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Husk

Det er viktig å overholde disse spesifiserte forholdene:

• Omgivelsestemperatur: +10 til +35 °C 

• Fuktighet: 20 til 80% relativ fuktighet (ikke-kondenserende)

• Mobiltelefoner, trådløse telefoner og apparater som avgir gass, kan 

forstyrre instrumentet og skal derfor holdes unna instrumentet. 

Interferens kan gjøre det umulig å utføre en måling.

• Utåndet pust inneholder vanndamp som kan forårsake kondens inne 

i instrumentet. Ved svært hyppig bruk over kort tid finnes det en 

risiko for at det oppstår vannkondens inne i NIOX VERO®. 

Ved kontinuerlig bruk kan det vanligvis gjøres maks. 10 utåndinger/

time med NIOX VERO®. Det er imidlertid mulig å gjøre 20 utåndinger 

på én time hvis instrumentet får en pause på minst 30 minutter før 

neste utåndingsøkt. Utåndinger omfatter mislykkede og vellykkede 

målinger.

• Unngå vannsøl eller annen væskesøl på instrumentet eller sensoren.

• Bruk alltid en lukket beholder eller veske (NIOX VERO®-veske 

anbefales) til transport og oppbevaring av NIOX VERO®.

• Når det er satt inn ny sensor, anbefales det å vente i tre timer med 

instrumentet slått på før en måling utføres.

• Driftslevetiden til NIOX VERO®-instrumentet: Minimum fem år fra 

leveringstidspunktet eller 15 000 målinger (det som kommer først). 

• Driftslevetiden til NIOX VERO®-sensoren: Maks. 12 måneder etter 

åpning av pakning og montering i NIOX VERO® eller frem til 

utløpsdatoen som er angitt på sensoren (det som kommer først).

ADVARSEL!

Bruk av stoffer som inneholder alkohol i nærheten av NIOX VERO®-

instrumentet, kan føre til feilaktige måleresultater.

Du må IKKE rengjøre instrumentet eller håndtaket med alkohol eller

spray eller våtservietter som inneholder alkohol.

Ikke bruk stoffer som inneholder alkohol, på eller i nærheten av

NIOX VERO®-instrumentet. Dette omfatter rengjøringsmidler som

brukes til å rengjøre lokalene eller annet utstyr på området, i tillegg

til våtservietter og sprayer som inneholder alkohol, og som brukes

på pasienter.

Pasientfiltre og nesesett er merket bare til engangsbruk. Bruk alltid

et nytt pasientfilter og nesesett for hver pasient. Gjenbruk på flere

pasienter kan øke risikoen for krysskontaminering eller kryssinfek-

sjon. Det samme filteret og nesesettet kan brukes om igjen på sam-

me pasient for flere forsøk under samme økt.

FORSIKTIG! Ikke bruk NIOX VERO® i nærheten av områder hvor 
flyktige stoffer, som organiske væsker eller desinfeksjonsmidler, brukes. 
Vær spesielt forsiktig med aerosol og desinfeksjonsbad, både åpne 
beholdere og ultralydbad.

Se brukerhåndboken for NIOX VERO for å få en fullstendig oversikt over 

forsiktighetsregler, advarsler, forebyggende vedlikehold og feilsøking.
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1 NIOX VERO® nesemålingsmodus

1.1 Før du bruker NIOX VERO®

NIOX VERO® skal kun betjenes som angitt i denne håndboken av opplært

helsepersonell. Statusen opplært oppnås bare ved å lese denne håndboken

grundig. Les hele bruksanvisningen, og sørg for at du forstår sikkerhetsinfor-

masjonen fullt og helt.

Dette er et tillegg til brukerhåndboken for NIOX VERO. Les nøye gjennom

brukerhåndboken for NIOX VERO og brukerhåndboken for NIOX VERO® 

nesemålingsmodus før du utfører NIOX VERO-nesemålinger.

1.2 Om denne brukerhåndboken
Brukerhåndbok for NIOX VERO® nesemålingsmodus – norsk 002624 versjon

02, august 2020. Se brukerhåndboken for NIOX VERO for å få instruksjoner

om hvordan du kan se programvareversjonsnummeret på instrumentet. 

Informasjonen i dette dokumentet kan bli endret. Circassia vil opplyse om

endringer etter hvert som de forekommer.

Denne brukerhåndboken gir instruksjoner om hvordan du betjener

NIOX VERO® i nesemålingsmodus. 

Den inneholder nummererte trinnvise instruksjoner med skjermbilder og

illustrasjoner. Valgmuligheter innenfor trinn vises med punkter.

1.3 Samsvar
NIOX VERO® og NIOX® Panel er CE-merket i henhold til direktiv 98/79/EF om

medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk. 

NIOX-pasientfilteret er CE-merket i henhold til direktiv 93/42/EØF om 

medisinsk utstyr.

NIOX VERO® samsvarer med RoHS.

1.4 Ansvarlige produsenter og kontakter 
Postadresse:

Circassia AB, P.O. Box 3006

SE-750 03 Uppsala, Sverige

Besøksadresse:

Hansellisgatan 13

SE-754 50 Uppsala, Sverige

www.circassia.com 

www.niox.com

1.5 Advarsler
• Ikke bruk stoffer som inneholder alkohol på eller i nærheten av 

NIOX VERO®-instrumentet. Dette omfatter rengjøringsmidler som 

brukes til å rengjøre lokalene eller annet utstyr på området, i tillegg 

til våtservietter og sprayer som inneholder alkohol, og som brukes 

på pasienter.

• NIOX VERO® skal kun betjenes av helsepersonell. 

• Betjen NIOX VERO® slik som beskrevet i denne brukerhåndboken. 

Circassia påtar seg ikke noe ansvar for skadet utstyr eller feilaktige 

resultater hvis utstyret ikke er håndtert i henhold til denne håndboken.

Symbol Beskrivelse

ADVARSEL Indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den 
ikke unngås, kan føre til personskader.

FORSIKTIG Indikerer en potensielt farlig situasjon som, hvis den 
ikke unngås, kan skade produktet eller systemet, føre til 
tap av data eller skade på selskapet.

Merk Varsler leseren om viktig informasjon om riktig bruk av 
produktet, brukerforventninger, feilsituasjoner og tiltak 
knyttet til disse.
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• Når du velger tilbehør til NIOX VERO®-produktet, må du være 

oppmerksom på at alt tilbehør som ikke anbefales av Circassia, kan føre 

til dårligere ytelse, skade på NIOX VERO®-produktet, brann, elektrisk 

støt, personskade eller materielle skader. Produktgarantien dekker ikke 

produktfeil eller skade som skyldes bruk av ikke-godkjent tilbehør. 

Circassia påtar seg ikke noe ansvar for helse- og sikkerhetsproblemer 

eller andre problemer som skyldes bruk av tilbehør som ikke er godkjent 

av Circassia.

• NIOX VERO® skal ikke brukes like ved eller stablet med annet 

elektronisk utstyr. 

• Bruk kun medfølgende strømforsyning. Trekk i støpselet når du kobler 

NIOX VERO® fra strømuttaket.

• Bruk kun pustehåndtaket fra Circassia.

• Det er ikke tillatt å modifisere NIOX VERO®-instrumentet, håndtaket eller 

sensoren.

• Ikke la instrumentet falle eller bli utsatt for kraftige støt.

• Ikke bruk et skadet NIOX VERO®-instrument eller skadede 

komponenter.

• Hold instrumentet og sensoren unna vann. Unngå væskesøl og -drypp 

på instrumentet eller sensoren.

• Instrumentet eller sensoren må ikke varmes opp eller utsettes for ild.

• NIOX VERO® og NO-skrubberen i pustehåndtaket inneholder 

kaliumpermanganat. Brukte eller utløpte instrumenter og pustehåndtak 

skal håndteres som farlig avfall i henhold til lokale bestemmelser for 

avfallshåndtering.

• Pustehåndtaket skal ikke brukes etter utløpsdatoen.

• Pasientfiltre skal brukes umiddelbart etter åpning.

• NIOX VERO®-sensoren inneholder kjemikalier som kan være skadelige 

hvis de svelges.

• Vær forsiktig når du åpner sensorboksen. Innsiden av åpningen kan ha 

skarpe kanter.

• Du må ikke berøre eller rengjøre den hvite sensormembranen.

• Når det er satt inn ny sensor, anbefales det å vente i tre timer med 

instrumentet slått på før en måling utføres.

• Sørg for å bruke korrekt målemodus, ellers kan du oppnå feil 

måleresultater.

• Pasientfiltre er merket bare til engangsbruk. Bruk alltid et nytt 

pasientfilter for hver pasient. Gjenbruk på flere pasienter kan øke 

risikoen for krysskontaminering eller kryssinfeksjon. Det samme 

pasientfilteret kan brukes om igjen på samme pasient for flere forsøk 

under samme økt. 

• Ikke bruk NIOX VERO® i nærheten av områder hvor flyktige stoffer, som 

organiske væsker eller desinfeksjonsmidler, brukes. Vær spesielt 

forsiktig med aerosol og desinfeksjonsbad, både åpne beholdere og 

ultralydbad. Ikke bruk instrumentet i nærheten av brennbare 

bedøvelsesmidler, damp eller væsker.

• Nesesett skal brukes umiddelbart etter åpning.

• Nesesett er merket bare til engangsbruk. Bruk alltid et nytt nesesett for 

hver pasient. Gjenbruk på flere pasienter kan øke risikoen for 

krysskontaminering eller kryssinfeksjon. Det samme nesesettet kan 

brukes om igjen på samme pasient for flere forsøk under samme økt.

1.6 Tiltenkt bruk
NIOX VERO® måler nitrogenoksid i utåndet luft fra mennesker (fraksjonert

ekshalert nitrogenoksid, FeNO) og utåndet nitrogenoksid fra nesen (nNO) i

aspirert luft fra nesehulen.

FeNO

FeNO er forhøyet ved enkelte luftveisinflammasjonsprosesser, blant annet

astma, og reduseres som reaksjon på anti-inflammatorisk behandling.

FeNO-målinger med NIOX VERO er kvantitative, non-invasive, enkle og

trygge og skal brukes som en del av regelmessig vurdering og overvåking av
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pasienter med disse tilstandene. NIOX VERO er egnet for FeNO-målinger

hos pasienter som er 4 år eller eldre. 

Ettersom måling krever at pasienten samarbeider, er det kanskje nødvendig

med ekstra veiledning og oppmuntring av barn under 7 år. NIOX VERO skal

brukes som anvist i brukerhåndboken for NIOX VERO.

• FORSIKTIG! NIOX VERO kan brukes med to ulike utåndingstider for 

FeNO-målinger, 10 sekunder og 6 sekunder. 10-sekundstesten er den 

foretrukne. Testen på 6 sekunder er et alternativ for barn som ikke klarer 

å utføre en test på 10 sekunder. Testen på 6 sekunder skal brukes med 

forsiktighet for pasienter som er over 10 år. Den skal ikke brukes for 

voksne pasienter. Feil bruk av utåndingsmodus på 6 sekunder kan føre til 

falskt lave FeNO-verdier, noe som igjen kan føre til at det blir tatt feil 

kliniske avgjørelser.

nNO

Nitrogenoksid fra nesen har vist seg å være redusert hos pasienter med pri-

mær ciliær dyskinesi (PCD), og måling av nNO kan bidra til å identifisere til-

feller av PCD i henhold til retningslinjene til European Respiratory Society

(ERS)1.

Måling av nNO med NIOX VERO nesemålingsmodus er en non-invasiv, en-

kel, trygg og repeterbar metode til bruk hos pasienter som er 5 år eller eldre,

når målingen gjøres i henhold til brukerhåndboken for NIOX VERO nesemå-

lingsmodus. Tilfeller der man mistenker PCD etter screening med nNO, skal

bekreftes i henhold til publiserte anbefalinger for PCD-diagnostisering og -be-

handling.

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 Produktbeskrivelse

2.1 Nesetilbehør og deler

(A) NIOX VERO® nesesett, artikkelnr. 12-1065 barn, 12-1045 voksen, 
(B) NIOX VERO® neserestriktor, artikkelnr. 12-1033 (til bruk sammen med 
NIOX VERO® pasientfilter) 

2.2 NIOX VERO®-tilbehør og -deler

(C) NIOX VERO® pustehåndtak, artikkelnr. 12-1010 (følger med 
NIOX VERO®)
(D) NIOX VERO® pasientfilter, artikkelnr. 12-1018 (leveres separat)
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2.3 Hovedvisning

(A) Statuslinje, (B) demonstrasjon/instruksjoner, (C) pasient-ID, 
(D) hovedmeny, (E) Knapp for å starte måling

2.3.1 Hovedmeny

(a) Målemodus 10 s / 6 s, (b) nesemålingsmodus, (c) demonstrasjon, 

(d) angivelse av pasient-ID, (e) innstillinger

3 nNO-målinger
Nesemålinger kan utføres enten ved hjelp av metoden for tidepusting 

(TB-nNO) eller med velum lukket ved hjelp av metoden for ekspirasjon mot

motstand (ER-nNO). Nesemålinger kan utføres enten i venstre eller høyre

nesebor.

ADVARSEL! Bruk alltid et nytt nesesett og pasientfilter (når du bruker ER-

nNO-metoden) for hver pasient. Gjenbruk på flere pasienter kan øke risikoen

for krysskontaminering eller kryssinfeksjon. Det samme filteret og nesesettet

kan brukes om igjen på samme pasient for flere forsøk under samme økt.

3.1 Forberedelse for nesemåling (nNO-måling)
Kontroller at nødvendige forberedelser er utført, før nesemåling med

NIOX VERO®. Det anbefales å utføre en inspeksjon før hver bruk, se bruker-

håndboken for NIOX VERO.

Merk: Målinger kan utføres uten NIOX Panel-programvaren, men da får du 

ikke opp noen graf. Bare verdien vil vises på skjermen.

3.1.1 Feste nesesettet til NIOX VERO-instrumentet
1. Plasser apparatet på siden på en jevn og sikker overflate.

2. Koble pustehåndtaket fra 

instrumentet ved å skyve sokkelen 

inn i apparatet og trekke slangen 

forsiktig ut.

3. Ta tak i nesesettet, fjern hetten fra 

enden av slangen, og skyv enden 

inn i pustehåndtaksporten til 

trekanten ikke lenger er synlig.
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Merk: Det er smøremiddel på enden av slangen, slik at det skal være 

enklere å feste den til NIOX VERO.

Merk: Trekanten skal ikke være synlig når delene er satt riktig sammen.

(A) olivenformet nesedel, (B) nesefilter, (C) neseslange, (D) hette

3.2 Utføre nesemåling
Nesemålinger kan utføres enten med metoden for ekspirasjon mot motstand

(ER-nNO) (se avsnitt 3.3) eller metoden for tidepusting (TB-nNO) (se avsnitt

3.4).

Merk: Kontroller at pasienten ikke inhalerer gjennom nesen under 

nesemålingen.

Merk: Pasienten må ikke utføre nNO-målinger hvis det er tegn til blod i 

neseborene.

Merk: Før nNO-målingen utføres, skal pasienten sitte komfortabelt og ha 

pusset nesen godt.

Merk: Nesemålingen består av to faser. En måleperiode der instrumentet 

aspirerer i 30 sekunder, og en analyseperiode der instrumentet 

analyserer prøven i 30 sekunder.
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Merk: Hvis du utfører en nesemåling uten å bruke NIOX Panel (se avsnitt 

4.3, Utføre nesemålinger med NIOX® Panel), får du ikke opp noe 

grafisk resultat, da er det bare det numeriske resultatet av målingen 

av nitrogenoksid som vises på NIOX VERO-skjermen.

FORSIKTIG! Kontroller at du bruker riktig størrelse på den olivenformede 

nesedelen, forseglingen mellom nesedelen og neseboret må være lufttett for 

å sikre riktig måleresultat.

(A) olivenformet nesedel for voksne, (B) olivenformet nesedel for barn

FORSIKTIG! Du må ikke sette den olivenformede nesedelen inn i neseboret.

Størstedelen av den olivenformede nesedelen skal holdes utenfor nesebo-

ret. 

FORSIKTIG! Kontroller at prøvetakingshullet i den olivenformede nesedelen

er på nivå med nesepassasjen og ikke er blokkert. Hvis prøvetakingshullet er

blokkert, vil det påvirke måleresultatet.

Merk: Hvis det oppstår en feil, kan du se "Varslingskoder og tiltak" på 

side 10. 

3.3 Ekspirasjon mot motstand (ER-nNO)
ER-nNO-nesemålinger skal utføres mens pasienten puster ut gjennom mun-

nen mot en restriktor (pustehåndtak). Dette genererer et trykk som sørger for

at velum er lukket. NIOX VERO-pustehåndtaket med et pasientfilter og

NIOX VERO-restriktoren brukes som restriktor i denne pustemetoden. Pus-

tehåndtaket er IKKE koblet til NIOX VERO når du bruker denne metoden.

1. Åpne et nytt pasientfilter, og sett en ny neserestriktor inn i pasientfilteret, 

slik at den ligger oppå den hvite filterputen.

Merk: Ikke bruk pasientfilteret uten NIOX VERO-neserestriktoren.

Merk: Bruk pasientfilteret med en gang etter at du har åpnet det.



Kapittel 3 nNO-målinger

002624-02 NIOX VERO® brukerhåndbok for nesemålingsmodus – norsk 9

Merk: Pasientfilteret og restriktoren skal bare brukes på én pasient.

2. Fest pasientfilteret til pustehåndtaket til det klikker på plass.

3. Gi pustehåndtaket til pasienten, sett den olivenformede nesedelen inntil 

det aktuelle neseboret, og be pasienten om å trekke pusten så godt han 

eller hun klarer og deretter begynne å puste ut i pasientfilteret med 

leppene godt forseglet rundt det. Pasienten må puste ut jevnt og 

kontinuerlig i 30 sekunder.

4. Start nesemåling ved å velge neseikonet (A).

5. Angi pasient-ID (valgfritt), og start deretter nesemålingen ved å trykk på 

knappen for start av måling (B).

Merk: Hvis målingen startes før pasienten er klar, kan du avbryte målingen. 

Den registreres ikke som en måling på sensoren eller instrumentet.

6. Instrumentet vil aspirere i 30 sekunder, og deretter begynner det å 

analysere prøven. Etter at aspireringen er fullført, fjerner du den 

olivenformede nesedelen fra nesen og venter på resultatet.
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3.4 Tidepusting (TB-nNO)
TB-nNO-målinger skal utføres mens pasienten puster normalt gjennom

åpen munn.

1. Sett den olivenformede nesedelen inntil det aktuelle neseboret, og be 

pasienten om å trekke pusten langsomt og deretter puste ut gjennom 

munnen.

2. Start nesemåling ved å velge neseikonet (A).

3. Angi pasient-ID (valgfritt), og start deretter nesemålingen ved å trykk på 

knappen for start av måling (B).

Merk: Hvis målingen startes før pasienten er klar, kan du avbryte 

målingen. Den registreres ikke som en måling på sensoren eller 

instrumentet.

4. Instrumentet vil aspirere i 30 sekunder, og deretter begynner det å 

analysere prøven. Etter at aspireringen er fullført, fjerner du den 

olivenformede nesedelen fra nesen og venter på resultatet.

3.5 Varslingskoder og tiltak

Du finner flere varslingskoder i brukerhåndboken for NIOX VERO.

Bruker-

varslinger

Skjerm Tiltak

A28 Intern maskinvarefeil som kan repareres

Kontroller at sensoren, batteriet og lokket 
står i riktig posisjon, samt at slangen ikke 
er bøyd. Start instrumentet på nytt når du 
er ferdig.

A29 Analysefeil

Feil med måling av 
omgivelsestemperatur.

Klikk på OK-knappen, og gjør en ny 
måling.
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4 Nesemålinger med NIOX® Panel
Når du bruker NIOX Panel, får du mulighet til å se nNO-målingen grafisk, ge-

nerere en fil og skrive ut resultatene.

4.1 Installasjon av NIOX® Panel
NIOX® Panel-programvaren leveres på en USB-lagringsenhet.

1. Sett USB-enheten inn i USB-porten på datamaskinen. 

2. Velg filen som heter setup.exe. 

3. Hvis .NET Framework 4.5, VC++ 2013 eller SQL Server Compact ikke er 
installert, åpnes en installasjonsveiviser for hvert program, en om 
gangen.

4. Godta lisensavtalen for programmene.

5. Følg instruksjonene, og vent på at programmene installeres.

6. Installasjonsveiviseren for NIOX® Panel Nasal åpnes.

7. Følg instruksjonene, og installer programmet.

Merk: Det siste trinnet i installasjonsprosessen, fjerning av 

sikkerhetskopifiler, tar noen minutter.

8. Klikk på Lukk når installasjonen er fullført. 

Programmet er nå tilgjengelig på startmenyen.

4.2 Konfigurasjon
1. Slå på datamaskinen og skjermen.

2. Slå på instrumentet.

3. Trykk på Start- eller Windows-knappen, som vanligvis er plassert i nedre 
venstre hjørne av skjermen.

4. Velg NIOX® Panel fra programlisten. 

5. Sett USB-kabelen inn i USB-porten på NIOX VERO®, og koble den til 
USB-porten på datamaskinen, eller koble til via Bluetooth. Dette ikonet 
vises på skjermen for å indikere at det er etablert en kobling, og 
NIOX VERO® fjernstyres.

Systemkrav for NIOX® Panel

• Windows® 7, Windows® 8 (ikke RT-versjoner) eller Windows® 
10

• .NET Framework 4.5

• 1 GHz prosessor eller raskere

• 256 MB RAM (512 MB RAM anbefales)

• 250 MB RAM for videografikk

• 250 MB ledig harddiskplass

• 1024 x 768 skjermoppløsning

• Generisk Microsoft Bluetooth-driver*

* Nødvendig for Bluetooth-kommunikasjon
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6. Programmet NIOX® Panel åpnes, og det er mulig å foreta nNO-målinger.

4.3 Utføre nesemålinger med NIOX® Panel
ADVARSEL! Bruk alltid et nytt nesesett og pasientfilter (når du bruker ER-

nNO-metoden) for hver pasient. Gjenbruk på flere pasienter kan øke risikoen

for krysskontaminering eller kryssinfeksjon. Det samme filteret og nesesettet

kan brukes om igjen på samme pasient for flere forsøk under samme økt.

Merk: Knappene, symbolene og visningene ligner på dem i NIOX® Panel 

og NIOX VERO®.

1. Trykk på pasient-ID-knappen for å angi pasient-ID. (A)

2. Velg neseknappen. (B)

3. Velg hvilken ekspirasjonsmetode som skal brukes, ER-nNO (se avsnitt 

4.3.1) eller TB-nNO (se avsnitt 4.3.2), og om venstre eller høyre nesebor 

skal brukes. Pasientens alder er valgfritt å angi.

4. Velg hvilket filformat målingskurven skal lagres i, XLSX, PDF eller 

begge. Hvis du velger PDF-filformatet, lagres det en Excel-fil i mappen 

NIOX Nasal Measurements på datamaskinen.

4.3.1 Ekspirasjon mot motstand (ER-nNO)
ER-nNO-nesemålinger skal utføres mens pasienten puster ut gjennom mun-

nen mot en restriktor (pustehåndtak). Dette genererer et trykk som sørger for

at velum er lukket. NIOX VERO-pustehåndtaket med et pasientfilter og

NIOX VERO-restriktoren brukes som restriktor i denne pustemetoden. Pus-

tehåndtaket er IKKE koblet til NIOX VERO når du bruker denne metoden.

1. Åpne et nytt pasientfilter, og sett en ny neserestriktor inn i pasientfilteret, 

slik at den ligger oppå den hvite filterputen.

2. Fest pasientfilteret til pustehåndtaket til det klikker på plass.
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3. Gi pustehåndtaket til pasienten, sett den olivenformede nesedelen inntil 

det aktuelle neseboret, og be pasienten om å trekke pusten så godt han 

eller hun klarer og deretter begynne å puste ut i pasientfilteret med 

leppene godt forseglet rundt det. Pasienten må puste ut jevnt og 

kontinuerlig i 30 sekunder.

4. Velg knappen for start av måling (A) for å starte en ER-nNO-nesemåling 

med NIOX Panel.

Merk: Hvis målingen startes før pasienten er klar, kan du avbryte målingen. 

Den registreres ikke som en måling på sensoren eller instrumentet.

Merk: Y-aksen viser ingen nitrogenoksidverdi under målingen og analysen. 

Dette er fordi hele prøven må gå gjennom sensoren (forsinket 

analyse).

5. Instrumentet vil aspirere i 30 sekunder, og deretter begynner det å 

analysere prøven. Etter at aspireringen er fullført, fjerner du den 

olivenformede nesedelen fra nesen og venter på resultatet.

Merk: Hvis du trykker på avbrytingsknappen (A), avbrytes målingen. Du kan 

trykke på denne både under målingen og under analysen for å 

avbryte målingen.

6. Når du har trykt på OK (B), vises det et alternativ for å lagre filen.

Merk: Måleresultatet lagres alltid i instrumentets minne.
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Merk: Hvis du velger alternativet "Nei", blir ikke filen lagret.

7. En dialogboks for lagring vises sammen med et alternativ for å vise filen.

Merk: Excel-filen inneholder alternativer for å justere bredden på 

beregningsområdet eller endre antallet sekunder som brukes til å 

beregne måleresultatet.

Merk: PDF-filen viser en graf.

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

• 30-sekunders aspireringsmåling

• 30-sekunders grunnlinjemåling

(B) nNO-beregningsområde 
• Oransje del av grafen

• nNO som beregnet av NIOX VERO ved hjelp av klinisk validert metode

(C) Justerbart beregningsområde
• Grå del av grafen

(D) nNO-verdi og -målingsinformasjon
• nNO i ppb (deler per milliard)

• Målemetode (TB eller ER)

• Nesebor (V eller H)
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(E) Brukerdefinert nNO-verdi
• Kan endre det justerbare beregningsområdet

• Resultatet vises med rød tekst

(F) Pasientinformasjon
• Pasient-ID

• Alder

• Aspireringstid (alltid 30 sek.)

• Dato for måling

4.3.2 Tidepusting (TB-nNO)
TB-nNO-målinger skal utføres mens pasienten puster normalt gjennom åpen

munn.

1. Før du trykker på knappen for å starte målingen, må du huske å be 

pasienten om å puste langsomt inn og puste ut gjennom munnen.

2. Trykk på knappen for start av måling for å starte en TB-nNO-

nesemåling med NIOX Panel.

Merk: Hvis målingen startes før pasienten er klar, kan du avbryte målingen. 

Den registreres ikke som en måling på sensoren eller instrumentet.

Merk: Y-aksen viser ingen nitrogenoksidverdi under målingen og analysen. 

Dette er fordi hele prøven må gå gjennom sensoren (forsinket 

analyse).

3. Instrumentet vil aspirere i 30 sekunder, og deretter begynner det å 

analysere prøven. Etter at aspireringen er fullført, fjerner du den 

olivenformede nesedelen fra nesen og venter på resultatet.

Merk: Hvis du trykker på avbrytingsknappen (A), avbrytes målingen. Du kan 

trykke på denne både under målingen og under analysen for å 

avbryte målingen.
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4. Når du har trykt på OK (B), vises det et alternativ for å lagre filen.

5. En dialogboks for lagring vises sammen med et alternativ for å vise filen.

Merk: Måleresultatet lagres alltid i instrumentets minne.

Merk: PDF-filen viser en graf.

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

• 30-sekunders aspireringsmåling

• 30-sekunders grunnlinjemåling

(B) nNO-beregningsområde 
• Oransje del av grafen

• nNO som beregnet av NIOX VERO ved hjelp av klinisk validert metode

(C) Justerbart beregningsområde
• Grå del av grafen
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(D) nNO-verdi og -målingsinformasjon
• nNO i ppb (deler per milliard)

• Målemetode (TB eller ER)

• Nesebor (V eller H)

(E) Brukerdefinert nNO-verdi
• Kan endre det justerbare beregningsområdet

• Resultatet vises med rød tekst

(F) Pasientinformasjon
• Pasient-ID

• Alder

• Aspireringstid (alltid 30 sek.)

• Dato for måling

5 Rengjøringsprosedyre

ADVARSEL! Du må IKKE rengjør instrumentet eller håndtaket 
med produkter som inneholder alkohol. Dette omfatter sprayer 
og våtservietter med alkohol. 

ADVARSEL! Du må IKKE rengjøre området i umiddelbar nærhet 

av NIOX VERO® med produkter som inneholder alkohol. Dette 

omfatter sprayer og våtservietter.

Se brukerhåndboken for NIOX VERO for å få instruksjoner om hvordan du

rengjør instrumentet.

Merk: NIOX-nesesettet skal bare brukes til én pasient.

• Hvis noen som helst del av nesesettet ser ut til å være tilstoppet, skal du 

bytte det ut med et nytt.

• NIOX-nesesettet skal bare brukes til én pasient og trenger ikke rengjøres. 
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6 Tekniske spesifikasjoner for 
NIOX VERO® nesemålingsmodus

6.0.1 Elektromagnetisk stråling
FORSIKTIG! Dette utstyret er beregnet og testet for CISPR 11 klasse A. I et

hjemmemiljø kan det gi radiointerferens, og du må derfor sette i verk nød-

vendige tiltak for å dempe interferensen.

Se www.niox.com for veiledning og erklæring fra produsenten om elektro-

magnetisk stråling.

6.1 Ytelsesdata
Måleområde: 5 til 2000 ppb

Laveste påvisningsgrense: 5 ppb

Flowrate for prøvetaking: 5 ml/s

6.2 Linearitet
Kvadrert korrelasjonskoeffisient r2 ≥ 0,998

6.3 Presisjon
< 3 ppb av målt verdi for verdier < 30 ppb, < 10 % av målt verdi for verdier ≥

30 ppb. Uttrykt som standardavvik for gjentatte målinger med samme instru-

ment ved bruk av en sertifisert gasskonsentrasjon for referansestandard for

nitrogenoksid.

6.4 Nøyaktighet
± 10 ppb for målte verdier < 50 ppb eller 20 % av målt verdi for verdier ≥

50 ppb. Uttrykt som øvre 95% konfidensgrense basert på et absolutt gjen-

nomsnitt av differanser fra sertifisert gasskonsentrasjon av nitrogenoksid.

Du finner tekniske spesifikasjoner for FeNO i brukerhåndboken for

NIOX VERO.

6.5 Viktige funksjoner
Viktige funksjoner på NIOX VERO nesemålingsmodus:

1. Måling av NO-konsentrasjonen i luft aspirert fra nesehulen.

2. Måling av NO i nesen for screening for sykdommer som primær ciliær 

dyskinesi i henhold til ATS/ERS.

NIOX VERO inneholder intern overvåkningsfunksjonalitet for parametere for

sikkerhet og viktige funksjoner. Gjentakende testing er ikke nødvendig for å

opprettholde viktige funksjoner eller grunnleggende sikkerhet.



Informasjonen i dette dokumentet kan bli endret. 

Circassia AB vil opplyse om endringer etter hvert som de forekommer. 

Basert på selskapets immaterielle eiendom utvikler og selger Circassia 

produkter for overvåkning av nitrogenoksid (NO) som en markør for luftveisinflammasjon. 

Det gjør det mulig å forbedre behandlingen av og omsorgen for pasienter med inflammasjoner i luftveiene.

Pasienter: 

Circassias NIOX-produkter er beskyttet av en rekke patenter i USA, Europa og en rekke andre land.

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

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

www.niox.com

Copyright 2020 Circassia AB, Uppsala, Sverige. 

Circassia er et registrert varemerke som tilhører Circassia Limited,

NIOX, NIOX MINO og NIOX VERO er registrerte varemerker som tilhører Circassia AB.
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