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Não esquecer
É importante respeitar as seguintes condições especificadas:

• Temperatura ambiente: +10 °C a +35 °C 

• Humidade: 20% a 80% de HR (sem condensação)

• Telemóveis, telefones sem fios e equipamentos emissores de gases 
podem interferir com o instrumento e, como tal, devem ser mantidos 
longe do mesmo. A interferência pode impossibilitar a realização de 
uma medição.

• A expiração contém vapor de água que pode criar condensação no 
interior do instrumento. Quando utilizado de forma excessiva num 
curto período de tempo, existe um risco de condensação de água 
no interior do NIOX VERO®. 
Normalmente, um máximo de 10 expirações/hora pode ser efetuado 
com o NIOX VERO® durante uma utilização contínua. No entanto, é 
possível efetuar 20 expirações numa hora se o instrumento efetuar 
uma pausa mínima de 30 minutos antes da próxima sessão de 
expirações. As expirações incluem as medições bem-sucedidas e 
as falhadas.

• Evitar derramar água ou outros fluidos sobre o instrumento ou 
sensor.

• Utilizar sempre uma caixa ou saco fechado (recomenda-se o saco 
NIOX VERO®) para o transporte e armazenamento do 
NIOX VERO®.

• Recomenda-se, após a introdução de um novo sensor, que se 
aguarde 3 horas com o instrumento ligado antes de efetuar uma 
medição.

• Duração operacional para o Instrumento NIOX VERO®: máximo de 5 
anos de utilização ou 15 000 medições ou a data de expiração 
indicada no dispositivo, o que ocorrer primeiro. Serão considerados 

5 anos de utilização a partir da primeira medição de óxido nítrico 
realizada com o dispositivo. 

• Duração operacional para o sensor NIOX VERO®: Máximo de 12 
meses após a abertura da embalagem e instalação do NIOX VERO® 
ou a data de expiração indicada nos sensores, o que ocorrer 
primeiro.

AVISO!
A utilização de substâncias com álcool na proximidade do ins-
trumento NIOX VERO® pode causar resultados de medição erra-
dos.

NÃO limpe o instrumento nem o utilize com álcool nem com
sprays ou toalhetes com álcool.

Não utilize substâncias com álcool sobre ou na proximidade do
instrumento NIOX VERO® . Isto inclui quaisquer agentes de lim-
peza utilizados para limpar a instalação, ou qualquer outro equi-
pamento no local, assim como toalhetes desinfetantes ou
sprays utilizados nos pacientes.

CUIDADO!: Não utilize o NIOX VERO® próximo de áreas onde estejam 
a ser utilizadas substâncias voláteis tais como fluidos orgânicos ou 
desinfetantes. Deve ser dada especial atenção a sprays e banhos de 
desinfeção, quer em reservatórios abertos ou banhos de ultrassons.

Consulte o manual do utilizador NIOX VERO para rever todas as 
precauções, avisos, cuidados preventivos e resolução de proble-
mas.
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1 Modo de medição nasal NIOX VERO®

1.1 Antes de utilizar o NIOX VERO®

O NIOX VERO® só pode ser operado conforme indicado no presente manual
por profissionais de cuidados de saúde formados. O estatuto de «formado» é
atingido apenas após a leitura cuidadosa do presente manual. Leia as instru-
ções de utilização na íntegra e certifique-se de que compreende totalmente a
informação de segurança.

Este documento é uma alteração ao Manual do utilizador NIOX VERO. Leia
atentamente o manual do utilizador NIOX VERO e o manual do utilizador do
modo de medição nasal NIOX VERO®, antes de efetuar as medições nasais
no NIOX VERO.

1.2 Acerca deste manual
Manual do utilizador do modo de medição nasal NIOX VERO® – Português
002625 Versão 02, Abril de 2019. Para obter instruções sobre como ver o nú-
mero da versão de software instalado no instrumento, consulte o manual do
utilizador NIOX VERO. 

A informação incluída no presente documento está sujeita a alterações.
Quaisquer alterações serão disponibilizadas pela Circassia AB à medida que
forem sendo efetuadas.

Este manual do utilizador fornece instruções sobre como operar o
NIOX VERO® no modo de medição nasal. 
Inclui instruções passo a passo numeradas com ecrãs e ilustrações. 
As escolhas dentro dos passos são exibidas com marcadores.

1.3 Conformidade
O NIOX VERO® e o NIOX® Panel têm a marcação CE de acordo com a 
Diretiva 98/79/CE relativa aos dispositivos médicos de diagnóstico in vitro. 
O filtro de paciente NIOX tem a marcação CE de acordo com a
Diretiva 93/42/CEE relativa aos dispositivos médicos
O NIOX VERO® está em conformidade com a norma RoHS.

1.4 Fabricante responsável e contactos 
Endereço postal:
Circassia AB, P.O. Box 3006
SE-750 03 Uppsala, Suécia

Endereço para visitantes:
Hansellisgatan13
SE-754 50 Uppsala

www.circassia.com 
www.niox.com

Símbolo Descrição

AVISO Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for 
evitada, pode resultar em danos ou lesões corporais.

CUIDADO Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for 
evitada, pode danificar um produto ou sistema, provocar 
perda de danos ou prejudicar o negócio.

Nota Alerta o leitor para informação importante sobre a correta 
utilização do produto, expetativas do utilizador, situações de 
erro e ações relacionadas com estas últimas.
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1.5 Avisos
• Não utilize substâncias com álcool sobre ou na proximidade do 

instrumento NIOX VERO®. Isto inclui quaisquer agentes de limpeza 
utilizados para limpar a instalação, ou qualquer outro equipamento no 
local, assim como toalhetes desinfetantes ou sprays utilizados nos 
pacientes.

• O NIOX VERO® deve ser operado apenas por profissionais de cuidados 
de saúde. 

• Opere o NIOX VERO® conforme indicado no presente manual. A 
Circassia não se responsabiliza por qualquer equipamento danificado 
ou resultados defeituosos, caso o equipamento não seja manuseado de 
acordo com o presente manual.

• Ao selecionar um acessório para o seu produto NIOX VERO®, tenha em 
consideração que um acessório não recomendado pela Circassia AB 
poderá resultar em perda de desempenho, danos no seu produto 
NIOX VERO®, incêndio, choque elétrico, lesões ou danos a outros bens. 
A garantia do produto não abrange a falha do produto ou danos 
resultantes de uma utilização com acessórios não aprovados. A 
Circassia não se responsabiliza por quaisquer problemas de saúde e 
segurança ou outros problemas provocados pela utilização de 
acessórios não aprovados pela Circassia.

• O NIOX VERO® não deve ser utilizado ao lado de ou empilhado com 
outro equipamento eletrónico. 

• Utilize apenas a fonte de alimentação fornecida. Retire a tomada 
quando desligar o NIOX VERO® da tomada elétrica.

• Utilize apenas o cabo de respiração fornecido pela Circassia.
• Não é permitida qualquer modificação ao instrumento, cabo ou sensor 

NIOX VERO®.
• Não deixe cair o instrumento nem sujeite o mesmo a um forte impacto.
• Não utilize um instrumento ou peças danificadas NIOX VERO®.
• Mantenha o instrumento e o sensor longe da água. Certifique-se de que 

nenhum líquido é derramado ou deixado cair sobre o instrumento ou 
sensor.

• Não aqueça ou coloque o instrumento ou sensor no fogo.
• O NIOX VERO® e o purificador de NO no cabo de respiração contêm 

permanganato de potássio. Os instrumentos e cabos de respiração 
usados ou expirados devem ser eliminados como resíduos perigosos de 
acordo com os regulamentos locais de eliminação de resíduos.

• O cabo de respiração não deve ser utilizado após a data de expiração.
• Os filtros de paciente devem ser utilizados imediatamente após a sua 

abertura.
• O sensor NIOX VERO® contém químicos que podem ser prejudiciais se 

ingeridos.
• Tenha cuidado ao abrir a lata do sensor. O interior da abertura pode ter 

arestas afiadas.
• Não toque nem limpe a membrana branca do sensor.
• Após introduzir um novo sensor, é recomendável aguardar três horas 

com o instrumento ligado antes de efetuar uma medição.
• Certifique-se de que utiliza o modo de medição correto, caso contrário 

poderão ser obtidos resultados da medição incorretos.
• Não reutilize filtros de pacientes.
• Não utilize o NIOX VERO® próximo de áreas onde estejam a ser 

utilizadas substâncias voláteis tais como fluidos orgânicos ou 
desinfetantes. Deve ser dada especial atenção a sprays e banhos de 
desinfeção, quer em reservatórios abertos ou banhos de ultrassons. 
Não utilize o instrumento na presença de vapores ou líquidos 
inflamáveis anestésicos.

• O kit nasal deve ser utilizado imediatamente após a abertura.
• Não reutilize o kit nasal.
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1.6 Utilização prevista
O NIOX VERO® mede o nível de óxido nítrico na respiração humana (fração
exalada de óxido nítrico, FeNO) e o óxido nítrico nasal (nNO) no ar aspirado
na cavidade nasal.

FeNO

A FeNO aumenta em alguns processos inflamatórios das vias respiratórias,
como a asma, e diminui em resposta ao tratamento anti-inflamatório. As me-
dições da FeNO com o NIOX VERO são quantitativas, não invasivas, simples
e seguras e devem ser utilizadas como parte de uma avaliação e monitoriza-
ção regulares dos pacientes nestas situações. O NIOX VERO é indicado para
medições de FeNO em pacientes com idade igual ou superior a 4 anos. 

Uma vez que a medição exige a colaboração do paciente, algumas crianças
com idade inferior a 7 anos poderão necessitar de uma preparação e encora-
jamento adicionais. O NIOX VERO deve ser utilizado de acordo com as ins-
truções do manual do utilizador NIOX VERO.

• CUIDADO! O NIOX VERO pode ser operado com dois tempos diferentes 
de expiração para as medições de FeNO: 10 e 6 segundos. O teste de 10 
segundos é o modo preferido. Para crianças que não consigam efetuar o 
teste de 10 segundos, o teste de 6 segundos é uma alternativa. O teste 
de 6 segundos deve ser utilizado com prudência em pacientes com idade 
superior a 10 anos. Este modo não deve ser utilizado em pacientes 
adultos. A utilização incorreta do modo de expiração de 6 segundos pode 
resultar em falsos valores baixos de FeNO, o que pode dar origem a 
decisões clínicas incorretas.

nNO

Demonstrou-se que o óxido nítrico nasal diminui em pacientes com discinesia
ciliar primária (DCP) e a sua medição pode ajudar a identificar casos de DCP
de acordo com as diretrizes da ERS1.

A medição do nNO com o modo de medição nasal do NIOX VERO é não in-
vasiva, simples, segura e repetível em pacientes com idade igual ou superior
a 5 anos, quando efetuada de acordo com o manual do utilizador do modo de
medição nasal NIOX VERO. Os casos suspeitos de DCP após o rastreio com
o nNO devem ser confirmados de acordo com as recomendações publicadas
para o diagnóstico e tratamento de DCP.

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 Descrição do produto

2.1 Acessórios e peças nasais

(A) Kit nasal NIOX VERO®, Artigo n.º 12-1065 Pediátrico, 12-1045 Adulto, 
(B) Restritor nasal NIOX VERO®, Artigo n.º 12-1033 (para utilizar 
juntamente com o filtro de paciente NIOX VERO®) 

2.2 Acessórios e peças do NIOX VERO®

(C) Cabo de respiração NIOX VERO®, Artigo n.º 12-1010 (fornecido com o 
NIOX VERO®), (D) Filtro de paciente NIOX VERO®, Artigo n.º 12-1018 
(fornecido separadamente)

2.3 Vista principal

(A) Barra de estado, (B) Demonstração instrutiva, (C) ID de paciente, 
(D) Menu principal, (E) Botão de início da medição

2.3.1 Menu principal

(a) Modo de medição 10 s/6 s, (b) Modo de medição nasal, (c) Demonstra-
ção, (d) Introdução da ID de paciente, (e) Definições
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3 Medições de NO nasais
As medições nasais podem ser efetuadas pelo método de respiração corren-
te (TB-nNO) ou pelo método de expiração contra resistência (ER-nNO) com o
véu palatino fechado. As medições nasais podem ser efetuadas na narina es-
querda ou direita.

3.1 Preparação para a medição nasal (nNO)
Verifique os devidos preparativos antes de efetuar uma medição nasal com o
NIOX VERO®. É recomendada a realização de uma inspeção preventiva bá-
sica antes de cada utilização, consulte o manual do utilizador NIOX VERO.

Nota: As medições podem ser efetuadas sem o software NIOX Panel, no 
entanto, nesse caso, não haverá nenhum gráfico disponível. Apenas 
o valor será apresentado no ecrã de visualização.

3.1.1 Colocação do kit nasal no instrumento NIOX VERO
1. Coloque o dispositivo de lado sobre uma superfície segura e nivelada.

2. Retire o cabo de respiração do 
instrumento ao empurrar a 
cavidade do dispositivo e retirando 
suavemente o tubo.

3. Pegue no kit nasal, retire a tampa da extremidade do tubo e introduza a 
extremidade do tubo lentamente na porta do cabo de respiração até o 
triângulo deixar de estar visível.

Nota: A extremidade do tubo tem lubrificante para facilitar a fixação no 
NIOX VERO.

Nota: O triângulo não deve estar visível quando estiver montado 
corretamente.
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(A) Adaptador nasal, (B) Filtro nasal, (C) Tubo nasal, (D) Tampa

3.2 Efetuar a medição nasal
As medições nasais podem ser efetuadas pelo método de expiração contra
resistência (ER-nNO) (consulte secção 3.3) ou pelo método de respiração
corrente (TB-nNO) (consulte secção 3.4).

Nota: Certifique-se de que o paciente não inspira pelo nariz durante a 
medição nasal.

Nota: O paciente não deve efetuar medições nasais de NO se houver 
sinais de sangue nas narinas.

Nota: Antes de efetuar as medições nasais de NO, o paciente deve 
sentar-se confortavelmente e limpar completamente a passagem 
nasal.

Nota: A medição nasal tem duas fases. Um período de medição em que 
o instrumento aspira durante 30 segundos e um período de análise 
em que o instrumento analisa a amostra durante 30 segundos.

Nota: Efetuar uma medição nasal sem a utilização do NIOX Panel 
(consulte a secção 4.3, Efetuar medições nasais com o NIOX® 
Panel) não produz um resultado gráfico, só apresenta o resultado 
numérico da medição do óxido nítrico nasal no ecrã do NIOX VERO.

CUIDADO! Certifique-se de que utiliza os adaptadores nasais de tamanho 
correto, o vedante entre o adaptador nasal e a narina deve ser estanque 
para garantir que o resultado da medição é correto.

(A) Adaptador nasal para adulto, (B) Adaptador nasal pediátrico
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CUIDADO! Não insira o adaptador nasal dentro da narina. A maior parte do
adaptador nasal deve permanecer fora da narina. 

CUIDADO! Certifique-se de que o orifício de amostragem no adaptador nasal
está alinhado com a passagem nasal e não está bloqueado. Um orifício de
amostra bloqueado irá influenciar o resultado da medição.

Nota: Se ocorrer um erro, consulte “Códigos de alerta e ações” na 
página 11. 

3.3 Expiração contra resistência (ER-nNO)
As medições nasais ER-nNO devem ser efetuadas ao mesmo tempo que se
expira pela boca em direção a um restritor (cabo de respiração), isto produz
uma pressão que garante que o véu palatino é fechado. Neste método de
respiração, a restrição é obtida com o cabo de respiração NIOX VERO com
um filtro de paciente e o restritor NIOX VERO. O cabo de respiração NÃO é li-
gado ao NIOX VERO quando utilizado desta forma.

1. Abra um novo filtro de paciente e insira um novo restritor nasal no filtro 
de forma a ficar assente na parte superior da almofada branca do filtro.

Nota: Não utilize o filtro de paciente sem o restritor nasal NIOX VERO.

Nota: Utilize o filtro de paciente logo após ter sido aberto.

Nota: O filtro de paciente e o restritor destinam-se a ser utilizados num 
único paciente.
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2. Coloque o filtro de paciente no cabo de respiração até ouvir um clique 
de encaixe.

3. Passe o cabo de respiração ao paciente, coloque o adaptador nasal na 
narina selecionada e instrua o paciente a inspirar até à capacidade 
máxima dos pulmões e a começar a expirar para o filtro de paciente 
depois de vedar bem lábios contra o filtro. O paciente terá de expirar de 
forma constante e contínua durante 30 segundos.

4. Inicie a medição nasal selecionando o ícone nasal (A)

5. Introduza a ID de paciente (opcional) e depois inicie a medição nasal 
premindo o botão de início da medição (B)

Nota: Se a medição for iniciada antes de o paciente estar pronto, existe 
uma opção para abortar a medição, que não é registada como 
medição no sensor ou instrumento.

6. O instrumento aspira durante 30 segundos e depois analisa a amostra. 
Após a conclusão da aspiração, retire o adaptador nasal da narina e 
aguarde pelo resultado.
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3.4 Respiração corrente (TB-nNO)
As medições de TB-nNO são efetuadas respirando-se normalmente pela bo-
ca.

1. Coloque o adaptador nasal na narina selecionada e instrua o paciente a 
inspirar e expirar lentamente pela boca.

2. Inicie a medição nasal selecionando o ícone nasal (A) 

3. Introduza a ID de paciente (opcional) e depois inicie a medição nasal 
premindo o botão de início da medição (B)

Nota: Se a medição for iniciada antes do paciente estar pronto, existe uma 
opção para abortar a medição, que não é registada como medição 
no sensor ou instrumento.

4. O instrumento aspira durante 30 segundos e depois analisa a amostra. 
Após a conclusão da aspiração, retire o adaptador nasal da narina e 
aguarde pelo resultado.

3.5 Códigos de alerta e ações

Consulte códigos de alerta adicionais no manual do utilizador NIOX VERO.

Alertas do 
utilizador

Ecrã Ação

A28 Erro de hardware interno recuperável
Verifique se o sensor, bateria e tampa 
estão em posição correta e certifique-se 
também de que o tubo não está dobrado. 
Quando tiver terminado, reinicie o 
instrumento.

A29 Falha de análise
Falha de medição do ambiente.
Clique no botão OK e obtenha uma nova 
medição.
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4 Medições nasais com o NIOX® Panel
Utilizar o NIOX Panel permite ver graficamente a medição de nNO, criar um
ficheiro e imprimir os resultados.

4.1 Instalação do NIOX® Panel
O software do NIOX® Panel é fornecido num dispositivo de armazenamento
USB.

1. Introduza o dispositivo de armazenamento USB na porta USB do 
computador. 

2. Selecione o ficheiro setup.exe. 
3. Se não estiver instalado o .NET Framework 4.5, VC++ 2013 ou SQL 

Server Compact, é aberto um assistente de instalação de cada vez para 
cada um dos programas.

4. Selecione para aceitar o acordo de licença para os programas.
5. Siga as instruções e aguarde até que os programas estejam instalados.
6. É aberto o assistente de instalação para o NIOX® Panel.

7. Siga as instruções e instale o programa.
Nota: O último passo da instalação, “Remover ficheiros de cópia de 

segurança”, demora alguns minutos.

8. Quando a instalação estiver concluída, clique em Fechar. 
A aplicação está agora disponível no menu inicial.

4.2 Configuração
1. Ligue o PC e o monitor.

2. Ligue o instrumento.

3. Selecione o botão Iniciar ou Windows normalmente localizado no canto 
inferior esquerdo do monitor.

4. Selecione NIOX® Panel a partir da lista de programas. 
5. Ligue o cabo USB à porta USB do NIOX VERO® e ligue-o à porta USB 

do PC ou ligue via Bluetooth. Este ícone é exibido no ecrã para indicar 
que foi estabelecida uma ligação e que o NIOX VERO® está a funcionar 
de forma remota.

Requisitos de sistema do NIOX® Panel
• Windows® 7, Windows® 8 (excluindo versões RT) ou 

Windows® 10
• .NET Framework 4.5
• Processador de 1 GHz ou superior
• 256 MB de RAM (512 MB de RAM recomendado)
• 250 MB de RAM placa gráfica
• 250 MB de espaço disponível no disco rígido
• Resolução de ecrã de 1024x768
• Controlador genérico Microsoft para Bluetooth*

* Necessário para comunicação via Bluetooth
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6. A aplicação do NIOX® Panel é aberta o que permite efetuar medições de 
NO nasais.

4.3 Efetuar medições nasais com o NIOX® Panel
Nota: Os botões, símbolos e vistas são semelhantes no NIOX® Panel e no 

NIOX VERO®.

1. Para introduzir a ID de paciente, selecione o botão ID de paciente. (A)

2. Selecione o botão Nasal. (B)

3. Selecione o método de expiração a utilizar, ER-nNO (consulte secção 
4.3.1) ou TB-nNO (consulte secção 4.3.2) e a narina, esquerda ou direita, 
a idade do paciente é opcional.

4. Selecione o formato de ficheiro para guardar a curva de medição, .xlsx, 
.pdf ou ambos. Se optar pelo ficheiro pdf, será guardado um ficheiro 
Excel na pasta de medições nasais NIOX no ambiente de trabalho do 
computador.
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4.3.1 Expiração contra resistência (ER-nNO)
As medições nasais ER-nNO devem ser efetuadas ao mesmo tempo que se
expira pela boca em direção a um restritor (cabo de respiração), isto produz
uma pressão que garante que o véu palatino é fechado. Neste método de
respiração, a restrição é obtida com o cabo de respiração NIOX VERO com
um filtro de paciente e o restritor NIOX VERO. O cabo de respiração NÃO é
ligado ao NIOX VERO quando utilizado desta forma.

1. Abra um novo filtro de paciente e insira um novo restritor nasal no filtro 
de forma a ficar assente na parte superior da almofada branca do filtro.

2. Coloque o filtro de paciente no cabo de respiração até ouvir um clique 
de encaixe

3. Passe o cabo de respiração ao paciente, coloque o adaptador nasal na 
narina selecionada e instrua o paciente a inspirar até à capacidade 
máxima dos pulmões e a começar a expirar para o filtro de paciente 
depois de vedar bem lábios contra o filtro. O paciente terá de expirar de 
forma constante e contínua durante 30 segundos.

4. Selecione o botão de início da medição (A) para iniciar uma medição 
nasal ER-nNO com o NIOX Panel.

Nota: Se a medição for iniciada antes de o paciente estar pronto, existe 
uma opção para abortar a medição, que não é registada como 
medição no sensor ou instrumento.

Nota: O eixo y não apresenta o valor do óxido nítrico durante os períodos 
de medição e análise. Isto acontece porque toda a amostra tem de 
passar pelo sensor (análise a posteriori).

5. O instrumento aspira durante 30 segundos e depois analisa a amostra. 
Após a conclusão da aspiração, retire o adaptador nasal da narina e 
aguarde pelo resultado.

Nota: Ao selecionar o botão abortar (A) a medição é cancelada. Este 
botão pode ser premido durante o período de medição ou análise 
para abortar a medição.
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6. Ao selecionar o botão OK (B) é apresentada uma opção para guardar o 
ficheiro.

Nota: O resultado da medição será sempre guardado na memória do 
instrumento.

Nota: Se selecionar a opção "Não", o ficheiro não será guardado.

7. Será apresentada uma caixa de diálogo para guardar e uma opção para 
visualizar o ficheiro.

Nota: O ficheiro Excel tem opções para ajustar a largura da área de cálculo 
ou para alterar o intervalo de segundos utilizado no cálculo do 
resultado da medição.

Nota: O ficheiro pdf apresenta o gráfico.
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(A) Dados da curva de nNO completa
• Linha azul do gráfico
• Medição de aspiração de 30 segundos
• Medição basal de 30 segundos

(B) Intervalo de cálculo de nNO 
• Secção cor-de-laranja do gráfico
• nNO conforme calculado pelo NIOX VERO utilizando um método 

clinicamente validado

(C) Área de cálculo ajustável
• Secção cinzenta do gráfico

(D) Informações sobre o valor de nNO e a medição
• nNO em ppb
• Método de medição (TB ou ER)

• Narina (E ou D)

(E) Valor de nNO definido pelo utilizador
• Pode alterar a área de cálculo ajustável
• A saída é apresentada em texto “a vermelho”

(F) Informações sobre o paciente
• ID de paciente
• Idade
• Tempo de aspiração (sempre 30 s)
• Data da medição
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4.3.2 Respiração corrente (TB-nNO)
As medições de TB-nNO são efetuadas respirando-se normalmente pela bo-
ca.

1. Antes de selecionar o botão de início da medição, não se esqueça de 
instruir o paciente a inspirar e expirar lentamente pela boca.

2. Selecione o botão de início da medição para iniciar uma medição 
nasal TB-nNO com o NIOX Panel.

Nota: Se a medição for iniciada antes de o paciente estar pronto, existe 
uma opção para abortar a medição, que não é registada como 
medição no sensor ou instrumento.

Nota: O eixo y não apresenta o valor do óxido nítrico durante os períodos 
de medição e análise. Isto acontece porque toda a amostra tem de 
passar pelo sensor (análise a posteriori).

3. O instrumento aspira durante 30 segundos e depois analisa a amostra. 
Após a conclusão da aspiração, retire o adaptador nasal da narina e 
aguarde pelo resultado.

Nota: Ao selecionar o botão abortar (A) a medição é cancelada. Este botão 
pode ser premido durante o período de medição ou análise para 
abortar a medição.

4. Ao selecionar o botão OK (B) é apresentada uma opção para guardar o 
ficheiro.
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5. Será apresentada uma caixa de diálogo para guardar e uma opção para 
visualizar o ficheiro.

Nota: O resultado da medição será sempre guardado na memória do 
instrumento.

Nota: O ficheiro pdf apresenta o gráfico.

(A) Dados da curva de nNO completa
• Linha azul do gráfico
• Medição de aspiração de 30 segundos
• Medição basal de 30 segundos

(B) Intervalo de cálculo de nNO 
• Secção cor-de-laranja do gráfico
• nNO conforme calculado pelo VERO utilizando um método clinicamente 

validado

(C) Área de cálculo ajustável
• Secção cinzenta do gráfico

(D) Informações sobre o valor de nNO e a medição
• nNO em ppb
• Método de medição (TB ou ER)
• Narina (E ou D)

(E) Valor de nNO definido pelo utilizador
• Pode alterar a área de cálculo ajustável
• A saída é apresentada em texto “a vermelho”

(F) Informações sobre o paciente
• ID de paciente
• Idade
• Tempo de aspiração (sempre 30 s)
• Data da medição
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5 Procedimento de limpeza

AVISO! NÃO limpe o instrumento nem o utilize com produtos 
com álcool. Isto inclui sprays ou toalhetes com álcool! 

AVISO! NÃO limpe a área imediatamente circundante ao 
NIOX VERO® com produtos com álcool. Isto inclui sprays ou 
toalhetes com álcool.

Para limpar o instrumento, consulte o manual do utilizador NIOX VERO.

Nota: O kit nasal NIOX é composto por itens descartáveis para utilização 
num único paciente.

• Se qualquer uma das peças do kit nasal parecer obstruída, substitua o kit 
nasal

• O kit nasal NIOX destina-se a utilização num único paciente e não requer 
qualquer tipo de limpeza. 

6 Especificações técnicas do 
NIOX VERO® Nasal

6.0.1 Emissões eletromagnéticas
CUIDADO! Este equipamento foi concebido e testado de acordo com a nor-
ma CISPR 11 Categoria A. Num ambiente doméstico poderá causar interfe-
rência radioelétrica, pelo que poderá ter de tomar medidas para atenuar a
interferência.

Para mais informações e a declaração do fabricante - emissões eletromagné-
ticas, consulte: www.niox.com

6.1 Dados de desempenho
Intervalo de medição: 5 a 2000 ppb
Limite de deteção mais baixo: 5 ppb
Velocidade de amostragem: 5 ml/s

6.2 Linearidade
Coeficiente de determinação r2 ≥ 0,998

6.3 Precisão
<3ppb de valor medido para valores <30 ppb, <10% de valor medido para va-
lores ≥30 ppb. Expresso como um desvio padrão para medições em duplica-
do com o mesmo instrumento, utilizando uma norma de referência de
concentração de gás certificada de óxido nítrico.
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6.4 Exatidão
±10 ppb para valores medidos <50 ppb ou 20% de valor medido para valo-
res ≥50 ppb. Expresso como o limite de confiança superior de 95%, com
base no meio absoluto de diferenças da concentração de gás certificada de
óxido nítrico.

Consulte a especificação técnica da FeNO no manual do utilizador
NIOX VERO.

6.5 Desempenho essencial
O desempenho essencial do modo de medição nasal do NIOX VERO con-
siste no seguinte:

1. Medição da concentração de NO no ar aspirado pela cavidade nasal

2. Medição do NO nasal para o rastreio de doenças como a discinesia ciliar 
primária de acordo com as diretrizes ATS/ERS

O NIOX VERO contém uma funcionalidade de monitorização interna para os
parâmetros de desempenho essencial e de segurança. Para manter o de-
sempenho essencial ou a segurança básica, não é necessário efetuar testes
de forma recorrente.





A informação incluída no presente documento está sujeita a alterações. 

Quaisquer alterações serão disponibilizadas pela Circassia AB à medida que forem sendo efetuadas. 

Com base na propriedade intelectual da empresa, a Circassia desenvolve e comercializa 
produtos para a monitorização de óxido nítrico (NO) como um marcador de inflamação das vias respiratórias, 

para melhorar a gestão e cuidado de pacientes com doença inflamatória nas vias respiratórias.

Patentes: 

Os produtos NIOX da Circassia estão protegidos por várias patentes nos EUA, Europa e um conjunto de outros países.

Circassia AB, Hansellisgatan 13, SE-754 50 Uppsala, Suécia
N.º de tel.: +46 18 32 88 37, Fax: +46 18 32 88 38, E-mail: nioxtechsupport@circassia.com

www.niox.com
Copyright 2019 Circassia AB, Uppsala, Suécia. 

Circassia é uma marca comercial registada da Circassia Limited
NIOX, NIOX MINO e NIOX VERO são marcas registadas da Circassia AB.
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