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Unutmayın
Aşağıdaki belirtilen şartlara uymak önemlidir:

• Ortam sıcaklığı: +10°C ila +35°C 

• Nem: %20 ila %80 RH (yoğuşmasız)

• Cep telefonları, telsiz telefonlar ve gaz yayan cihazlar cihazı etkileyebilir 

ve bu nedenle cihazdan uzak tutulmalıdır. Girişim ölçüm 

gerçekleştirmeyi imkansız kılabilir.

• Ekshale edilen nefes cihazın içinde yoğunlaşabilen su buharı içerir. 

Kısa sürede aşırı kullanıldığında, NIOX VERO® içindeki suyun 

yoğunlaşması riski vardır.

Normalde sürekli kullanım sırasında NIOX VERO® ile maksimum 10 

ekshalasyon / saat yapılabilir. Bununla birlikte, eğer cihaz bir sonraki 

ekshalasyon seansından önce en az 30 dakika duraklatılırsa, bir saatte 

20 ekshalasyon yapmak mümkündür.

• Cihaz veya Sensörün üzerine su veya diğer sıvıların dökülmesini 

önleyin.

• NIOX VERO® nun taşınması ve saklanması için her zaman kapalı bir 

kutu veya çanta (NIOX VERO® çantası önerilir) kullanın.

• Yeni bir sensör takıldıktan sonra, bu cihaz ile ölçüm yapmadan önce açık 

olarak üç saat beklemeniz tavsiye edilir.

• NIOX VERO® Cihazı için çalışma ömrü: Maksimum 5 yıl kullanımda veya 

15.000 ölçüm veya cihazda belirtilen son kullanma tarihi (hangisi önce 

gelirse). Kullanımda 5 yıl, cihaz kullanılarak alınan ilk NO ölçümünden 

başlayarak tanımlanmalıdır.

• NIOX VERO® Sensörü için kullanım ömrü: Paketi açıldıktan ve 

NIOX VERO®'ya yerleştirildikten sonra maksimum 12 ay veya Sensör 

üzerinde belirtilen son kullanma tarihine kadar, hangisi önce 

gerçekleşirse.

UYARI!

NIOX VERO® cihazına yakın alkol içeren maddelerin kullanımı yanlış 

ölçüm sonuçlarına neden olabilir.

Cihazı temizlemeyin veya alkol veya herhangi bir sprey veya alkol 

içeren bezle KULLANMAYIN.

NIOX VERO® cihazının üzerinde veya yakınında alkol içeren maddeler

kullanmayın. Bu, tesisi temizlemek için kullanılan temizlik maddelerini

veya bölgedeki diğer ekipmanları ve ayrıca hastalarda kullanılan alkollü

mendilleri veya spreyleri içerir.

DİKKAT!: NIOX VERO® yu organik sıvılar veya dezenfektanlar gibi uçucu

maddelerin kullanıldığı alanların yakınında kullanmayın. Özellikle aerosoller

ve dezenfeksiyon banyolarına; açık kap veya ultrasonik banyolara dikkat

edilmelidir.
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1 Önemli Bilgi

1.1 NIOX VERO® Havayolu Enflamasyon Monitörünü 
kullanmadan önce

NIOX VERO® sadece eğitimli sağlık hizmetleri profesyonelleri tarafından bu

kılavuzda belirtildiği şekilde çalıştırılabilir. “Eğitimli” durumu sadece bu 

kılavuzun dikkatle okunması sonrasında elde edilir. Tüm kullanım talimatlarını

okuyun ve güvenlik bilgilerini tam olarak anladığınızdan emin olun.

1.2 Bu kılavuz hakkında
NIOX VERO® Kullanım Kılavuzu - Türkçe 001207, sürüm 01, Mayıs 2020, 

yazılım sürümü 1D2x-xxxx and 1E2x-xxxx olan cihazlar içindir. Cihaz'da yüklü

yazılım sürüm numarasını görüntüleme talimatları için, bkz sayfa 17. 

Bu belgede belirtilen bilgilerde değişiklik yapılabilir. Değişiklikler meydana

geldikçe Circassia tarafından sağlanacaktır.

Kullanım Kılavuzu NIOX VERO®'nun çalışmasına ilişkin yönergeler sağlar.

Ekran görüntüleri ve resimlerle adım adım numaralandırılmış yönergeler 

içerir. Adımlar içindeki seçenekler madde işaretleri ile gösterilir.

1.3 Uyumluluk
NIOX VERO® İn Vitro Tanı Cihazları Direktifi 98/79/EC'ye göre CE işaretlidir. 

NIOX VERO® RoHS uyumludur.

NIOX® Paneli, In Vitro Tanı Cihazları Direktifi 98/79 / EC'ye göre CE 

işaretlidir.

1.4 Sorumlu üretici ve iletişim bilgileri 
Posta adresi:

Circassia AB

P.O. Box 3006

SE-750 03 Uppsala, Sweden

Ziyaret adresi:

Hansellisgatan 13

SE-754 50 Uppsala

www.circassia.com 

www.niox.com

1.5 Uyarılar
• NIOX VERO® cihazının üzerinde veya yakınında alkol içeren 

maddeler kullanmayın. Bu, tesisi temizlemek için kullanılan temizlik 

maddelerini veya bölgedeki diğer ekipmanları ve hastalar üzerinde 

kullanılan alkollü mendilleri veya spreyleri içerir.

• NIOX VERO® sadece sağlık profesyonelleri tarafından çalıştırılmalıdır. 

• NIOX VERO® yu bu kılavuzda belirtildiği şekilde çalıştırın. Ekipman bu 

kılavuza uygun bir şekilde kullanılmadıysa Circassia hasarlı ekipman 

veya hatalı sonuçlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Sembol Açıklama

UYARI Dikkate alınmadığı takdirde, bedensel zarar veya 
yaralanmaya neden olabilecek potansiyel tehlikeli bir 
durumu belirtir.

DİKKAT Dikkate alınmadığı takdirde, veri kaybı veya işletme 
hasarına neden olabilecek, bir ürün veya sisteme zarar 
verebilecek potansiyel tehlikeli bir durumu belirtir.

Not Okuyucuyu ürünün doğru kullanımı, kullanıcıdan 
beklentiler, hata durumları, ve bunlarla ilgili işlemler 
hakkındaki önemli bilgiler için uyarır.
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• NIOX VERO® ürününüz için aksesuar seçerken Circassia tarafından 

tavsiye edilmeyen aksesuarların performans kaybına, NIOX VERO® 

nuzun hasarına, yangın, elektrik çarpması, yaralanma veya diğer maddi 

hasara neden olabileceğini unutmayın. Ürün garantisi, onaylanmamış 

aksesuarlar ile kullanımdan kaynaklanan ürün arızalanması veya 

hasarları kapsamaz. Circassia, Circassia tarafından onaylanmayan 

aksesuarların kullanımından kaynaklanan sağlık ve güvenlik sorunları 

veya diğer sorunlar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

• NIOX VERO® nun diğer cihazlara yapışık ya da bitişik kullanılmaması 

gerekir. 

• Sadece beraberinde verilen güç kaynağını kullanın. Elektrik prizinden 

NIOX VERO® yu çıkarırken fişten çekin.

• Yalnızca Circassia tarafından sağlanan solunum kolunu kullanın.

• NIOX VERO® cihazı, kolu veya Sensörünün değiştirilmesine müsaade 

edilmez.

• Cihazı düşürmeyin veya güçlü darbeye maruz bırakmayın.

• Hasarlı NIOX VERO® cihazı veya hasarlı bileşenlerini kullanmayın.

• Cihazı ve Sensörü sudan uzak tutun. Cihazın veya Sensörün üzerine 

herhangi bir sıvı dökülmediğinden veya damlamadığından emin olun.

• Cihazı veya Sensörü ısıtmayın veya ateşe atmayın. sayfa 31'deki "Cihaz 

ve aksesuarlarının imhası" bölümüne bakın.

• NIOX VERO® ve solunum kolundaki NO yıkayıcı potasyum permanganat 

içerir. Kullanılmış veya süresi dolmuş cihaz ve solunum kolları yerel atık 

yönetmeliklerine uygun olarak tehlikeli madde gibi bertaraf edilmelidir.

• Solunum kolu son kullanma tarihinden sonra kullanılmamalıdır.

• Hasta filtreleri hemen açıldıktan sonra kullanılmalıdır.

• NIOX VERO® Sensörü yutulduğunda zararlı olabilecek kimyasallar içerir.

• Sensör kılıfını açarken dikkatli olun. Açıklığın içinde keskin kenarlar 

olabilir.

• Beyaz Sensör membranına dokunmayın veya temizlemeyin.

• Yeni bir sensör takıldıktan sonra, cihaz ile ölçüm yapmadan önce açık 

olarak üç saat beklemeniz tavsiye edilir.

• Doğru ölçüm modunu kullandığınızdan emin olun, aksi takdirde hatalı 

FeNO sonuçları elde edilebilir.

• Hasta filtreleri yalnızca tek kullanımlık olarak etiketlenmiştir. Her hasta 

için her zaman yeni bir hasta filtresi kullanın. Hastalar arasında yeniden 

kullanım, çapraz kontaminasyon veya çapraz enfeksiyon riskini 

artırabilir.

• NIOX VERO® yu organik sıvılar veya dezenfektanlar gibi uçucu 

maddelerin kullanıldığı alanların yakınında kullanmayın. Özellikle 

aerosoller ve dezenfeksiyon banyolarına; açık kap veya ultrasonik 

banyolara dikkat edilmelidir. Yanıcı anestezik, buhar veya sıvı varlığında 

cihazı kullanmayın.

1.6 Kullanım amacı 
NIOX VERO®, insan nefesindeki Nitrik Oksit'i (Kesirli ekshalasyon Nitrik 

Oksit, FeNO) ve burun boşluğundan emilen havada Nazal Nitrik Oksit (nNO)

ölçer.

FeNO

Astım gibi bazı hava yolu inflamatuar süreçlerinde FeNO artar ve anti-enfla-

matuar tedaviye yanıt olarak azalır. NIOX VERO ile FeNO ölçümleri kantita-

tif, invazif olmayan, basit ve güvenlidir ve bu durumdaki hastaların düzenli

olarak değerlendirilmesi ve izlenmesinin bir parçası olarak kullanılmalıdır.

NIOX VERO, FeNO ölçümleri için 4 yaş ve üstü hastalar için uygundur.

Ölçüm hasta işbirliğini gerektirdiğinden, 7 yaşın altındaki bazı çocuklar ek

koçluk ve cesaret gerektirebilir. NIOX VERO, NIOX VERO Kullanıcı 

Kılavuzunda belirtildiği şekilde kullanılmalıdır.
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• DİKKAT! FeNO ölçümü için NIOX VERO, 10 saniye ve 6 saniye olmak 

üzere iki farklı ekshalasyon süresi ile çalıştırılabilir. 10 saniyelik test tercih 

edilen moddur. 10 saniyelik testi yapamayan çocuklar için 6 saniyelik test 

bir alternatiftir. 6 saniyelik test, 10 yaşın üzerindeki hastalarda dikkatli 

kullanılmalıdır. Yetişkin hastalarda kullanılmamalıdır. 6s ekshalasyon 

modunun yanlış kullanımı yanlış klinik kararlara yol açabilecek şekilde 

yanlış düşük FeNO değerlerine neden olabilir.

nNO

Primer Silyer Diskinezi (PCD) olan hastalarda Nazal Nitrik Oksitin azaldığı

gösterilmiştir ve nNO ölçümü ERS kılavuzlarına göre PCD vakalarının tanım-

lanmasına yardımcı olabilir1.

NIOX VERO Nazal Ölçüm Modu ile nNO ölçümü, NIOX VERO Nazal Ölçüm

Modu Kullanıcı Kılavuzuna göre ölçüldüğünde 5 yaş ve üzeri hastalarda 

invazif olmayan, basit, güvenli ve tekrarlanabilir. nNO ile taramayı takiben

şüpheli PCD vakaları, PCD tanı ve yönetimi için yayınlanmış önerilere göre

doğrulanmalıdır.

1. Lucas JS, Barbato A, Collins SA ve diğ. Avrupa Solunum Derneği kılavuzları tprimer

siliyer diskinezi tanısı. Eur Respir J 2017; 49: 1601090.

Nazal Nitrik Oksit ölçüm modelinin çalıştırılmasına ilişkin talimatlar için de,

NIOX VERO Nazal Kullanım Kılavuzuna bakın.

2 Ürün açıklaması

2.1 NIOX VERO® aksesuarları ve parçaları

(A) Solunum kolu ve kol kapağı, (B) Sensör (ayrı olarak verilir), (C) Cihaz

(Stand dahil), (D) Şarj edilebilir pil, (E) NIOX® Panel USB Bellek çubuğu, 

(F) USB kablosu, (G) Güç adaptörü ve güç kablosu, 

(H) Hasta filtresi (ayrı olarak verilir)

Not: Yalnızca Circassia tarafından sağlanan aksesuarlar ve parçalar 

kullanılabilir.
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2.2 Cihaz

(H) AÇMA/KAPAMA düğmesi, (I) Güç adaptörü girişi, (J) USB girişi

(K) Pil LED'i - pil şarj edilirken yanar, (L) Bekleme LED'i - Bekleme/Uyku mo-

dunda yanıp söner, (M) Dokunmatik panel Ekran

(N) Solunum kolu tutucu, (O) Solunum kolu girişi
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3 Kurulum ve ayar 
Paketi dikkatle açın. Kurulumdan önce, paketin tüm parçaları içerdiğini kontrol

edin (bkz sayfa 5). Sensör ve pilin kurulumu için bölmenin kapağını açarken

bir tornavida gerekir. Ekrandan plastik filmi çıkarın.

1. Cihazı dikkatle düz ve temiz bir zemine ekranı aşağı bakacak şekilde 

yerleştirin ardından bölme kapağını sökün ve çıkarın. Açarken daha iyi 

kavranması için kapağın yan tarafında bir daralma mevcuttur.

2. Sensör kutusunu açın.

UYARI! Sensör kutusunu dikkatle açın. Açıklığın içinde keskin kenarlar 
olabilir.

3. Sensör paketini açın.

UYARI! Beyaz Sensör membranına dokunmayın veya temizlemeyin.

DİKKAT! Sensör sadece kendi orijinal açılmamış ambalajında saklanmalı 

veya bir NIOX VERO® cihazına monte edilmelidir.

4. Sensörü yerleştirin ve kilitlenene kadar kilidi saat yönünde çevirin.
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5. Pil paketini açın.

Not: Sadece Circassia tarafından sağlanan doğru şarj edilebilir pilleri 

kullanın. (Tip No BJ-G510039AA, Parça No 12-1150)

6. Şarj edilebilir pili takın ve kapağı yerine takın. Tornavida kullanarak 
vidayı sıkın.

7. Solunum kolu tüpünü alın ve üçgen görünmeyene kadar yavaş yavaş 
nefes kolu bağlantı noktasına tüpün ucunu itin. 
Solunum kolu ve hasta filtresi Tip B uygulamalı parçalardır.

Not: Yalnızca Circassia tarafından sağlanan solunum kolunu takın.

Parça No. 12-1010

Not: Kol tüpünü eğmemeye dikkat edin.

Not: Doğru monte edildiğinde üçgen görünmemelidir.

8. Güç adaptörünü cihaza ve elektrik prizine takın. Cihazın kurulumu 
sırasında, ya kolay erişilebilir bir güç şalteri bulunan priz kullanın, veya 
ekipmanın yakınında kolayca erişilebilir bir prize AC kablosunun fişini 
takın. Ünitenin çalışması esnasında bir arıza meydana gelirse, güç 
kaynağını kesmek için güç düğmesini kullanın veya AC kablosunun fişini 
çıkarın.



Bölüm 3 Kurulum ve ayar

001207-01 NIOX VERO® Türkçe Kullanım Kılavuzu, Rev. 01, Mayıs 2020

(İlgi, English User Manual 000191, Rev. 14, May 2020) 9

Not: Sadece cihaz ile birlikte Circassia tarafından verilen güç adaptörünü 

kullanın. Parça No. 12-1120. 

9. Cihazı stand dışarı katlanmış şekilde yerleştirin.

10. ON/OFF düğmesini ON konumuna kaydırarak cihazı başlatın ve cihazın 
başlamasına ve dahili kontrol ve ölçüm işlemlerini gerçekleştirmesine 
müsaade edin.

DİKKAT! Yeni bir sensör takıldıktan sonra, cihaz ile ölçüm yapmadan önce 
açık olarak üç saat beklemeniz tavsiye edilir. 

11. Dahili kontrol tamamlandığında, ana menü belirir.

12. Ana ekranda Ayarlar düğmesini seçin. 

13. Saat ve tarih'i seçin. 
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Bu saat ve tarih ayarı görünümünü açar.

14. 12 saat ABD ve 24 saat ISO zaman ve tarih 
formatları arasında seçim yapın. 

15. Saat düğmesine basarak saati ayarlayın. Rengi 
mavi olur. Artırma veya azaltma düğmelerine 
basarak geçerli saat değerini ayarlayın. Bu işlemi 
dakika, yıl, ay ve gün için tekrarlayın.

16. Değişiklikleri kabul etmek ve ana menüye dönmek için OK  seçin.

Geri Al düğmesi değişiklikleri kaydetmeden görünümü kapatır.

17. Ana ekranda Ayarlar düğmesini seçin. 

18. Solunum kolu düğmesini seçin. Bu solunum kolu görünümünü 
açar.

19. Solunum kolu sıfırlama düğmesini seçin. Solunum kolu bilgisi 
görünümü solunum kolunun yerleştirilmesini onaylamak için 
açılır. 

20. Yeni bir solunum kolunun yerleştirilmesini onaylamak için OK 
düğmesini seçin Bu, kalan ölçüm sayısını 1000'e ve son 
kullanma tarihini geçerli tarihten itibaren bir yıl olarak ayarlar. 
Geri düğmesi değişikliği kaydetmeden Ayarlar görünümüne 
döner.

4 Kullanıcı arayüzü

4.1 Ana ve ayarlar görünümü
Bu bölüm, ana görünümü, ayarlar görünümünü, menüler ve sembolleri 

açıklar. Düğmeler ve semboller ayrıca sayfa 34'te açıklanmıştır. 

4.2 Ana görünüm

(A) Durum çubuğu, (B) Eğitici tanıtım, (C) Hasta kimliği, (D) Ana menü, (E) 
Ölçüm başlatma düğmesi
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4.2.1 Ana menü

(a) Ölçüm modu 10s/6s (sadece 6s bir seçenek olduğunda gösterilir, ayrıntılı 
bilgi için bkz:“6s ölçüm modunu etkinleştir/devre dışı bırak” sayfa 18, (b) 
Demo, (c) Hasta kimliği girişi, (d) Ayarlar

4.2.2 Durum çubuğu

(e) Pil durumu, (f) Bluetooth etkin (Bu pozisyonda bunun yerine bir USB 
bağlantısı gösterilebilir ), (g) Solunum kolunun süresi dolmuş veya süresi 
dolmak üzere - yanıp sönen sembol, (h) Cihazın süresi dolmuş veya dolmak 
üzere - yanıp sönen sembol, (i) Ses devre dışı, (j) Sensör durumu ve kalan 
ölçüm sayısı, (k) Sıcaklık spesifikasyon dışında, (l) Nem spesifikasyon 
dışında, (m) Saat

4.3 Ayarlar görünümü

(A) Mod yapılandırma - bkz sayfa 17, (B) Ses ayarları -, bkz sayfa 16, 
(C) Uyarı günlüğü - bkz sayfa 17, (D) Cihaz ve Sensör bilgisi - bkz sayfa 17, 
(E) Saat ve tarih ayarları - bkz sayfa 16, (F) Ölçüm günlüğü - bkz sayfa 17, 
(G) Ortam ölçümleri - bkz sayfa 15, (H) Solunum kolu durumu ve ayarları - 
bkz sayfa 29, (I) Ana görünüme dönüş
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5 NIOX VERO® kullanımı

5.1 Cihazı güç tasarrufu modundan başlatmak
Eğer NIOX VERO® bekleme veya uyku modundaysa etkinleştirmek için 

basitçe ekrana dokunun. 

5.2 Hastanın kimliğini (isteğe bağlı) keydetmek
Not: Hasta Kimliği kullanılıyorsa, aynı hasta bile olsa her ölçümden önce 

girilmesi gerekir. Özgün hasta tanımlayıcıları kullanırken Hasta 

bilgileri mahremiyet ile ilgili Yerel Düzenlemeler dikkate alınmalıdır.

1. Ana menüden Hasta Kimliğini Kaydet düğmesini seçin.  

2. 12 karaktere (alfa veya sayısal) kadar girin.

3. Alfabe içeren bir klavyeyi etkinleştirmek için ABC-düğmesini seçin. 
123-düğmesi görünümü tekrar sayısal klavyeye geri döndürür.

4. Kaydı onaylamak için OK düğmesini seçin. 

Silmek için Sil düğmesini seçin.  

Kaydı geri almak için Geri Al düğmesini seçin. 

5.3 FeNO'yu ölçün
NIOX VERO® ile ölçüm yapmadan önce uygun hazırlık yapıldığını 

doğrulayın. Her kullanımdan önce temel önleyici inceleme tavsiye edilir 

(bkz sayfa 29). 

UYARI! Her hasta için her zaman yeni bir hasta filtresi kullanın. Hastalar 

arasında yeniden kullanım, çapraz kontaminasyon veya çapraz enfeksiyon

riskini artırabilir. Bir hastada aynı filtre, birden fazla deneme için tekrar 

kullanılabilir.

5.3.1 Ölçüm için hazırlık
1. Yuvasından solunum kolunu kaldırın ve kol kapağını çıkarın.

2. Yeni bir hasta filtresi takın hasta filtresini solunum koluna takın. Hasta 
filtresini yerine oturana kadar çevirdiğinizden emin olun.

Not: Hasta filtresinin ambalajını 

açmak için keskin nesneler 

KULLANMAYIN. Filtre 

membranına dokunmayın.

Not: Hasta filtreleri hemen 

açıldıktan sonra 

kullanılmalıdır.

Not: Filtre solunum koluna doğru 

bağlanmadıysa sızıntı riski 

vardır ve bu yanlış ölçüm değerlerine neden olabilir.
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Not: Ölçüm sırasında cihazı KAPAMAYIN.

3. Hastaya solunum kolunu verin ve hastayı nefes örneği sağlamak için bir 
sonraki bölümde anlatıldığı şekilde yönlendirin.

5.3.2 Ölçüm
1. Nefesinizi tamamen vererek akciğerlerinizi boşaltın.

2. Dudaklarınızı hava kaçağı meydana gelmeyecek şekilde hasta 
filtresindeki ağızlık etrafına kapatın.

3. Toplam akciğer kapasitesi kadar hasta filtresi aracılığıyla derin bir nefes 
çekin Inhalasyon sırasında, ekrandaki bulut yukarı hareket eder.

Not: İşlem koldan hava solunarak veya ölçüm başlatma düğmesine 

basarak aktive edilir.

4. Bulutu ekranda belirtilen sınırlar dahilinde (beyaz çizgiler) tutarak filtre 

içinden yavaşça nefes verin.

5. Cihaz ekranı ve ses sinyalleri doğru soluma basıncı için kullanıcıya 
rehberlik eder.
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Sürekli bir ses basınç ile orantılı bir frekans ile doğru basıncı gösterir.

Yüksek frekanslı fasılalı ses - çok güçlü basınç

Düşük frekanslı fasılalı ses - çok zayıf basınç

Ekshalasyon:

Doğru basınç Basınç çok yüksek Basınç çok düşük  

6. Bulut bayrağı geçene kadar nefes verin.

7. Cihaz örneği analiz eder ve yaklaşık bir dakika içinde bir sonuç üretir. 

Not: Analiz işlemi sırasında hasta filtresi aracılığıyla nefes alıp vermeyin.

8. Ardından sonuç görüntülenir: (A) Hasta kimliği - eğer varsa, (B) ppb 

(milyarda kısım) cinsinden FeNO değeri, (C) Ölçüm modu 10s / 6s, (D) 

Ölçüm sıra numarası, (E) OK - ana görünümüne döner.

5.3.3 6s NO ölçümü gerçekleştirin 
DİKKAT!

• NIOX VERO iki farklı nefes verme süresi, 10 saniye ve 6 saniye, ile 

çalıştırılabilir. 10 saniye testi tercih edilen moddur. 10 saniye testini 

gerçekleştirmesi mümkün olmayan çocuklar için, 6 saniye testi bir 

alternatiftir.

• 6 saniye testi 10 yaş üzerindeki hastalarda dikkatle kullanılmalıdır. 

Yetişkin hastalarda kullanılmamalıdır. 6s soluma modunun yanlış 

kullanımı, hatalı olarak düşük FeNO değerlerine neden olabilir bu da 

yanlış klinik kararlara yol açabilir.

6s ölçüm modu, varsayılan olarak etkin değildir, bakınız “6s ölçüm modunu

etkinleştir/devre dışı bırak” sayfa 18.

1. Ana menüde 10s düğmesini (yeşil adam sembolü) seçerek 6s 

Ölçüm moduna geçin.

2. Düğme 6 s ölçüm moduna dönüşür (turuncu, küçük bir çocuk 

sembolü).
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3. 6s ölçüm modu turuncu bir başlatma düğmesi ile 

gösterilmektedir.

4. Ölçümü “5.3.2 Ölçüm” bölümünde belirtildiği gibi yapın.

5. Sonucu bekleyin 

6. Sonuç ekranı 6s ölçüm simgesini görüntüler.

Not: Cihaz her zaman 6s ölçümden sonra varsayılan 10s moduna 

dönecektir.

5.4 Demonstrasyon modu
Profesyonellere, hastalara yol gösterirken yardımcı olmak için, cihaz ölçüm

prosedürünün farklı aşamalarının görsel ve işitsel kılavuzlarını içeren üç adet

animasyonlu demo içerir.

1. Ana ekranda Animasyon düğmesini seçin. 

2. Kullanılacak animasyonu seçin (Bulut, Balon veya Metre)

3. Demo düğmesini seçin.

4. Aşağıdaki sıraya geçmek için ileri düğmesini seçin. 

5. Geri al düğmesi demo'yu kapatır ve animasyon seçimine döner.

6. Değişiklikleri onaylamak için OK düğmesini seçin.

7. Geri al düğmesi değişiklikleri kaydetmeden ana menüye geri döner.

5.5 Ortam NO miktarını ölçün
Not: Sorun giderme sırasında müşteri destek tarafından bir ortam ölçümü 

talep edilebilir.

a. Solunum kolu 

aracılığıyla 

inhalasyon.

b. Doğru basınç 

ile solunum 

kolundan 

ekshalasyon.

c. Çok zayıf 

basınç ile 

solunum 

kolundan 

ekshalasyon.

d. Çok güçlü 

basınç ile 

solunum 

kolundan 

ekshalasyon.
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Not: Bir ortam ölçümü NIOX VERO® Sensörü ve cihazı üzerinde bir 

ölçüm olarak sayılır.

1. Yerine oturana kadar solunum koluna bir hasta filtresi takın.

2. Ana ekranda Ayarlar düğmesini seçin. 

3. Ortam Ölçümü düğmesini seçin. 

4. Ölçümü başlat düğmesini seçin. 

5. Ölçüm tamamlanana ve sonuç görüntülene kadar ilerleme çubuğu 

görünür: Ortam ölçüm değeri (ppb olarak), ölçüm modu ve ölçüm sıra 

numarası.

5.6 Ayar değiştirme 

5.6.1 Saat ve tarih değiştirme
1. Ana ekranda Ayarlar düğmesini seçin. 

2. Saat ve Tarih düğmesini seçin. 

Daha fazla bilgi için bkz sayfa 9.

5.6.2 Ses seviyesini değiştirme
1. Ana ekranda Ayarlar düğmesini seçin. 

2. Ses düğmesini seçin.

3. Ses ve ses yüksekliği ayarları açılır.

4. Sesi ayarlamak için azalt/artır seçin.  

5. Ses yüksekliği çubuğu ayarlı ses yüksekliğini gösterir.

6. Ayarları kaydetmek ve Ayarlar görünümüne dönmek için OK düğmesini 

seçin. 

Geri Al düğmesi değişiklikleri kaydetmeden görünümü kapatır. 

7. Durum çubuğu ses düzeyi sıfıra ayarlandığında sessiz 

durumunu gösterir. 
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5.6.3 Ölçüm günlüğünü görüntüleyin
Tüm sonuçlar cihazda saklı tutulur ve herhangi bir zamanda görülebilir.

1. Ana ekranda Ayarlar düğmesini seçin. 

2. Hasta ölçüm günlüğü görünümü düğmesini seçin. 

3. Seçilen günlük aşağıdakileri görüntüler: 

(A) Hasta kimliği - tanımlı ise, (B) FeNO değeri, (C) Ölçüm tarihi ve saati, (D)

Ölçüm modu 10s / 6s, (E) Ölçüm sıra numarası, (F) Ayarlara dön 

(G) Geriye, (H) İleriye

4. Geri ve ileri düğmelerini kullanarak ölçüm günlüklerine göz atın. 

5. Ayarlara geri dönmek için Geri tuşuna basın. 

5.6.4 Uyarı günlüğünü görüntüleyin
Uyarılar cihazda saklı tutulur ve herhangi bir zamanda görülebilir. Uyarı 

kodları Circassia Müşteri Desteği kullanımı içindir. 

1. Ana ekranda Ayarlar düğmesini seçin. 

2.  Uyarı günlüğü düğmesini seçin. 

(A) Uyarı kodu (yalnızca müşteri destek amaçlı), (B) Uyarının tarihi ve saati,

(C) Listeyi kaydır (mavi) (D) Geri - Bir önceki görünüme döner, 

(E) Geriye (F) İleriye

3. Ayarlara geri dönmek için Geri tuşuna basın. 

5.6.5 Cihaz bilgisini görüntüle
Cihaz ve Sensör hakkında detaylı bilgi görülebilir.

1. Ana ekranda Ayarlar düğmesini seçin. 

2. Cihaz düğmesini seçin. 
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3. Bu aşağıdaki görüntülenen cihaz bilgileri ekranını açar:

(A) Cihazda kalan ölçümlerin sayısı, (B) Cihazın seri numarası, (C) Yazılım 
sürüm numarası (D) Cihazın son kullanma tarihi, (E) Ayarlara geri dön, (F) 
Sensörde kalan ölçümlerin sayısı, (G) Sensör seri numarası, (H) Sensörün 
son kullanma tarihi, (I) Yapılandırma kodunu giriniz (sadece Circassia'den 
gelen talep üzerine kullanılır)

5.6.6 QC işlevselliğini açın veya kapatın
Not: NIOX VERO® için isteğe bağlı Harici Kalite Kontrol (KK) prosedürü 

mevcuttur. NIOX VERO® Harici Kalite Kontrol kullanım kılavuzuna 

başvurun. Daha fazla bilgi için Yerel Circassia temsilcinize 

başvurun.

1. Ana ekranda Ayarlar düğmesini seçin. 

2. Mod yapılandırma düğmesini seçin. 

3. QC işlevselliğini etkinleştirmek için onay kutusunu seçin. 

5.6.7 6s ölçüm modunu etkinleştir/devre dışı bırak
1. Ana menüden Ayarları seçin.

2. Mod yapılandırma'yı seçin.

3. 6s modunu kullanmayı etkinleştirmek için 10s/6s simgesini 

işaretleyin. 

Devre dışı bırakmak için işareti geri alın.

4. OK'ye basın.

5.6.8 Nazal ölçüm modunu etkinleştir
NIOX VERO'da Nazal ölçüm modunun kilidini açmak için bir yapılandırma

kodu gerekir.

Daha fazla bilgi için yerel Circassia satış temsilcisine başvurun.

5.7 Cihazı kapatmak
1. Cihazı kapatmak için AÇMA/KAPAMA düğmesini KAPAMA'ya doğru 

kaydırın.

Not: Taşımadan önce kullanılmış hasta filtresini çıkarın (hala bağlıysa) 

ve kol kapağını takın.

Not: Cihazın taşınması ve saklanması için her zaman kapalı bir kutu 

veya çanta (NIOX VERO® çantası önerilir) kullanın.
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6 NIOX VERO® nun NIOX® Panel ile 
kullanılması

NIOX VERO® cihazınız NIOX® Panel ile birlikte kullanılabilir. NIOX® Panel

PC'nizden cihazınızı çalıştırmanıza izin veren bir PC uygulaması ve görsel

yardımcıdır. 

NIOX Panel yazılımı, In Vitro Tanı Cihazının bir aksesuarıdır.

6.1 Uyarılar
• NIOX® Panel sadece eğitimli sağlık profesyonelleri tarafından 

kullanılmalıdır. 

• NIOX® Panel'i bu kılavuzda belirtildiği şekilde çalıştırın. Ekipman bu 

kılavuza uygun bir şekilde kullanılmadıysa Circassia hasarlı ekipman 

veya hatalı sonuçlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez.

• NIOX® Panel ürününüz için aksesuar seçerken Circassia tarafından 

tavsiye edilmeyen aksesuarların performans kaybına, NIOX® Panel 

ürününüzün hasarına, yangın, elektrik çarpması, yaralanma veya diğer 

maddi hasara neden olabileceğini unutmayın. Ürün garantisi, 

onaylanmamış aksesuarlar ile kullanımdan kaynaklanan ürün 

arızalanması veya hasarları kapsamaz. Circassia, Circassia tarafından 

onaylanmayan aksesuarların kullanımından kaynaklanan sağlık ve 

güvenlik sorunları veya diğer sorunlar için herhangi bir sorumluluk kabul 

etmez.

• Cihaz, Circassia tarafından belirtilmeyen bir şekilde kullanılırsa, cihaz 

tarafından sağlanan koruma azalabilir.

• NIOX® Panel uygulamasının değiştirilmesine izin verilmez.

• Hasarlı parçaları kullanmayın.

6.2 NIOX® Panel'in kurulumu

Not: Bilgisayarın, sistem gereksinimlerini karşılanmadığı durumlarda 

sayfa xx'e bakınız 

NIOX® Panel yazılımı USB depolama aygıtında verilir.

1. USB depolama aygıtını bilgisayarın USB girişine takın. 

2. setup.exe dosyasını seçin. 

3. Eğer .NET Framework 4.5, VC++ 2013 veya SQL Server Compact yüklü 
değilse, her program için teker teker kurulum sihirbazı açılır.

4. Programların lisans sözleşmelerini kabul etmek için seçin.

5. Yönergeleri izleyin ve programlar yüklemek için bekleyin.

6. NIOX® Panel için kurulum sihirbazı açılır.

7. Yönergeleri izleyin ve programları yükleyin.

Not: Kurulumun son adımı olan "Yedekleme dosyalarını kaldırmak" birkaç 

dakika sürer.

8. Yükleme tamamlandığında, Kapat'ı tıklayın. 

NIOX® Panel Sistem gereklilikleri

• Windows® 7, Windows® 8 Pro (RT sürümleri hariç) veya 
Windows® 10

• .NET Framework 4.5

• 1 GHz veya daha hızlı işlemci

• 256 MB RAM (512 MB RAM önerilir)

• 250 MB video grafik RAM

• 250 MB kullanılabilir sabit disk alanı

• 1024x768 ekran çözünürlüğü

• Genel Microsoft Bluetooth sürücüsü**

** Bluetooth iletişimi için gereklidir



Bölüm 6 NIOX VERO® nun NIOX® Panel ile kullanılması

001207-01 NIOX VERO® Türkçe Kullanım Kılavuzu, Rev. 01, Mayıs 2020

20 (İlgi, English User Manual 000191, Rev. 14, May 2020)

9. Uygulama artık başlangıç menüsünden kullanılabilir. 

6.3 USB üzerinden PC'ye bağlayın
NIOX VERO® 'nun PC ile iletişim kurabilmesi için, bir USB kablosu kullana-

bilirsiniz.

Alternatif bir seçenekte Bluetooth iletişimdir (Bluetooth'u nasıl etkinleştirece-

ğinizi görmek için bir sonraki bölüme bakın).

Not: Sadece Circassia tarafından sağlanan USB kabloları kullanılabilir. 

Parça No. 12-1002

1. USB kablosunu cihaza takın ve bir PC'ye bağlayın.

2. Etkin USB bağlantısı NIOX VERO® nun durum çubuğunda bir sembol ile 

gösterilir.

Not: Cihaz güç tasarrufu modunda ise bağlantı oluşmaz.

6.4 Bluetooth üzerinden PC'ye bağlayın

6.4.1 Bluetooth işlevselliğini etkinleştirin
1. Ana ekranda Ayarlar düğmesini seçin. 

2. Ölçüm modu düğmesini seçin. 

Bu yapılandırma modu görünümünü açar. 

3. Bluetooth'u etkinleştirmek için, onay 

kutusunu işaretleyin. 

(Kutunun işaretini kaldırmak Bluetooth iletişimini devre dışı bırakır.)

Değişimi onaylamak için OK'yi seçin.  

Bu Ayarlar görünümüne döndürür.

Etkin Bluetooth işlevi durum çubuğunda bir sembol ile gösterilir (cihazın

kablo ile bir bilgisayara bağlı olmaması koşuluyla).

PC'de Bluetooth bağlantısını nasıl etkinleştirileceğini öğrenmek için PC 

Kullanım Kılavuzuna bakın.

6.4.2 NIOX® Panel Bluetooth ile bağlantı
1. NIOX Panel penceresinde  seçin

2. Bir arama görünümü açılır, cihazları aramak için seçin.

3. Cihazı seçin ve OK'yi tıklayın.

Not: Cihaz güç tasarrufu modunda ise bağlantı oluşmaz.

6.5 Ayarlama
1. PC ve monitörü açın.

2. Cihazı açın

3. Normalde monitörün sol alt köşesinde bulunan Başlat veya Windows 
düğmesini seçin.
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4. Program listesinden NIOX® Panel'i seçin. 

5. USB kablosunu NIOX VERO® nun USB bağlantı noktasına 
bağlayın ve PC üzerindeki USB bağlantı noktasına takın ya 
da Bluetooth ile bağlayın. Bir bağlantı kurulduğunu ve 
NIOX VERO® nun uzaktan kumandalı çalıştığını göstermek 
için ekranda bu simge gösterilir.

6. NIOX® uygulaması açılır ve PC'niz üzerinden NIOX VERO® cihazınızı 
çalıştırmaya başlayabilirsiniz.

Not: İlk kez NIOX Panel'i başlatırken bağlantı ayrıntıları iletişim kutusu 

açılır.

6.5.1 NIOX Panel bağlantı modülü
NIOX Panel bağlantı modülü cihazın teknik verilerinin internet üzerinden oto-

matik olarak Circassia'e iletimi için Microsoft'un güvenli bulut hizmeti 

Microsoft Azure'u kullanır. 

Zaman damgası, uyarı kodları, cihazda ve sensörde kalan ölçümlerin sayısı

gibi teknik veriler alınır. Bu bilgiler daha iyi hizmet ve destek sağlayacaktır.

Circassia teknik verilerin alınmasını ve müşterilerine daha iyi hizmet ve 

destek fonksiyonları sağlamak için ayrıntılar iletişim kutusunun tamamlanma-

sını önermektedir.
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Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir. Bunları tamamlayın, kutuyu işaretli 

bırakın ve devam etmek için OK'yi tıklayın.

Microsoft Azure ile bağlantı sağlandığında, durum çubuğunda bulut ikonu

görünür. 

Microsoft Azure ile bağlantı kesildiği durumlarda veya kullanıcı teknik veriyi

göndermek istemezse, cloud ikonu üzerine çarpı konur. 

Circassia'e veri toplamak için izin verip vermeyeceğinize sonraki bir aşama-

da karar vermek için, iptal'e basın ve iletişim kutusu NIOX Panel'in başlatıl-

dığı bir sonraki sefer yeniden açılacaktır, veya durum çubuğu üzerindeki

bulut 

ikonuna basılır.

Circassia'in teknik verileri toplamasını reddetmek için pencerenin altındaki 

kutunun işaretini kaldırın ve OK'ye tıklayın (önerilmez).

Not: Circassia tarafından sadece teknik veriler toplanır, hasta verileri 

toplanmaz.

Bağlantı detaylarının değiştirilmesi
Kontakt detaylarını yazmak için,bağlantı detayları diyalog kutusunu açmak

üzere durum çubuğundaki bulut ikonuna basılır. 

6.6 Aygıt yazılımı güncellemesi
Not: NIOX VERO ürün yazılımı günceldeğilse NIOX Panel bir ürün 

yazılımı güncellemesi isteyecektir.

Not: Aygıt yazılımı güncellemesi sırasında USB veya güç kablosunu 

çıkarmayın.

1. USB üzerinden cihazı bağlayın. Güç kablosunun bağlı olduğundan emin 

olun. 
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2. Aygıt yazılımı güncelleme düğmesine basın ve güncellemenin bitmesi için 

bekleyin.

3. Cihaz otomatik olarak yeniden başlatılır ve güncelleme bittiğinde NIOX 

Panel'e yeniden bağlanacaktır.

Not: FW güncellemesi tamamlandığında NIOX Panel yeniden başlatılır.

6.7 NIOX Panel'in kullanımı
Not: NIOX® Panel ve NIOX VERO® üzerindeki düğmeler, semboller ve 

görünümler benzerdir.

6.7.1 FeNO'yu ölçün
Bkz “FeNO'yu ölçün” sayfa 12

DİKKAT! Ölçüm ve analiz sürecinde PC'den cihazın bağlantısını kesmeyin.

6.7.2 Demonstrasyon modu
Bkz “Demonstrasyon modu” sayfa 15

6.7.3 Ayar değiştirme
Bkz “Ayar değiştirme” sayfa 16

6.7.4 Ölçüm günlüğünü görüntüleyin
Bkz “Ölçüm günlüğünü görüntüleyin” sayfa 17.

6.7.5 Uyarı günlüğünü görüntüleyin
Uyarılar cihazda saklı tutulur ve herhangi bir zamanda görülebilir. Uyarı 

kodları Circassia Müşteri Desteği kullanımı içindir. 

1. Ana ekranda Ayarlar düğmesini seçin. 

2. Cihaz düğmesini seçin. 

3.  Uyarı günlüğü düğmesini seçin. 

(A) Uyarı kodu, (B) Geri düğmesi - ayarlar görünümüne döner, (C) Uyarının

tarihi, (D) Kaydırma çubuğu, 

(E) Servis verisini indir (sadece Circassia'in talebi üzerine kullanılır)

6.7.6 Ölçüm günlüğünü görüntüleyin
NIOX VERO Nazal ölçümü kullanım kılavuzuna bakın (005276).
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7 Sorun giderme

7.1 Uyarı kodları ve işlemler
Uyarı mesajları ve diğer bilgiler gösterge ekranında bir kod olarak gösterilir.

Aşağıdaki tablo uyarı kodları ve bir uyarı kodu için alınacak önerilen 

eylemleri içerir. Alarm devam ederse, yerel Circassia temsilciniz veya 

Circassia Müşteri Desteği ile irtibata geçin.

Kullanıcı 
alarmları

Ekran Eylem

A10 Ekshalasyon çok güçlü.

Geri tuşuna basın ve daha az kuvvet ile 
ölçümü tekrarlayın.

A11 Ekshalasyon çok zayıf.

Geri tuşuna basın ve daha çok kuvvet ile 
ölçümü tekrarlayın.

A12 Ölçüm başarısız

Ekshalasyon tespit edilemedi veya 
kullanıcı inhalasyondan sonra 15 saniye 
içinde ekshalasyon yapmadı. Geri tuşuna 
basın. Doğrudan nefes aldıktan sonra 
cihaza nefes vererek işlemi tekrarlayın.

A13 Analiz kesintiye uğradı

Ölçümü tekrarlayın ve analiz sırasında 
koldan nefes almayın.

A21 Ölçüm başarısız 

Düzensizlik (örneğin, telsiz telefonlar/cep 
telefonları, ya da gaz yayan cihazlar gibi) 
kaynaklarını uzaklaştırın. Sonra Geri 
tuşuna basın. Cihaz kullanıma hazır 
olduğunda ölçümü tekrarlayın.

Uyarı devam ederse, cihazı yeniden 
başlatın.

Cihaz 
uyarıları

Ekran Eylem

A01 Stabil olmayan sıcaklık

Ortam sıcaklığının +10° C ile +35° C 
arasında olduğundan emin olun. 
Sensörün stabilize olması için bekleyin. 
Gerekirse, cihazı başka bir yere taşıyın 
ve cihazı yeniden çalıştırın.

Kullanıcı 
alarmları

Ekran Eylem
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A02 Sensör stabilizasyonu 

Düzensizlik (örneğin, telsiz telefonlar/cep 
telefonları, ya da gaz yayan cihazlar gibi) 
kaynaklarını uzaklaştırın. Sensörün 
dengeye gelmesini bekleyin.

A03 Stabil olmayan sistem

Düzensizlik (örneğin, telsiz telefonlar/cep 
telefonları, ya da gaz yayan cihazlar gibi) 
kaynaklarını uzaklaştırın. Sistemin 
dengeye gelmesini bekleyin.

A04 Geri sayım

Cihaz kullanmaya hazır olana kadar 
geçecek süre.

A05 MMI'yı kilitle

Cihaz PC'ye bağlandığında ana 
görünümdeki düğmeler kilitlenir.

Cihaz 
uyarıları

Ekran Eylem

A06 Yapılandırma kodu hatası

Sadece istek üzerine Circassia 
tarafından sağlanır.

Girilen yapılandırma kodu yanlış. Doğru 
yapılandırma kodunu girin. 

Bu hata gösterilmeye devam ederse, 
Circassia Müşteri desteğine başvurun.

A07 Kapak açık uyarısı

Pil veya sensör kapağının açık olup 
olmadığını kontrol edin ve gerekirse 
kapatın. Bittiğinde OK düğmesine 
tıklayın.

A08 Pil problemi

Pilde güç düşük veya diğer hatalar.

Pili değiştirin ve bittiğinde OK düğmesine 
tıklayın.

A09 Yoğuşma geri sayımı

Cihazın çok sık kullanılması. Cihazın 
kuruması için kalan zaman.

Cihaz 
uyarıları

Ekran Eylem
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A15 Yoğuşma uyarısı

Ölçümlerin sıklığını azaltın. Bu sıklıkta 
ölçüm yapmak cihazın içinde yoğuşmaya 
yol açacak ve cihazı 30 dakika için 
kullanılamaz hale getirecekdir.

A22 Bellek erişim hatası

Circassia Müşteri desteğine başvurun.

A25 Sıcaklık veya temel hat 30 dakika 

içinde stabil hale gelemedi

Ortam sıcaklığının ve bağıl nemin 
spesifikasyonlara uygun olup olmadığını 
kontrol edin. Gerekirse, cihazı başka bir 
yere taşıyın ve cihazı yeniden çalıştırın.

A26 Otomatik test hatası

Cihazın otomatik testi başarısız oldu.

Cihazı yeniden başlatın.

Uyarı kodu devam ederse Circassia 
Müşteri desteğine başvurun.

A27 Kurtarılamaz dahili donanım hatası

Circassia Müşteri desteğine başvurun.

Cihaz 
uyarıları

Ekran Eylem

A28 Kurtarılabilir dahili donanım hatası

Sensörün, pilin ve kapağın doğru 
konumda olup olmadığını kontrol edin 
ayrıca tüpün katlanmamış olduğundan 
emin olun. Bittiğinde cihazı yeniden 
başlatın.

A29 Analiz hatası

Ortam ölçümü hatası.

OK düğmesine tıklayın ve yeni bir ölçüm 
edinin.

A30 Bluetooth bağlantı hatası

PC ile Bluetooth'un bağlantısını kontrol 
edin

Bittiğinde OK düğmesine tıklayın.

A31 USB bağlantı hatası

PC ile USB'nin bağlantısını kontrol edin

Bittiğinde OK düğmesine tıklayın.

A40 Sensör takılmamış

Sensör takın. Bkz sayfa 30 (sensörün 
değiştirilmesi) veya sayfa 7 (sensörün ilk 
yerleştirilmesi).

Cihaz 
uyarıları

Ekran Eylem
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A41 Sensör hatası

Düzensizlik (örneğin, telsiz/cep 
telefonları, ya da gaz yayan cihazlar gibi) 
kaynaklarını uzaklaştırın. Cihaz ölçüme 
hazır olduğunda ölçümü tekrar deneyin. 
Uyarı devam ederse, cihazı kapatın, 
Sensörü çıkarın ve yerleştirin ve cihazı 
yeniden başlatın.

A42 Sensör Uyarısı

Circassia Teknik desteğe başvurun. Bu 
uyarı sensörün batarya nedeniyle 
yakında çalışmayı durdurabileceğini 
gösterir hatadır.

A80 Cihazın süresi dolmak üzere

Yeni bir cihaz sipariş edin. Bu uyarı 500 
ölçümden az ölçüm kalınca veya son 
kullanma tarihine 120 günden daha az 
kalınca görünür. 

Kabul etmek için OK tuşuna basın. 

A81 Sensörün süresi dolmak üzere

Yeni bir Sensör sipariş edin. Bu uyarı 
%10 ölçümden daha az ölçüm kalınca 
veya son kullanma tarihine 2 haftadan 
daha az kalınca görünür. 

Kabul etmek için OK tuşuna basın. 

Cihaz 
uyarıları

Ekran Eylem

A82 Solunum kolunun süresi dolmak üzere

Bu uyarı 100 ölçümden daha az ölçüm 
kalınca veya son kullanma tarihine 2 
haftadan daha az kalınca görünür.

OK'ye basın. Solunum kolunu 
değiştirmek için hazırlanın.

A90 Cihazdaki tüm ölçümler kullanılmıştır

Cihazın hafızasında saklanan ölçümleri 
görüntülemek hala mümkündür.

A91 Sensördeki tüm ölçümler 

kullanılmıştır. 

Sensörü değiştirin bkz sayfa 30.

A92 Cihazın son kullanma tarihi geçti

Cihazın hafızasında saklanan ölçümleri 
görüntülemek hala mümkündür.

A93 Sensörün son kullanma tarihi geçti 
Sensörü değiştirin bkz sayfa 30.

Cihaz 
uyarıları

Ekran Eylem
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8 Önleyici bakım

8.1 Genel bakım
Aşağıdaki bölümlerde, koruyucu bakım ve bakım için işlemler tanımlanmış-

tır. Cihazı tamir etmeye ÇALIŞMAYIN. Herhangi bir teşebbüs garantiyi ge-

çersiz kılar ve şartnamesine uygun performans garanti edilemez.

UYARI! Cihazı temizlemeyin veya alkol içeren ürünlerle 

KULLANMAYIN. Buna alkol içeren spreyler veya 

mendiller dahildir! 

UYARI! NIOX VERO®'yu çevreleyen alanı alkol içeren ürünlerle 

TEMİZLEMEYİN. Buna alkol içeren spreyler veya mendiller 

dahildir.

1. Cihazı su veya yumuşak bir sabun çözeltisiyle nemlendirilmiş bir bezle 

temizleyin.

DİKKAT! Solvent kullanımını en aza indirin

2. Solunum kolunu suyla veya yumuşak bir sabun çözeltisiyle 

nemlendirilmiş bir bezle temizleyin.

Not: Solunum kolu ve hasta filtresi sterilizasyon için tasarlanmamıştır.

UYARI!

• Solunum kolu ve cihaz bir aerosol ile temizlenemez

• Dezenfektan veya alkol içeren mendil kullanmayın, bunlar sensöre ve 

cihaza kalıcı hasarlar verebilir.

A94 Solunum kolunun son kullanma tarihi 

geçti

OK'ye basın. Solunum kolunu değiştirin. 
Bkz sayfa 29

DİKKAT! Solunum kolunun NO yıkayıcısı 
potasyum permanganat içerir ve yerel 
atık yönetmeliklerine uygun olarak 
tehlikeli madde gibi bertaraf edilmelidir.

A95 Solunum kolunun son kullanma tarihi 

geçti

Kolu değiştirin bkz sayfa 29.

Cihazın hafızasında saklanan ölçümleri 
görüntülemek hala mümkündür.

Cihaz 
uyarıları

Ekran Eylem
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• Sprey deterjan kullanmayın.

• Hasta filtreleri yalnızca tek kullanımlık olarak etiketlenmiştir. Her hasta 

için yeni bir hasta filtresi kullanın. Hastalar arasında yeniden kullanım, 

çapraz kontaminasyon veya çapraz enfeksiyon riskini artırabilir.

• Bu aygıta kullanıcı tarafından bakım yapılamaz. Bu kılavuzda belirtilen 

sensör veya pil değişimi haricinde cihazı açmayın.

• Asla cihaz çalışırken sensör veya pil değişimi yapmaya çalışmayın.

• Tutma borusunu değiştirmeyin.

8.1.1 Önleyici kontroller
Her ölçümden önce, NIOX VERO®'nun düzgün çalıştığını, zarar görmediğini

ve normal çalışma koşullarını yerine getirdiğini doğrulayın 

(bkz sayfa 33).

Herhangi bir öğe eksik veya bozuksa, yerel Circassia temsilciniz veya 

Circassia Müşteri desteğine başvurun.

8.2 Sarf malzemelerin değişimi

8.2.1 Solunum kolunu değiştirin.
Solunum Kolu 1000 ölçüm veya bir yıl için kullanılabilecek bir NO yıkayıcı 

içerir, hangisi önce gelirse. Solunum kolu görünümü solunum kolunun duru-

munu görüntüleme ve solunum kolu kullanım parametrelerini sıfırlamak için

kullanılır.

(A) Solunum kolu sembolü, (B) Kalan ölçümlerinin sayısı, (C) Son kullanma 
tarihi, (D) Solunum kolu sıfırlama düğmesi, (E) Geri düğmesi

Not: Solunum kolu durum simgesi ömrünün dolmasından iki hafta önce 

veya kapasitesinin %10'u kaldığında durum çubuğunda yanıp sönen 

şekilde görünür.

Solunum kolunu değiştirmek için aşağıdaki adımları uygulayın: 

1. Cihazı yan tarafı üzerine düz güvenli bir yüzeye yerleştirin.
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2. Cihazdan kullanılmış kolu, soketi 

cihazın içine iterek ve tüpü 

yavaşça dışarı çekerek çıkarın.

3. Solunum kolunu imha edin.

DİKKAT! Solunum kolu potasyum 

permanganat içerir ve yerel atık 

yönetmeliklerine uygun olarak tehlikeli 

madde gibi bertaraf edilmelidir. 

Süresi dolmuş bir solunum kolunu 

yeniden kullanmayın.

4. Cihaza yeni bir solunum kolunu tüpü 
sokete üçgen görünmeyene kadar 
iterek takın.

5. Ana ekranda Ayarlar düğmesini 
seçin. 

6. Solunum kolu düğmesini 
seçin.

7. Solunum kolu Sıfırlama düğmesini 
seçin.

8. Solunum kolu bilgisi görünümü solunum kolunun değiştirilmesini 
onaylamak için açılır. Yeni bir solunum kolunun takılmasını onaylamak, 
kalan ölçümleri 1000'e ve son kullanma tarihini geçerli tarihten itibaren 
bir yıl olarak ayarlamak için OK düğmesini seçin. 

Not: Geri düğmesi değişikliği kaydetmeden ayarlar görünümüne döner. 

8.2.2 NIOX VERO® Sensör'ün Değişimi
1. Cihazı kapatın

2. Cihazın arkasındaki bölmeyi bir tornavida kullanarak açın. Sensörü 

çıkarmak için döner kilidi çevirin. 

3. Eski sensörü çıkarın.

4. Yeni bir Sensör ile değiştirin. 

UYARI! Beyaz Sensör membra-
nına dokunmadığınızdan veya 
temizlemediğinizden emin olun.

UYARI! Sensör kılıfını açarken 
dikkatli olun. Açıklığın içinde 
keskin kenarlar olabilir.

5. Kilitlemek için döner kilidi 
döndürün. 

6. Bölme kapağını yerine takın. 

DİKKAT! Kapatmadan önce Sensör bölmesinde hiç bir yabancı madde veya 

parçacık olmadığından emin olun.

8.2.3 Pil değiştirme
Şarj edilebilir pil artık düzgün şarj etmiyorsa, düzgün çalışmıyorsa, veya 

normalden daha sık şarj edilmesi gerekiyorsa o zaman değiştirilmesi gerekir. 

Not: Yalnızca Circassia tarafından sağlanan şarj edilebilir piller 

kullanılabilir. (Tip No BJ-G510039AA, Parça No 12-1150)
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Pil cihazın arkasındaki bölmeye yer-

leştirilir. 

1. Cihazı kapatın

2. Bölme kapağını açın (bkz 

sayfa 30).

3. Eski pili çıkarın ve yeni bir pil takın.

4. Bölme kapağını kapatın.

DİKKAT! Kullanılmış piller, şarj 

edilebilir piller için yerel geri 

dönüştürme programına göre geri 

dönüştürülmelidir.

8.3 Operasyonel kullanım süresi

8.3.1 NIOX VERO® cihazı
İlk kullanımdan itibaren en fazla 5 yıl veya 15.000 ölçüm, hangisi önce gelirse

Kullanıcıya cihaz ekranı üzerinden son kullanma parametreleri sorulur. 

Depolanmış ölçüm verileri halen alınabilmesine rağmen kullanım ömrü sona

erdikten sonra başka ölçüm yapılamaz.

8.3.2 NIOX VERO® Sensörü
Operasyonel kullanım süresi paket açıldıktan ve NIOX VERO® 'ya takıldıktan

sonra maksimum 12 aydır veya Sensör üzerinde belirtildiği gibi son kullanma

tarihine kadardır, hangisi önce gelirse.

Sensör önceden programlanmış sayıda ölçüm bitince ya da bir yıl sonra sona

erer, (hangisi önce gelirse). Kalan ölçüm sayısı %10'dan daha az olduğu 

zaman veya iki haftadan daha az kullanım ömrü kaldığında, ekranda bir 

mesaj gösterilir. 

8.3.3 NIOX VERO® Hasta filtresi
NIOX VERO Hasta Filtresinin açılmamış birincil ambalajında raf ömrü üretim

tarihinden itibaren üç yıldır.

NIOX VERO Hasta Filtresi tek kullanım içindir ve her hasta ve ölçüm için 

değiştirilmesi gerekir.

8.4 Cihaz ve aksesuarlarının imhası
UYARI! NIOX VERO® ve solunum kolu potasyum permanganat içerir. 

Kullanılmış ya da süresi dolmuş cihazlar ve kollar yerel atık yönetmeliklerine

uygun şekilde tehlikeli atık olarak bertaraf edilmelidir.

Kullanılmış veya süresi dolmuş Sensörler elektronik cihazlar için yerel geri dö-

nüşüm programına göre geri dönüştürülmelidir.

Kullanılmış piller, şarj edilebilir piller için yerel geri dönüştürme programına

göre geri dönüştürülmelidir.

Kullanılmış hasta filtreleri biyolojik tehlike atıkları için yerel geri dönüşüm

programına göre geri dönüştürülmelidir.

Not: Değiştirilebilir ve şarj edilebilir pile ek olarak cihazın içinde Lityum 

Manganez Dioksit (LiMnO2) yedek pil vardır.

Not: Sensörde bir gümüş-oksit pil ve bir LiMnO2 pil vardır.

NIOX VERO® RoHS uyumludur.

8.5 İadeler
İade gönderileri için, yerel Circassia temsilcinize veya Circassia AB'ye 

başvurun.
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9 Güvenlik bilgileri

9.1 Uyarılar
Bkz “Uyarılar” sayfa 3

9.2 Uyarılar
• Cep telefonları, telsiz telefonlar ve gaz yayan aletler cihaz ile etkileşebilir 

ve bir ölçüm gerçekleştirmeyi imkansız hale getirebilir.

• Cihaz normal çalışma sırasında ısı üretebilir. Sıcaklık ortam sıcaklığının 

üzerinde 5 ° C 'ye kadar artırabilir. Havalandırma deliklerinin tıkalı 

olmadığından emin olun. Cihazı yatak, kanepe, halı ya da diğer 

yumuşak yüzeylerin üzerine koymayın.

• Ekshale edilen nefes cihazın içinde yoğunlaşabilen su buharı içerir. 

Kısa sürede aşırı kullanıldığında, NIOX VERO® içindeki suyun 

yoğuşması riski vardır.

Normal kullanımda NIOX VERO® ile normalde maksimum 10 

ekshalasyon / saat yapılabilir. Bununla birlikte, eğer cihaz bir sonraki 

ekshalasyon seansından önce en az 30 dakika duraklatılırsa, bir saatte 

20 ekshalasyon yapmak mümkündür. Ekshalasyonlar başarısız ve 

başarılı ölçümleri içerir.

• Sensör kurulumdan önce orjinal ambalajında muhafaza edilmelidir. 

Taşıma ve depolama koşulları için bakınız sayfa 33.

• Sensör, ortamın sıcaklık ve nem değişikliklerine duyarlıdır. Ortam 

koşulları stabil ise en iyi performans elde edilir. Önerilen çevre 

koşullarına bakınız sayfa 33. Dengesiz koşulları önlemek için üniteyi 

pencere, güneş, radyatör, soba veya açık ateşten uzak tutun. 

• Üniteyi bir yerden başka bir yere taşırken, ölçüm gerçekleştirilmeden 

önce uzun süren bir stabilizasyon süresi gerekli olabilir. "Taşıma ve 

Depolama" bölümünde önerilen taşıma koşullarına bakın sayfa 33. 

Taşıma için her zaman bir çanta kullanın.

• Cihazın arka tarafındaki gaz çıkışının (kapağın solundaki dört paralel 

yuva) kapalı olmadığından emin olun.

• Cihaz yanlış kullanılırsa, ısı, duman veya yangın riskine neden 

olabilecek Lityum-iyon Pil içerir; açmayın, ezmeyin, 60° C'nin üzerinde 

bir sıcaklığa ısıtmayın veya yakmayın.

• Sensör kılıfını açarken dikkatli olun. Açıklığın içinde keskin kenarlar 

vardır.

• Sensörü çocuklardan uzak tutun.

• Bu cihazın sinyal giriş ve sinyal çıkış bağlantı noktalarına harici ekipman 

bağlayan herhangi bir kişi, Tıbbi Elektrik Sistemi oluşturmuş olur ve bu 

nedenle sisteminin IEC 60601-1 gereklerine uymasından sorumlu 

olmuştur.

• USB bağlantısına takılı bir PC'nin USB bağlantı noktaları güvenli ekstra 

düşük voltajlı olmalı ve IEC 60601-1, IEC 60950 veya benzer bir standart 

uyarınca sertifikalı olmalıdır.

• Bağlı PC hastanın ulaşamayacağı yerlere konulmalıdır. Eş zamanlı 

olarak, bağlı PC'ye ve hastaya dokunmayın.

9.3 FeNO ölçümünü bozan maddeler
FeNO ölçümleri ile enterferansa neden olabilecek bilinen hasta faktörleri 

Ekshale Alt Solunum Yolları Nitrik Oksit ve Nazal Nitrik Oksit, Online ve 

Offline Ölçüm Standart Prosedürler için ATS/ERS Önerilerinde 

anlatılmıştır,2005 (Am J Respir Crit Care Med 2005; 171: 912-930)

9.4 Elektromanyetik bağışıklık
NIOX VERO® ölçüm, kontrol ve laboratuvar kullanımı için elektrikli cihazlara

yönelik IEC 61326 serisinin bölümlerinde açıklanan emisyon ve bağışıklık 

koşullarıyla uyumlu şekilde test edilmiştir, ve IEC 60601-1-2:2007 Temel 

güvenlik ve gerekli performans-Teminat standardı genel şartları ile uygun 

bulunmuştur: Elektromanyetik uyumluluk - Gereksinimler ve testler.
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DİKKAT! Test sınırları, tipik bir medikal kurulumda zararlı girişimlere karşı 

koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Ancak, radyo frekansı yayan 

cihazların ve elektriksel parazit yayıcıların diğer kaynaklarının sağlık 

kurumları ve evlerde artan kullanımı, örmeğin radyo, cep/kablosuz telefonlar 

ve kara mobil radyoları, amatör radyolar, radyo istasyonları, AM ve FM radyo 

yayını ve TV yayını, bir kaynağın yakınlığı veya gücü nedeniyle bu tür 

etkileşimlerin yüksek düzeyde olması, cihazın performansının düşmesine 

neden olabilir. Anormal performans gözlenirse, NIOX VERO®'yu yeniden 

yönlendirmek veya yerini değiştirmek gerekebilir.

UYARI! NIOX VERO®'nun diğer cihazlara yapışık ya da bitişik kullanılmaması

gerekir.

9.5 Elektromanyetik emisyonlar
DİKKAT! Bu ekipman CISPR 11 Sınıf A'ya uygun olarak tasarlanmış ve test 

edilmiştir. Bir ev ortamında radyo girişimine neden olabilir, bu durumda, 

parazitleri azaltmak için önlemler almanız gerekebilir.

Rehberlik ve üreticinin beyanı için - elektromanyetik emisyonlar bkz 

www.niox.com

9.6 Çalışma koşulları
Cihazın doğrudan güneş ışığına, ısı yayan kaynakların veya havalandırmanın

yakınına yerleştirilmesinden kaçınarak stabil çalışma koşullarını sağlayın.

NIOX VERO® aşağıdaki koşullar altında spesifikasyonları dahilinde çalışır: 

• Ortam havasındaki NO 300 ppb'ye kadar

Ortam havasındaki NO miktarını doğrulamak için ortam ölçümü gerçekleştirin,

bkz sayfa 15.

• Sıcaklık aralığı +10° C ila +35° C 

• %20 ila %80 arasında bir bağıl nem aralığı, yoğuşmasız

• 700 hPa ila 1060 hPa arasında bir atmosferik basınç aralığı

Sürekli olarak 10 ölçüm / saat hıza kadar ölçüm yapılırken performans sürdü-

rülecektir.

Ekshale edilen nefes, cihazın içinde yoğunlaşabilen su buharı içerir.

Kısa sürede aşırı kullanıldığında, NIOX VERO® içindeki suyun 

yoğunlaşması riski vardır 

Normal kullanımda NIOX VERO® ile normalde maksimum 10 ekshalasyon /

saat yapılabilir. Bununla birlikte, eğer cihaz bir sonraki ekshalasyon 

seansından önce en az 30 dakika duraklatılırsa, bir saatte 20 ekshalasyon

yapmak mümkündür. Ekshalasyonlar başarısız ve başarılı ölçümleri içerir.

Ayrıca bkz sayfa 32. 

9.6.1 Sınırlı garanti
Circassia bu cihaz ve bu cihazla birlikte verilen orijinal aksesuarlar için Sınırlı

Garanti sağlar. Koşullar ürün satın alındığında tanımlanmıştır.

Cihazı tamir etmeye ÇALIŞMAYIN. Herhangi bir teşebbüs garantiyi geçersiz

kılar ve şartnamesine uygun performans garanti edilemez.

9.6.2 Destek
Bu kılavuzdaki bilgiler ile çözemediğiniz sorunlarla karşılaşırsanız yerel 

Circassia temsilcinize veya Circassia Müşteri Desteğine başvurun.

İletişim bilgileri için, arka kapağa bakınız, ve aşağıdaki bilgileri sağlayınız:

• Adınız, adresiniz ve telefon numaranız.

• Cihaz, kolu ve Sensör için seri numarası.

• Sorunun açıklaması (mümkün olduğunca eksiksiz).

• Uyarı kodları veya listeler.
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10 Başvuru bilgileri

10.1 Düğmeler ve açıklamaları

10.1.1 Kontrol düğmeleri

10.1.2 Ana menü düğmeleri 

10.1.3 Ayarlar görünümü düğmeleri 

10.2 Semboller ve açıklamaları

10.2.1 Durum çubuğu

OK - değişiklikleri kabul 
edin/sonucu doğrulayın

Sil

Geri Al - değişiklikleri 
kaydetmeden görünümü 
kapatır

Düzenle

Geri Yapılandırmayı ayarla

Silme düğmesi Demo

Atla Kolu sıfırla

Azaltma/adımla aşağıya Saat/tarih (sıfırlama için aktif) 

Artırma/adımla yukarıya Ortam ölçümünü başlatın

Onay kutusu (aktif değil) 10s ölçümünü başlatın

Onay kutusu (aktif) 6s ölçümünü başlatın

Ölçüm modu 10 Demo

Ölçüm modu 6s Hasta Kimliği

Ayarlar

Yapılandırma Hasta ölçümleri

Ses Ortam ölçümleri

Uyarı günlükleri Solunum kolu durumu

Cihaz durumu Bluetooth'u etkinleştir

Saat ve tarih

Pil - tamamen şarj 
edilmiş

Solunum kolu - süresi dolacak 
ya da süresi doldu (yanıp sönen)

Pil ≤87% şarjlı Cihaz - süresi dolacak ya da 
süresi doldu (yanıp sönen)

Pil ≤62% şarjlı Sensör durumu - ardında kalan 
ölçüm sayısı

Pil ≤37% şarjlı Sensör durumu - sensör yok

Pil ≤12% şarjlı Uyarı - sıcaklık çalışma koşulları 
aralığında değil

Bluetooth etkin Uyarı - nem çalışma koşulları 
aralığında değil

Cihaz USB üzerinden 
bağlı

Saat

Ses - sessiz
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10.2.2 Ekran

10.3 Sembol açıklaması 

Microsoft Azure'e 
bağlanmış (Sadece 
NIOX Panel durum 
çubuğunda gösterilir).

Microsoft Azure ile bağlantı yok 
(Sadece NIOX Panel çubuğunda 
gösterilir)

Analiz ilerleme çubuğu

Ses çubuğu

Genel uyarı

Ekran kodu - doğru

Ekran kodu - yanlış

Sonuç ekranı - Ortam ölçümü

Bulut - sınırlar içindeki basınç 

Bulut - hedefe ulaşıldı

Bulut - uyarı basınç çok yüksek veya çok düşük

Sorumlu üretici

Ürün yürürlükteki Avrupa yönetmeliklerinin gereksinimlerini 
karşılar

Elektrik güvenliği Tip B uygulamalı parça

Solunum kolu ve hasta filtresi

Elektrikli ve elektronik cihazların atılması ile ilgili 2012/19 / EU 
sayılı Avrupa Yönergesi. Ürün, elektronik ekipman yerel 
programına göre geri dönüştürülmelidir.

Tüm aküler ve akümülatörler ile ilgili 2006/66 / EC sayılı Avrupa 
Komisyonu Direktifi bu ürün için geçerlidir. Bu ürünün pili, piller 
için yerel programa göre geri dönüştürülmelidir.

Kullanım için talimatları okuyun

Son kullanma tarihi

Taşıma ve depolama sıcaklığı sınırlaması

Sadece tek kullanımlıktır

In Vitro Diagnostik Cihaz

Taşıma ve depolama bağıl nem sınırlaması

Taşıma ve depolama atmosferik basınç sınırlaması

Ekipman ÇİFT YALITIM veya TAKVİYELİ YALITIM ile 
korumalıdır

Cihaz Radyo Frekansı (RF) vericisine sahiptir (Bluetooth)

NRTL-listelenmiş

Sadece reçeteli kullanım

Üretim Tarihi

Medical Device
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11 Teknik veriler

11.1 Boyutlar ve ağırlık 
Yükseklik: 145 mm

Genişlik: 185 mm

Derinlik: 41 mm

Sensör dahil cihaz ağırlığı: 1kg

11.2 Elektrik verileri 

11.3 Gürültü seviyesi 
< 65 dBA, 1 m'lik bir mesafede

11.4 Ekshale NO - performans verileri
Cihaz +10 ila +35° C sıcaklık aralığında, %20-80 bağıl nem aralığı ve 700-

1060 hPa basınç aralığında belirtilen performansı yerine getirmek için 

doğrulanmıştır.

Ölçüm aralığı:

FeNO: 5 ila 300 ppb

En Düşük Tespit Limiti: 5 ppb

Tespit sınırı etrafında ve altında gaz konsantrasyonları analiz ederek 

belirlenmesi. 5 ppb saptanabilir en düşük seviye idi.

11.5 Doğrusallık 
Kare korelasyon katsayısı r2 ≥ 0.998, eğim 0.95 -1.05,kesim noktası ±3 ppb. 

11.6 Kesinlik 
< ölçülen değerin 3ppb değerleri < 30 ppb, < ölçülen değerin %10 değerleri ≥

30 ppb. Nitrik Oksit referans standart sertifikalı gaz konsantrasyonu 

kullanılarak, aynı cihaz ile tekrarlı ölçümler için bir standart sapma olarak 

ifade edilir. 

11.7 Doğruluk 
ölçülen değerler için ±5 ppb < ölçülen değerin 50ppb veya %10 değerleri ≥

50 ppb.

Nitrik Oksit'in sertifikalı gaz konsantrasyonundan farklarının mutlak 

ortalamasına dayanarak üst % 95 güvenlik sınırı olarak ifade edilir.

11.8 Metod karşılaştırılması 
< değerler için 10 ppb ≤ 50 ppb, < değerler için 20% > 50 ppb. Bir

NIOX MINO® FeNO değeri ile Circassia'den gelen NIOX VERO® cihaz ile 

ölçülen karşılık gelen FeNO değeri arasındaki fark olarak ifade edilir. 

11.9 İnhalasyon parametreleri 
Ekshalasyona başlamadan önce TLC (Toplam Akciğer Kapasitesi) ne kadar

nefes alın. Cihazda inhalasyon -3 cm H20'luk bir basınç ile tetiklenir. 

Elektrik güvenlik 
sınıflandırması:

Ekipman IEC 60601-1 ve IEC 61010-1'e 
göre gereksinimler ile uyumludur. Sınıf II 
ME EKİPMANI harici olarak güç beslemeli 
olduğunda ve pille çalıştığında ise DAHİLİ 
GÜÇ BESLEMELİ ME EKİPMAN.

Şebeke Gerilimi: 100-240 V ~47-63 Hz

İkincil gerilim (harici güç 
adaptörü):

5 V 

Güç tüketimi: < 15 VA



Bölüm 11 Teknik veriler

001207-01 NIOX VERO® Türkçe Kullanım Kılavuzu, Rev. 01, Mayıs 2020

(İlgi, English User Manual 000191, Rev. 14, May 2020) 37

11.10 Ekshalasyon parametreleri
Ekshalasyon süresi: Tercih edilen mod: 10 s 

Pediyatrik mod: 6s 

Tüm ekshalasyonların 50 ± 5 ml/sn sabit akış hızının muhafaza edilmesi için

10 - 20 cm H2O'luk bir ekshalasyon basıncında gerçekleştirilmesi gerekir. 

Cihaz aralık dışındaki basınçlarda ölçümü durdurur. Uyarı sesleri 10 - 12 ve

18-20 cm H2O seviyesinde çalar.

11.11 Temel Performans
NIOX VERO için temel performans şunlardan oluşur:

1. Ekshale insan nefesinin NO konsantrasyonunun ölçümü

2. ATS/ERS ye göre Astım yönetimi için ekshale nefesin kontrolü

NIOX VERO, güvenlik ve güvenlik için dahili izleme işlevselliği içerir. Temel

performansı veya temel güvenliği sağlamak için tekrarlanan testler gerekli de-

ğildir.

11.12 Hafıza kapasitesi
15000 ölçüme kadar, ölçüm dosyalarının boyutuna bağlı. 

11.13 Hasta filtresi
Hasta Filtreleri yalnızca tek kullanımlık olarak etiketlenmiştir. Her hasta için

yeni bir hasta filtresi kullanın. Hastalar arasında yeniden kullanım, çapraz

kontaminasyon veya çapraz enfeksiyon riskini artırabilir. Aynı filtre bir hastada

aynı seansta birden fazla deneme için tekrar kullanılabilir.

Bakteriyel, viral filtre, CE Tıbbi Cihaz Düzenleme Sınıfı I'ye göre 

işaretlenmiştir.

11.14 Bluetooth
NIOX VERO® Bluetooth sınıf 2 alıcı/vericiye sahiptir:

• Frekans bandı 2402MHz~2480 MHz.

• Modülasyon metodu

• 0,5BT Gauss Filtresi 2 FSK modülasyon indeksi: 0.28~0.35 
(Temel Hız 1Mbps) 

• π/4-DQPSK (EDR 2Mbps)
• 8DPSK (EDR 3Mbps)

• ERP

• Güç sınıfı 2

11.14.1 R&TTE Direktifi 
Bu vesile ile, Circassia, bu NIOX VERO nun 1999/5/EC direktifinin temel şart-

larına ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

11.15 Şarj edilebilir pil kapasitesi
Pili şarj etmek için sadece Circassia tarafından sağlanan güç adaptörü veya

USB kabloyu kullanın. 

Kapasite: 25° C ortam koşullarında yaklaşık günde 30 ölçüm veya 36 saat

bekleme.

Kullanım ömrü: Normal kullanım şartları altında en az bir yıldır.

Şarj süresi: Normal koşullar altında <8 saat.

Düşük kapasite ve/veya 8 saat şarj süresinin pili tam şarj etmemesi, pilin de-

ğiştirilmesi gerektiğini gösterir. 

Pil Tip No BJ-G510039AA, Parça No 12-1150.

Not: USB kablosu ile pili şarj etmek için, cihazın kapalı olması gerekir.
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11.16 Taşıma ve depolama talimatları
DİKKAT! NIOX VERO® nun taşınması ve saklanması için daima kapalı bir

çanta veya kutu kullanın 

1. Cihazın kapalı olduğundan ve güç kaynağından çekildiğinden emin olun 

2. Hasta filtresini çıkarın ve koruyucu kapağı tutamağa takın.

3. Cihazı ve aksesuarları çantaya yerleştirin ve çantayı kapatın.

4. Depolama ortamı koşullarının uygun olduğunu doğrulayın, sensör dahil 

NIOX VERO® önerilerine bakın.

11.16.1 Açılmamış orijinal ambalajında taşıma ve depolama

Cihazı farklı ortam koşullarına sahip bir yerden başka bir yere taşırken, 

ölçümlerin yapılabilmesi için uzun bir stabilizasyon süresi gerekebilir.

11.16.2 Paket açıldıktan sonra taşıma ve depolama

Sıcaklık 

aralığı

Bağıl Nem 

(Yoğuşmasız)

Atmosfer 

Basıncı

NIOX VERO 
Cihaz

10-35 °C 10-80% 500-1070 hPa

NIOX VERO 
Sensör

5-35 °C 10-99% 700-1070 hPa

Sıcaklık aralığı Bağıl Nem 

(Yoğuşmasız)

Atmosfer 

Basıncı

NIOX VERO 
Cihaz

10-35 °C 20-80% 700-1060 hPa

NIOX VERO 
Sensör

10-35 °C 20-80% 700-1060 hPa
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12 NIOX VERO® parçaları ve aksesuarları
DİKKAT! NIOX VERO® ürününüz için aksesuar seçerken Circassia 

tarafından tavsiye edilmeyen aksesuarların performans kaybına, 

NIOX VERO®'nuzun hasarına, yangın, elektrik çarpması, yaralanma veya 

diğer maddi hasara neden olabileceğini unutmayın. Ürün garantisi, 

onaylanmamış aksesuarlar ile kullanımdan kaynaklanan ürün arızalanması

veya hasarları kapsamaz. Circassia, Circassia tarafından onaylanmayan ak-

sesuarların kullanımından kaynaklanan sağlık ve güvenlik sorunları veya 

diğer sorunlar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez. 

12.1 NIOX VERO® paketine dahil parçalar 
(Parça No. 12-1100)

NIOX VERO® Cihaz (12-1000)

NIOX VERO® Solunum Kolu (12-1010)

NIOX VERO® Kol Kapağı (12-1009)

NIOX VERO® Güç Adaptörü (12-1120)

NIOX VERO® Güç Kablosu (12-1130)

NIOX VERO® USB Kablosu (12-1002)

NIOX VERO® Pil (Tip No BJ-G510039AA, Parça No 12-1150)

NIOX VERO® Standı (12-1001)

NIOX VERO® Kullanım Kılavuzu (001207)

NIOX® Panel USB Hafıza kartı (12-1003)

12.2 Aksesuarlar
NIOX VERO® Test Kiti 100 (12-1810) 

İçerik: 1 Sensör* 100 testlik ve 100 NIOX VERO® Filtresi

NIOX VERO® Test Kiti 300 (12-1830) 

İçerik: 1 Sensör* 300 testlik ve 300 NIOX VERO® Filtresi

NIOX VERO® Test Kiti 500 (12-1850) 

İçerik: 1 Sensör* 500 testlik ve 500 NIOX VERO® Filtresi

NIOX VERO® Test Kiti 1000 (12-1900) 

İçerik: 1 Sensör* 1000 testlik ve 1000 NIOX VERO® Filtresi

* NIOX VERO® Sensörü 

100, 300, 500 veya 1000 ölçüm için önceden kalibre edilmiş tek kullanımlık

sensör. 

Operasyonel kullanım süresi: NIOX VERO®'ya yerleştirildikten sonra 

maksimum 12 ay veya Sensör üzerinde belirtilen son kullanma tarihine 

kadar, hangisi önce gerçekleşirse.

NIOX® Apps (12-1004)

NIOX VERO® Nazal kit (12-1065 Pediatrik, 12-1045 Yetişkin)
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13 Teyakkuz
Circassia, bir tıbbi cihaz üreticisi olarak, sağlık otoritelerine, kendi tıbbi ürün-

leri ile meydana gelmiş her türlü olumsuz olayı bildirmek için kurulu bir 

teyakkuz sistemine sahip olmalıdır.

Teyakkuz sisteminin amacı aynı tip olumsuz olayın tekrarlanma olasılığını

azaltarak tıbbi ürünleri kullanan hastaların, kullanıcıların ve başkalarının 

sağlığını ve güvenliğini sağlamaktır. Bu amaca, düzeltici ve önleyici 

faaliyetleri sağlamak için olayların derhal bildirimi ile ulaşılır. 

Olumsuz olay şu şekilde tanımlanır: Bir hastanın veya kullanıcının ölümüne

yol açabilecek veya açmış veya onun sağlık durumunda ciddi bir bozulmaya

sebep olabilecek şekilde cihazın özellikleri ve/veya performansında herhan-

gi bir arıza veya bozulma, veya etiketlenmesindeki veya kullanım 

talimatlarındaki herhangi bir yetersizlik. 

Tıbbi cihaz üreticileri olayın ciddiyetine bağlı 10 veya 30 gün içinde ulusal

sağlık otoritelerine olumsuz olayları bildirmekle yükümlüdür.

Circassia ürününün, ürünle ilgili olumsuz bir olay yaşayan tüm kullanıcıları,

bu nedenle hemen Circassia veya Circassia yerel temsilcisine olayı bildirme-

lidir. 

Rapor, e-posta, faks veya telefonla verilebilir. Rapor şu bilgileri içermelidir:

• Olay ne zaman ve nerede meydana geldi?

• Hangi ürün / aksesuar dahil oldu?

• Olay ürününün kullanım talimatları ile ilgili olarak mı oldu?

• Potansiyel hasta yararı açısından risk öngörülebilir ve klinik olarak kabul 

edilebilir miydi?

• Sonuç hastanın önceden varolan durumdan olumsuz etkilenmiş mi?

Rapor olayın meydana geldiği ülkedeki Circassia yerel temsilcisine 

iletilmelidir.



Bu belgede belirtilen bilgilerde değişiklik yapılabilir. 

Değişiklikler meydana geldikçe Circassia tarafından sağlanacaktır. 

Şirketin fikri mülkiyetine dayanarak, Circassia hava yollarında inflamatuar hastalığı olan hastaların yönetimini ve bakımını iyileştirmek için hava yolu 

inflamasyonunun bir işareti olarak nitrik oksidin (NO) izlenmesi için ürünler geliştirir ve ticarileştirir.

Patentler: 

Circassia’nın NIOX ürünleri ABD, Avrupa ve diğer birçok ülkede patentlerle korunmaktadır.

Circassia AB, EN ISO 13485 sertifikasına sahiptir.

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

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

www.niox.com
Telif hakları © 2020 Circassia AB, Uppsala, İsveç.

Circassia, Circassia Limited şirketinin tescilli ticari markasıdır. 
NIOX, NIOX MINO ve NIOX VERO Circassia AB'nin tescilli ticari markalarıdır.
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