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Viktigt

Det är viktigt att följande föreskrivna förhållanden beaktas.

• Omgivningstemperatur: +10 °C till +35 °C 

• Luftfuktighet: 20 till 80% relativ luftfuktighet (ickekondenserande)

• Mobiltelefoner, sladdlösa telefoner och enheter som avger gas kan 

påverka instrumentet och ska därför inte användas i dess närhet. 

Störningar kan omöjliggöra mätning.

• Utandningsluft innehåller vattenånga som kan kondensera inuti 

instrumentet. Vid intensiv användning under kort tid kan vatten 

kondenseras inuti NIOX VERO®. 

Normalt kan högst 10 utandningar/timme utföras med NIOX VERO® 

vid kontinuerlig användning. Det går dock att utföra 20 utandningar 

på en timme om instrumentet får vila minst 30 minuter innan nästa 

mätomgång påbörjas. Utandningar innefattar både misslyckade och 

lyckade mätningar.

• Se till att vatten eller andra vätskor inte spills på instrumentet eller 

sensorn.

• Använd alltid en stängd låda eller väska (NIOX VERO®-väskan 

rekommenderas) vid transport och förvaring av NIOX VERO®.

• Efter att en ny sensor har satts i rekommenderar vi att instrumentet 

lämnas påslaget under tre timmar innan någon mätning görs.

• Livslängd för NIOX VERO®-instrumentet: Maximalt 5 års användning 

eller 15 000 mätningar eller det utgångsdatum som anges på 

enheten, vilket som inträffar först.

5 års användning räknas från den första NO-mätningen som görs 

med enheten.

• Livslängd för NIOX VERO®-sensorn: Högst 12 månader efter 

öppnande av förpackningen och montering i NIOX VERO® eller till 

utgångsdatumet på sensorn, beroende på vilket som inträffar först.

VARNING!

Användning av alkoholhaltiga ämnen i närheten av 

NIOX VERO®-instrumentet kan orsaka felaktiga mätresultat.

Rengör INTE instrumentet eller handtaget med alkohol eller med

sprej eller servetter som innehåller alkohol!

Använd inte alkoholhaltiga ämnen på eller i närheten av

NIOX VERO®-instrumentet. Detta gäller alla rengöringsmedel som

används för rengöring av lokalerna eller annan utrustning i områ-

det, såväl som alkoholinnehållande servetter eller sprejer som an-

vänds på patienter.

Patentfilter och nasalkit är endast avsedda för engångsbruk. An-

vänd alltid ett nytt patientfilter och nasalkit för varje patient. An-

vändning på flera olika patienter kan öka risken för

korskontaminering eller infektionsspridning. Samma filter och na-

salkit kan återanvändas på en patient vid flera mätningar under

samma besök.

VIKTIGT!: Använd inte NIOX VERO® i närheten av områden där flyktiga

ämnen, som organiska vätskor eller desinfektionsmedel, används. Var

särskilt uppmärksam på aerosoler och desinfektionsbad, antingen öpp-

na kärl eller ultraljudsbad.

Se användarhandboken för NIOX VERO för en fullständig förteckning 

över viktig information, varningar, förebyggande åtgärder och 

felsökning.
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1 NIOX VERO® Nasalt mätläge

1.1 Innan du använder NIOX VERO®

NIOX VERO® får endast användas enligt anvisningarna i denna handbok, och

endast av utbildad medicinsk personal. Statusen utbildad uppnås endast efter

noggrann genomläsning av denna handbok. Läs igenom hela bruksanvis-

ningen och försäkra dig om att du till fullo har förstått all säkerhetsinformation.

Detta är en ändring av, eller ett tillägg till användarhandboken för

NIOX VERO. Läs noggrant igenom användarhandboken till NIOX VERO och

användarhandboken till NIOX VERO i nasalt mätläge innan du utför nasala

mätningar med NIOX VERO.

1.2 Om denna handbok
Användarhandbok för NIOX VERO® Nasalt mätläge - Svenska 002623 

version 03, augusti 2020. Se NIOX VERO användarhandbok för instruktioner

om hur du ser vilken mjukvaruversion som är installerad på instrumentet. 

Informationen i detta dokument kan komma att ändras. Circassia AB kommer

att införa ändringar efter hand som de uppstår.

Denna användarhandbok ger anvisningar om hur NIOX VERO® ska använ-

das i nasalt mätläge. 

Den innehåller numrerade steg-för-steg-instruktioner med skärmbilder och 

illustrationer. De val som finns i varje steg visas i punktform.

1.3 Följsamhet
NIOX VERO® och NIOX® Panel är CE-märkta i enlighet med 

Direktiv 98/79/EC om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik. 

NIOX Patientfilter är CE-märkt i enlighet med Direktiv 93/42/EEG om 

medicintekniska produkter. NIOX VERO® uppfyller kraven enligt RoHS.

1.4 Ansvarig tillverkare och kontakter 
Postadress:

Circassia AB Box 3006

SE-750 03 Uppsala, Sverige

Besöksadress:

Hansellisgatan13

SE-754 50 Uppsala

www.circassia.com 

www.niox.com

1.5 Varningar
• Använd inte alkoholhaltiga ämnen på eller i närheten av 

NIOX VERO®-instrumentet. Detta gäller alla rengöringsmedel som 

används för rengöring av lokalerna eller annan utrustning i området, 

såväl som alkoholinnehållande servetter eller sprejer som används 

på patienter.

• NIOX VERO® får endast användas av medicinsk personal. 

• Använd NIOX VERO® enligt anvisningarna i denna handbok. Circassia tar 

Symbol Beskrivning

VARNING! Anger en potentiellt farlig situation som om den inte 
undviks kan leda till kroppsskada.

VIKTIGT! Anger en potentiellt farlig situation som om den inte 
undviks kan skada produkten eller systemet, orsaka 
dataförlust eller skada verksamheten.

Obs! Uppmärksammar läsaren på viktig information om 
korrekt användning av produkten, förväntningar på 
användaren, felsituationer samt åtgärder i samband 
med dessa.
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inte något ansvar för skadad utrustning eller felaktiga resultat om 

utrustningen inte hanteras enligt denna handbok.

• Tillbehör till NIOX VERO® som inte rekommenderas av Circassia kan 

orsaka funktionsbortfall, skada på NIOX VERO®-produkten, brand, 

elolycksfall, personskada eller skada på annan egendom. 

Produktgarantin täcker inte funktionsfel eller skada som uppkommer till 

följd av användning av icke godkända tillbehör. Circassia påtar sig inget 

ansvar för hälso- eller säkerhetsproblem eller andra problem som 

uppkommer till följd av användning av tillbehör som inte godkänts av 

Circassia.

• NIOX VERO® får inte användas i närheten av eller staplas tillsammans 

med annan elektronisk utrustning. 

• Använd endast medföljande nätspänningsadapter. Dra ur kontakten när 

NIOX VERO® kopplas bort från vägguttaget.

• Använd enbart det andningshandtag som tillhandahålls av Circassia.

• NIOX VERO®-instrumentet, handtaget eller sensorn får inte modifieras.

• Var noga med att inte tappa instrumentet eller utsätta det för stötar.

• Använd inte ett skadat NIOX VERO®-instrument eller skadade 

komponenter.

• Håll instrumentet och sensorn borta från vatten. Se till att vätska inte 

spills eller droppar på instrumentet eller sensorn.

• Hetta inte upp instrumentet eller sensorn och skicka dem inte till 

förbränning.

• NIOX VERO® och andningshandtagets NO-skrubber innehåller 

kaliumpermanganat. Använda eller utgångna instrument och 

andningshandtag ska avfallshanteras som farligt avfall enligt lokala 

regler.

• Andningshantaget får inte användas efter utgångsdatum.

• Patientfilter ska användas direkt efter att förpackningen öppnats.

• NIOX VERO®-sensorn innehåller kemikalier som kan vara hälsoskadliga 

om de sväljs.

• Var försiktig när du öppnar sensorhöljet. Det kan finnas vassa kanter 

inuti.

• Vidrör och rengör inte det vita sensormembranet.

• Efter att en ny sensor har satts i rekommenderar vi att instrumentet 

lämnas påslaget under tre timmar innan någon mätning görs.

• Kontrollera att rätt mätläge används, annars kan mätresultaten bli 

felaktiga.

• Patientfilter är endast avsedda för engångsbruk. Använd alltid ett nytt 

patientfilter till varje patient. Användning på flera olika patienter kan öka 

risken för korskontaminering eller infektionsspridning. Samma 

patentfilter kan återanvändas på en patient vid flera mätningar under 

samma besök.

• Använd inte NIOX VERO® i närheten av områden där flyktiga ämnen, 

som organiska vätskor eller desinfektionsmedel, används. Var särskilt 

uppmärksam på aerosoler och desinfektionsbad, antingen öppna kärl 

eller ultraljudsbad. Använd inte instrumentet i närvaro av eldfarliga 

narkosmedel, ångor eller vätskor.

• Nasalkit ska användas direkt efter att förpackningen öppnats.

• Nasalkit är endast avsedda för engångsbruk. Använd alltid ett nytt 

nasalkit för varje patient. Användning på flera olika patienter kan öka 

risken för korskontaminering eller infektionsspridning. Samma nasalkit 

kan återanvändas på en patient vid flera mätningar under samma besök.

1.6 Avsedd användning
NIOX VERO® mäter kväveoxid i human utandningsluft (fraktion utandad kvä-

veoxid, FeNO) och nasal kväveoxid (nNO) i den aspirerade luften från näs-

hålan.

FeNO

FeNO ökar vid vissa inflammatoriska processer som t.ex. astma, och mins-

kar vid antiinflammatorisk behandling. FeNO-mätningar med NIOX VERO är



Kapitel 2 Produktbeskrivning 

002623-03 NIOX VERO® Nasal Användarhandbok Svenska 5

kvantitativa, ickeinvasiva, enkla och säkra, och de ska användas som en del

av regelbunden kontroll och övervakning av patienter som lider av dessa till-

stånd. NIOX VERO är lämplig för patienter från 4 år och uppåt vid FeNO-mät-

ningar. 

Eftersom mätningen kräver patientens samarbete kan vissa barn under 7 år

behöva ytterligare instruktion och uppmuntran. NIOX VERO ska användas

enligt anvisningarna i användarhandboken för NIOX VERO.

VIKTIGT! NIOX VERO för FeNO-mätning kan användas med två olika utand-

ningstider, 10 sekunder och 6 sekunder. 10-sekundersutandning är den som

bör användas. För barn som inte klarar att blåsa i 10 sekunder kan 6 sekun-

dersutandning vara ett alternativ. 6-sekundersutandning ska användas med

försiktighet på patienter som är över 10 år. Det ska inte användas på vuxna

patienter. Felaktig användning av 6-sekundersutandningen kan resultera i

falskt låga FeNO-värden, vilket kan leda till felaktiga kliniska beslut.

nNO

Den nasala kväveoxidnivån är reducerad hos patienter med primär ciliär dy-

skinesi (PCD), och mätning av nNO kan hjälpa till vid identifiering av PCD-fall

i enlighet med ERS-riktlinjerna1.

Mätning av nNO med NIOX VERO i nasalt mätläge är ickeinvasiv, enkel, sä-

ker, och repeterbar för patienter från 5 år och uppåt vid mätning i enlighet med

användarhandboken för NIOX VERO i nasalt mätläge. Misstänkta fall av PCD

efter screening med nNO ska bekräftas i enlighet med publicerade rekom-

mendationer för diagnos och hantering av 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

2 Produktbeskrivning

2.1 Nasala tillbehör och delar

(A) NIOX VERO® Nasalkit, Artikelnummer 12-1065 Barn, 12-1045 Vuxen, 
(B) NIOX VERO® Nasalrestriktor, Artikelnummer 12-1033 (för användning 
tillsammans med NIOX VERO® Patientfilter) 

2.2 NIOX VERO® tillbehör och delar

(C) NIOX VERO® Andningshandtag, Artikelnummer 12-1010 (levereras med 
NIOX VERO®)
(D) NIOX VERO® Patientfilter, Artikelnummer 12-1018 (levereras separat)
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2.3 Huvudvy

(A) Statusfält (B) Vägledande demonstration, (C) Patient-ID, 
(D) Huvudmeny, (E) Knapp för att starta mätning

2.3.1 Huvudmeny

(a) Mätläge 10s/6s, (b) Nasalt mätläge, (c) Demo, 

(d) Inmatning av patient-ID, (e) Inställningar

3 Nasala NO-mätningar
Nasala mätningar kan göras antingen med tidalandning (TB-nNO-metoden)

eller med gomseglet stängt och utandning mot motstånd (ER-nNO-meto-

den). Nasala mätningar kan göras på höger eller vänster näsborre.

VARNING! Använd alltid ett nytt nasalkit och patientfilter (vid användning av

ER-nNO-metoden) för varje patient. Användning på flera olika patienter kan

öka risken för korskontaminering eller infektionsspridning. Samma filter och

nasalkit kan återanvändas på en patient vid flera mätningar under samma

besök.

3.1 Förberedelser för Nasal (nNO) mätning
Se till att ha förberett ordentligt innan du ska göra en nasal mätning med

NIOX VERO®. En grundläggande förebyggande kontroll rekommenderas

före varje användning (se användarhandboken till NIOX VERO).

Obs! Mätningar kan utföras utan programvaran NIOX Panel, men då finns 

ingen graf tillgänglig. Enbart värdet kommer att visas på skärmen.

3.1.1 Anslut nasalkitet till NIOX VERO-instrumentet
1. Lägg enheten på sidan på ett jämnt och stadigt underlag.

2. Ta bort det andningshandtaget 

från instrumentet genom att trycka 

hållaren in i enheten och försiktigt 

dra ut slangen.
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3. Fatta tag i nasalkitet, ta bort locket från slangens ände och tryck långsamt 

in den i porten på andningshandtaget tills triangeln inte längre syns.

Obs! Slangänden är försedd med glidmedel för enklare anslutning till 

NIOX VERO.

Obs! Vid korrekt montering ska triangeln inte synas.

(A), Nasaloliv, (B) Nasalfilter, (C) Nasalslang, (D) Lock

3.2 Utföra nasal NO-mätning
Nasala mätningar kan göras antingen med gomseglet stängt och utandning

mot motstånd (ER-nNO-metoden, se avsnitt 3.3) eller med användning av 

tidalandning (TB-nNO-metoden, se avsnitt 3.4).

Obs! Se till att patienten inte andas in genom näsan under 

nasalmätningen.

Obs! Patenten ska inte genomgå mätning av nasal NO om det finns tecken 

på blod i näsborrarna.

Obs! Innan mätning av nasal NO görs ska patienten sitta bekvämt och ha 

rengjort näsans luftvägar noggrant.

Obs! Den nasala mätningen har två faser. En mätperiod när instrumentet 

aspirerar under 30 sekunder, och en analysperiod när instrumentet 

analyserar provet under 30 sekunder.
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Obs! Utförande av en nasal mätning utan att använda NIOX Panel (se 

avsnitt 4.3, Utföra nasala mätningar med NIOX® Panel) kommer 

inte att ge något grafiskt resultat, utan ger endast det numeriska 

resultatet av kväveoxidmätningen på NIOX VERO-skärmen.

VIKTIGT! Se till att rätt olivstorlek används. Förslutningen mellan oliven och

näsborren måste vara lufttät, annars kan mätresultaten bli felaktiga.

(A) Nasaloliv Vuxen, (B) Nasaloliv Barn

VIKTIGT! För inte in nasaloliven inuti näsborren. Större delen av nasaloliven

ska vara utanför näsborren. 

VIKTIGT! Se till att provtagningshålet i oliven är i linje med näsgången och

inte blockeras. Ett blockerat provtagningshål påverkar mätresultatet.

Obs! Om ett fel uppstår, se ”Felkoder och åtgärder” på sidan 10. 

3.3 Utandning mot motstånd (ER-nNO)
Nasala mätningar med ER-nNO ska utföras medan patienten andas ut ge-

nom munnen mot en restriktor (andningshandtag). Detta genererar ett tryck

som säkerställer att gomseglet är stängt. Andningshandtaget till

NIOX VERO, med ett patientfilter och NIOX VERO-restriktorn, används som

restriktor i denna andningsmetod. Andningshandtaget är INTE anslutet till

NIOX VERO när det används på detta sätt.

1. Öppna ett nytt patientfilter och sätt i en ny nasalrestriktor i patientfiltret 

så att den vilar mot toppen av den vita filterdynan.

Obs! Använd inte patientfiltret utan NIOX VERO-nasalrestriktorn.

Obs! Använd patientfiltret direkt efter att det öppnats.

Obs! Patientfiltret och restriktorn är avsedda för användning på endast en 

patient.
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2. Sätt fast patientfiltret på andningshandtaget tills det klickar på plats.

3. Ge patienten andningshandtaget, sätt oliven i den önskade näsborren 

och säg till patienten att andas in så mycket det går och att börja andas 

ut i patientfiltret så snart läpparna är tätt slutna kring det. Patienten måste 

andas ut jämnt och kontinuerligt under 30 sekunder.

4. Påbörja nasal mätning genom att välja Nasalsymbolen (A)

5. Ange patient-ID (inte obligatoriskt) och starta sedan den nasala 

mätningen genom att trycka på knappen för start av mätning (B).

Obs! Om mätningen startar innan patienten är beredd finns det möjlighet 

att avbryta mätningen, och den registreras då inte som en mätning av 

sensorn eller instrumentet.

6. Instrumentet kommer att aspirera under 30 sekunder, och börjar sedan 

analysera provet. När aspirationen är klar, ta bort nasaloliven från 

näsborren och vänta på resultatet.
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3.4 Tidalandning (TB-nNO)
TB-nNO-mätningar ska göras medan patienten andas normalt genom öppen

mun.

1. Sätt oliven i den önskade näsborren och säg till patienten att andas in 

långsamt och andas ut genom munnen.

2. Påbörja nasal mätning genom att välja Nasalsymbolen (A)

3. Ange patient-ID (inte obligatoriskt) och påbörja sedan den nasala 

mätningen genom att trycka på knappen för start av mätning (B).

Obs! Om mätningen startar innan patienten är beredd finns det möjlighet 

att avbryta mätningen, och den registreras då inte som en mätning 

av sensorn eller instrumentet.

4. Instrumentet kommer att aspirera under 30 sekunder, och börjar sedan 

analysera provet. När aspirationen är klar, ta bort nasaloliven från 

näsborren och vänta på resultatet.

3.5 Felkoder och åtgärder

För fler larmkoder, se användarhandboken för NIOX VERO.

Användarlarm Skärmbild Åtgärd

A28 Maskinvarufel som går att åtgärda

Kontrollera att sensorn, batteriet och 
locket är i korrekt position, och se även 
till att slangen inte har vikt sig. Starta 
om instrumentet när åtgärden är klar.

A29 Fel vid analys

Bakgrundsfel vid mätning.

Klicka på OK och utför en ny mätning.



Kapitel 4 Nasala mätningar med NIOX® Panel 

002623-03 NIOX VERO® Nasal Användarhandbok Svenska 11

4 Nasala mätningar med NIOX® Panel
Användning av NIOX Panel gör det möjligt att se nNO-mätningen grafiskt,

skapa filen och skriva ut resultaten.

4.1 Installation av NIOX® Panel
Programvaran NIOX® Panel tillhandahålls på en USB-lagringsenhet.

1. Sätt i USB-lagringsenheten i datorns USB-port. 

2. Välj filen med namnet setup.exe. 

3. Om .NET Framework 4.5, VC++ 2013 eller SQL Server Compact inte är 
installerade kommer en installationsguide att öppnas för varje program, 
ett i taget.

4. Välj att acceptera licensavtalen för programmen.

5. Följ instruktionerna och vänta medan programmen installeras.

6. Installationsguiden för NIOX® Panel Nasal öppnas.

7. Följ instruktionerna och installera programmet.

Obs! Sista steget i installationen, “Removing backup files”, tar några 

minuter.

8. När installationen är genomförd, klicka på Stäng. 

Programmet är nu tillgängligt på startmenyn.

4.2 Inställning
1. Slå på datorn och bildskärmen.

2. Slå på instrumentet.

3. Välj Start- eller Windows-knappen som normalt finns nere i det vänstra 
hörnet på bildskärmen.

4. Välj NIOX® Panel från programlistan. 

5. Anslut USB-kabeln till USB-porten på NIOX VERO® och anslut den till 
datorns USB-port eller anslut till Bluetooth. Denna symbol visas på 
skärmen för att ange att en anslutning upprättats och att NIOX Panel® 
körs i fjärrstyrt läge.

Systemkrav för NIOX® Panel

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

• .NET Framework 4.5

• 1 GHZ-processor eller snabbare

• 256 MB RAM (512 MB RAM rekommenderas)

• 250 MB videografik-RAM

• 250 MB fritt utrymme på hårddisken

• skärmupplösning 1024x768

• Generisk Microsoft Bluetooth-drivrutin*

* Behövs vid Bluetooth-kommunikation
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6. NIOX® Panel-programmet öppnas, och det går att göra nasala NO-
mätningar.

4.3 Utföra nasala mätningar med NIOX® Panel
VARNING! Använd alltid ett nytt nasalkit och patientfilter (vid användning av

ER-nNO-metoden) för varje patient. Användning på flera olika patienter kan

öka risken för korskontaminering eller infektionsspridning. Samma filter och

nasalkit kan återanvändas på en patient vid flera mätningar under samma

besök.

Obs! Knapparna, symbolerna och vyerna är lika på NIOX® Panel och på 

NIOX VERO®.

1. För inmatning av patientens ID, välj knappen patient-id. (A)

2. Välj Nasal-knappen. (B)

3. Välj önskad utandningsmetod, ER-nNO (se avsnitt 4.3.1) eller TB-nNO 

(se avsnitt 4.3.2) och önskad näsborre, vänster eller höger, patientens 

ålder är inte obligatoriskt.

4. Välj filformat för sparande av mätkurvan, .xslx, pdf, eller båda. Om pdf-

filen väljs sparas en excelfil i mappen NIOX Nasal Measurements på 

datorns skrivbord.
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4.3.1 Utandning mot motstånd (ER-nNO)
Nasala mätningar med ER-nNO ska utföras medan patienten andas ut genom

munnen mot en restriktor (andningshandtag). Detta genererar ett tryck som

säkerställer att gomseglet är stängt. Andningshandtaget till NIOX VERO, med

ett patientfilter och NIOX VERO-restriktorn, används som restriktor i denna

andningsmetod. Andningshandtaget är INTE anslutet till NIOX VERO när det

används på detta sätt.

1. Öppna ett nytt patientfilter och sätt i en ny nasalrestriktor i patientfiltret så 

att den vilar mot toppen av den vita filterdynan.

2. Sätt fast patientfiltret på andningshandtaget tills det klickar på plats.

3. Ge patienten andningshandtaget, sätt oliven i den önskade näsborren 

och säg till patienten att andas in så mycket det går och att börja andas 

ut i patientfiltret så snart läpparna är tätt slutna kring det. Patienten måste 

andas ut jämnt och kontinuerligt under 30 sekunder.

4. Välj knappen för start av mätning (A) för att starta en nasal mätning med 

ER-nNO och NIOX Panel.

Obs! Om mätningen startar innan patienten är beredd finns det möjlighet 

att avbryta mätningen, och den registreras då inte som en mätning av 

sensorn eller instrumentet.

Obs! Y-axeln visar inte något kväveoxidvärde under mät- och 

analysperioderna. Detta beror på att hela provet måste strömma 

genom sensorn (fördröjd analys).

5. Instrumentet kommer att aspirera under 30 sekunder, och börjar sedan 

analysera provet. När aspirationen är klar, ta bort nasaloliven från 

näsborren och vänta på resultatet.

Obs! Om knappen för avbrott (A) väljs kommer mätningen att ställas in. 

Denna kan tryckas in under mät- eller analysperioden för att avbryta 

mätningen.
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6. När OK-knappen (B) väljs ges en möjlighet att spara filen.

Obs! Mätresultatet sparas alltid i instrumentminnet.

Obs! Om valet ”No” görs kommer filen inte att sparas.

7. En spara-dialog kommer att visas och möjliget ges att granska filen.

Obs! I Excelfilen går det att justera beräkningsområdets bredd, eller 

ändra intervallet av sekunder som används vid beräkning av 

mätresultatet.

Obs! Pdf-filen visar grafen.

(A) Fullständig nNO-kurvdata
• Blå linje i grafen

• 30 sekunders aspirationsmätning

• 30 sekunders baslinjemätning

(B) nNO-beräkningsintervall 
• Orange avsnitt av grafen

• nNO enligt beräkning med NIOX VERO och användning av en kliniskt 

validerad metod.

(C) Justerbart beräkningsområde
• Grått avsnitt av grafen

(D) nNO värde och mätinformation
• nNO i ppb

• Mätmetod (TB eller ER)
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• Näsborre (V eller H)

(E) Användardefinierat nNO-värde
• Kan ändra justerbart beräkningsområde

• Resultatet visas i ‘röd’ text

(F) Patientinformation
• Patient-ID

• Ålder

• Aspirationstid (alltid 30 s)

• Mätdatum

4.3.2 Tidalandning (TB-nNO)
TB-nNO-mätningar ska göras medan patienten andas normalt genom öppen

mun.

1. Innan knappen för start av mätning väljs, se till att instruera patienten att 

andas in långsamt och andas ut genom munnen.

2. Välj knappen för start av mätning för att starta en nasal mätning med 

TB-nNO och NIOX Panel.

Obs! Om mätningen startar innan patienten är beredd finns det möjlighet 

att avbryta mätningen, och den registreras då inte som en mätning av 

sensorn eller instrumentet.

Obs! Y-axeln visar inte något kväveoxidvärde under mät- och 

analysperioderna. Detta beror på att hela provet måste strömma 

genom sensorn (fördröjd analys).

3. Instrumentet kommer att aspirera under 30 sekunder, och börjar sedan 

analysera provet. När aspirationen är klar, ta bort nasaloliven från 

näsborren och vänta på resultatet.

Obs! Om knappen för avbrott (A) väljs kommer mätningen att ställas in. 

Denna kan tryckas in under mät- eller analysperioden för att avbryta 

mätningen.
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4. När OK-knappen (B) väljs ges en möjlighet att spara filen.

5. En spara-dialog kommer att visas och möjliget ges att granska filen.

Obs! Mätresultatet sparas alltid i instrumentminnet.

Obs! Pdf-filen visar grafen.

(A) Fullständig nNO-kurvdata
• Blå linje i grafen

• 30 sekunders aspirationsmätning

• 30 sekunders baslinjemätning

(B) nNO-beräkningsintervall 
• Orange avsnitt av grafen

• nNO enligt beräkning med VERO och användning av en kliniskt 

validerad metod.

(C) Justerbart beräkningsområde
• Grått avsnitt av grafen
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(D) nNO värde och mätinformation
• nNO i ppb

• Mätmetod (TB eller ER)

• Näsborre (V eller H)

(E) Användardefinierat nNO-värde
• Kan ändra justerbart beräkningsområde

• Resultatet visas i ‘röd’ text

(F) Patientinformation
• Patient-ID

• Ålder

• Aspirationstid (alltid 30 s)

• Mätdatum

5 Rengöringsprocedur

VARNING! Rengör INTE instrumentet eller handtaget med 

alkoholhaltiga produkter. Detta gäller även sprejer eller servetter 

som innehåller alkohol! 

VARNING! Rengör INTE området närmast NIOX VERO® med 

alkoholhaltiga produkter. Detta gäller även sprejer eller servetter 

som innehåller alkohol.

För rengöring av instrumentet, se NIOX VERO Användarhandbok.

Obs! NIOX-nasalkit är engångsartiklar avsedda att användas endast på en 

patient.

• Om någon del av nasalkitet verkar blockerad, ta ett ny nasalkit.

• NIOX-nasalkitet är avsedd för användning endast på en patient, och 

behöver inte rengöras. 
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6 Teknisk specifikation för NIOX VERO® 
Nasal

6.0.1 Elektromagnetisk strålning
VIKTIGT! 

Denna utrustning har utformats och testats enligt CISPR 11 klass A. I en an-

vändarmiljö kan den orsaka radiostörningar, och du kan då behöva vidta åt-

gärder för att dämpa störningarna.

För riktlinjer och tillverkarens deklaration – elektromagnetisk strålning, se

www.niox.com

6.1 Prestandadata
Mätområde: 5 till 2000 ppb

Lägsta detektionsgräns: 5 ppb

Flödeshastigheter vid provtagning: 5 ml/s

6.2 Linjäritet
Kvadrerad korrelationskoefficient r2 ≥ 0,998

6.3 Precision
< 3 ppb av uppmätt värde för värden < 30 ppb, < 10 % av uppmätt värde för

värden ≥ 30 ppb. Uttryckt som en standardavvikelse för upprepade mätning-

ar med samma instrument med användning av en certifierad gaskoncentra-

tion av kvävemonoxid som referensstandard.

6.4 Noggrannhet
± 10 ppb för uppmätta värden < 50 ppb eller 20 % av uppmätt värde för vär-

den ≥ 50 ppb. Uttryckt som den 95-procentiga övre konfidensgränsen, base-

rat på absoluta medelvärdet av skillnader mot certifierad gaskoncentration

av kvävemonoxid.

För teknisk specifikation av FeNO, se användarhandboken för NIOX VERO.

6.5 Grundläggande funktion
Den grundläggande funktionen av NIOX VERO® Nasalt mätläge består av

1. Mätning av NO-koncentrationen i luft aspirerad från näshålan

2. Mätning av nasal NO för screening av sjukdomar som primär ciliär 

dyskinesi i enlighet med ATS/ERS

NIOX VERO innefattar intern övervakningsfunktionalitet för säkerhets- och

grundläggande funktionsparametrar. Upprepad testning behövs inte för att

upprätthålla grundläggande funktion eller basal säkerhet.
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