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Zapamatujte si

Je důležité dodržovat následující předepsané podmínky:

• Okolní teplota: +10 °C až +35 °C 

• Relativní vlhkost: 20 % až 80 % (bez kondenzace)

• Mobilní telefony, bezdrátové telefony a přístroje vypouštějící plyn 

mohou rušit činnost přístroje, proto se k němu nesmí přibližovat. 

Rušení by mohlo znemožnit měření.

• Vydechovaný vzduch obsahuje vodní páru, která může kondenzovat 

uvnitř přístroje. Při krátkodobém nadměrném používání hrozí riziko 

kondenzace vody uvnitř přístroje NIOX VERO®. 

Při nepřetržitém provozu přístroje NIOX VERO® lze obvykle provést 

maximálně deset výdechů za hodinu. Pokud se však přístroj před 

další sérií výdechů alespoň na 30 minut odstaví, lze provést 20 

výdechů za jednu hodinu. Výdechy zahrnují neúspěšná a úspěšná 

měření.

• Zabraňte polití přístroje a snímače vodou nebo jinými tekutinami.

• K přepravě a skladování přístroje NIOX VERO® vždy používejte 

uzavřené pouzdro nebo tašku (doporučuje se taška NIOX VERO®).

• Po vložení nového snímače se doporučuje počkat tři hodiny se 

zapnutým přístrojem, než bude provedeno měření.

• Provozní životnost přístroje NIOX VERO®: maximální doba 

používání je 5 let nebo 15 000 měření nebo do data vypršení 

platnosti uvedeného na zařízení, podle toho, co nastane dříve. 

Pětiletá doba používání zařízení začíná prvním měřením NO. 

• Provozní životnost snímače NIOX VERO®: maximálně 12 měsíců od 

otevření obalu a instalace do přístroje NIOX VERO® nebo do data 

konce platnosti uvedeného na snímači podle toho, k čemu dojde 

dříve.

VAROVÁNÍ!

Používání látek obsahujících alkohol v blízkosti přístroje

NIOX VERO® může být příčinou nesprávných výsledků měření.

NEČISTĚTE přístroj ani hlavici alkoholem nebo sprejem či utěrkou

obsahující alkohol!

Nepoužívejte látky obsahující alkohol ve styku s přístrojem

NIOX VERO® ani v jeho blízkosti. Mezi ně patří jakékoli čisticí pro-

středky používané k čištění zařízení nebo jiného vybavení v daném

místě, stejně jako alkoholové utěrky nebo spreje používané na pa-

cientech.

Filtry pacienta a nazální sady jsou určeny na jedno použití. Pro ka-

ždého pacienta použijte vždy nový filtr pacienta a novou nazální sa-

du. Opakovaným použitím u dalšího pacienta by se mohlo zvýšit

nebezpečí křížové kontaminace nebo křížové infekce. U jednoho

pacienta je možné v rámci jednoho výkonu použít týž filtr a tutéž

nazální sadu opakovaně.

UPOZORNĚNÍ!: Nepoužívejte přístroj NIOX VERO® v blízkosti míst, 
kde se pracuje s těkavými látkami, například s organickými tekutinami 
nebo dezinfekčními prostředky. Je třeba věnovat zvláštní pozornost 
aerosolům a lázním s dezinfekčními prostředky, a to jak otevřeným 
nádobám, tak ultrazvukovým lázním.

Viz uživatelská příručka k přístroji NIOX VERO, kde najdete úplný pře-

hled o všech upozorněních, varováních, preventivní údržbě a řešení pro-

blémů.
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1 Režim nazálního měření přístrojem 
NIOX VERO®

1.1 Před použitím přístroje NIOX VERO®

S přístrojem NIOX VERO® mohou pracovat pouze vyškolení profesionální

zdravotníci, kteří se musí řídit pokyny v této příručce. Stavu vyškoleného pra-

covníka lze dosáhnout pouze pozorným přečtením této příručky. Přečtěte si

celý návod k použití a ujistěte se, že zcela chápete bezpečnostní informace.

Toto je dodatek k uživatelské příručce k přístroji NIOX VERO. Před provádě-

ním nazálních měření přístrojem NIOX VERO si pozorně přečtěte uživatel-

skou příručku k přístroji NIOX VERO a uživatelskou příručku k režimu

nazálního měření přístrojem NIOX VERO®.

1.2 Informace o této příručce
Uživatelská příručka k režimu nazálního měření přístrojem NIOX VERO® -

čeština 002566 verze 03, Srpen 2020. 

Pokyny pro zjištění čísla verze softwaru, který je nainstalován v přístroji, na-

jdete v uživatelské příručce k přístroji NIOX VERO. 

Informace v tomto dokumentu podléhají změnám. Společnost Circassia AB

bude poskytovat dodatky, jakmile budou k dispozici.

V této uživatelské příručce jsou uvedeny pokyny pro práci s přístrojem

NIOX VERO® v režimu nazálního měření. 

Obsahuje postupy s číslovanými kroky, obrazovkami a obrázky. Volby v jed-

notlivých krocích jsou uváděny jako odrážky.

1.3 Shoda s předpisy
Přístroj NIOX VERO® a aplikace NIOX® Panel jsou označeny symbolem CE v

souladu se 

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

Filtr pacienta NIOX je označen symbolem CE v souladu se

směrnicí 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích.

Přístroj NIOX VERO® vyhovuje směrnici o omezení používání některých ne-

bezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS).

1.4 Odpovědný výrobce a kontaktní údaje 
Poštovní adresa:

Circassia AB, P.O. Box 3006

SE-750 03 Uppsala, Švédsko

Adresa pro návštěvy:

Hansellisgatan13

SE-754 50 Uppsala

www.circassia.com 

www.niox.com

Symbol Popis

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

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

Poznámka Upozorňuje čtenáře na důležité informace o správném 
používání výrobku, očekáváních uživatele, chybových 
situacích a souvisejících úkonech.
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1.5 Varování
• Nepoužívejte látky obsahující alkohol ve styku s přístrojem 

NIOX VERO® ani v jeho blízkosti. Mezi ně patří jakékoli čisticí prostředky 

používané k čištění zařízení nebo jiného vybavení v daném místě, 

stejně jako alkoholové utěrky nebo spreje používané na pacientech.

• S přístrojem NIOX VERO® mohou pracovat pouze profesionální 

zdravotníci. 

• Při práci s přístrojem NIOX VERO® se řiďte touto příručkou. Pokud se s 

přístrojem nebude zacházet podle této příručky, společnost Circassia 

neponese odpovědnost za žádné škody na vybavení ani za chybné 

výsledky.

• Při výběru příslušenství pro Váš výrobek NIOX VERO® pamatujte, že 

příslušenství, které nedoporučila společnost Circassia AB, může mít za 

následek ztrátu účinnosti, poškození výrobku NIOX VERO®, vznik 

požáru, úraz elektrickým proudem, zdravotní újmu nebo poškození 

majetku. Záruka se nevztahuje na poruchy nebo poškození výrobku v 

důsledku použití neschváleného příslušenství. Společnost Circassia 

neodpovídá za zdravotní, bezpečnostní nebo jiné problémy vzniklé v 

důsledku použití příslušenství, které neschválila.

• Přístroj NIOX VERO® se nesmí používat v těsné blízkosti jiného 

elektronického zařízení nebo položený na tomto zařízení. 

• Používejte pouze dodaný napájecí zdroj. Při odpojování přístroje 

NIOX VERO® od síťové zásuvky tahejte za zástrčku.

• Používejte pouze dýchací hlavici dodanou společností Circassia.

• Nejsou dovoleny žádné úpravy přístroje NIOX VERO®, hlavice ani 

snímače.

• Neupusťte přístroj, ani ho nevystavujte silným nárazům.

• Nepoužívejte poškozený přístroj NIOX VERO® ani poškozené součásti.

• Chraňte přístroj a snímač před vodou. Zajistěte ochranu přístroje a 

snímače před politím nebo kapající vodou.

• Neohřívejte přístroj ani snímač a nevhazujte je do ohně.

• Přístroj NIOX VERO® a čistič NO v dýchací hlavici obsahují 

manganistan draselný. Přístroje a dýchací hlavice, které jsou použité 

nebo mají prošlou dobu použitelnosti, se musí likvidovat jako 

nebezpečný odpad v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu.

• Dýchací hlavice se nesmí používat po datu konce použitelnosti.

• Filtry pacienta se musí použít ihned po otevření.

• Snímač NIOX VERO® obsahuje chemikálie, které by mohly být po požití 

škodlivé.

• Dávejte pozor při otvírání plechovky se snímačem. Uvnitř otvoru mohou 

být ostré hrany.

• Nedotýkejte se bílé membrány snímače, ani ji nečistěte.

• Po vložení nového snímače se doporučuje počkat tři hodiny se 

zapnutým přístrojem, než bude provedeno měření.

• Ujistěte se, že používáte správný režim měření, jinak byste mohli získat 

nesprávné výsledky měření.

• Filtry pacienta jsou určeny pouze na jedno použití. Pro každého 

pacienta použijte vždy nový filtr pacienta. Opakovaným použitím u 

dalšího pacienta by se mohlo zvýšit nebezpečí křížové kontaminace 

nebo křížové infekce. U jednoho pacienta je možné v rámci jednoho 

výkonu použít jeden filtr opakovaně. 

• Nepoužívejte přístroj NIOX VERO® v blízkosti míst, kde se pracuje s 

těkavými látkami, například s organickými tekutinami nebo 

dezinfekčními prostředky. Je třeba věnovat zvláštní pozornost 

aerosolům a lázním s dezinfekčními prostředky, a to jak otevřeným 

nádobám, tak ultrazvukovým lázním. Nepoužívejte přístroj v přítomnosti 

hořlavých anestetik, výparů nebo kapalin.

• Nazální sada se musí použít ihned po otevření.

• Nazální sady jsou určeny pouze na jedno použití. Pro každého pacienta 

použijte vždy novou nazální sadu. Opakovaným použitím u dalšího 

pacienta by se mohlo zvýšit nebezpečí křížové kontaminace nebo 

křížové infekce.U jednoho pacienta je možné v rámci jednoho výkonu 
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použít jednu nazální sadu opakovaně.

1.6 Účel použití
NIOX VERO® měří oxid dusnatý v lidském dechu (frakční vydechovaný oxid

dusnatý, FeNO) a nazální oxid dusnatý (nNO) v nasávaném vzduchu z 

nosní dutiny.

FeNO

Množství FeNO se zvyšuje při některých zánětech dýchacích cest, například

při astmatu, a snižuje se v reakci na protizánětovou léčbu. Měření FeNO pří-

strojem NIOX VERO jsou kvantitativní, neinvazivní, jednoduchá a bezpečná a

měla by se používat v rámci běžného hodnocení a monitorování pacientů s

těmito potížemi. Přístroj NIOX VERO je vhodný k měření FeNO u pacientů ve

věku od čtyř let výše. 

Vzhledem k tomu, že měření vyžaduje spolupráci pacienta, některé děti mlad-

ší sedmi let mohou vyžadovat další přípravu a povzbuzování. Přístroj

NIOX VERO se musí používat podle pokynů v uživatelské příručce k přístroji

NIOX VERO.

• UPOZORNĚNÍ! Přístroj NIOX VERO na měření FeNO lze používat se 

dvěma různými délkami vydechování: 10 sekund a 6 sekund. 

Upřednostňuje se režim desetisekundového testu. V případě dětí, které 

nejsou schopny provést desetisekundový test, je alternativou 

šestisekundový test. U pacientů starších deseti let by se měl 

šestisekundový test používat s jistou obezřetností. Neměl by se používat 

u dospělých pacientů. Nesprávné použití režimu 6s výdechu by mohlo mít 

za následek nepravdivě nízké hodnoty FeNO, což by mohlo vést k 

nesprávným klinickým rozhodnutím.

nNO

Bylo prokázáno, že pacienti s primární ciliární dyskinezí (PCD) mají snížené

hodnoty nazálního oxidu dusnatého a měření nNO může pomoci při identifi-

kaci případů PCD podle pokynů ERS1.

Měření nNO přístrojem NIOX VERO v režimu nazálního měření je neinvaziv-

ní, jednoduché, bezpečné a opakovatelné u pacientů ve věku od pěti let výše,

jestliže se provádí podle uživatelské příručky k režimu nazálního měření pří-

strojem NIOX VERO. Případy podezření na PCD po vyšetření s nNO by se

měly ověřit podle publikovaných doporučení pro diagnostiku a léčbu PCD.

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

the diagnosis of primary ciliary dyskinesia [Pokyny Evropské respirační společnosti pro

diagnostikování primární ciliární dyskineze]. Eur Respir J 2017; 49: 1601090
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2 Popis výrobku

2.1 Nazální příslušenství a součásti

(A) Nazální sada NIOX VERO®, č. výrobku 12-1065 - pro děti, 12-1045 - pro 
dospělé, (B) Nazální omezovač NIOX VERO®, č. výrobku 12-1033 (pro 
použití společně s filtrem pacienta NIOX VERO®) 

2.2 Příslušenství a součásti přístroje NIOX VERO®

(C) Dýchací hlavice NIOX VERO®, č. výrobku 12-1010 (dodává se s 
přístrojem NIOX VERO®)
(D) Filtr pacienta NIOX VERO®, č. výrobku 12-1018 (dodává se samostatně)

2.3 Hlavní obrazovka

(A) stavový řádek, (B) názorná ukázka, (C) ID pacienta, (D) hlavní nabídka, 
(E) tlačítko Spustit měření

2.3.1 Hlavní nabídka

(a) režim měření 10 s/6 s, (b) režim nazálního měření, (c) ukázka, 

(d) zadání ID pacienta, (e) nastavení
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3 Nazální měření NO
Nazální měření lze provádět buď metodou klidového dýchání (TB-nNO) nebo

metodou zavřeného měkkého patra s vydechováním proti odporu (ER-nNO).

Nazální měření lze provádět buď na levé, nebo na pravé nosní dírce.

POZOR! U každého pacienta použijte vždy novou nazální sadu a nový filtr pa-

cienta (při použití metody ER-nNO). Opakovaným použitím u dalšího pacien-

ta by se mohlo zvýšit nebezpečí křížové kontaminace nebo křížové infekce. U

jednoho pacienta je možné v rámci jednoho výkonu použít týž filtr a tutéž na-

zální sadu opakovaně.

3.1 Příprava na nazální měření (nNO)
Před provedením nazálního měření pomocí přístroje NIOX VERO® ověřte,

zda byly vykonány náležité přípravy. Před každým použitím se doporučuje zá-

kladní preventivní kontrola, viz uživatelská příručka k přístroji NIOX VERO.

Pozn.: Měření lze provádět bez softwaru NIOX Panel, v takovém případě 

však není k dispozici žádný graf. Na obrazovce se bude zobrazovat 

pouze hodnota.

3.1.1 Připojení nazální sady k přístroji NIOX VERO
1. Položte přístroj boční stranou na rovný, pevný povrch.

2. Odpojte od přístroje dýchací hlavici 

tak, že zatlačíte port do přístroje a 

lehce vytáhnete hadičku.

3. Vezměte dýchací sadu, odstraňte z 

konce hadičky víčko a pomalu ji 

zasunujte do portu pro dýchací 

hlavici, dokud nezmizí trojúhelník.
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Pozn.: Na konci hadičky je mazivo pro snazší připojení k přístroji 

NIOX VERO.

Pozn.: Po správném sestavení by neměl být vidět trojúhelník.

(A) nazální nástavec, (B) nazální filtr, (C) nazální hadička, (D) víčko

3.2 Provedení nazálního měření
Nazální měření lze provádět buď metodou vydechování proti odporu (ER-

nNO) (viz oddíl 3.3), nebo metodou klidového dýchání (TB-nNO) 

(viz oddíl 3.4).

Pozn.: Ujistěte se, že pacient se během nazálního měření nenadechuje 

nosem.

Pozn.: Pokud existuje důkaz o krvi v nosních dírkách, pacient by neměl 

provádět nazální měření NO.

Pozn.: Před prováděním nazálních měření NO by měl být pacient pohodlně 

usazen a měl by mít důkladně vyčištěný nosní průchod.

Pozn.: Nazální měření má dvě fáze. Měřicí fázi, ve které přístroj po dobu 

30 sekund nasává, a analytickou fázi, ve které přístroj po dobu 30 

sekund analyzuje vzorek.

Pozn.: Při provádění nazálního měření bez použití aplikace NIOX Panel 

(viz oddíl 4.3, Provádění nazálního měření pomocí aplikace 

NIOX® Panel) nevznikne grafický výsledek, k dispozici bude pouze 

číselný výsledek měření nazálního oxidu dusnatého na obrazovce 

přístroje NIOX VERO.

UPOZORNĚNÍ! Ujistěte se, že používáte nástavce správné velikosti, 

těsnění mezi nástavcem a nosní dírkou musí být vzduchotěsné, aby byl 

zaručen správný výsledek měření.

(A) nazální nástavec pro dospělé, (B) nazální nástavec pro děti
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UPOZORNĚNÍ! Nezasunujte nazální nástavec do nosní dírky. Větší část

nazálního nástavce by měla zůstat vně nosní dírky. 

UPOZORNĚNÍ! Ujistěte se, že vzorkovací otvor v nazálním nástavci je

vyrovnán s nosním průchodem a není ucpaný. Ucpaný vzorkovací otvor

ovlivní výsledek měření.

Pozn.: Pokud dojde k chybě, viz „Kódy výstrah a související úkony“ na 

str. 12. 

3.3 Vydechování proti odporu (ER-nNO)
Nazální měření ER-nNO se musí provádět během vydechování ústy skrz

omezovač (dýchací hlavici); tím vzniká tlak, který zaručuje, že měkké patro je

zavřené. Při této metodě dýchání se k omezování dechu používají dýchací

hlavice NIOX VERO s filtrem pacienta a omezovač NIOX VERO. Při tomto

způsobu použití NENÍ dýchací hlavice připojena k přístroji NIOX VERO.

1. Otevřete nový filtr pacienta a vložte do něho nový nazální omezovač tak, 

aby se opíral o vrchní část bílé filtrační vložky.

Pozn.: Nepoužívejte filtr pacienta bez nazálního omezovače NIOX VERO.

Pozn.: Použijte filtr pacienta ihned po jeho otevření.

Pozn.: Filtr pacienta a omezovač jsou určeny pouze k použití na jednom 

pacientovi.
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2. Připojte filtr pacienta k dýchací hlavici tak, aby zapadl na své místo.

3. Podejte dýchací hlavici pacientovi, přiložte nástavec na vybranou nosní 

dírku a požádejte pacienta, aby se nadechl do plné kapacity plic a začal 

vydechovat do filtru pacienta, jakmile jej těsně obemkne svými rty. 

Pacient bude muset rovnoměrně a nepřetržitě vydechovat po dobu 30 

sekund.

4. Zahajte nazální měření volbou ikony nazálního měření (A)

5. Zadejte ID pacienta (volitelné) a potom spusťte měření stisknutím 

tlačítka Spustit měření (B)

Pozn.: Pokud je měření spuštěno dříve, než je pacient připraven, existuje 

možnost jej zrušit, v takovém případě nebude zaznamenáno 

snímačem ani přístrojem.

6. Přístroj bude nasávat po dobu 30 sekund a potom začne analyzovat 

vzorek. Až nasávání skončí, sejměte nazální nástavec z nosní dírky a 

počkejte na výsledek.
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3.4 Klidové dýchání (TB-nNO)
Měření TB-nNO se musí provádět během normálního dýchání otevřenými ús-

ty.

1. Přiložte nástavec na vybranou nosní dírku a požádejte pacienta, aby se 

pomalu nadechoval a vydechoval ústy.

2. Zahajte nazální měření volbou ikony nazálního měření (A) 

3. Zadejte ID pacienta (volitelné) a potom spusťte měření stisknutím tlačítka 

Spustit měření (B)

Pozn.: Pokud je měření spuštěno dříve, než je pacient připraven, existuje 

možnost jej zrušit, v takovém případě nebude zaznamenáno 

snímačem ani přístrojem.

4. Přístroj bude nasávat po dobu 30 sekund a potom začne analyzovat 

vzorek. Až nasávání skončí, sejměte nazální nástavec z nosní dírky a 

počkejte na výsledek.
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3.5 Kódy výstrah a související úkony

Další kódy výstrah najdete v uživatelské příručce k přístroji NIOX VERO.

4 Nazální měření pomocí aplikace 
NIOX® Panel

Při použití aplikace NIOX Panel lze graficky sledovat měření nNO, vytvořit

soubor a vytisknout výsledky.

4.1 Instalace aplikace NIOX® Panel
Software NIOX® Panel se dodává na paměťovém médiu USB.

1. Vložte paměťové médium USB do portu USB v počítači. 

2. Vyberte soubor s názvem setup.exe. 

3. Pokud není nainstalován software .NET Framework 4.5, VC++ 2013 
nebo SQL Server Compact, postupně se otevřou průvodci instalací 
jednotlivých programů.

4. Zvolte, že přijímáte licenční podmínky pro tyto programy.

5. Postupujte podle pokynů a počkejte, než se programy nainstalují.

6. Otevře se průvodce instalací aplikace NIOX® Panel Nasal.

Výstrahy 

týkající se 

uživatele

Obrazovka Úkon

A28 Opravitelná vnitřní chyba hardwaru

Zkontrolujte, zda jsou snímač, baterie a 
víko správně umístěné a také se ujistěte, 
že není přehnutá hadička. Potom přístroj 
restartujte.

A29 Neúspěšná analýza

Měření okolního vzduchu se nezdařilo.

Klepněte na tlačítko OK a proveďte nové 
měření.

Požadavky aplikace NIOX® Panel na systém

• Windows® 7, Windows® 8 (kromě verzí RT) nebo Windows® 
10

• .NET Framework 4.5

• Procesor 1 GHz nebo rychlejší

• 256 MB RAM (doporučuje se 512 MB RAM)

• 250 MB RAM na grafické kartě

• 250 MB volného místa na pevném disku

• Rozlišení obrazovky 1024 x 768

• Obecný ovladač Microsoft Bluetooth*

* Nutný pro komunikaci prostřednictvím Bluetooth
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7. Postupujte podle pokynů a nainstalujte program.

Pozn.: Poslední krok instalace „Removing backup files“ (Odstraňování 

záložních souborů) trvá několik minut.

8. Po dokončení instalace klepněte na tlačítko Close (Zavřít). 

Aplikace je nyní k dispozici v nabídce Start.

4.2 Příprava
1. Zapněte počítač a monitor.

2. Zapněte přístroj.

3. Stiskněte tlačítko Start nebo Windows, které se obvykle nachází v levém 
dolním rohu monitoru.

4. Ze seznamu programů vyberte položku NIOX® Panel. 

5. Zasuňte kabel USB do portu USB na přístroji NIOX VERO® a zapojte ho 
do portu USB v počítači, nebo propojte zařízení prostřednictvím 
Bluetooth. Na displeji se zobrazí tato ikona, která signalizuje, že bylo 
navázáno spojení a přístroj NIOX VERO® je nyní dálkově ovládán.

6. Otevře se aplikace NIOX® Panel a lze provádět nazální měření NO.

4.3 Provádění nazálního měření pomocí aplikace 
NIOX® Panel

POZOR! U každého pacienta použijte vždy novou nazální sadu a nový filtr pa-

cienta (při použití metody ER-nNO). Opakovaným použitím u dalšího pacien-

ta by se mohlo zvýšit nebezpečí křížové kontaminace nebo křížové infekce. U

jednoho pacienta je možné v rámci jednoho výkonu použít týž filtr a tutéž na-

zální sadu opakovaně.

Pozn.: V aplikaci NIOX® Panel jsou podobná tlačítka, symboly a obrazovky 

jako na přístroji NIOX VERO®.
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1. Chcete-li zadat ID pacienta, stiskněte tlačítko Patient ID (ID pacienta). 

(A)

2. Stiskněte tlačítko Nasal (Nazální). (B)

3. Zvolte, zda chcete použít metodu vydechování ER-nNO (viz oddíl 4.3.1) 

nebo TB-nNO (viz oddíl 4.3.2) a levou nebo pravou nosní dírku, věk 

pacienta je volitelný.

4. Vyberte formát souboru, do kterého se má uložit křivka měření: xlsx, pdf 

nebo oba. Pokud je vybrán soubor pdf, soubor ve formátu Excel se uloží 

do složky NIOX Nasal Measurements na ploše počítače.

4.3.1 Vydechování proti odporu (ER-nNO)
Nazální měření ER-nNO se musí provádět během vydechování ústy skrz

omezovač (dýchací hlavici); tím vzniká tlak, který zaručuje, že měkké patro

je zavřené. Při této metodě dýchání se k omezování dechu používají dýchací

hlavice NIOX VERO s filtrem pacienta a omezovač NIOX VERO. Při tomto

způsobu použití NENÍ dýchací hlavice připojena k přístroji NIOX VERO.

1. Otevřete nový filtr pacienta a vložte do něho nový nazální omezovač tak, 

aby se opíral o vrchní část bílé filtrační vložky.

2. Připojte filtr pacienta k dýchací hlavici tak, aby zapadl na své místo.

3. Podejte dýchací hlavici pacientovi, přiložte nástavec na vybranou nosní 

dírku a požádejte pacienta, aby se nadechl do plné kapacity plic a začal 

vydechovat do filtru pacienta, jakmile jej těsně obemkne svými rty. 

Pacient bude muset rovnoměrně a nepřetržitě vydechovat po dobu 30 

sekund.

4. Stisknutím tlačítka Spustit měření (A) zahajte nazální měření ER-nNO 

pomocí aplikace NIOX Panel.

Pozn.: Pokud je měření spuštěno dříve, než je pacient připraven, existuje 

možnost jej zrušit, v takovém případě nebude zaznamenáno 

snímačem ani přístrojem.

Pozn.: Během fází měření a analýzy se na ose y nezobrazuje hodnota 

oxidu dusnatého. Důvodem je, že celý vzorek musí cyklicky projít 

snímačem (opožděná analýza).
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5. Přístroj bude nasávat po dobu 30 sekund a potom začne analyzovat 

vzorek. Až nasávání skončí, sejměte nazální nástavec z nosní dírky a 

počkejte na výsledek.

Pozn.: Stisknutím tlačítka zrušení (A) se zruší měření. Toto tlačítko lze 

stisknout ve fázi měření nebo analýzy, aby se zrušilo měření.

6. Po stisknutí tlačítka OK (B) se zobrazí volba pro uložení souboru.

Pozn.: Výsledek měření bude vždy uložen v paměti přístroje.

Pozn.: Pokud je zvolena možnost „No“ (Ne), soubor se neuloží.

7. Zobrazí se dialogové okno pro uložení s možností zobrazit soubor.

Pozn.: Soubor ve formátu Excel nabízí možnosti nastavení šířky výpočtové 

plochy nebo změny času pro výpočet výsledku měření v sekundách.

Pozn.: V souboru pdf je vyobrazen graf.
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(A) Data úplné křivky nNO
• Modrá čára v grafu

• 30sekundové měření s nasáváním

• 30sekundové referenční měření

(B) Výpočtový rozsah nNO 
• Oranžový úsek v grafu

• Hodnota nNO vypočítaní přístrojem NIOX VERO pomocí klinicky 

ověřené metody

(C) Nastavitelná výpočtová plocha
• Šedý úsek v grafu

(D) Hodnota nNO a informace o měření
• nNO v ppb

• Metoda měření (TB nebo ER)

• Nosní dírka (L nebo R (P))

(E) Hodnota nNO definovaná uživatelem
• Lze změnit nastavitelnou výpočtovou plochu

• Výstup se zobrazuje jako „červený“ text

(F) Údaje o pacientovi
• ID pacienta

• Věk

• Doba nasávání (vždy 30 s)

• Datum měření
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4.3.2 Klidové dýchání (TB-nNO)
Měření TB-nNO se musí provádět během normálního dýchání otevřenými ús-

ty.

1. Před stisknutím tlačítka Spustit měření musíte požádat pacienta, aby se 

pomalu nadechoval a vydechoval ústy.

2. Stisknutím tlačítka Spustit měření zahajte nazální měření TB-nNO 

pomocí aplikace NIOX Panel.

Pozn.: Pokud je měření spuštěno dříve, než je pacient připraven, existuje 

možnost jej zrušit, v takovém případě nebude zaznamenáno 

snímačem ani přístrojem.

Pozn.: Během fází měření a analýzy se na ose y nezobrazuje hodnota oxidu 

dusnatého. Důvodem je, že celý vzorek musí cyklicky projít 

snímačem (opožděná analýza).

3. Přístroj bude nasávat po dobu 30 sekund a potom začne analyzovat 

vzorek. Až nasávání skončí, sejměte nazální nástavec z nosní dírky a 

počkejte na výsledek.

Pozn.: Stisknutím tlačítka zrušení (A) se zruší měření. Toto tlačítko lze 

stisknout ve fázi měření nebo analýzy, aby se zrušilo měření.

4. Po stisknutí tlačítka OK (B) se zobrazí volba pro uložení souboru.

5. Zobrazí se dialogové okno pro uložení s možností zobrazit soubor.
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Pozn.: Výsledek měření bude vždy uložen v paměti přístroje.

Pozn.: V souboru pdf je vyobrazen graf.

(A) Data úplné křivky nNO
• Modrá čára v grafu

• 30sekundové měření s nasáváním

• 30sekundové referenční měření

(B) Výpočtový rozsah nNO 
• Oranžový úsek v grafu

• Hodnota nNO vypočítaní přístrojem VERO pomocí klinicky ověřené 

metody

(C) Nastavitelná výpočtová plocha
• Šedý úsek v grafu

(D) Hodnota nNO a informace o měření
• nNO v ppb

• Metoda měření (TB nebo ER)

• Nosní dírka (L nebo R (P))

(E) Hodnota nNO definovaná uživatelem
• Lze změnit nastavitelnou výpočtovou plochu

• Výstup se zobrazuje jako „červený“ text

(F) Údaje o pacientovi
• ID pacienta

• Věk

• Doba nasávání (vždy 30 s)

• Datum měření
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5 Postup čištění

VAROVÁNÍ! NEČISTĚTE přístroj ani hlavici výrobky obsahujícími 

alkohol. Mezi ně patří spreje nebo utěrky obsahující alkohol! 

VAROVÁNÍ! NEČISTĚTE prostor v bezprostředním okolí přístroje 

NIOX VERO® výrobky obsahujícími alkohol. Mezi ně patří spreje 

nebo utěrky obsahující alkohol.

Pokyny pro čištění najdete v uživatelské příručce k přístroji NIOX VERO.

Pozn.: Nazální sada NIOX obsahuje součásti k jednomu použití, které jsou 

určeny pouze k použití na jednom pacientovi.

• Pokud se zdá, že je nějaká součást nazální sady ucpaná, nazální sadu 

vyměňte. 

• Nazální sada NIOX je určena k použití na jednom pacientovi a není třeba 

ji čistit. 

6 Technické specifikace přístroje 
NIOX VERO® pro nazální měření

6.0.1 Elektromagnetické emise
UPOZORNĚNÍ! Toto zařízení bylo navrženo a zkoušeno podle normy CISPR

11, třídy A. V domácím prostředí může způsobovat rušení rádiového signálu;

v takovém případě budete muset přijmout opatření na zmírnění tohoto rušení.

Rady a prohlášení výrobce týkající se elektromagnetických emisí najdete na

stránkách www.niox.com

6.1 Údaje o výkonu
Rozsah měření: 5 až 2000 ppb

Spodní detekční mez: 5 ppb

Vzorkovací průtoky: 5 ml/s

6.2 Linearita
Druhá mocnina korelačního koeficientu r2 ≥ 0,998

6.3 Rozlišení
< 3 ppb naměřené hodnoty pro hodnoty < 30 ppb, < 10 % naměřené hodnoty

pro hodnoty ≥ 30 ppb. Vyjádřeno jako jedna standardní odchylka pro opako-

vaná měření stejným přístrojem s použitím schválené koncentrace standard-

ního referenčního oxidu dusnatého.

6.4 Přesnost
±10 ppb pro naměřené hodnoty < 50 ppb nebo 20 % naměřené hodnoty pro

hodnoty ≥ 50 ppb. Vyjádřeno jako horní 95% hranice spolehlivosti na základě

absolutních rozdílů s použitím schválené koncentrace oxidu dusnatého.
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Další technické specifikace FeNO najdete v uživatelské příručce k přístroji

NIOX VERO.

6.5 Základní funkčnost
Základní funkčnost přístroje NIOX VERO v režimu nazálního měření zahrnu-

je:

1. Měření koncentrace NO v nasávaném vzduchu z nosní dutiny

2. Měření nazálního NO pro vyšetřování takových onemocnění jako 

primární ciliární dyskineze podle ATS/ERS

Přístroj NIOX VERO má interní funkce na monitorování bezpečnosti a zá-

kladních funkčních parametrů. K zachování základní funkčnosti nebo bez-

pečnosti není zapotřebí opakované zkoušení.





Informace v tomto dokumentu podléhají změnám. 
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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, Švédsko. 
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