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Vigtigt!

Det er vigtigt, at betingelserne angivet nedenfor overholdes:

• Omgivende temperatur: +10° C til +35° C 

• Fugtighed: 20-80 % relativ fugtighed (ikke kondenserende)

• Mobiltelefoner, trådløse telefoner og apparater, som afgiver gas, kan 

forstyrre instrumentet og må ikke bruges i nærheden af instrumentet. 

Forstyrrelser kan medføre, at det ikke er muligt at udføre målinger.

• Udåndingsluft indeholder vanddamp, som kan danne kondensvand 

inde i instrumentet. Ved intensiv brug i en kort periode er der risiko 

for dannelse af kondensvand inde i NIOX VERO®. 

Normalt kan der maksimalt udføres 10 målinger pr. time med 

NIOX VERO® ved kontinuerlig brug. Det er dog muligt at udføre 20 

udåndinger på en time, hvis instrumentet ikke anvendes i minimum 

30 minutter, før den næste målesession påbegyndes. Udåndinger 

omfatter mislykkede og vellykkede målinger.

• Der må ikke spildes vand eller andre væsker på instrumentet eller 

sensoren.

• Brug altid en lukket kasse eller taske (NIOX VERO®-taske anbefales) 

til transport og opbevaring af NIOX VERO®.

• Efter installation af en ny sensor anbefales det at lade instrumentet 

stå tændt i tre timer, før der udføres målinger.

• Levetid for NIOX VERO®-instrumentet: Maks. 5 års brug eller 15.000 

målinger eller den udløbsdato, der er angivet på enheden, alt efter 

hvad der kommer først.

5 års brug defineres med begyndelse fra den første NO-måling, der 

er udført med enheden. 

• Levetid for NIOX VERO®-sensoren: Maksimalt 12 måneder efter 

åbning af emballagen og installation i NIOX VERO® eller den 

udløbsdato, der er angivet på sensoren, alt efter hvad der indtræffer 

først.

ADVARSEL!

Brug af stoffer, der indeholder alkohol, i nærheden af NIOX VERO®-

instrumentet kan medføre forkerte måleresultater.

Rengør IKKE instrumentet eller mundstykket med spray eller servi-

etter, der indeholder alkohol!

Anvend ikke stoffer, som indeholder alkohol, på eller i nærheden af

NIOX VERO®-instrumentet. Dette gælder for alle rengøringsmidler,

som anvendes til at rengøre anlægget, eller andet udstyr i området

samt vådservietter eller spray med alkohol, der bruges på patien-

ter.

Patientfiltre og nasalkit er mærket som produkter til engangsbrug.

Brug altid et nyt patientfilter og et nyt nasalkit til hver patient. Gen-

brug til flere patienter kan øge risikoen for krydskontaminering el-

ler krydsinfektion. Det samme filter og nasalkit må genbruges til

samme patient ved flere forsøg i samme session.

FORSIGTIG!: Det frarådes at bruge NIOX VERO® i nærheden af 
områder, hvor der anvendes flygtige stoffer, f.eks. organiske væsker 
eller desinfektionsmidler. Vær særligt forsigtig med aerosoler og 
desinficerende bade i form af enten åbne kar eller ultrasoniske bade.

Se brugervejledningen til NIOX VERO for at få en komplet gennemgang

af alle former for forsigtighedsregler, advarsler, forebyggende vedlige-

holdelse og fejlfinding.
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1 Nasal måling med NIOX VERO®

1.1 Før brug af NIOX VERO®

NIOX VERO® må kun betjenes som anvist i denne vejledning og af uddanne-

de læger, sygeplejersker og laboranter. Status som uddannet kan først opnås

efter omhyggelig gennemlæsning af denne vejledning. Du skal læse hele bru-

gervejledningen og sikre, at du har forstået sikkerhedsoplysningerne.

Dette er en ændring af brugervejledningen til NIOX VERO. Læs omhyggeligt

brugervejledningen til NIOX VERO og brugervejledningen til NIOX VERO®

nasal måling, før der foretages nasale målinger med NIOX VERO.

1.2 Om denne vejledning
Brugervejledning til NIOX VERO® nasal måling – dansk 002564 version 03,

august 2020. Der er angivet en vejledning til visning af versionsnummeret på

den software, som er installeret i instrumentet, i brugervejledningen til

NIOX VERO. 

Oplysningerne i dette dokument kan ændres. Ændringer udgives løbende af

Circassia, efterhånden som de foretages.

Denne brugervejledning indeholder instruktioner i betjening af NIOX VERO®

ved nasal måling. 

Den indeholder nummererede trinvise vejledninger med skærmbilleder og il-

lustrationer. Valgene i hvert trin er angivet i punktform.

1.3 Overensstemmelse
NIOX VERO® og NIOX® Panel er CE-mærkede i henhold til direktiv 98/79/EF

om udstyr til in vitro-diagnostik. 

NIOX-patientfilter er CE-mærket i henhold til direktivet for medicinsk udstyr

93/42/EØF.

NIOX VERO® er i overensstemmelse med RoHS-direktivet.

1.4 Ansvarlig producent og kontaktpersoner 
Postadresse:

Circassia AB, P.O. Box 3006

SE-750 03 Uppsala, Sverige

Besøgsadresse:

Hansellisgatan13

SE-754 50 Uppsala

www.circassia.com 

www.niox.com

Symbol Beskrivelse

ADVARSEL! Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke 
undgås, kan medføre personskader.

FORSIGTIG! Angiver en potentielt farlig situation som, hvis den ikke 
undgås, kan medføre skade på et produkt eller system, 
resultere i tab af data eller skader for virksomheden.

Bemærk! Henleder læserens opmærksomhed på vigtige 
oplysninger om korrekt brug af produktet, brugerens 
forventninger, fejlsituationer og handlinger i forbindelse 
med disse.
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1.5 Advarsler
• Anvend ikke stoffer, som indeholder alkohol, på eller i nærheden af 

NIOX VERO®-instrumentet. Dette gælder for alle rengøringsmidler, 

som anvendes til at rengøre anlægget, eller andet udstyr i området 

samt vådservietter eller spray med alkohol, der bruges på patienter.

• NIOX VERO® må kun betjenes af sundhedsfagligt personale. 

• NIOX VERO® skal betjenes som beskrevet i denne vejledning. Circassia 

påtager sig intet ansvar for beskadiget udstyr eller forkerte resultater, 

hvis udstyret ikke håndteres som beskrevet i denne vejledning.

• Ved valg af tilbehør til VERO®-produktet er det vigtigt at være 

opmærksom på, at anvendelse af tilbehør, som ikke anbefales af 

Circassia, medfører risiko for forringet ydelse, beskadigelse af 

NIOX VERO®-produktet, brand, elektrisk stød, person- eller tingskade. 

Produktgarantien dækker ikke produktfejl eller -skader, som skyldes 

brug af ikke-godkendt tilbehør. Circassia påtager sig intet ansvar for 

helbredsmæssige eller sikkerhedsmæssige problemer, som skyldes 

brug af tilbehør, som ikke er godkendt af Circassia.

• NIOX VERO® bør ikke bruges i nærheden af eller stablet med andet 

elektronisk udstyr. 

• Brug altid den medfølgende strømforsyning. Træk stikket ud af 

kontakten, når NIOX VERO® skal frakobles.

• Brug kun mundstykket fra Circassia.

• Der må ikke foretages ændringer af NIOX VERO®-instrumentet, -

mundstykket eller -sensoren.

• Instrumentet må ikke tabes eller udsættes for slag eller stød.

• Et beskadiget NIOX VERO®-instrument eller beskadigede dele må ikke 

bruges.

• Undgå, at instrumentet og sensoren kommer i kontakt med vand! 

Undgå, at der spildes eller tabes væske på instrumentet eller sensoren.

• Instrumentet og sensoren må ikke udsættes for ild eller bortskaffes ved 

brænding. 

• NIOX VERO® og NO-vaskeren i mundstykket indeholder 

kaliumpermanganat. Brugte eller udtjente instrumenter og mundstykker 

skal bortskaffes som farligt affald i henhold til de gældende lokale regler 

for bortskaffelse af affald.

• Mundstykket må ikke bruges efter udløbsdatoen.

• Patientfiltre skal bruges umiddelbart efter åbning.

• NIOX VERO®-sensoren indeholder kemikalier, som kan være skadelige 

ved indtagelse.

• Vær forsigtig ved åbning af sensorholderen. Kanterne på indersiden af 

åbningen kan være skarpe.

• Undlad at berøre eller rengøre den hvide sensormembran.

• Efter installation af en ny sensor anbefales det at lade instrumentet stå 

tændt i tre timer, før der udføres målinger.

• Sørg for at bruge den korrekte målefunktion, da der ellers kan opnås 

forkerte FeNO-måleresultater.

• Patientfiltre er mærket som produkter til engangsbrug. Brug altid et nyt 

patientfilter til hver patient. Genbrug til flere patienter kan øge risikoen 

for krydskontaminering eller krydsinfektion. Det samme patientfilter må 

genbruges til samme patient ved flere forsøg i samme session. 

• Det frarådes at bruge NIOX VERO® i nærheden af områder, hvor der 

anvendes flygtige stoffer, f.eks. organiske væsker eller 

desinfektionsmidler. Vær særligt forsigtig med aerosoler og 

desinficerende bade i form af enten åbne kar eller ultrasoniske bade. 

Instrumentet må ikke anvendes på steder, hvor der forekommer 

brændbare anæstetika, dampe eller væsker.

• Nasalkittet skal bruges umiddelbart efter åbning.

• Nasalkit er mærket som produkter til engangsbrug. Brug altid et nyt 

nasalkit til hver patient. Genbrug til flere patienter kan øge risikoen for 

krydskontaminering eller krydsinfektion. Det samme nasalkit må 

genbruges til samme patient ved flere forsøg i samme session.
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1.6 Tilsigtet anvendelse
NIOX VERO® måler nitrogenoxid i udåndingsluften fra mennesker (fraktione-

ret udåndet nitrogenoxid, FeNO) og nasal nitrogenoxid (nNO) i den aspirere-

de luft fra den nasale kavitet.

FeNO

FeNO er forøget ved visse inflammatoriske processer i luftvejene, f.eks. ast-

ma, og falder ved antiinflammatorisk behandling. FeNO-målinger foretaget

med NIOX VERO er kvantitative, ikke-invasive, enkle og sikre og bør bruges

som led i den løbende vurdering og overvågning af patienter med disse til-

stande. NIOX VERO er egnet til brug til patienter på mindst 4 år og til FeNO-

målinger. 

En måling kræver patientens samarbejde. Hos nogle børn under 7 år kan der

være behov for ekstra vejledning og opmuntring. NIOX VERO skal bruges

som angivet i brugervejledningen til NIOX VERO.

• FORSIGTIG! NIOX VERO til FeNO-måling kan anvendes med to 

forskellige udåndingsperioder, 10 sekunder og 6 sekunder. Testen på 10 

sekunder foretrækkes. Til børn, der ikke kan udføre testen på 10 

sekunder, anvendes testen på 6 sekunder. Testen på 6 sekunder bør 

anvendes med forsigtighed til patienter over 10 år. Den bør ikke anvendes 

til voksne patienter. Forkert brug af udåndingstesten på 6 sekunder kan 

medføre falsk lave FeNO-værdier, hvilket kan resultere i forkerte kliniske 

beslutninger.

nNO

Nasal nitrogenoxid har vist sig at være reduceret hos patienter med primær ci-

liær dyskinesi (PCD), og måling af nNO kan hjælpe med at identificere tilfælde

af PCD i henhold til ERS-retningslinjerne1.

Måling af nNO med NIOX VERO-nasalmåling er ikke-invasivt, enkelt, sikkert

og repeterbart hos patienter fra 5 år og ældre ved måling i henhold til bruger-

vejledningen til NIOX VERO-nasalmåling. Formodede tilfælde af PCD efter

screening med nNO skal bekræftes i henhold til de offentliggjorde anbefalin-

ger for diagnostik og administration af PCD.

1. Lucas JS, Barbato A, Collins SA, et al. European Respiratory Society guidelines for

the diagnosis of primary ciliary dyskinesia. Eur Respir J 2017; 49: 1601090
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2 Beskrivelse af produktet

2.1 Nasalt tilbehør og dele

(A) NIOX VERO®-nasalkit, artikel-nr. No 12-1065 pædiatrisk, 12-1045 
voksen, (B) NIOX VERO® nasal restriktor, artikel-nr. 12-1033 (til brug 
sammen med NIOX VERO®-patientfilter) 

2.2 Tilbehør og dele til NIOX VERO®

(C) NIOX VERO®-mundstykke, artikel-nr. 12-1010 (følger med 
NIOX VERO®)
(D) NIOX VERO®-patientfilter, artikel-nr. 12-1018 (leveres separat)

2.3 Hovedvisningen

(A) statuslinje, (B) instruktionsdemonstration, (C) patient-id, (D) hovedmenu, 
(E) knap til start af måling

2.3.1 Hovedmenu

(a) Målefunktion 10 s/6 s, (b) nasal måling, (c) demo, 

(d) indtastning af patient-id, (e) indstillinger
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3 Nasale NO-målinger
Nasale målinger kan foretages enten ved hjælp af metoden med tidal vejr-

trækning (TB-nNO) eller med metoden med velum lukket ved udånding med

modstand (ER-nNO). Nasal måling kan foretages med enten venstre eller

højre næsebor.

ADVARSEL! Brug altid et nyt nasalkit og et nyt patientfilter (ved brug af ER-

nNO-metoden) til hver patient. Genbrug til flere patienter kan øge risikoen for

krydskontaminering eller krydsinfektion. Det samme filter og nasalkit må gen-

bruges til samme patient ved flere forsøg i samme session.

3.1 Forberedelse til nasal (nNO) måling
Kontroller, at forberedelserne er udført korrekt, før der udføres en nasal må-

ling med NIOX VERO®. Det anbefales altid at foretage en grundlæggende

forebyggende inspektion, før instrumentet anvendes. Se brugervejledningen

til NIOX VERO.

Bemærk:Der kan foretages målinger uden NIOX Panel-software, hvis der ikke 

foreligger en graf. Kun værdien vises på visningsskærmbilledet.

3.1.1 Slut nasalkittet til NIOX VERO-instrumentet
1. Læg instrumentet på siden på et fladt og stabilt underlag.

2. Frakobl mundstykket fra 

instrumentet ved at trykke 

kontakten ind i instrumentet og 

forsigtigt trække slangen ud.

3. Tag nasalkittet, og tryk langsomt 

hætten på enden af slangen ind i 

indgangen i mundstykket, indtil 

trekantmærket ikke længere er 

synligt.
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Bemærk:Der er smøremiddel på enden af slangen, så den er nemmere at 

koble til NIOX VERO.

Bemærk:Trekantmærket er ikke synligt, når slangen er monteret korrekt.

(A), nasalhætte, (B) nasalfilter, (C) nasalslange, (D) hætte

3.2 Udfør nasal måling
Nasale målinger kan udføres med enten metoden udånding med modstand

(ER-nNO) (se afsnit 3.3) eller metoden tidal vejrtrækning (TB-nNO) (se afsnit

3.4).

Bemærk:Sørg for, at patienten ikke trækker vejret gennem næsen under den 

nasale måling.

Bemærk:Patienten skal ikke udføre nasale NO-målinger, hvis der er tegn på 

blod i næseborene.

Bemærk:Før udførelse af nasale NO-målinger skal det sikres, at patienten 

sidder komfortabelt, og den nasale passage skal være helt fri.

Bemærk:Der er to faser af de nasale målinger. En måleperiode, hvor 

instrumentet aspirerer i 30 sekunder, og en analyseperiode, hvor 

instrumentet analyserer prøven i 30 sekunder.

Bemærk:Udførelse af en nasal måling uden brug af NIOX Panel (se afsnit 

4.3, Udførelse af nasale målinger med NIOX® Panel) giver ikke et 

grafisk resultat, men kun det numeriske resultat af nasal 

nitrogenoxidmåling på NIOX VERO-skærmen.

FORSIGTIG! Sørg for at bruge den korrekte størrelse hætte. Tætningen 

mellem hætten og næseboret skal være lufttæt, så der opnås et korrekt 

måleresultat.

(A) nasalhætte voksen, (B) nasalhætte pædiatrisk
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FORSIGTIG! Anbring ikke nasalhætten inde i næseboret. Den store del

af nasalhætten skal forblive uden for næseboret. 

FORSIGTIG! Sørg for, at prøvetagningshullet i nasalhætten er ud for na-

salpassagen og ikke er blokeret. Et blokeret prøvetagningshul vil påvirke

måleresultatet.

Bemærk:Se "Alarmkoder og handlinger" på side 12, hvis der opstår en fejl. 

3.3 Udånding med modstand (ER-nNO)
ER-nNO nasale målinger skal udføres, mens der åndes ud gennem munden

mod en restriktor (mundstykke). Dette skaber et tryk, der sikrer, at velum er

lukket. NIOX VERO-mundstykket med patientfilter og NIOX VERO-restrikto-

ren bruges som restriktor ved denne vejrtrækningsmetode. Mundstykket er

IKKE sluttet til NIOX VERO ved brug på denne måde.

1. Åbn et nyt patientfilter, og sæt en ny nasal restriktor i patientfilteret, så den 

hviler oven på den hvide filterpude.

Bemærk:Brug ikke patientfilteret uden NIOX VERO nasal restriktor.

Bemærk:Brug patientfilteret med det samme, når det er blevet åbnet.

Bemærk:Patientfilteret og restriktoren må kun anvendes én gang.
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2. Sæt patientfilteret på mundstykket, og kontroller, at det klikker på plads.

3. Giv mundstykket til patienten, sæt hætten på det valgte næsebor, og giv 

patienten besked på at trække vejret ind til den fulde lungekapacitet og 

begynde at ånde ud i patientfilteret med læberne lukket helt tæt om det. 

Patienten skal ånde regelmæssigt og kontinuerligt ud i 30 sekunder.

4. Start nasal måling ved at vælge nasalikonet (A)

5. Angiv patient-id (valgfrit), og start derefter den nasale måling ved at 

trykke på knappen til start af måling (B).

Bemærk:Hvis måling startes, før patienten er klar, er det muligt at afbryde 

målingen, så den ikke optages som måling på sensoren eller 

instrumentet.
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6. Instrumentet aspirerer i 30 sekunder og begynder derefter at analysere 

prøven. Fjern nasalhætten fra næseboret, når aspirationen er færdig, og 

vent på resultatet

.

3.4 Tidal vejrtrækning (TB-nNO)
TB-nNO-målinger skal foretages med normal vejrtrækning gennem en åben

mund.

1. Sæt hætten på det valgte næsebor, og instruer patienten om at ånde 

langsomt ind og ud via munden.

2. Start nasal måling ved at vælge nasalikonet (A).
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3. Angiv patient-id (valgfrit), og start derefter den nasale måling ved at 

trykke på knappen til start af måling (B).

Bemærk:Hvis målingen startes, før patienten er klar, er det muligt at afbryde 

målingen, så den ikke optages som måling på sensoren eller 

instrumentet.

4. Instrumentet aspirerer i 30 sekunder og begynder derefter at analysere 

prøven. Fjern nasalhætten fra næseboret, når aspirationen er færdig, og 

vent på resultatet.

3.5 Alarmkoder og handlinger

Se brugervejledningen til NIOX VERO angående alarmkoder.

4 Nasale målinger med NIOX® Panel
Brug af NIOX Panel giver mulighed for at få vist nNO-målingen grafisk, pro-

ducere filen og udskrive resultaterne.

4.1 Installation af NIOX® Panel
NIOX® Panel-software leveres på en USB-hukommelsesenhed.

1. Sæt USB-hukommelsesenheden i computerens USB-port. 

2. Vælg filen setup.exe. 

3. Hvis .NET Framework 4.5, VC++ 2013 eller SQL Server Compact ikke 
er installeret, åbnes en installationsguide for hvert af disse programmer 
ét ad gangen.

4. Vælg at acceptere programmernes licensaftale.

5. Følg vejledningen, og vent, mens programmerne installeres.

6. Installationsguiden til NIOX® Panel Nasal åbnes.

7. Følg vejledningen, og installer programmet.

Brugeralarm

er

Skærm Handling

A28 Intern hardwarefejl kan afhjælpes

Kontroller, at sensor, batteri og hætte 
sidder korrekt, og kontroller, at slangen 
ikke er bøjet sammen. Genstart derefter 
instrumentet.

A29 Analysefejl

Fejl i måling af omgivende NO.

Klik på knappen OK, og foretag en ny 
måling.

Systemkrav til NIOX® Panel

• Windows® 7, Windows® 8 (RT-versioner undtaget) eller 
Windows® 10

• .NET Framework 4.5

• 1 GHz-processor eller hurtigere

• 256 MB RAM (512 MB RAM anbefales)

• 250 MB videografik-RAM

• 250 MB ledig harddiskplads

• Skærmopløsning 1024x768

• Generisk Microsoft Bluetooth-driver*

* Kræves til Bluetooth-kommunikation
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Bemærk:Det sidste trin i installationen “Fjernelse af sikkerhedskopierede filer” 

tager et par minutter.

8. Når installationen er udført, klikkes på Luk. 

Programmet kan nu ses i menuen Start.

4.2 Opsætning
1. Tænd for pc'en og skærmen.

2. Tænd for instrumentet.

3. Vælg knappen Start eller Windows, der normalt findes i skærmens 
nederste venstre hjørne.

4. Vælg NIOX® Panel på programlisten. 

5. Sæt USB-kablet i USB-porten på NIOX VERO®, og kobl den til pc'ens 
USB-port, eller opret forbindelse via Bluetooth. Dette ikon vises på 
displayet for at angive, at der er oprettet forbindelse, og at NIOX VERO® 
kører i fjernstyret tilstand.

6. NIOX® Panel-programmet åbnes, og det er muligt at foretage nasale NO-
målinger.

4.3 Udførelse af nasale målinger med NIOX® Panel
ADVARSEL! Brug altid et nyt nasalkit og et nyt patientfilter (ved brug af ER-

nNO-metoden) til hver patient. Genbrug til flere patienter kan øge risikoen for

krydskontaminering eller krydsinfektion. Det samme filter og nasalkit må gen-

bruges til samme patient ved flere forsøg i samme session.

Bemærk:Knapper, symboler og visninger er ens på NIOX® Panel og 

NIOX VERO®.

1. Vælg patient-id-knappen for at angive patient-id. (A)
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2. Vælg knappen Nasal. (B)

3. Vælg den udåndingsmetode, der skal bruges, ER-nNO (se afsnit 4.3.1) 

eller TB-nNO (se afsnit 4.3.2), samt næsebor, venstre eller højre. 

Patientens alder er valgfrit.

4. Vælg det filformat, der skal bruges til at gemme målingskurven, .xlsx, pdf 

eller begge dele. Hvis pdf-filen vælges, gemmes der en Excel-fil i 

mappen NIOX Nasal Measurements på computerens skrivebord.

4.3.1 Udånding med modstand (ER-nNO)
ER-nNO nasale målinger skal udføres, mens der åndes ud gennem munden

mod en restriktor (mundstykke). Dette skaber et tryk, der sikrer, at velum er

lukket. NIOX VERO-mundstykket med patientfilter og NIOX VERO-restrikto-

ren bruges som restriktor ved denne vejrtrækningsmetode. Mundstykket er

IKKE sluttet til NIOX VERO ved brug på denne måde.

1. Åbn et nyt patientfilter, og sæt en ny nasal restriktor i patientfilteret, så 

den hviler oven på den hvide filterpude.

2. Sæt patientfilteret på mundstykket, og kontroller, at det klikker på plads.

3. Giv mundstykket til patienten, sæt hætten på det valgte næsebor, og giv 

patienten besked på at trække vejret ind til den fulde lungekapacitet og 

begynde at ånde ud i patientfilteret med læberne lukket helt tæt om det. 

Patienten skal ånde regelmæssigt og kontinuerligt ud i 30 sekunder.

4. Vælg knappen til start af måling (A) for at starte en ER-nNO nasal måling 

med NIOX Panel.

Bemærk:Hvis måling startes, før patienten er klar, er det muligt at afbryde 

målingen, så den ikke optages som måling på sensoren eller 

instrumentet.

Bemærk:y-aksen viser ikke en nitrogenoxidværdi under målingen og i 

analyseperioderne. Det skyldes, at hele prøvetagningen skal 

gennemgå en cyklus via sensoren (forsinket analyse).
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5. Instrumentet aspirerer i 30 sekunder og begynder derefter at analysere 

prøven. Fjern nasalhætten fra næseboret, når aspirationen er færdig, og 

vent på resultatet.

Bemærk:Målingen annulleres ved at vælge afbrydelsesknappen (A). Der kan 

trykkes på den i måle- eller analyseperioden for at afbryde målingen.

6. Når knappen OK (B) vælges, vises der en valgmulighed, hvor filen kan 

gemmes.

Bemærk:Måleresultatet gemmes altid i instrumenthukommelsen.
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Bemærk:Hvis der vælges “Nej”, gemmes filen ikke.

7. Der vises en gemmedialogboks, og det er muligt at få vist filen.

Bemærk:Excel-filen har valgmuligheder for justering af beregningsområdets 

bredde eller ændring af det antal sekunder, der bruges til at beregne 

måleresultatet.

Bemærk:Pdf-filen viser grafen.

(A) Komplette nNO-kurvedata
• Blå linje i grafen

• 30 sekunders aspirationsmåling

• 30 sekunders baseline-måling

(B) nNO-beregningsområde 
• Orange sektion i graf

• nNO som beregnet af NIOX VERO ved hjælp af en klinisk valideret 

metode

(C) Justerbart beregningsområde
• Grå sektion i graf

(D) nNO-værdi og måleinformation
• nNO i ppb

• Målemetode (TB eller ER)
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• Næsebor (V eller H)

(E) Brugerdefineret nNO-værdi
• Det justerbare beregningsområde kan ændres

• Outputtet vises med "rød" tekst

(F) Patientinformation
• Patient-id

• Alder

• Aspirationstid (altid 30 sek.)

• Dato for målingen

4.3.2 Tidal vejrtrækning (TB-nNO)
TB-nNO-målinger skal foretages med normal vejrtrækning gennem en åben

mund.

1. Før valg af knappen til start af måling skal patienten instrueres om at ånde 

langsomt ind og ud via munden.

2. Vælg knappen til start af måling for at starte en TB-nNO nasal måling 

med NIOX Panel.

Bemærk:Hvis måling startes, før patienten er klar, er det muligt at afbryde 

målingen, så den ikke optages som måling på sensoren eller 

instrumentet.

Bemærk:y-aksen viser ikke en nitrogenoxidværdi under målingen og i 

analyseperioderne. Det skyldes, at hele prøvetagningen skal 

gennemgå en cyklus via sensoren (forsinket analyse).

3. Instrumentet aspirerer i 30 sekunder og begynder derefter at analysere 

prøven. Fjern nasalhætten fra næseboret, når aspirationen er færdig, og 

vent på resultatet.

Bemærk:Målingen annulleres ved at vælge afbrydelsesknappen (A). Der kan 

trykkes på den i måle- eller analyseperioden for at afbryde målingen.



Kapitel 4 Nasale målinger med NIOX® Panel

18 002564-03 Brugervejledning til NIOX VERO® Nasal Dansk

4. Når knappen OK (B) vælges, vises der en valgmulighed, hvor filen kan 

gemmes.

5. Der vises en gemmedialogboks, og det er muligt at få vist filen.

Bemærk:Måleresultatet gemmes altid i instrumenthukommelsen.

Bemærk:Pdf-filen viser grafen.

(A) Komplette nNO-kurvedata
• Blå linje i grafen

• 30 sekunders aspirationsmåling

• 30 sekunders baseline-måling

(B) nNO-beregningsområde 
• Orange sektion i graf

• nNO som beregnet af VERO ved hjælp af en klinisk valideret metode

(C) Justerbart beregningsområde
• Grå sektion i graf
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(D) nNO-værdi og måleinformation
• nNO i ppb

• Målemetode (TB eller ER)

• Næsebor (V eller H)

(E) Brugerdefineret nNO-værdi
• Det justerbare beregningsområde kan ændres

• Outputtet vises med "rød" tekst

(F) Patientinformation
• Patient-id

• Alder

• Aspirationstid (altid 30 sek.)

• Dato for målingen

5 Rengøringsprocedure

ADVARSEL! Rengør IKKE instrumentet eller mundstykket med 
produkter, der indeholder alkohol. Dette gælder også spray eller 
vådservietter med alkohol! 

ADVARSEL! Rengør IKKE området, der omgiver NIOX VERO®, 

med produkter, der indeholder alkohol. Dette gælder også spray 

eller vådservietter med alkohol.

Se brugervejledningen til NIOX VERO angående rengøring af instrumentet.

Bemærk:NIOX-nasalkittet er kun beregnet til engangsbrug.

• Udskift nasalkittet, hvis dele af nasalkittet er tilstoppet.
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6 Tekniske specifikationer for 
NIOX VERO® Nasal

6.0.1 Elektromagnetiske emissioner
FORSIGTIG! Udstyret er udviklet og testet i henhold til CISPR 11 klasse A. I

et boligmiljø kan det forstyrre radiosignaler, og det kan være nødvendigt at

træffe forholdsregler til at fjerne denne interferens.

Vejledninger og producentens erklæring om elektromagnetisk stråling kan

ses på www.niox.com

6.1 Data for ydeevne
Måleinterval: 5 til 2000 ppb

Nedre detektionsgrænse: 5 ppb

Flowhastigheder for prøvetagning: 5 ml/s

6.2 Linearitet
Kvadreret korrelationskoefficient r2 ≥ 0,998

6.3 Præcision
< 3 ppb af målt værdi for værdier < 30 ppb, < 10 % af målt værdi for værdier

≥ 30 ppb. Udtrykt som en samlet standardafvigelse for gentagne målinger

med det samme instrument med anvendelse af en certificeret gaskoncentra-

tion af nitrogenoxid som referencestandard.

6.4 Nøjagtighed
±10 ppb for målte værdier < 50 ppb eller 20% af målt værdi for værdier ≥ 50

ppb. Udtrykt som den øvre konfidensgrænse på 95% baseret på et absolut

gennemsnit af differencer fra den certificerede gaskoncentration af nitro-

genoxid.

Se brugervejledningen til NIOX VERO angående de tekniske specifikationer

for FeNO.

6.5 Essentielle egenskaber
NIOX VERO nasal måling har følgende essentielle egenskaber

1. Måling af NO-koncentrationen af luft aspireret fra den nasale kavitet

2. Måling af nasal NO for screening for sygdomme som for eksempel 

primær ciliær dyskenesi i henhold til ATS/ERS.

NIOX VERO er udstyret med interne overvågningsfunktioner af hensyn til

sikkerheden og essentielle egenskabsparametre. Gentagne testprocedurer

er ikke nødvendige for at opretholde essentielle egenskaber eller grundlæg-

gende sikkerhed.





Oplysningerne i dette dokument kan ændres. 

Ændringer udgives løbende af Circassia AB, efterhånden som de foretages. 

Circassia udvikler og sælger på basis af sin intellektuelle ejendomsret 

produkter til monitorering af nitrogenoxid (NO) som en markør for inflammation 

med henblik på at forbedre behandling og pleje af patienter med inflammatoriske sygdomme i luftvejene.

Patenter: 

Circassias NIOX-produkter beskyttes af en række patenter i USA, Europa og flere andre lande.

Circassia AB er en ISO 13485-certificeret virksomhed

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

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

www.niox.com

Copyright© 2020 Circassia AB, Uppsala, Sverige. 

Circassia er et registreret varemærke tilhørende Circassia Limited,

NIOX®, NIOX MINO® og NIOX VERO® er registrerede varemærker tilhørende Circassia AB.
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