiarów.

• Wydychane powietrze zawiera parę wodną, która może skraplać 

się wewnątrz urządzenia. W przypadku intensywnej 

eksploatacji w krótkim czasie występuje ryzyko skraplania się 

pary wodnej wewnątrz urządzenia NIOX VERO®. 

Zazwyczaj w ciągu jednej sesji można wykonać maksymalnie 10 

wydechów na godzinę za pomocą urządzenia NIOX VERO®. Można 

także wykonać 20 wydechów w ciągu jednej godziny, jeśli przed 

kolejną sesją wydechów urządzenie nie będzie używane przez co 

najmniej 30 minut. Wydechy obejmują nieudane i udane pomiary. 

• Urządzenie i czujnik należy chronić przed zalaniem wodą lub innymi 

cieczami.

• Urządzenie NIOX VERO® zawsze należy transportować i 

przechowywać w zamkniętym kartonie lub torbie (zalecana jest 

torba NIOX VERO®).

• Po umieszczeniu nowego czujnika zaleca się włączyć urządzenie i 

odczekać trzy godziny przed wykonaniem pomiaru.

• Okres eksploatacji urządzenia NIOX VERO®: Maksymalnie 5 lat 

użytkowania lub 15 000 pomiarów lub zgodnie z terminem ważności 

podanym na urządzeniu, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.

5 lat użytkowania należy liczyć od pierwszego pomiaru NO 

wykonanego za pomocą urządzenia.

• Okres eksploatacji czujnika NIOX VERO®: maksymalnie 12 miesięcy 

po rozpakowaniu i zainstalowaniu w urządzeniu NIOX VERO® lub 

zgodnie z terminem ważności podanym na czujniku, w zależności od 

tego, co nastąpi pierwsze.

OSTRZEŻENIE

Używanie substancji zawierających alkohol w pobliżu urządzenia 

NIOX VERO® może powodować błędne wyniki pomiarów.

NIE czyścić urządzenia ani przepływomierza za pomocą alkoholu, 

aerozoli zawierających alkohol ani gazików nasączonych 

alkoholem!

Nie używać substancji zawierających alkohol na ani w pobliżu 

urządzenia NIOX VERO®. Dotyczy to wszystkich środków czystości 

używanych do czyszczenia obiektu lub innego sprzętu w pobliżu, a 

także gazików nasączonych alkoholem czy aerozoli używanych 

przez pacjentów.

PRZESTROGA!: Nie zaleca się używania urządzenia NIOX VERO® w

pobliżu miejsc stosowania substancji lotnych, takich jak płyny organicz-

ne lub środki dezynfekcyjne. Należy zwracać szczególną uwagę na 

aerozole i kąpiele dezynfekcyjne (otwarte naczynia lub kąpiele

ultradźwiękowe).



spis treści  

Instrukcja obsługi NIOX VERO® 

Polski 000999-09 1

1 Ważne informacje ......................................................................3

1.1 Przed użyciem monitora zapalenia dróg oddechowych 

NIOX VERO®.................................................................................  3

1.2 O tej instrukcji...........................................................................  3

1.3 Zgodność..................................................................................  3

1.4 Wytwórca i dane do kontaktu ...................................................  3

1.5 Ostrzeżenia ..............................................................................  3

1.6 Przeznaczenie..........................................................................  5

2 Opis produktu ............................................................................6

2.1 Części i akcesoria urządzenia NIOX VERO® ...........................  6

2.2 Urządzenie ...............................................................................  6

3 Instalacja i konfiguracja ............................................................7

4 Interfejs użytkownika ..............................................................11

4.1 Widok główny i widok ustawień ..............................................  11

4.2 Widok główny .........................................................................  11

4.3 Widok ustawień ......................................................................  12

5 Używanie urządzenia NIOX VERO® ........................................12

5.1 Uruchamianie urządzenia z trybu oszczędzania energii ........  12

5.2 Rejestracja ID pacjenta (opcjonalnie).....................................  12

5.3 Pomiar FeNO .........................................................................  13

5.4 Tryb demonstracyjny ..............................................................  16

5.5 Pomiar NO w otoczeniu..........................................................  17

5.6 Zmiana ustawień ....................................................................  17

5.7 Wyłączanie urządzenia ..........................................................  20

6 Używanie urządzenia NIOX VERO® z aplikacją NIOX® Panel 20

6.1 Ostrzeżenia............................................................................  20

6.2 Instalacja aplikacji NIOX® Panel ............................................  21

6.3 Podłączanie do komputera za pomocą USB .........................  21

6.4 Podłączanie do komputera za pomocą Bluetooth..................  22

6.5 Konfiguracja ...........................................................................  22

6.6 Aktualizaja oprogramowania..................................................  24

6.7 Używanie aplikacji NIOX® Panel............................................  24

7 Usuwanie usterek ................................................................... 26

7.1 Kody alarmowe i postępowanie .............................................  26

8 Konserwacja zapobiegawcza ................................................. 31

8.1 Ogólna konserwacja ..............................................................  31

8.2 Wymiana części eksploatacyjnych.........................................  31

8.3 Okres eksploatacji..................................................................  33

8.4 Utylizacja urządzenia i akcesoriów ........................................  34

8.5 Zwroty ....................................................................................  34

9 Informacje dotyczące bezpieczeństwa ................................. 35

9.1 Ostrzeżenia............................................................................  35

9.2 Zalecenia dotyczące zachowania ostrożności .......................  35

9.3 Substancje zakłócające pomiary FeNO .................................  35

9.4 Odporność elektromagnetyczna ............................................  36

9.5 Emisje elektromagnetyczne ...................................................  36

9.6 Warunki eksploatacji ..............................................................  36

10 Pomocne informacje ............................................................. 38

10.1 Przyciski i opisy....................................................................  38

10.2 Symbole i opisy....................................................................  38

10.3 Objaśnienie symboli .............................................................  39



spis treści  

Instrukcja obsługi NIOX VERO®

2 Polski 000999-09

11 Dane techniczne ....................................................................40

11.1 Wymiary i masa....................................................................  40

11.2 Dane elektryczne..................................................................  40

11.3 Poziom hałasu......................................................................  40

11.4 Wydychany NO - dane dotyczące wydajności .....................  40

11.5 Liniowość..............................................................................  40

11.6 Precyzja................................................................................  40

11.7 Dokładność...........................................................................  40

11.8 Porównanie metod ...............................................................  40

11.9 Parametry wdechu ...............................................................  41

11.10 Parametry wydechu............................................................  41

11.11 Zasadnicze funkcje.............................................................  41

11.12 Pojemność pamięci ............................................................  41

11.13 Filtr pacjenta.......................................................................  41

11.14 Bluetooth ............................................................................  41

11.15 Wydajność akumulatora.....................................................  41

12 Części i akcesoria urządzenia NIOX VERO® .......................43

12.1 Części zawarte w opakowaniu urządzenia 

NIOX VERO® (artykuł nr 12-1100) ...............................................  43

12.2 Akcesoria..............................................................................  43

13 Nadzór nad bezpieczeństwem wyrobu medycznego .........44



Rozdział 1 Ważne informacje

000999-09 Instrukcja obsługi NIOX VERO® Polski 3

1 Ważne informacje

1.1 Przed użyciem monitora zapalenia dróg oddecho-
wych NIOX VERO®

Urządzenie NIOX VERO® może być używane tylko zgodnie z zaleceniami po-

danymi w niniejszej instrukcji przez przeszkolonych pracowników służby

zdrowia. Status „przeszkolony” można uzyskać dopiero po uważnym przeczy-

taniu niniejszej instrukcji. Użytkownik powinien przeczytać całą instrukcję ob-

sługi i upewnić się, że w pełni rozumie informacje dotyczące bezpieczeństwa.

1.2 O tej instrukcji
Instrukcja obsługi NIOX VERO® – Polski 000999, wersja 09, październik

2020, do urządzeń z oprogramowaniem w wersji 1D2x-xxxx i 1E2x-xxxx. In-

strukcje wyświetlania numeru wersji oprogramowania zainstalowanego w

urządzeniu – patrz strona 19. 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. Aktualiza-

cje będą publikowane na bieżąco przez firmę Circassia.

Instrukcja obsługi zawiera informacje dotyczące eksploatacji urządzenia

NIOX VERO®. Zawarto w niej ponumerowane wskazówki krok po kroku,

uzupełnione o zrzuty ekranowe i ilustracje. Opcje w ramach danego kroku

zostały podane w formie wypunktowania.

1.3 Zgodność
Urządzenie NIOX VERO® posiada znak CE, potwierdzający zgodność z dy-

rektywą 98/79/WE w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnozy

in vitro. 

Urządzenie NIOX VERO® jest zgodne z dyrektywą RoHS.

Aplikacja NIOX Panel posiada znak CE, potwierdzający zgodność

z dyrektywą 98/79/WE w sprawie wyrobów medycznych używanych do 

diagnozy in vitro.

1.4 Wytwórca i dane do kontaktu 
Adres do korespondencji:

Circassia AB, P.O. Box 3006

SE-750 03 Uppsala, Szwecja

Adres dla gości:

Hansellisgatan 13

SE-754 50 Uppsala

www.circassia.com 

www.niox.com

1.5 Ostrzeżenia
• Nie używać substancji zawierających alkohol na ani w pobliżu 

urządzenia NIOX VERO®. Dotyczy to wszystkich środków czystości 

używanych do czyszczenia obiektu lub innego sprzętu w pobliżu, a 

także gazików nasączonych alkoholem czy aerozoli używanych 

przez pacjentów.

Symbol Opis

OSTRZEŻENIE Wskazuje na sytuację potencjalnie niebezpieczną, 
której wystąpienie może spowodować uszkodzenie 
ciała lub obrażenia.

ZACHOWAJ 
OSTROŻNOŚĆ

Wskazuje na sytuację potencjalnie niebezpieczną, 
której wystąpienie może uszkodzić produkt lub system, 
spowodować utratę danych lub szkody materialne.

Uwaga Zwraca uwagę użytkownika na ważną informację 
dotyczącą właściwego używania produktu, oczekiwań 
użytkownika, wystąpienia błędu i związanych z nimi 
czynności.
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• Urządzenie NIOX VERO® powinno być używane tylko przez 

pracowników służby zdrowia. 

• Urządzenie NIOX VERO® należy obsługiwać w sposób podany w 

niniejszej instrukcji. Firma Circassia nie ponosi odpowiedzialności za 

uszkodzenie urządzenia lub błędne wyniki w przypadku postępowania 

niezgodnego z instrukcją.

• Wybierając akcesoria dla produktu NIOX VERO® należy pamiętać, że 

akcesoria niezalecane przez firmę Circassia mogą spowodować spadek 

wydajności, uszkodzenie produktu NIOX VERO®, pożar, porażenie 

prądem elektrycznym, obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia. 

Gwarancja produktu nie obejmuje wad ani szkód będących wynikiem 

użycia niezatwierdzonych akcesoriów. Firma Circassia nie ponosi 

odpowiedzialności za problemy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, ani 

za inne problemy spowodowane przez użycie niezatwierdzonych przez 

nią akcesoriów.

• Urządzenia NIOX VERO® nie należy używać w pobliżu ani na innych 

urządzeniach elektronicznych. 

• Należy używać tylko dostarczonego zasilacza. Odłączając urządzenie 

NIOX VERO®, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilania.

• Należy używać tylko przepływomierza dostarczonego przez firmę 

Circassia.

• Zabrania się modyfikowania urządzenia NIOX VERO®, przepływomierza 

lub czujnika.

• Urządzenie należy chronić przed upadkiem i silnymi uderzeniami.

• Nie używać uszkodzonego urządzenia NIOX VERO® ani uszkodzonych 

podzespołów.

• Nie zbliżać urządzenia ani czujnika do wody. Urządzenie i czujnik należy 

chronić przed zalaniem lub spryskaniem cieczą.

• Nie ogrzewać ani nie wrzucać urządzenia ani czujnika do ognia. Patrz 

„Utylizacja urządzenia i akcesoriów”, strona 34.

• Urządzenie NIOX VERO® i skruber NO w przepływomierzu zawierają 

nadmanganian potasu. Zużyte lub przeterminowane urządzenia i 

przepływomierze należy utylizować jako odpady niebezpieczne zgodnie 

z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.

• Nie wolno używać przepływomierza po upływie terminu ważności.

• Filtry pacjenta należy wykorzystać bezpośrednio po otwarciu.

• Czujnik NIOX VERO® zawiera substancje chemiczne, które mogłyby być 

szkodliwe w razie połknięcia.

• Podczas otwierania pojemnika z czujnikiem należy zachować 

ostrożność. Wewnątrz otworu mogą znajdować się ostre krawędzie.

• Nie dotykać ani nie czyścić białej membrany czujnika.

• Po umieszczeniu nowego czujnika zaleca się włączyć urządzenie i 

odczekać trzy godziny przed wykonaniem pomiaru.

• Należy upewnić się, że wybrano odpowiedni tryb pomiaru – w 

przeciwnym razie mogłyby zostać uzyskane nieprawidłowe wyniki 

pomiaru FeNO.

• Filtry pacjenta są przeznaczone do jednorazowego użytku. Dla każdego 

pacjenta należy zawsze używać nowego filtra pacjenta. Wykorzystanie 

tego samego filtra dla kolejnego pacjenta może zwiększyć ryzyko 

zanieczyszczenia lub zakażenia krzyżowego. Pojedynczy filtr pacjenta 

można wykorzystać ponownie dla tego samego pacjenta przy kolejnych 

próbach w ramach jednej sesji.

• Nie zaleca się używania urządzenia NIOX VERO® w pobliżu miejsc 

stosowania substancji lotnych, takich jak płyny organiczne lub środki 

dezynfekcyjne. Należy zwracać szczególną uwagę na aerozole i kąpiele 

dezynfekcyjne (otwarte naczynia lub kąpiele ultradźwiękowe). Nie 

należy używać urządzenia w obecności łatwopalnych środków 

znieczulających, oparów lub cieczy.
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1.6 Przeznaczenie 
NIOX VERO mierzy stężenie tlenku azotu w wydychanym powietrzu (Fractio-

nal exhaled Nitric Oxide, FeNO) oraz zawartość tlenku azotu w powietrzu za-

sysanym z jamy nosowej (Nasal Nitric Oxide, nNO).

FeNO

W niektórych procesach zapalnych dróg oddechowych, takich jak astma, wy-

stępuje podwyższone frakcjonowane stężenie tlenku azotu w wydychanym

powietrzu (FeNO), które w odpowiedzi na lek przeciwzapalny maleje. Pomia-

ry FeNO za pomocą urządzenia NIOX VERO są ilościowe, nieinwazyjne, pro-

ste i bezpieczne, i należy je traktować jako część standardowej oceny

i monitorowania pacjentów z tymi schorzeniami. Pomiary FeNO za pomocą

urządzenia NIOX VERO można wykonywać u pacjentów w wieku 4 lat

i starszych. 

Ponieważ wykonanie pomiaru wymaga współpracy pacjenta, niektóre dzieci

w wieku poniżej 7 lat mogą wymagać dodatkowej pomocy i zachęty. Urządze-

nia NIOX VERO należy używać zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji

obsługi urządzenia NIOX VERO.

• PRZESTROGA! Pomiary FeNO za pomocą urządzenia NIOX VERO 

można wykonywać z użyciem dwóch czasów wydechu: 10 sekund 

i 6 sekund. 

Preferowanym trybem jest test 10-sekundowy. W przypadku dzieci, które 

nie są w stanie wykonać testu 10-sekundowego, można użyć testu 6-

sekundowego. Test 6-sekundowy może być ostrożnie stosowany 

u pacjentów mających ponad 10 lat. Nie należy go stosować w przypadku 

dorosłych pacjentów. Nieprawidłowe użycie trybu wydechu 6-

sekundowego może skutkować fałszywie niskimi wartościami FeNO, 

prowadząc do błędnych decyzji klinicznych.

nNO

Badania wykazały, że u pacjentów z pierwotną dyskinezą rzęsek (primary ci-

liary dyskinesia, PCD) występuje obniżone stężenie tlenku azotu w powietrzu

zawartym w nosie. Według wytycznych ERS pomiar nNO może pomóc

w wykryciu PCD1.

Pomiary nNO za pomocą nosowego trybu pomiarów urządzenia NIOX VERO

są nieinwazyjne, proste, bezpieczne i powtarzalne u pacjentów w wieku 5 lat

i starszych, o ile wykonuje się je zgodnie z instrukcją obsługi nosowego trybu

pomiarów urządzenia NIOX VERO. Zgodnie z opublikowanymi wytycznymi

diagnozowania i leczenia PCD podejrzenie PCD w następstwie pomiaru nNO

należy odpowiednio potwierdzić.

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.

Instrukcje obsługi trybu pomiaru stężenia tlenku azotu w powietrzu zawartym

w nosie można znaleźć w instrukcji obsługi nosowego trybu pomiarów urzą-

dzenia NIOX VERO.
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2 Opis produktu

2.1 Części i akcesoria urządzenia NIOX VERO®

(A) Przepływomierz z zatyczką, (B) Czujnik (dostarczany oddzielnie), 

(C) Urządzenie (z podpórką), (D) Akumulator, (E) Pamięć USB z aplikacją

NIOX® Panel, (F) Kabel USB, (G) Zasilacz i przewód zasilający, 

(H) Filtr pacjenta (dostarczany oddzielnie)

Uwaga! Należy stosować tylko akcesoria i części dostarczone przez firmę 

Circassia.

2.2 Urządzenie

(H) Przycisk ON/OFF, (I) Gniazdo zasilacza, (J) Port USB

(K) Kontrolka akumulatora - świeci w trakcie ładowania akumulatora, 

(L) Kontrolka czuwania - pulsuje w trybie czuwania/uśpienia, 

(M) Wyświetlacz dotykowy
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(N) Uchwyt na przepływomierz, (O) Port przepływomierza

3 Instalacja i konfiguracja 
Otwierając opakowanie należy zachować ostrożność. Przed instalacją należy

sprawdzić, czy opakowanie zawiera wszystkie części (patrz strona 6). Do

otwarcia pokrywy komory i instalacji czujnika i akumulatora będzie potrzeby

śrubokręt. Zdjąć folię z wyświetlacza.

1. Ostrożnie połóż urządzenie wyświetlaczem w dół na płaskiej i czystej 

powierzchni, po czym odkręć i zdejmij pokrywę komory. Z boku pokrywy 

znajduje się wgłębienie ułatwiające jej otwarcie.

2. Otwórz pojemnik z czujnikiem.
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OSTRZEŻENIE! Otwierając pojemnik z czujnikiem należy zachować 
ostrożność. Wewnątrz otworu mogą znajdować się ostre krawędzie.

3. Otwórz opakowanie czujnika.

OSTRZEŻENIE! Nie dotykać ani nie czyścić białej membrany czujnika.

ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ! Czujnik powinien być przechowywany w 

oryginalnym zamkniętym opakowaniu lub zainstalowany w urządzeniu 

NIOX VERO®.

4. Umieść czujnik i obróć element w prawo, aż się zablokuje.

5. Otwórz opakowanie akumulatora.

Uwaga! Należy używać wyłącznie odpowiedniego akumulatora 

dostarczonego przez firmę Circassia. (Typ nr BJ-G510039AA, 

artykuł nr 12-1150)

6. Umieść akumulator i załóż pokrywę. Dokręć wkręt używając śrubokrętu.
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7. Chwyć rurkę przepływomierza i powoli wsuwaj jej koniec w port 
przepływomierza, aż trójkąt przestanie być widoczny. 
Przepływomierz i filtr pacjenta to części klasy B wchodzące w 
bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta.

Uwaga! Należy zamocować tylko przepływomierz dostarczony przez firmę 

Circassia.

Artykuł nr 12-1010

Uwaga! Uważać, aby nie zginać rurki przepływomierza.

Uwaga! Po prawidłowym montażu trójkąt nie powinien być widoczny.

8. Podłącz zasilacz do urządzenia, a następnie do gniazda zasilania. 
Instalując urządzenie, wykorzystaj gniazdo z łatwo dostępnym 
wyłącznikiem lub podłącz wtyczkę przewodu AC do łatwo dostępnego 
gniazda w pobliżu urządzenia. W razie wystąpienia awarii w trakcie pracy 
urządzenia, użyj wyłącznika, aby odciąć zasilanie lub wyjmij wtyczkę 
przewodu AC.

Uwaga! Urządzenia należy używać wyłącznie z zasilaczem dostarczonym 

przez firmę Circassia. Artykuł nr 12-1120. 

9. Umieść urządzenie z rozłożoną podpórką.
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10. Uruchom urządzenie, przesuwając przycisk ON/OFF w pozycję ON i 
zaczekaj, aż urządzenie uruchomi się i przeprowadzi autotest i 
procedury pomiarowe.

ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ! Po umieszczeniu nowego czujnika zaleca się 
włączyć urządzenie i odczekać trzy godziny przed wykonaniem pomiaru. 

11. Po zakończeniu autotestu pojawi się menu główne.

12. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu głównym. 

13. Naciśnij przycisk Data i godzina. 

Zostaną wyświetlone ustawienia daty i godziny.

14. Wybierz format daty i godziny: 12h (USA) lub 24h 
(ISO). 

15. Ustaw godzinę, naciskając przycisk godzin. Kolor 
zmieni się na niebieski. Ustaw bieżącą godzinę, 
naciskając przyciski Zwiększ lub Zmniejsz. 
Powtórz tę procedurę dla minut, roku, miesiąca i 
dnia.

16. Naciśnij OK , aby zatwierdzić zmiany i powrócić do głównego 
menu.
Naciśnięcie przycisku Cofnij zamyka widok bez zapisywania 
zmian.

17. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu głównym. 

18. Naciśnij przycisk Przepływomierz. Zostanie wyświetlony widok 
przepływomierza.

19. Naciśnij przycisk Resetuj przepływomierz. Zostanie 
wyświetlony widok z informacjami o przepływomierzu, 
potwierdzający jego umieszczenie. 

20. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić umieszczenie nowego 
przepływomierza. Spowoduje to ustawienie liczby pozostałych 
pomiarów na 1000 i termin ważności na rok od daty bieżącej. 
Naciśnięcie przycisku Powrót wraca do widoku ustawień bez 
zatwierdzenia zmian. 
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4 Interfejs użytkownika

4.1 Widok główny i widok ustawień
Ten punkt zawiera opisy widoku głównego, widoku ustawień, menu i symboli.

Dokładny opis przycisków i symboli zawiera strona 38. 

4.2 Widok główny

(A) Pasek stanu, (B) Pokaz instruktażowy, (C) ID pacjenta, (D) Menu główne, 
(E) Przycisk Rozpocznij pomiar

4.2.1 Menu główne

(a) Tryb pomiaru 10s/6s (wyświetlany tylko, jeśli jest dostępna opcja 6s; 
dodatkowe informacje – patrz „Włączanie/wyłączanie trybu pomiaru 6s” na 
stronie 20, (b) Demo, (c) Wpis ID pacjenta, (d) Ustawienia

4.2.2 Pasek stanu

(e) Stan akumulatora, (f) Włączona komunikacja Bluetooth (w tym miejscu 
może być wyświetlany symbol połączenia USB ), (g) Upłynął lub wkrótce 
upłynie termin ważności przepływomierza – pulsujący symbol, (h) Upłynął lub 
wkrótce upłynie termin ważności urządzenia – pulsujący symbol, 
(i) Wyłączony dźwięk, (j) Stan czujnika i liczba pozostałych pomiarów, 
(k) Temperatura niezgodna ze specyfikacją, (l) Wilgotność niezgodna ze 
specyfikacją, (m) Godzina
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4.3 Widok ustawień

(A) Konfiguracja trybów – patrz strona 19, (B) Ustawienia głośności – patrz 
strona 17, (C) Dziennik alarmów – patrz strona 18, (D) Informacje o 
urządzeniu i czujniku – patrz strona 19, (E) Ustawienia daty i godziny – 
patrz strona 17, (F) Dziennik pomiarów – patrz strona 18, (G) Pomiar 
otoczenia – patrz strona 17, (H) Stan i ustawienia przepływomierza – patrz 
strona 31, (I) Powrót do widoku głównego

5 Używanie urządzenia NIOX VERO®

5.1 Uruchamianie urządzenia z trybu oszczędzania 
energii

Jeśli urządzenie NIOX VERO® jest w trybie czuwania lub uśpienia, wystar-

czy dotknąć wyświetlacza, aby je włączyć. 

5.2 Rejestracja ID pacjenta (opcjonalnie)
Uwaga! Używając ID pacjenta, należy je wpisywać przed każdym pomiarem, 

nawet jeśli to ten sam pacjent. Stosując unikalne identyfikatory 

pacjentów należy mieć na uwadze lokalne przepisy dotyczące 

prywatności danych pacjenta.
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1. Naciśnij przycisk Rejestracja ID pacjenta w menu głównym.  

2. Wpisz maksymalnie 12 znaków (alfanumerycznych).

3. Naciśnij przycisk ABC, aby włączyć klawiaturę z alfabetem. 
Naciśnięcie przycisku 123 przywróci widok klawiatury numerycznej.

4. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić rejestrację. 

Przycisk Kasuj służy do kasowania.  

Przycisk Cofnij służy do anulowania rejestracji. 

5.3 Pomiar FeNO
Przed wykonaniem pomiaru za pomocą urządzenia NIOX VERO® należy

sprawdzić poprawność przygotowań. Przed każdym użyciem zalecana jest

podstawowa kontrola profilaktyczna (patrz strona 31). 

OSTRZEŻENIE! Dla każdego pacjenta należy zawsze używać nowego filtra

pacjenta. Wykorzystanie tego samego filtra dla kolejnego pacjenta może

zwiększyć ryzyko zanieczyszczenia lub zakażenia krzyżowego. Pojedynczy

filtr pacjenta można wykorzystać ponownie dla tego samego pacjenta przy

kolejnych próbach w ramach jednej sesji.

5.3.1 Przygotowanie do pomiaru
1. Zdejmij przepływomierz z uchwytu i zdejmij zatyczkę.

2. Przygotuj nowy filtr pacjenta. Przymocuj filtr pacjenta do 
przepływomierza. Pamiętaj, aby przekręcić filtr pacjenta, aż się zablokuje.

Uwaga! Filtry pacjenta należy 

przechowywać w 

oryginalnym opakowaniu 

przed użyciem.

Uwaga! NIE należy używać ostrych 

przedmiotów do otwierania 

opakowania filtra pacjenta. 

Nie dotykać membrany filtra.

Uwaga! Filtry pacjenta należy 

wykorzystać bezpośrednio 

po otwarciu.

Uwaga! Nieprawidłowe przymocowanie filtra do przepływomierza stwarza 

ryzyko wystąpienia nieszczelności i może być przyczyną 

nieprawidłowych wartości pomiaru.

Uwaga! Nie wyłączać urządzenia w trakcie procedury pomiarowej.
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3. Podaj przepływomierz pacjentowi i poproś, aby wykonał próbny oddech 
zgodnie z opisem w następnym punkcie.

5.3.2 Pomiar
1. Opróżnij płuca, wykonując pełny wydech.

2. Zamknij usta wokół ustnika na filtrze pacjenta, aby uniemożliwić 
uciekanie powietrza.

3. Wykonaj głęboki wdech przez filtr pacjenta do granic pojemności płuc. 
W trakcie wdechu chmurka na wyświetlaczu przesuwa się w górę.

Uwaga! Procedura jest uruchamiana poprzez wykonanie wdechu przez 

przepływomierz lub naciśnięcie przycisku rozpoczęcia pomiaru.

4. Wykonaj powolny wydech przez filtr, utrzymując chmurkę w zakresie 

podanym na wyświetlaczu (białe linie).

5. Wyświetlacz urządzenia i sygnały dźwiękowe informują użytkownika o 
prawidłowym ciśnieniu wydechu.
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Ciągły dźwięk sygnalizuje prawidłowe ciśnienie za pomocą częstotliwości 
proporcjonalnej do ciśnienia.

Przerywany dźwięk o wysokiej częstotliwości – zbyt silne ciśnienie

Przerywany dźwięk o niskiej częstotliwości – zbyt słabe ciśnienie

Wydech:

Ciśnienie prawidłowe Ciśnienie zbyt silne Ciśnienie zbyt słabe 

6. Wykonuj wydech, aż chmurka minie flagę.

7. Urządzenie przeanalizuje próbkę i wygeneruje wynik w ciągu około jednej 
minuty. 

Uwaga! Nie należy wykonywać wydechu ani wdechu przez filtr pacjenta 

podczas procesu analizy.

8. Następnie zostanie wyświetlony wynik: (A) ID pacjenta – jeśli dotyczy, (B) 

Wartość FeNO w ppb (części na miliard), (C) Tryb pomiaru 10s/6s, (D) 

Numer kolejny pomiaru, (E) OK – powrót do widoku głównego.

5.3.3 Wykonaj 6-sekundowy pomiar NO 
ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ!

• Urządzenie NIOX VERO oferuje dwa różne czasy wydechu: 10 sekund i 6 

sekund. Preferowanym trybem jest test 10-sekundowy. 

W przypadku dzieci, które nie są w stanie wykonać testu 10-

sekundowego, można wykorzystać test 6-sekundowy.

• Tryb wydechu 6-sekundowego może być ostrożnie stosowany u 

pacjentów mających ponad 10 lat. Nie należy go stosować w przypadku 

dorosłych pacjentów. Nieprawidłowe użycie trybu wydechu 6s może 

skutkować fałszywie niskimi wartościami FeNO, prowadząc do błędnych 

decyzji klinicznych.

Domyślnie tryb pomiaru 6s jest wyłączony, patrz „Włączanie/wyłączanie trybu

pomiaru 6s” na stronie 20.

1. Zmień tryb pomiaru 6s, naciskając przycisk trybu pomiaru 10s 

(zielony symbol dorosłego człowieka) w menu głównym.

2. Przycisk zmieni się na tryb pomiaru 6s (pomarańczowy symbol 

małego dziecka).
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3. Tryb pomiaru 6s jest sygnalizowany pomarańczowym 

przyciskiem uruchomienia.

4. Wykonaj pomiar zgodnie z opisem w punkcie „5.3.2 Pomiar”.

5. Zaczekaj na wynik. 

6. Zostanie wyświetlony ekran wyniku z ikoną pomiaru 6s.

Uwaga! Po pomiarze 6s urządzenie zawsze wraca do domyślnego 

trybu 10s.

5.4 Tryb demonstracyjny
Aby ułatwić pracownikom instruowanie pacjentów, urządzenie zawiera trzy

animowane demonstracje z audiowizualnymi wskazówkami dla poszczegól-

nych faz procedury pomiarowej.

1. Naciśnij przycisk Animacja w menu głównym. 

2. Wybierz animację, której chcesz użyć (Chmurka, Balon lub Miernik)

3. Naciśnij przycisk Demo.

4. Naciśnij przycisk Dalej, aby przejść do następnej sekwencji. 

5. Naciśnięcie przycisku Cofnij zamyka demonstrację i powraca do 

wyboru animacji. 

6. Naciśnij przycisk OK, aby zatwierdzić zmiany.

7. Naciśnięcie przycisku Cofnij powraca do menu głównego bez 

zapisywania zmian.

a. Wdech przez 

przepływomierz.

b. Wydech przez 

przepływomierz 

przy prawidłowym 

ciśnieniu.

c. Wydech przez 

przepływomierz 

przy zbyt słabym 

ciśnieniu.

d. Wydech przez 

przepływomierz 

przy zbyt silnym 

ciśnieniu.
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5.5 Pomiar NO w otoczeniu
Uwaga! Podczas usuwania usterek pracownik obsługi technicznej może 

poprosić o wykonanie pomiaru otoczenia.

Uwaga! Pomiar otoczenia jest liczony jako jeden pomiar w czujniku i 

urządzeniu NIOX VERO®.

1. Przymocuj filtr pacjenta do przepływomierza, aż się zablokuje.

2. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu głównym. 

3. Naciśnij przycisk Pomiar otoczenia. 

4. Naciśnij przycisk Rozpocznij pomiar.

5. Pasek postępu będzie wyświetlany do momentu zakończenia pomiaru i 

wyświetlenia wyniku: wartość pomiaru otoczenia (w ppb), tryb pomiaru i 

numer kolejny pomiaru.

5.6 Zmiana ustawień 

5.6.1 Zmiana daty i godziny
1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu głównym. 

2. Naciśnij przycisk Data i godzina. 

Szczegółowe informacje zawiera strona 10.

5.6.2 Zmiana głośności
1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu głównym. 

2. Naciśnij przycisk Dźwięk. 
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3. Zostaną wyświetlone ustawienia dźwięku i głośności.

4. Naciśnij przycisk Zmniejsz/Zwiększ, aby wyregulować głośność. 

 

5. Pasek głośności wskazuje ustawioną głośność.

6. Naciśnij przycisk OK, aby zapisać ustawienia i wrócić do widoku 

Ustawienia. 

Naciśnięcie przycisku Cofnij zamyka widok bez zapisywania zmian. 

7. Po ustawieniu głośności na zero pasek stanu wskazuje stan 

wyciszenia. 

5.6.3 Wyświetlanie dzienników pomiarów
Wszystkie wyniki pomiarów są zapisane w urządzeniu i można je wyświetlić

w dowolnym czasie.

1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu głównym. 

2. Naciśnij przycisk widoku Dziennik pomiarów pacjenta. 

3. Wybrany dziennik będzie zawierać następujące informacje: 

(A) ID pacjenta – jeśli dotyczy, (B) Wartość FeNO, (C) Data i godzina 
pomiaru, (D) Tryb pomiaru 10s/6s, (E) Numer kolejny pomiaru, (F) Powrót 
do ustawień, (G) Wstecz, (H) Dalej

4. Do przeglądania dzienników pomiarów służą przyciski Wstecz i Dalej. 

5. Naciśnięcie przycisku Powrót wraca do ustawień. 

5.6.4 Wyświetlanie dzienników alarmów
Alarmy są zapisane w urządzeniu i można je wyświetlić w dowolnym czasie.

Kody alarmowe są przeznaczone wyłącznie dla obsługi technicznej firmy

Circassia.

1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu głównym. 

2. Naciśnij przycisk Dziennik alarmów. 
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(A) Kod alarmowy (tylko dla obsługi technicznej), (B) Data i godzina alarmu, 
(C) Pasek przewijania (niebieski), (D) Powrót – wraca do poprzedniego 
widoku, (E) Wstecz, (F) Dalej

3. Naciśnięcie przycisku Powrót wraca do ustawień. 

5.6.5 Wyświetlanie informacji o urządzeniu
Można wyświetlić szczegółowe informacje o urządzeniu i czujniku.

1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu głównym. 

2. Naciśnij przycisk Urządzenie. 

3. Zostanie wyświetlony widok z informacjami o urządzeniu, który zawiera 

następujące pozycje:

(A) Liczba pozostałych pomiarów dla urządzenia, (B) Numer seryjny 
urządzenia, (C) Numer wersji oprogramowania (D) Termin ważności 
urządzenia, (E) Powrót do ustawień, (F) Liczba pozostałych pomiarów dla 
czujnika, (G) Numer seryjny czujnika, (H) Termin ważności czujnika, 
(I) Wpisz kod konfiguracji (tylko na prośbę firmy Circassia)

5.6.6 Włączanie lub wyłączanie funkcji kontroli jakości
Uwaga! Urządzenie NIOX VERO® oferuje opcjonalną procedurę zewnętrznej 

kontroli jakości (QC). Patrz instrukcja obsługi zewnętrznej kontroli 

jakości w urządzeniu NIOX VERO®. Aby uzyskać dodatkowe 

informacje, należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem 

firmy Circassia.

1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu głównym. 

2. Naciśnij przycisk Konfiguracja trybów. 

3. Zaznacz pole wyboru, aby włączyć funkcję kontroli jakości. 
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5.6.7 Włączanie/wyłączanie trybu pomiaru 6s
1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu głównym.

2. Naciśnij przycisk Konfiguracja trybów.

3. Zaznacz ikonę 10s/6s, aby włączyć tryb pomiaru 6s. Usuń 

zaznaczenie, aby go wyłączyć.

4. Naciśnij przycisk OK.

5.6.8 Włączanie nosowego trybu pomiarów
Do odblokowania nosowego trybu pomiarów urządzenia NIOX VERO po-

trzebny jest kod konfiguracji.

W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z lokalnym

przedstawicielem handlowym firmy Circassia.

5.7 Wyłączanie urządzenia
1. Aby wyłączyć urządzenie, przesuń przycisk ON/OFF w pozycję OFF.

Uwaga! Przed transportem należy wyjąć używany filtr pacjenta (jeśli nadal 

jest w urządzeniu) i założyć zatyczkę na przepływomierz.

Uwaga! Urządzenie zawsze należy transportować i przechowywać w 

zamkniętym kartonie lub torbie (zalecana jest torba NIOX VERO®).

6 Używanie urządzenia NIOX VERO® z 
aplikacją NIOX® Panel

Urządzenie NIOX VERO® może być używane z aplikacją NIOX® Panel. Apli-

kacja NIOX® Panel to program komputerowy i pomoc wizualna, która umoż-

liwia obsługę urządzenia z poziomu komputera. 

Oprogramowanie NIOX Panel należy do akcesoriów urządzenia uży-

wanego do diagnozy in vitro.

6.1 Ostrzeżenia
• Aplikacja NIOX® Panel powinna być obsługiwana tylko przez 

przeszkolonych pracowników służby zdrowia. 

• Aplikację NIOX® Panel należy obsługiwać w sposób podany w niniejszej 

instrukcji. Firma Circassia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie 

urządzenia lub błędne wyniki w przypadku postępowania niezgodnego z 

instrukcją.

• Wybierając akcesoria dla produktu NIOX® Panel należy pamiętać, że 

akcesoria niezalecane przez firmę Circassia mogą spowodować spadek 

wydajności, uszkodzenie produktu NIOX® Panel, pożar, porażenie 

prądem elektrycznym, obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia. 

Gwarancja produktu nie obejmuje wad ani szkód będących wynikiem 

użycia niezatwierdzonych akcesoriów. Firma Circassia nie ponosi 

odpowiedzialności za problemy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, ani 

za inne problemy spowodowane przez użycie niezatwierdzonych przez 

nią akcesoriów.

• Jeśli urządzenie będzie używane w sposób niezgodny z zaleceniami 

firmy Circassia, zapewniana przez nie ochrona może ulec pogorszeniu.

• Modyfikowanie aplikacji NIOX® Panel jest zabronione.

• Nie wolno używać uszkodzonych podzespołów.
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6.2 Instalacja aplikacji NIOX® Panel

Oprogramowanie NIOX® Panel jest dostarczone na urządzeniu pamięci USB.

1. Umieść urządzenie pamięci USB w porcie USB komputera. 

2. Wybierz plik o nazwie setup.exe. 

3. Jeśli nie zostało zainstalowane oprogramowanie .NET Framework 4.5, 
VC++ 2013 lub SQL Server Compact, zostaną kolejno wyświetlone 
kreatory instalacji poszczególnych programów.

4. Kliknij, aby zaakceptować umowę licencyjną dotyczącą programów.

5. Postępuj według instrukcji i zaczekaj, aż instalacja programów dobiegnie 
końca.

6. Zostanie wyświetlony kreator instalacji NIOX® Panel.

7. Postępuj według instrukcji, aby zainstalować program.

Uwaga! Ostatni etap instalacji "Removing backup files" ("usunięcie folderu 

back up") zajmie klika minut.

8. Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk Close. 

9. Aplikacja będzie teraz dostępna w menu Start. 

6.3 Podłączanie do komputera za pomocą USB
Aby urządzenie NIOX VERO® mogło komunikować się z komputerem, należy

użyć kabla USB.

Alternatywną opcją jest komunikacja Bluetooth (włączanie komunikacji Blu-
etooth zostało opisane w kolejnym punkcie).

Uwaga! Należy stosować tylko kable USB dostarczone przez firmę Circassia. 

Artykuł nr 12-1002

1. Podłącz kabel USB do urządzenia i do komputera.

2. Włączona komunikacja USB jest sygnalizowana na urządzeniu 

NIOX VERO® za pomocą symbolu na pasku stanu. 

Uwaga! Jeśli urządzenie znajduje się w trybie oszczędzania energii, 

połączenie nie zostanie nawiązane.

Wymagania systemowe aplikacji NIOX® Panel

• Windows® 7, Windows® 8 (Wersje RT są wyłączone) lub 
Windows® 10

• .NET Framework 4.5
• Procesor 1 GHz lub szybszy

• 256 MB RAM (zalecane 512 MB RAM)

• Karta graficzna z pamięcią 250 MB RAM

• 250 MB dostępnej przestrzeni dyskowej

• Rozdzielczość ekranu 1024x768

• Oryginalny sterownik Bluetooth firmy Microsoft*

* Wymagana komunikacja Bluetooth
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6.4 Podłączanie do komputera za pomocą Bluetooth

6.4.1 Włączanie komunikacji Bluetooth
1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu głównym. 

2. Naciśnij przycisk Tryb pomiaru. 

Zostanie wyświetlony widok Konfiguracja 

trybów. 

3. Zaznacz pole wyboru, aby włączyć Bluetooth. 

(Usunięcie zaznaczenia wyłącza komunikację Bluetooth).

Naciśnij OK, aby zatwierdzić zmianę.  

Spowoduje to powrót do widoku Ustawienia.

Włączona komunikacja Bluetooth jest sygnalizowana za pomocą symbolu

na pasku stanu (o ile urządzenie nie jest połączone z komputerem za po-

mocą kabla).

Odnosi się do Instrukcji dla użytkownika wyjaśniającej sposób podłączenia

Bluetooth na komputerze. 

6.4.2 Komunikacja Bluetooth w aplikacji NIOX® Panel
1. Kliknij ikonę w oknie aplikacji NIOX Panel.

2. Zostanie wyświetlone okno wyszukiwania – kliknij, aby wyszukać 

urządzenia.

3. Wybierz urządzenie i kliknij OK.

Uwaga! Jeśli urządzenie znajduje się w trybie oszczędzania energii, 

połączenie nie zostanie nawiązane.

6.5 Konfiguracja
1. Włącz komputer i monitor.

2. Włącz urządzenie.

3. Kliknij przycisk Start lub przycisk Windows, który zwykle znajduje się w 
lewym dolnym rogu ekranu.

4. Wybierz aplikację NIOX® Panel z listy programów. 

5. Podłącz kabel USB do portu USB w urządzeniu 
NIOX VERO®, a następnie podłącz go do portu USB 
komputera lub nawiąż połączenie Bluetooth. Na 
wyświetlaczu pojawi się ikona, która oznacza, że 
nawiązano połączenie oraz że urządzenie NIOX VERO® 
pracuje w trybie zdalnym.

6. Uruchomi się aplikacja NIOX® Panel, umożliwiając obsługę urządzenia 
NIOX VERO® z poziomu komputera.

Uwaga! Kiedy po raz pierwszy uruchomisz NIOX Panel otworzy się właściwe 

okno dialogowe. 
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6.5.1 NIOX Panel moduł dialogowy 
Moduł dialogowy w NIOX Panel wykorzystuje bezpieczne usługi chmury Mi-

crosoft, Windows Azure, do automatycznego przesyłania danych technicz-

nych z urządzenia za pośrednictwem Internetu do Circassia. Dane

techniczne, takie jak oznaczenie czasu, kodów alarmowych oraz liczby pozo-

stałych pomiarów urządzenia i czujnika są przesyłane. Informacja ta zapewni

lepszą obsługę i wsparcie.

Circassia zaleca podanie szczegółów w oknie dialogowym aby umożliwić

otrzymanie danych technicznych i zapewnić lepsze funkcjonowanie serwisu i

wsparcia klientów.

Pola obowiązkowe są oznaczone jako *. Wypełnij je, pozostaw pole zazna-

czone, a następnie kliknij przycisk OK, aby kontynuować.

Gdy połączenie z Microsoft Azure jest osiągnięte, na pasku zadań pojawi się

ikona chmura.
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Jeśli połączenie z Microsoft Azure zostanie utracone lub użytkownik zdecy-

dował się nie wysyłać danych technicznych, ikona chmura będzie przekre-

ślona.

Jeśli chcesz wysłać informacje później, aby umożliwić zbieranie danych

przez Circassia, naciśnij przycisk anuluj, a wówczas okno dialogowe zosta-

nie wyświetlone następnym razem po uruchomieniu NIOX Panel, lub kliknąć

na ikonę chmurę na pasku zadań. 

Jeśli chcesz odrzucić zbieranie danych technicznych przez Circassia (nie

zalecane) usuń zaznaczenie pola w dolnej części okna, a następnie kliknij

przycisk OK.

Uwaga! Zbierane są tylko dane techniczne. Dane pacjenta nie są zbierane 

przez Circassia.

Zmiana danych kontaktowych
W celu edytowania danych kontaktowych kliknij ikonę chmury na pasku za-

dań, aby otworzyć okno dialogowe Dane kontaktowe.

6.6 Aktualizaja oprogramowania
Uwaga! Jeśli dostępne jest nowsze oprogramowanie sprzętowe urządzenia 

NIOX VERO, aplikacja NIOX Panel wyświetli prośbę 

o przeprowadzenie aktualizacji.

Uwaga! Nie rozłączaj USB lub źródła zasilania podczas aktualizacji 

oprogramowania.

1. Podłącz urządzenie za pomocą kabla USB. Upewnij się, że kabel 

zasilający jest podłączony.

2. Naciśnij przycisk aktualizacja oprogramowania i czekaj na zakończenie 

aktualizacji.

3. Urządzenie zostanie ponownie automatycznie uruchomione i 

podłączone do NIOX Panel kiedy aktualizacja zostanie zakończona.

Uwaga! Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania, aplikacja NIOX Panel 

uruchomi się ponownie.

6.7 Używanie aplikacji NIOX® Panel
Uwaga! Przyciski, symbole i widoki w aplikacji NIOX® Panel i w urządzeniu 

NIOX VERO® są podobne.

6.7.1 Pomiar FeNO
Patrz „Pomiar FeNO” na stronie 13

ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ! Nie wolno odłączać urządzenia od komputera

w trakcie procesu pomiaru i analizy.
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6.7.2 Tryb demonstracyjny
Patrz „Tryb demonstracyjny” na stronie 16

6.7.3 Zmiana ustawień
Patrz „Zmiana ustawień” na stronie 17

6.7.4 Wyświetlanie dzienników pomiarów
Patrz „Wyświetlanie dzienników pomiarów” na stronie 18.

6.7.5 Wyświetlanie dzienników alarmów
Alarmy są zapisane w urządzeniu i można je wyświetlić w dowolnym czasie.

Kody alarmowe są przeznaczone wyłącznie dla obsługi technicznej firmy 

Circassia.

1. Naciśnij przycisk Ustawienia w menu głównym. 

2. Naciśnij przycisk Urządzenie. 

3. Naciśnij przycisk Dziennik alarmów. 

(A) Kod alarmowy, (B) Przycisk Powrót – wraca do widoku ustawień, 
(C) Data alarmu, (D) Pasek przewijania, (E) Pobierz dane serwisowe (tylko 
na prośbę firmy Circassia)

6.7.6 Wykonywanie pomiaru nosowego
Patrz instrukcja obsługi nosowego trybu pomiarów urządzenia NIOX VERO

(005816).
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7 Usuwanie usterek

7.1 Kody alarmowe i postępowanie
Komunikaty alarmowe i inne informacje są wyświetlane jako kody na wy-

świetlaczu urządzenia. Poniższe tabele zawierają kody alarmowe i zalecane

działania w przypadku ich wystąpienia. Jeśli alarm będzie się powtarzać, na-

leży skontaktować się z lokalnym przedstawicielem firmy Circassia lub z ob-

sługą techniczną firmy Circassia.

Alarmy 

użytkowni-ka

Ekran Czynność

A10 Zbyt silny wydech
Nacisnąć przycisk Powrót i powtórzyć 
pomiar z mniejszą siłą wydechu.

A11 Zbyt słaby wydech
Nacisnąć przycisk Powrót i powtórzyć 
pomiar z większą siłą wydechu.

A12 Błąd pomiaru

Nie wykryto wydechu lub użytkownik nie 
wykonał wydechu w ciągu 15 sekund od 
wdechu. Nacisnąć przycisk Powrót. 
Powtórzyć procedurę i wykonać wydech 
do urządzenia bezpośrednio po wdechu.

A13 Przerwana analiza

Powtórzyć pomiar, ale nie oddychać 
przez przepływomierz podczas analizy.

A21 Błąd pomiaru 

Usunąć wszelkie źródła zakłóceń (np. 
telefony bezprzewodowe/telefony 
komórkowe albo urządzenia wydzielające 
gaz). Następnie nacisnąć przycisk 
Powrót. Kiedy urządzenie będzie gotowe 
do pracy, należy powtórzyć pomiar. 

Jeśli alarm będzie się powtarzać, należy 
uruchomić urządzenie ponownie.

Alarmy 

urządzenia

Ekran Czynność

A01 Niestabilna temperatura
Upewnić się, że temperatura otoczenia 
zawiera się w zakresie +10-35°C. 
Zaczekać, aż czujnik się ustabilizuje. W 
razie potrzeby należy przenieść 
urządzenie w inne miejsce i uruchomić 
je ponownie.

Alarmy 

użytkowni-ka

Ekran Czynność
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A02 Stabilizacja czujnika 
Usunąć wszelkie źródła zakłóceń (np. 
telefony bezprzewodowe, telefony 
komórkowe albo urządzenia 
wydzielające gaz). Zaczekać, aż 
czujnik się ustabilizuje.

A03 Niestabilny system
Usunąć wszelkie źródła zakłóceń (np. 
telefony bezprzewodowe, telefony 
komórkowe albo urządzenia 
wydzielające gaz). Zaczekać, aż 
system się ustabilizuje.

A04 Czas odliczania

Pozostały czas do uzyskania przez 
urządzenie gotowości do pracy.

A05 Blokada MMI

Kiedy urządzenie zostanie podłączone 
do komputera, przyciski w widoku 
głównym będą zablokowane.

Alarmy 

urządzenia

Ekran Czynność

A06 Błędny kod konfiguracji

Dostarczany tylko na prośbę przez 
firmę Circassia.

Wprowadzony kod konfiguracji jest 
nieprawidłowy. Wprowadzić prawidłowy 
kod konfiguracji. 

Jeśli ten błąd będzie się powtarzać, 
należy skontaktować się z obsługą 
techniczną firmy Circassia.

A07 Ostrzeżenie o otwartej pokrywie

Sprawdzić, czy pokrywa akumulatora 
lub czujnika jest otwarta. W razie 
potrzeby zamknąć. Po zakończeniu 
należy kliknąć przycisk OK.

A08 Problem z akumulatorem

Niski poziom naładowania akumulatora 
lub inna usterka.

Wymienić akumulator, a po 
zakończeniu kliknąć przycisk OK.

A09 Odliczanie kondensacji

Zbyt częste używanie urządzenia. 
Pozostały czas do wyschnięcia 
urządzenia.

Alarmy 

urządzenia

Ekran Czynność
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A15 Alarm kondensacji

Zmniejszyć częstotliwość pomiarów. 
Dalsze pomiary z tą częstotliwością 
spowodują wystąpienie kondensacji w 
urządzeniu i uniemożliwią korzystanie z 
niego przez 30 minut.

A22 Błąd dostępu do pamięci

Skontaktować się z obsługą techniczną 
firmy Circassia.

A25 Temperatura lub linia odniesienia nie 
ustabilizowały się w ciągu 30 minut

Sprawdzić, czy temperatura otoczenia i 
wilgotność względna są zgodne ze 
specyfikacją. W razie potrzeby należy 
przenieść urządzenie w inne miejsce i 
uruchomić ponownie.

A26 Błąd autotestu

Autotest urządzenia nie powiódł się.

Uruchomić urządzenie ponownie.

Jeśli alarm będzie się powtarzać, 
należy skontaktować się z obsługą 
techniczną firmy Circassia.

Alarmy 

urządzenia

Ekran Czynność

A27 Nienaprawialny wewnętrzny błąd 
sprzętowy

Skontaktować się z obsługą techniczną 
firmy Circassia.

A28 Naprawialny wewnętrzny błąd 
sprzętowy

Sprawdzić, czy czujnik, akumulator i 
pokrywa są umieszczone prawidłowo i 
czy rurka nie jest zgięta. Po 
zakończeniu uruchomić urządzenie 
ponownie.

A29 Błąd analizy

Błąd pomiaru otoczenia.

Kliknąć przycisk OK i przeprowadzić 
nowy pomiar.

A30 Błąd połączenia Bluetooth

Sprawdzić połączenie Bluetooth z 
komputerem.

Po zakończeniu należy kliknąć przycisk 
OK.

Alarmy 

urządzenia

Ekran Czynność
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A31 Błąd połączenia USB

Sprawdzić połączenie USB z 
komputerem.

Po zakończeniu należy kliknąć przycisk 
OK.

A40 Nie umieszczono czujnika
Umieścić czujnik. Patrz strona 33 
(wymiana czujnika) lub strona 7 
(pierwsze umieszczenie czujnika).

A41 Błąd czujnika

Usunąć wszelkie źródła zakłóceń (np. 
telefony komórkowe/telefony 
bezprzewodowe albo urządzenia 
wydzielające gaz). Kiedy urządzenie 
będzie gotowe do pomiaru, należy 
spróbować powtórzyć pomiar. Jeśli 
alarm będzie się powtarzać, należy 
wyłączyć urządzenie, wyjąć i umieścić 
czujnik, po czym uruchomić je 
ponownie.

A42 Ostrzeżenie dot. czujnika

Skontaktować się z obsługą techniczną 
firmy Circassia.

To ostrzeżenie oznacza, że czujnik 
może wkrótce przestać działać z 
powodu usterki akumulatora.

Alarmy 

urządzenia

Ekran Czynność

A80 Wkrótce upłynie termin ważności 
urządzenia
Zamówić nowe urządzenie. Ten alarm 
jest wyświetlany, kiedy pozostało mniej 
niż 500 pomiarów lub mniej niż 120 dni 
do upływu terminu ważności. 
Nacisnąć przycisk OK, aby zatwierdzić. 

A81 Wkrótce upłynie termin ważności 
czujnika

Zamówić nowy czujnik. Ten alarm jest 
wyświetlany, kiedy pozostało mniej niż 
10% pomiarów lub mniej niż 2 tygodnie 
do upływu terminu ważności. 

Nacisnąć przycisk OK, aby zatwierdzić. 

A82 Wkrótce upłynie termin ważności 
przepływomierza

Ten alarm jest wyświetlany, kiedy 
pozostało mniej niż 100 pomiarów lub 
mniej niż 2 tygodnie do upływu terminu 
ważności.

Nacisnąć przycisk OK. Przygotować 
się do wymiany przepływomierza.

A90 Wykonano maksymalną liczbę 
pomiarów dla urządzenia

Nadal można przeglądać pomiary 
zapisane w pamięci urządzenia.

Alarmy 

urządzenia

Ekran Czynność
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A91 Wykonano maksymalną liczbę 
pomiarów dla czujnika 

Wymienić czujnik, patrz strona 33.

A92 Upłynął termin ważności urządzenia

Nadal można przeglądać pomiary 
zapisane w pamięci urządzenia.

A93 Upłynął termin ważności czujnika 
Wymienić czujnik, patrz strona 33.

A94 Upłynął termin ważności 
przepływomierza

Nacisnąć przycisk OK. Wymienić 
przepływomierz. Patrz strona 31.

ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ! 
Skruber NO przepływomierza zawiera 
nadmanganian potasu i powinien być 
utylizowany jako odpad niebezpieczny 
zgodnie z lokalnymi przepisami 
dotyczącymi usuwania odpadów.

Alarmy 

urządzenia

Ekran Czynność

A95 Upłynął termin ważności 
przepływomierza

Wymienić przepływomierz, patrz 
strona 31.

Nadal można przeglądać pomiary 
zapisane w pamięci urządzenia.

Alarmy 

urządzenia

Ekran Czynność
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8 Konserwacja zapobiegawcza

8.1 Ogólna konserwacja
Poniższe punkty zawierają opis czynności konserwacji zapobiegawczej i

ogólnej. NIE należy podejmować prób naprawy urządzenia. Każda taka próba

spowoduje unieważnienie gwarancji oraz uniemożliwi zapewnienie wydajno-

ści zgodnej ze specyfikacją.

OSTRZEŻENIE! NIE czyścić urządzenia ani 

przepływomierza środkami zawierającymi alkohol. Dotyczy 

to aerozoli oraz gazików nasączonych alkoholem! 

OSTRZEŻENIE! NIE czyścić bezpośredniego otoczenia urządzenia 

NIOX VERO® środkami zawierającymi alkohol. Dotyczy to aerozoli 

oraz gazików nasączonych alkoholem.

1. Urządzenie należy czyścić szmatką zwilżoną wodą lub łagodnym 

roztworem mydła. 

ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ! Należy ograniczyć stosowanie 

rozpuszczalników

2. Przepływomierz należy czyścić szmatką zwilżoną wodą lub łagodnym 

roztworem mydła.

Uwaga! Przepływomierz i filtr pacjenta nie są przeznaczone do sterylizacji. 

OSTRZEŻENIE!

• Przepływomierz i urządzenie nie mogą być czyszczone aerozolem

• Nie używać środków dezynfekcyjnych ani gazików nasączonych 

alkoholem, ponieważ mogą one trwale uszkodzić czujnik i urządzenie. 

• Nie używać detergentów w aerozolu.

• Filtry pacjenta są przeznaczone do jednorazowego użytku. Dla każdego 

pacjenta należy zawsze używać nowego filtra pacjenta. Wykorzystanie 

tego samego filtra dla kolejnego pacjenta może zwiększyć ryzyko 

zanieczyszczenia lub zakażenia krzyżowego.

• Użytkownikowi nie wolno podejmować próby naprawy urządzenia. 

Urządzenie wolno otwierać wyłącznie w celu wymiany czujnika lub 

akumulatora, zgodnie z opisem podanym w niniejszej instrukcji.

• Nie wolno wymieniać czujnika ani akumulatora, kiedy urządzenie jest 

włączone.

• Nie należy modyfikować rurki przepływomierza.

8.1.1 Kontrole profilaktyczne
Przed każdym pomiarem należy sprawdzić, czy urządzenie NIOX VERO®

działa prawidłowo, nie jest uszkodzone i czy są spełnione normalne warunki

eksploatacji (patrz strona 36).

W razie braku lub uszkodzenia dowolnego elementu należy skontaktować się

z lokalnym przedstawicielem firmy Circassia lub z obsługą techniczną firmy

Circassia.

8.2 Wymiana części eksploatacyjnych

8.2.1 Wymiana przepływomierza
Przepływomierz zawiera skruber NO, który umożliwia wykonanie 1 000 po-

miarów lub użytkowanie przez 1 rok, w zależności od tego, co nastąpi pierw-

sze. Widok przepływomierza informuje o stanie przepływomierza i umożliwia

kasowanie jego parametrów użytkowania.
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(A) Symbol przepływomierza, (B) Pozostała liczba pomiarów, (C) Termin 
ważności, (D) Przycisk resetowania przepływomierza, (E) Przycisk Powrót

Uwaga! Ikona stanu przepływomierza na pasku stanu zacznie pulsować na 

dwa tygodnie przed upływem terminu ważności lub kiedy pozostało 

10% pomiarów.

Aby wymienić przepływomierz, należy wykonać poniższe czynności: 

1. Połóż urządzenie na boku na równej stabilnej powierzchni.

2. Odłącz zużyty przepływomierz od 

urządzenia, wciskając gniazdo w 

urządzenie i ostrożnie wyjmując 

rurkę.

3. Wyrzuć przepływomierz.

ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ! 
Przepływomierz zawiera 

nadmanganian potasu i powinien być 

utylizowany jako odpad niebezpieczny 

zgodnie z lokalnymi przepisami 

dotyczącymi usuwania odpadów. 

Przeterminowany przepływomierz nie powinien być używany ponownie.

4. Przymocuj nowy przepływomierz do 
urządzenia, wsuwając rurkę w 
gniazdo, aż trójkąt przestanie być 
widoczny.

5. Naciśnij przycisk Ustawienia w 
menu głównym. 

6. Naciśnij przycisk 
Przepływomierz.

7. Naciśnij przycisk Resetuj 
przepływomierz.

8. Zostanie wyświetlony widok z informacjami o przepływomierzu, 
potwierdzający jego wymianę. Naciśnij przycisk OK, aby 
potwierdzić umieszczenie nowego przepływomierza i ustawić 
pozostałą liczbę pomiarów na 1 000 i termin ważności na jeden rok od 
daty bieżącej. 

Uwaga! Naciśnięcie przycisku Powrót wraca do widoku ustawień bez 

zatwierdzenia zmian. 
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8.2.2 Wymiana czujnika NIOX VERO®

1. Wyłącz urządzenie.

2. Otwórz komorę na spodzie urządzenia za pomocą śrubokrętu. Obróć 

element, aby zwolnić czujnik. 

3. Wyjmij stary czujnik. 

4. Umieść nowy czujnik. 

OSTRZEŻENIE! Nie dotykać ani 
nie czyścić białej membrany 
czujnika.

OSTRZEŻENIE! Podczas otwie-
rania pojemnika z czujnikiem 
należy zachować ostrożność. 
Wewnątrz otworu mogą znajdo-
wać się ostre krawędzie.

5. Obróć element, aby zablokować czujnik. 

6. Załóż pokrywę komory. 

ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ! Przed zamknięciem komory należy upewnić 

się, że nie ma w niej żadnych ciał obcych ani zanieczyszczeń.

8.2.3 Wymiana akumulatora
Jeśli akumulator nie umożliwia już prawidłowego ładowania, działa nieprawi-

dłowo lub wymaga częstszego ładowania niż zazwyczaj, należy go wymienić. 

Uwaga! Należy stosować tylko akumulatory dostarczone przez firmę 

Circassia. (Typ nr BJ-G510039AA, artykuł nr 12-1150)

Akumulator znajduje się w komorze na

spodzie urządzenia. 

1. Wyłącz urządzenie.

2. Otwórz pokrywę komory (patrz 

strona 33).

3. Wyjmij stary akumulator i umieść 

nowy.

4. Zamknij pokrywę komory.

ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ! Zużyte 

akumulatory należy utylizować 

zgodnie z lokalnym programem recyklingu akumulatorów.

8.3 Okres eksploatacji

8.3.1 Urządzenie NIOX VERO®

Maksymalnie 5 lat od pierwszego użycia lub 15 000 pomiarów, w zależności

od tego, co nastąpi pierwsze.

Użytkownik jest informowany o terminie ważności za pomocą wyświetlacza

urządzenia. Po upływie terminu ważności nie można przeprowadzać dal-

szych pomiarów, choć nadal można korzystać z zapisanych danych pomia-

rów.
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8.3.2 Czujnik NIOX VERO®

Okres eksploatacji wynosi maksymalnie 12 miesięcy po rozpakowaniu i za-

instalowaniu w urządzeniu NIOX VERO® lub do terminu ważności podanego

na czujniku, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.

Termin ważności czujnika upłynie po osiągnięciu zaprogramowanej liczby

pomiarów lub po roku (w zależności od tego, co nastąpi pierwsze). Kiedy po-

zostanie mniej niż 10% pomiarów lub mniej niż dwa tygodnie użytkowania,

na wyświetlaczu pojawi się komunikat. 

8.3.3 Filtr pacjenta NIOX VERO®

Trwałość filtra pacjenta NIOX VERO w zamkniętym oryginalnym opakowa-

niu wynosi trzy lata od daty produkcji. 

Filtr pacjenta NIOX VERO należy wymieniać dla każdego pacjenta. Wyko-

rzystanie tego samego filtra dla kolejnego pacjenta może zwiększyć ryzyko

zanieczyszczenia lub zakażenia krzyżowego. Pojedynczy filtr pacjenta moż-

na wykorzystać ponownie dla tego samego pacjenta przy kolejnych próbach

w ramach jednej sesji.

8.4 Utylizacja urządzenia i akcesoriów
OSTRZEŻENIE! Urządzenie NIOX VERO® i przepływomierz zawierają nad-

manganian potasu. Zużyte lub przeterminowane urządzenia i przepływomie-

rze należy utylizować jako odpady niebezpieczne zgodnie z lokalnymi

przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.

Zużyte lub przeterminowane czujniki należy utylizować zgodnie z lokalnym

programem recyklingu sprzętu elektronicznego.

Zużyte akumulatory należy utylizować zgodnie z lokalnym programem recy-

klingu akumulatorów.

Zużyte filtry pacjenta należy utylizować zgodnie z lokalnym programem recy-

klingu odpadów stanowiących zagrożenie biologiczne.

Uwaga! Poza wymiennym akumulatorem, urządzenie zawiera rezerwową 

baterię litowo-manganową (LiMnO2).

Uwaga! Czujnik zawiera baterię tlenkowo-srebrową i baterię LiMnO2.

Urządzenie NIOX VERO® jest zgodne z dyrektywą RoHS.

8.5 Zwroty
W sprawie zwrotów należy kontaktować się z lokalnym przedstawicielem fir-

my Circassia lub z firmą Circassia AB.
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9 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

9.1 Ostrzeżenia
Patrz „Ostrzeżenia” na stronie 3

9.2 Zalecenia dotyczące zachowania ostrożności
• Telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe i urządzenia wydzielające 

gaz mogłyby zakłócać działanie urządzenia i uniemożliwić wykonywanie 

pomiarów.

• Urządzenie może się nieco nagrzewać podczas normalnej pracy. 

Temperatura może wzrosnąć do 5°C powyżej temperatury otoczenia. 

Należy upewnić się, że szczeliny wentylacyjne nie są zablokowane. Nie 

stawiać urządzenia na łóżku, sofie, dywanie ani innych miękkich 

powierzchniach.

• Wydychane powietrze zawiera parę wodną, która może skraplać się 

wewnątrz urządzenia. W przypadku intensywnej eksploatacji w 

krótkim czasie występuje ryzyko skraplania się pary wodnej 

wewnątrz urządzenia NIOX VERO®. 

Zazwyczaj w ciągu jednej sesji można wykonać maksymalnie 10 

wydechów na godzinę za pomocą urządzenia NIOX VERO®. Można 

także wykonać 20 wydechów w ciągu jednej godziny, jeśli przed kolejną 

sesją wydechów urządzenie nie będzie używane przez co najmniej 30 

minut. Wydechy obejmują nieudane i udane pomiary.

• Przed instalacją czujnik należy przechowywać w oryginalnym 

zamkniętym opakowaniu. Warunki transportu i przechowywania – patrz 

strona 42.

• Czujnik jest wrażliwy na zmiany temperatury otoczenia i wilgotności. 

Najlepszą wydajność osiąga się przy stabilnych warunkach otoczenia. 

Zalecane warunki środowiskowe zawiera strona 36. Aby uniknąć 

niestabilnych warunków, nie należy zbliżać urządzenia do okien, promieni 

słonecznych, grzejników, kuchenek ani otwartego ognia. 

• W razie transportu urządzenia do innej lokalizacji może być wymagany 

dłuższy okres stabilizacji przed pomiarem. Zalecane warunki transportu 

zawiera punkt „Transport i przechowywanie”, strona 42. Urządzenie 

zawsze należy transportować w torbie.

• Należy dopilnować, aby wylot gazu (cztery równoległe szczeliny po lewej 

stronie pokrywy) z tyłu urządzenia nie były zasłonięte.

• Urządzenie zawiera akumulator litowo-jonowy, który może zwiększać 

ryzyko wystąpienia wysokiej temperatury, dymu lub pożaru, jeśli będzie 

traktowany nieprawidłowo – nie wolno go otwierać, zgniatać, nagrzewać 

do temperatury powyżej 60°C ani palić.

• Podczas otwierania pojemnika z czujnikiem należy zachować ostrożność. 

Wewnątrz otworu znajdują się ostre krawędzie.

• Czujnik należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

• Osoby, które podłączają urządzenie zewnętrzne do wejść i wyjść 

sygnałowych tego urządzenia, uczestniczyły w budowie elektrycznego 

systemu medycznego i odpowiadają za jego zgodność z wymaganiami 

dyrektywy IEC 60601-1.

• Komputer, do którego zostanie podłączony kabel USB, musi posiadać 

certyfikat zgodności z normą IEC 60601-1, IEC 60950 lub podobną, 

dotyczącą bardzo niskiego napięcia bezpiecznego na portach USB.

• Podłączony komputer powinien znajdować się poza zasięgiem pacjenta. 

Nie należy dotykać jednocześnie podłączonego komputera i pacjenta.

9.3 Substancje zakłócające pomiary FeNO
Znane czynniki pacjenta, mogące zakłócać pomiary FeNO, zostały opisane w

anglojęzycznej publikacji zatytułowanej „ATS/ERS Recommendations for

Standardized Procedures for the Online and Offline Measurement of Exhaled

Lower Respiratory Nitric Oxide and Nasal Nitric Oxide”, 2005 (Am. J. Respir.

Crit. Care. Med. 2005; 171:912-930)
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9.4 Odporność elektromagnetyczna
Urządzenie NIOX VERO® zostało przetestowane pod kątem zgodności z

wymaganiami odnoszącymi się do emisji i odporności, opisanymi w czę-

ściach normy IEC 61326 dotyczącej wyposażenia elektrycznego do pomia-

rów, sterowania i użytku w laboratoriach, i zostało uznane za zgodne z

normą IEC 60601-1-2:2007. Wymagania ogólne dotyczące podstawowego

bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych - Norma uzupeł-

niająca: Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania i badania.

ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ! Celem tych ograniczeń jest zapewnienie 

ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w typowych instalacjach 

medycznych. Jednak ze względu na rosnące wykorzystanie urządzeń 

emitujących częstotliwości radiowe oraz innych urządzeń będących źródłem 

szumów elektrycznych w placówkach medycznych i w domach, takich jak 

radiowe stacje bazowe, telefony komórkowe/telefony bezprzewodowe oraz 

radiotelefony, radia amatorskie, sygnały radiowe AM i FM oraz sygnał TV, 

istnieje możliwość, że duże natężenie takich zakłóceń wskutek niewielkiej 

odległości lub siły sygnału może zakłócać działanie urządzenia. W razie 

zauważenia nieprawidłowego działania może być konieczne obrócenie lub 

przeniesienie urządzenia NIOX VERO®.

OSTRZEŻENIE! Urządzenia NIOX VERO® nie należy używać w pobliżu ani

na innych urządzeniach elektronicznych.

9.5 Emisje elektromagnetyczne
ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ! Urządzenie zostało zaprojektowane i 

przetestowane pod kątem zgodności z normą CISPR 11 klasa A. 

W środowisku domowym może ono powodować zakłócenia radiowe – w 

takim przypadku należy podjąć odpowiednie środki w celu ograniczenia 

zakłóceń.

Wytyczne i deklaracja producenta dotyczące emisji elektromagnetycznych –

patrz www.niox.com

9.6 Warunki eksploatacji
Należy zapewnić stabilne warunki eksploatacji, umieszczając urządzenie z

dala od bezpośredniego światła słonecznego, źródeł ciepła czy wentylacji.

Urządzenie NIOX VERO® działa w zakresie specyfikacji w następujących

warunkach: 

• Poziom NO w otaczającym powietrzu do 300 ppb

Aby sprawdzić poziom NO w otaczającym powietrzu, należy przeprowadzić

pomiar otoczenia, patrz strona 17.

• Zakres temperatur: +10-35°C 

• Zakres wilgotności względnej: 20-80%, bez kondensacji

• Zakres ciśnienia atmosferycznego: 700-1060 hPa

Wydajność powinna zostać zachowana, wykonując w ciągu jednej sesji

maksymalnie 10 pomiarów na godzinę. 

Wydychane powietrze zawiera parę wodną, która może skraplać się

wewnątrz urządzenia. W przypadku intensywnej eksploatacji w krótkim

czasie występuje ryzyko skraplania się pary wodnej wewnątrz urządze-

nia NIOX VERO®. 

Zazwyczaj w ciągu jednej sesji można wykonać maksymalnie 10 wydechów

na godzinę za pomocą urządzenia NIOX VERO®. Można także wykonać 20

wydechów w ciągu jednej godziny, jeśli przed kolejną sesją wydechów urzą-

dzenie nie będzie używane przez co najmniej 30 minut. Wydechy obejmują

nieudane i udane pomiary. Patrz także strona 35. 
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9.6.1 Ograniczona gwarancja
Firma Circassia AB udziela ograniczonej gwarancji na opisywane urządzenie

i dostarczone z nim oryginalne akcesoria. Warunki zostaną określone w dniu

zakupu części urządzenia.

NIE należy podejmować prób naprawy urządzenia. Każda taka próba spowo-

duje unieważnienie gwarancji oraz uniemożliwi zapewnienie wydajności

zgodnej ze specyfikacją.

9.6.2 Wsparcie
W razie problemów, których nie można rozwiązać korzystając z informacji po-

danych w niniejszej instrukcji, należy skontaktować się z lokalnym przedsta-

wicielem firmy Circassia lub z obsługą techniczną firmy Circassia.

Dane kontaktowe znajdują się na ostatniej stronie. Przed skontaktowaniem

się należy przygotować następujące informacje:

• Imię i nazwisko, adres i numer telefonu.

• Numer seryjny urządzenia, przepływomierza i czujnika.

• Opis problemu (tak dokładny, jak to możliwe).

• Kody lub listy alarmów.
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10 Pomocne informacje

10.1 Przyciski i opisy

10.1.1 Przyciski sterowania

10.1.2 Przyciski głównego menu  

10.1.3 Przyciski widoku Ustawienia 

10.2 Symbole i opisy

10.2.1 Pasek stanu

OK - zatwierdź zmiany/
sprawdź wyniki

Usuń

Cofnij - zamknij widok bez 
zapisywania zmian

Edycja

Powrót Ustaw konfigurację

Przycisk Kasuj Demo

Pomiń Resetuj przepływomierz

Zmniejsz/krok w dół Data/godzina (możliwość 
resetowania) 

Zwiększ/krok w górę Rozpocznij pomiar otoczenia

Pole wyboru (nieaktywne) Rozpocznij pomiar 10s

Pole wyboru (aktywne) Rozpocznij pomiar 6s

Tryb pomiarów 10 Demo

Tryb pomiarów 6s ID pacjenta

Ustawienia

Konfiguracja Pomiary pacjenta

Głośność Pomiary otoczenia

Dzienniki alarmów Stan przepływomierza

Stan urządzenia Włącz Bluetooth

Data i godzina

Akumulator - w pełni 
naładowany

Przepływomierz - upłynął lub 
wkrótce upłynie termin ważności 
(pulsuje)

Akumulator - poziom 
naładowania ≤87%

Urządzenie - upłynął lub wkrótce 
upłynie termin ważności (pulsuje)

Akumulator - poziom 
naładowania ≤62%

Stan czujnika - z liczbą 
pozostałych pomiarów

Akumulator - poziom 
naładowania ≤37%

Stan czujnika - brak czujnika

Akumulator - poziom 
naładowania ≤12%

Ostrzeżenie - temperatura poza 
zakresem warunków eksploatacji

Włączona komunikacja 
Bluetooth

Ostrzeżenie - wilgotność poza 
zakresem warunków eksploatacji

Urządzenie podłączone 
przez USB

Godzina

Dźwięk - wyciszony
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10.2.2 Wyświetlacz

10.3 Objaśnienie symboli 

Połączone z Microsoft 
Azure (Widoczne tylko na 
pasku zadań NIOX Panel)

Nie połączone z Microsoft Azure 
(Widoczne tylko na pasku zadań 
NIOX Panel)

Pasek postępu analizy

Pasek głośności

Ostrzeżenie ogólne

Kod ekranu - prawidłowy

Kod ekranu - nieprawidłowy

Ekran wyników - Pomiar otoczenia

Chmurka - ciśnienie w prawidłowym zakresie 

Chmurka - cel został osiągnięty

Chmurka - ostrzeżenie - ciśnienie zbyt wysokie lub zbyt niskie

Wytwórca odpowiedzialny

Produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw europejskich

Bezpieczeństwo elektryczne - części klasy B wchodzące w 
bezpośredni kontakt z ciałem pacjenta:

Przepływomierz i filtr pacjenta

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE 
w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnym programem 
recyklingu sprzętu elektronicznego. 

Do produktu ma zastosowanie dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2006/66/WE w sprawie baterii 
i akumulatorów. Akumulator produktu należy utylizować zgodnie 
z lokalnym programem recyklingu akumulatorów.

Sprawdź w instrukcji obsługi

Termin ważności

Ograniczenia temperatury transportu i przechowywania

Produkt jednorazowego użytku

Urządzenie używane do diagnostyki in vitro

Ograniczenia wilgotności względnej transportu i przechowywania

Ograniczenia ciśnienia atmosferycznego transportu i 
przechowywania

Sprzęt zabezpieczony za pomocą PODWÓJNEJ lub 
WZMOCNIONEJ IZOLACJI

Urządzenie zawiera nadajnik częstotliwości radiowej (RF) 
(Bluetooth)

NRTL - Listed

Wydawane z przepisu lekarza

Data produkcji

Wyrób medyczny



Rozdział 11 Dane techniczne

40 000999-09 Instrukcja obsługi NIOX VERO® Polski

11 Dane techniczne

11.1 Wymiary i masa 
Wysokość: 145 mm

Szerokość: 185 mm

Głębokość: 41 mm

Masa urządzenia z czujnikiem: 1 kg

11.2 Dane elektryczne 

11.3 Poziom hałasu 
< 65 dBA, w odległości 1 m

11.4 Wydychany NO - dane dotyczące wydajności
Urządzenie oferuje podaną wydajność dla zakresu temperatur +10-35°C,

zakresu wilgotności względnej 20-80% i zakresu ciśnienia 700-1060 hPa.

Zakres pomiaru:

FeNO: od 5 do 300 ppb

Dolna granica wykrywania: 5 ppb

Określenie poprzez analizę stężenia gazów w okolicach i poniżej granicy wy-

krywania. Wartość 5 ppb była najniższym wykrywalnym poziomem.

11.5 Liniowość 
Współczynnik kwadratowy korelacji r2 ≥ 0,998, nachylenie 0,95-1,05, punkt

przecięcia ±3 ppb. 

11.6 Precyzja 
< 3ppb zmierzonej wartości dla wartości < 30 ppb, < 10% zmierzonej warto-

ści dla wartości ≥30 ppb. Wyrażona jako jedno standardowe odchylenie w

przypadku pomiarów powtarzanych na tym samym urządzeniu, przy użyciu

wzorca porównawczego tlenku azotu o zatwierdzonym stężeniu gazu. 

11.7 Dokładność 
±5 ppb zmierzonej wartości < 50 ppb lub 10% zmierzonej wartości dla war-

tości ≥50 ppb. Wyrażona jako górna granica ufności 95%, na podstawie

średniej bezwzględnej różnic przy zatwierdzonym stężeniu gazu tlenku 

azotu.

11.8 Porównanie metod 
< 10 ppb dla wartości ≤ 50 ppb, < 20% dla wartości > 50 ppb. Wyrażone jako

różnica między wartością FeNO urządzenia NIOX MINO® i odpowiednią

wartością FeNO zmierzoną za pomocą urządzenia NIOX VERO® firmy 

Circassia. 

Klasyfikacja 
bezpieczeństwa 
elektrycznego:

Urządzenie spełnia wymagania norm IEC 
60601-1 i 61010-1. ELEKTRYCZNE 
URZĄDZENIE MEDYCZNE klasy II przy 
zasilaniu zewnętrznym oraz 
ELEKTRYCZNE URZĄDZENIE 
MEDYCZNE ZASILANE WEWNĘTRZNIE 
przy zasilaniu przez akumulator.

Napięcie sieciowe: 100-240 V ~47-63 Hz

Napięcie wtórne 
(zasilacz zewnętrzny): 

5 V 

Pobór mocy: < 15 VA
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11.9 Parametry wdechu 
Wdech do granic pojemności płuc (TLC) przed rozpoczęciem wydechu.

Wdech w urządzeniu jest wyzwalany przez ciśnienie -3 cm H20. 

11.10 Parametry wydechu
Czas wydechu: Tryb preferowany: 10s 

Tryb pediatryczny: 6s 

Wszystkie wydechy należy wykonać przy ciśnieniu wydechu 10-20 cm H2O,

aby utrzymać stały przepływ 50 ±5 ml/s. Urządzenie przerywa pomiar przy ci-

śnieniu poza podanym zakresem. Alarm ostrzegawczy włącza się przy 10-12

i 18-20 cm H2O.

11.11 Zasadnicze funkcje
Zasadnicze funkcje urządzenia NIOX VERO obejmują

1. Pomiar stężenia NO w wydychanym powietrzu

2. Kontrolę wydychanego powietrza w zakresie leczenia astmy zgodnie z

ATS/ERS

Urządzenie NIOX VERO posiada funkcję samodiagnostyki służącą do moni-

torowania bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych. Urzą-

dzenie nie wymaga regularnego testowania, aby zachować zasadniczą

funkcjonalność i zapewniać podstawowe bezpieczeństwo.

11.12 Pojemność pamięci
Maksymalnie 15 000 pomiarów, w zależności od wielkości plików pomiarów. 

11.13 Filtr pacjenta
Filtr pacjenta NIOX VERO jest przeznaczony do jednorazowego użytku

i należy go wymieniać dla każdego pacjenta. Wykorzystanie tego samego fil-

tra dla kolejnego pacjenta może zwiększyć ryzyko zanieczyszczenia

lub zakażenia krzyżowego. Pojedynczy filtr pacjenta można wykorzystać po-

nownie dla tego samego pacjenta przy kolejnych próbach w ramach jednej

sesji.

Filtr bakteryjno-wirusowy opatrzony znakiem CE zgodnie z dyrektywą w spra-

wie wyrobów medycznych klasy I.

11.14 Bluetooth
Urządzenie NIOX VERO® posiada odbiornik/nadajnik Bluetooth klasy 2 o na-

stępujących parametrach:

• pasmo częstotliwości 2402~2480 MHz.

• metoda modulacji

• filtr Gaussa BT = 0,5 FSK = 2 o indeksie modulacji: 0,28~0,35 
(prędkość podstawowa 1 Mbps) 

• π/4-DQPSK (EDR 2 Mbps)

• 8-DPSK (EDR 3 Mbps)

• ERP

• Klasa zasilania 2

11.14.1 Dyrektywa R&TTE 
Niniejszym firma Circassia AB oświadcza, że opisywane urządzenie 

NIOX VERO jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi właściwy-

mi postanowieniami dyrektywy 1999/5/WE.

11.15 Wydajność akumulatora
Do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie zasilacza lub kabla USB

dostarczonego przez firmę Circassia. 

Wydajność: Ok. 30 pomiarów dziennie lub 36 godzin czuwania w temperatu-

rze 25°C.

Trwałość: Co najmniej jeden rok przy normalnym użytkowaniu.
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Czas ładowania: <8 godzin w normalnych warunkach.

Zmniejszona wydajność i/lub jeśli w ciągu 8 godzin nie uda się maksymalnie

naładować akumulatora oznaczają, że akumulator należy wymienić. 

Akumulator: typ nr BJ-G510039AA, artykuł nr 12-1150.

Uwaga! Aby naładować akumulator za pomocą kabla USB, urządzenie musi 

być wyłączone.

11.15.1 Instrukcje transportu i przechowywania 
PRZESTROGA! Urządzenie NIOX VERO® zawsze należy transportować

i przechowywać w zamkniętej torbie lub kartonie.

1. Należy sprawdzić, czy urządzenie jest wyłączone i odłączone 

od zasilania.

2. Wyjąć filtr pacjenta i założyć zatyczkę na przepływomierz. 

3. Umieścić urządzenie i akcesoria w torbie, po czym zamknąć torbę.

4. Sprawdzić, czy warunki przechowywania są odpowiednie — patrz 

zalecenia dotyczące urządzenia NIOX VERO® z czujnikiem.

11.15.2 Transport i przechowywanie w nieotwartym oryginal-
nym opakowaniu

W razie transportu urządzenia do innej lokalizacji o innych warunkach oto-

czenia może być wymagany dłuższy okres stabilizacji, zanim można będzie

wykonywać pomiary.

11.15.3 Transport i przechowywanie po otwarciu opakowania

Temperatura Wilgotność 
względna
(bez kondensacji)

Ciśnienie 
atmosferyczne

Urządzenie 
NIOX VERO 

10-35 °C 10-80% 500-1070 hPa

Czujnik 
NIOX VERO 

5-35 °C 10-99% 700-1070 hPa

Temperatura Wilgotność 
względna
(bez kondensacji)

Ciśnienie 
atmosferyczn
e

Urządzenie 
NIOX VERO 

10-35 °C 20-80% 700-1060 hPa

Czujnik 
NIOX VERO 

10-35 °C 20-80% 700-1060 hPa
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12 Części i akcesoria urządzenia 
NIOX VERO®

ZACHOWAJ OSTROŻNOŚĆ! Wybierając akcesoria dla urządzenia

NIOX VERO® należy pamiętać, że akcesoria niezalecane przez firmę 

Circassia AB mogą spowodować spadek wydajności, uszkodzenie produktu

NIOX VERO®, pożar, porażenie prądem elektrycznym, obrażenia ciała lub

uszkodzenie mienia. Gwarancja produktu nie obejmuje wad ani szkód będą-

cych wynikiem użycia niezatwierdzonych akcesoriów. Firma Circassia nie po-

nosi odpowiedzialności za problemy dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, ani

za inne problemy spowodowane przez użycie niezatwierdzonych przez nią

akcesoriów.

12.1 Części zawarte w opakowaniu urządzenia 
NIOX VERO® (artykuł nr 12-1100)

Urządzenie NIOX VERO® (12-1000)

Przepływomierz NIOX VERO® (12-1010)

Zatyczka NIOX VERO® (12-1009)

Zasilacz NIOX VERO® (12-1120)

Przewód zasilający NIOX VERO® (12-1130)

Kabel USB NIOX VERO® (12-1002)

Akumulator NIOX VERO® (typ nr BJ-G510039AA, artykuł nr 12-1150)

Podpórka NIOX VERO® (12-1001)

Instrukcja obsługi NIOX VERO® (000999)

Pamięć USB NIOX® Panel (12-1003)

12.2 Akcesoria
Zestaw testowy 100 NIOX VERO® (12-1810) 

Zawiera: 1 czujnik* do 100 testów i 100 filtrów NIOX VERO®

Zestaw testowy 300 NIOX VERO® (12-1830) 

Zawiera: 1 czujnik* do 300 testów i 300 filtrów NIOX VERO®

Zestaw testowy 500 NIOX VERO® (12-1850) 

Zawiera: 1 czujnik* do 500 testów i 500 filtrów NIOX VERO®

Zestaw testowy 1 000 NIOX VERO® (12-1900) 

Zawiera: 1 czujnik* do 1 000 testów i 1 000 filtrów NIOX VERO®

* Czujnik NIOX VERO® 

Wstępnie skalibrowany jednorazowy czujnik na 100, 300, 500 lub 1 000 po-

miarów. 

Okres eksploatacji: maksymalnie 12 miesięcy po zainstalowaniu w urządze-

niu NIOX VERO® lub zgodnie z terminem ważności podanym na czujniku, w

zależności od tego, co nastąpi pierwsze.

NIOX® Apps (12-1004)

Zestaw donosowy NIOX VERO (dla dzieci: 12-1065, dla dorosłych: 12-1045)
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13 Nadzór nad bezpieczeństwem wyrobu 
medycznego

Firma Circassia, jako producent urządzeń medycznych, musi posiadać od-

powiedni system zgłaszania organom ds. zdrowia jakichkolwiek incydentów

dotyczących jej wyrobów medycznych.

Zadaniem systemu nadzoru jest zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa pa-

cjentów, użytkowników i innych osób używających wyrobów medycznych

poprzez zmniejszenie prawdopodobieństwa ponownego wystąpienia dane-

go incydentu. Osiąga się to poprzez natychmiastowe zgłaszanie incyden-

tów, aby umożliwić podjęcie działań naprawczych i zapobiegawczych. 

Za incydent uważa się: a) wadliwe działanie, defekt, pogorszenie właściwo-

ści lub działania wyrobu, jak również nieprawidłowość w jego oznakowaniu

lub instrukcji używania, które mogą lub mogły doprowadzić do śmierci lub

poważnego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub użytkownika wyrobu, a

w przypadku wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro lub wyposażenia

wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro – pośrednio także innej osoby,

lub 

b) techniczną lub medyczną przyczynę związaną z właściwościami lub dzia-

łaniem wyrobu, która może lub mogła doprowadzić do śmierci lub poważne-

go pogorszenia stanu zdrowia pacjenta lub użytkownika, a w przypadku

wyrobu medycznego do diagnostyki in vitro lub wyposażenia wyrobu me-

dycznego do diagnostyki in vitro – pośrednio także innej osoby, i prowadzą-

cą z tego powodu do podjęcia przez wytwórcę zewnętrznych działań

korygujących dotyczących bezpieczeństwa;

Wytwórcy wyrobów medycznych są zobowiązani zgłaszać incydenty do kra-

jowych organów ds. zdrowia w ciągu 10 lub 15 dni, w zależności od powagi

danego incydentu.

Każdy użytkownik produktów firmy Circassia, któremu przydarzy się jakikol-

wiek incydent związany z produktem, musi niezwłocznie zgłosić to firmie Cir-

cassia oraz odpowiedniemu organowi w państwie członkowskim, w którym

doszło do incydentu.

Zgłoszenia można dokonać pocztą e-mail, faksem lub telefonicznie. Zgło-

szenie powinno zawierać następujące informacje:

• Kiedy i gdzie doszło do incydentu?

• Jakiego produktu/akcesoriów dotyczy?

• Czy incydent miał związek z instrukcją obsługi produktu?

• Czy ryzyko było możliwe do przewidzenia i czy było klinicznie 

dopuszczalne z punktu widzenia potencjalnych korzyści pacjenta?

• Czy rezultat negatywnie wpłynął na poprzedni stan pacjenta?

• Dane kontaktowe osoby zgłaszającej (imię i nazwisko, adres, telefon).

• Opis incydentu medycznego i jego skutków.

• Numer serii i datę ważności.

Zgłoszenie należy przekazać lokalnemu przedstawicielowi firmy Circassia

i odpowiedniemu organowi w państwie członkowskim, w którym doszło

do incydentu.





Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. 

Aktualizacje będą publikowane na bieżąco przez firmę Circassia AB. 

W oparciu o posiadaną własność intelektualną, firma Circassia projektuje i wprowadza na rynek 

produkty do monitorowania tlenku azotu (NO) jako znacznik zapalenia, 

aby poprawić leczenie i pielęgnację pacjentów z chorobą zapalną dróg oddechowych.

Patenty: 

Urządzenia NIOX firmy Circassia są chronione przez szereg patentów w Stanach Zjednoczonych, Europie i wielu innych krajach.

Firma Circassia AB posiada certyfikat ISO 13485

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

Telefon: +46 18 32 88 37, Faks: +46 18 32 88 38, E-mail: nioxtechsupport@circassia.com

www.niox.com

Copyright 2020 Circassia AB, Uppsala, Szwecja. 

Circassia jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Circassia Limited,

NIOX, NIOX MINO, NIOX VERO są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Circassia AB.
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