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Ne pozabite

Pomembno je, da upoštevate naslednje pogoje:

• Temperatura okolja: +10 °C do +35 °C 

• Vlažnost: 20- do 80-odstotna relativna vlažnost (nekondenzirajoča)

• Mobilni telefoni, brezžični telefoni in naprave, ki oddajajo pline, lahko 

motijo delovanje instrumenta ter onemogočijo izvajanje meritev, zato 

jih morate odstraniti iz bližine instrumenta. Motnje lahko 

onemogočijo izvajanje meritev.

• Izdihan zrak vsebuje vodne hlape, ki lahko kondenzirajo znotraj 

instrumenta. Pri čezmerni uporabi v kratkem obdobju lahko 

pride do kondenzacije vode znotraj instrumenta NIOX VERO®. 

Običajno lahko pri neprekinjeni uporabi z instrumentom 

NIOX VERO® izvedete največ 10 izdihov/uro. Če pa instrumenta 

niste uporabljali najmanj 30 minut pred naslednjim nizom izdihov, 

lahko izvedete 20 izdihov v eni uri. Izdihi vključujejo neuspešne in 

uspešne meritve.

• Pazite, da na instrument ali tipalo ne zlijete vode ali druge tekočine.

• Pri transportu in shranjevanju instrumenta NIOX VERO® vedno 

uporabite zaprti kovček ali vrečko (priporočamo vrečko 

NIOX VERO®).

• Po vstavitvi novega tipala je priporočljivo instrument vklopiti in 

počakati tri ure pred izvajanjem meritve.

• Življenjska doba naprave NIOX VERO®: največ 5 let uporabe ali 

15000 meritev ali do datuma označenega na napravi (do prvega 

izpolnjenega pogoja). Začetek 5 letne uporabe je določen s prvo 

meritvijo NO na napravi. 

• Delovna življenjska doba tipala NIOX VERO®: največ 12 mesecev po 

odprtju ovojnine in namestitvi v instrumentu NIOX VERO® ali do 

datuma izteka roka uporabnosti, ki je naveden na tipalu, kar je prej.

OPOZORILO

Ob uporabi snovi, ki vsebujejo alkohol, v bližini instrumenta 

NIOX VERO® so lahko rezultati meritev napačni.

NE čistite instrumenta ali ročke z alkoholom oziroma s kakršnimi 

koli pršilniki ali robčki, ki vsebujejo alkohol.

Ne uporabljajte snovi, ki vsebujejo alkohol, na instrumentu 

NIOX VERO VERO® ali v njegovi bližini. To vključuje vsa čistilna 

sredstva, ki se uporabljajo za čiščenje prostorov ali druge opreme 

v bližini, ter tudi za alkoholne robčke ali pršilnike, ki se uporabljajo 

pri bolnikih.

Filtri za bolnika in nosni kompleti so označeni kot izdelki za 

enkratno uporabo. Za vsakega bolnika vedno uporabite nov filter za 

bolnika in nosni komplet. Ponovna uporaba med bolniki lahko 

poveča tveganje navzkrižne kontaminacije ali okužbe. Isti filter in 

nosni komplet lahko ponovno uporabite pri enem bolniku za več 

poskusov v isti seji.

SVARILO! Ne uporabljajte monitorja NIOX VERO® na območjih, kjer se

uporabljajo hlapljive snovi, kot so organske tekočine ali razkužila. Bodite

posebej pozorni na aerosole in kopeli za razkuževanje v odprtih posodah

ali ultrazvočnih kopelih.

Za popoln pregled vseh previdnosti, opozoril, preventivne nege in od-

pravljanja težav si oglejte uporabniški priročnik NIOX VERO®.
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1 NIOX VERO® nosni način merjenja

1.1 Pred uporabo monitorja za vnetje dihalnih poti 
NIOX VERO® 

Monitor NIOX VERO® smejo uporabljati samo usposobljeni zdravstveni de-

lavci skladno z navodili v tem priročniku. Uporabniki se upoštevajo kot uspo-

sobljeni šele, ko pozorno preberejo ta navodila za uporabo. Preberite celotna

navodila za uporabo in se prepričajte, da popolnoma razumete varnostne in-

formacije.

To je sprememba uporabniškega priročnika NIOX VERO. Pred začetkom

nosnih meritev z NIOX VERO preberite navodila za uporabo NIOX VERO in

navodila za uporabo za nosno merjenje z NIOX VERO®.

1.2 O tem priročniku
NIOX VERO® Navodila za uporabo za nosni način merjenja - slovenščina

004153 verzija 02, avgust 2020. Za navodila, kako si ogledati številko različi-

ce programske opreme nameščene v napravi, si oglejte uporabniški priročnik

NIOX VERO. 

Informacije v teh navodilih za uporabo se lahko spremenijo. Družba Circassia

bo vnesla spremembe, ko se pojavijo.

Ta uporabniški priročnik vsebuje navodila za upravljanje NIOX VERO® v

nosnem načinu merjenja. 

Vsebuje oštevilčena navodila po korakih z zasloni in ilustracijami. Možnosti

znotraj korakov so označene.

1.3 Skladnost
NIOX VERO® in NIOX® Panel ima CE oznako v skladu z Direktivo 98/79/ES o

in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih.

NIOX Pacientov filter ima CE oznako v skladu z Direktivo o medicinskih pripo-

močkih 93/42 / ECC

Monitor NIOX VERO® je skladen z Direktivo o omejevanju uporabe nekaterih

nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (RoHS).

1.4 Odgovorni izdelovalec in informacije o stikih 
Naslov za pošto:

Circassia AB, P.O. Box 3006

SE-750 03 Uppsala, Švedska

Naslov za obisk:

Hansellisgatan 13

SE-754 50 Uppsala

www.circassia.com 

www.niox.com

Simbol Opis

OPOZORILO označuje potencialno nevarno situacijo, ki bi lahko 
privedla do telesne poškodbe, če se ji ne izognete.

SVARILO označuje potencialno nevarno situacijo, ki bi lahko 
privedla do poškodbe izdelka ali sistema ali povzročila 
izgubo podatkov ali poslovno škodo, če se ji ne 
izognete.

Opomba opozori uporabnika na pomembne informacije o 
pravilni uporabi izdelka, pričakovanjih uporabnika, 
napakah in z njimi povezanih ukrepih.
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1.5 Opozorila
• Ne uporabljajte snovi, ki vsebujejo alkohol, na instrumentu 

NIOX VERO® ali v njegovi bližini. To vključuje vsa čistilna sredstva, 

ki se uporabljajo za čiščenje prostorov ali druge opreme v bližini, 

ter tudi za alkoholne robčke ali pršilnike, ki se uporabljajo pri 

bolnikih.

• Monitor NIOX VERO® smejo uporabljati samo zdravstveni delavci. 

• Monitor NIOX VERO® uporabljajte skladno z navodili v tem priročniku. 

Če opreme ne uporabljate skladno z navodili, družba Circassia ne 

sprejema nikakršne odgovornosti za poškodbe opreme ali napačne 

rezultate.

• Pri izbiri dodatkov za monitor NIOX VERO® upoštevajte, da dodatki, ki jih 

ne priporoča družba Circassia lahko povzročijo slabše delovanje, okvare 

izdelka NIOX VERO®, požar, električni udar, telesne poškodbe ali 

poškodbe druge lastnine. Ta garancija ne krije okvar izdelka ali škode, ki 

so posledica uporabe neodobrenih dodatkov. Družba Circassia ne 

sprejema odgovornosti za zdravstvene in varnostne težave, ki so 

posledica uporabe dodatkov, ki jih ni odobrila družba Circassia.

• Monitorja NIOX VERO® ne smete uporabljati ob drugi elektronski opremi 

ali ga postaviti nanjo. 

• Uporabite samo priloženi napajalnik. Kadar odklapljate monitor 

NIOX VERO® iz napajanja, izvlecite vtič iz vtičnice.

• Uporabljate samo ročko za dihanje, ki jo dobavi družba Circassia.

• Ni dovoljeno nikakršno spreminjanje instrumenta NIOX VERO®, ročke ali 

tipala.

• Pazite, da vam instrument ne pade ali da ga ne izpostavite močnim 

udarcem.

• Ne uporabljajte poškodovanega instrumenta NIOX VERO® ali sestavnih 

delov.

• Zaščitite instrument in tipalo pred vodo. Pazite, da na instrument ali 

tipalo ne zlijete tekočine.

• Instrumenta ali tipala ne segrevajte in ju ne odstranjujte s sežiganjem. 

• Instrument NIOX VERO® in filter za NO v ročki za dihanje vsebujeta 

kalijev permanganat. Uporabljene instrumente in ročke ali instrumente in 

ročke, ki jim je potekel rok uporabnosti, morate odstraniti kot nevarne 

odpadke skladno z lokalnimi predpisi za odstranjevanje odpadkov.

• Ročke za dihanje ne smete uporabljati po datumu izteka roka 

uporabnosti.

• Filtre za bolnike morate uporabiti takoj po odpiranju.

• Tipalo NIOX VERO® vsebuje kemikalije, ki so lahko škodljive ob zaužitju.

• Pri odpiranju pločevinke s tipalom bodite previdni. Notranjost pločevinke 

ima lahko ostre robove.

• Ne dotikajte se bele membrane tipala in je ne čistite.

• Po vstavitvi novega tipala je priporočljivo instrument vklopiti in počakati 

tri ure pred izvajanjem meritve.

• Pazite, da uporabite pravilni način meritve, sicer so lahko rezultati FeNO 

napačni.

• Filtri za bolnika so označeni kot izdelki za enkratno uporabo. Za vsakega 

bolnika vedno uporabite nov filter za bolnika. Ponovna uporaba med 

bolniki lahko poveča tveganje navzkrižne kontaminacije ali okužbe. Isti 

filter za bolnika lahko ponovno uporabite pri enem bolniku za več 

poskusov v isti seji. 

• Ne uporabljajte monitorja NIOX VERO® na območjih, kjer se uporabljajo 

hlapljive snovi, kot so organske tekočine ali razkužila. Bodite posebej 

pozorni na aerosole in kopeli za razkuževanje v odprtih posodah ali 

ultrazvočnih kopelih. Instrumenta ne uporabljajte v prisotnosti hlapljivih 

anestetikov, par ali tekočin.

• Nosni set je potrebno uporabiti takoj po odprtju.

• Nosni kompleti so označeni kot izdelki za enkratno uporabo. Za vsakega 

bolnika vedno uporabite nov nosni komplet. Ponovna uporaba med 

bolniki lahko poveča tveganje navzkrižne kontaminacije ali okužbe. Isti 

nosni komplet lahko ponovno uporabite pri enem bolniku za več 
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poskusov v isti seji.

1.6 Predvidena uporaba
NIOX VERO meri dušikov oksid v izdihu človeka (frakcijski izdihani dušikov

oksid, FeNO) in nosni dušikov oksid (nNO) v izdihanem zraku iz nosne votli-

ne.

FeNO

FeNO se poveča pri nekaterih vnetnih procesih dihalnih poti, kot je astma in

se zmanjša kot odziv na protivnetno zdravljenje. Meritve FeNO z NIOX VERO

so kvantitativne, neinvazivne, enostavne in varne ter jih je potrebno uporab-

ljati kot del rednega ocenjevanja in spremljanja bolnikov s temi stanji.

NIOX VERO je primeren za merjenje FeNO pri pacientih starih 4 leta in več.

Ker merjenje zahteva sodelovanje bolnikov, lahko nekateri otroci, mlajši od 7

let, potrebujejo več vaje in spodbude. NIOX VERO je potrebno uporabljati v

skladu z navodili za uporabo NIOX VERO.

POZOR! NIOX VERO omogoča uporabo dveh časov izdiha za merjenje 

FeNO, 10 sekund in 6 sekund.

10-sekundni preskus je prednostni način. Za otroke, ki ne morejo opraviti 

10-sekundnega testa, je alternativa 6-sekundni test. 6-sekundni test je 

potrebno uporabljati previdno pri bolnikih starejših od 10 let. Ne sme se ga

uporabljati pri odraslih bolnikih. Nepravilna uporaba 6 s načina izdihavanja

lahko povzroči lažno nizke vrednosti FeNO, kar lahko privede do nepravilnih

kliničnih odločitev.

nNO

Pokazalo se je, da se nosni dušikov oksid zmanjša pri bolnikih s primarno 

cilijarno diskinezijo (PCD), merjenje nNO pa lahko pomaga pri identifikaciji

primerov PCD v skladu s smernicami ERS1.

Meritev nNO v nosnem načinu merjenja z NIOX VERO je neinvazivna, 

enostavna, varna metoda, ponovljiva pri bolnikih, starih 5 let ali več, če se 

izvaja v skladu z navodili za uporabo NIOX VERO® Navodila za uporabo za

nosni način merjenja. Sum na PCD je po preiskavi z nNO potrebno potrditi v

skladu z objavljenimi priporočili za diagnosticiranje in obvladovanje PCD.

1. Lucas JS, Barbato A, Collins SA, et al. European Respiratory Society guide-
lines for the diagnosis of primary ciliary dyskinesia. Eur Respir J 2017; 49:
1601090.
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2 Opis izdelka

2.1 Nosni dodatki in deli

(A) NIOX VERO® Nosni set, oznaka No 12-1065 Otroški, 12-1045 Odrasli, 
(B) NIOX VERO® Nosni restriktor, oznaka No 12-1033 (za uporabo skupaj z 
NIOX VERO® filtrom za pacienta) 

2.2 Pribor in deli NIOX VERO®

(C) NIOX VERO® Ročka za dihanje, artikel št. 12-1010 
(dobava z NIOX VERO®)
(D) NIOX VERO® Pacientov filter, artikel št. 12-1018 (ločeno pakiranje)

2.3 Glavni zaslon

(A) vrstica stanja, (B) demonstracija z navodili, (C) ID bolnika, (D) glavni 
meni, (E) gumb za začetek meritve

2.3.1 Glavni meni

((a) Način merjenja 10s / 6s, (b) Nosni način merjenja, (c) Demo, 

(d) ID bolnika, (e) Nastavitve
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3 Nosno NO merjenje
Nosne meritve lahko izvedete z metodo med dihanjem (TB-nNO) ali metodo

izdiha proti uporu (ER-nNO) pri zaprtem velumu. Nosno meritev lahko naredi-

te na levi ali desni nosnici.

OPOZORILO! Za vsakega bolnika vedno uporabite nov nosni komplet in filter

za bolnika (ko uporabljate metodo ER-nNO). Ponovna uporaba med bolniki

lahko poveča tveganje navzkrižne kontaminacije ali okužbe. Isti filter in nosni

komplet lahko ponovno uporabite pri enem bolniku za več poskusov v isti seji.

3.1 Priprava za nosno merjenje (nNO)
Pred izvedbo nosnega merjenja z NIOX VERO® preverite ustreznost priprave.

Pred vsako uporabo je priporočen osnovni preventivni pregled, glejte uporab-

niški priročnik NIOX VERO.

Opomba:Meritve lahko izvajate brez programske opreme NIOX Panel, vendar 

v tem primeru graf ne bo prikazan. Na zaslonu do prikazana samo 

vrednost.

3.1.1 Pritrdite nosni set na napravo NIOX VERO
1. Napravo postavite na bok, na ravno in varno mesto.

2. Odklopite dihalno ročko z naprave 

tako, da potisnete vtič v napravo in 

ga nežno izvlecete.

3. Vzemite nosni set, odstranite 

pokrovček s konca cevi in   g a 

počasi potisnite v ročko, dokler 

trikotnik ni več viden.
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Opomba:Vzemite nosni set, odstranite pokrovček s konca cevi in   g a 

počasi potisnite v ročko, dokler trikotnik ni več viden.

Opomba:Pri pravilni sestavi trikotnik ne sme biti viden.

(A), Nosni vstavek, (B) Nosni filter, (C) Nosna cevka, (D) Pokrovček

3.2 Izvedba nosnega merjenja
Nosno merjenje lahko izvedete z metodo izdiha proti odpornosti (ER-nNO)

(glejte poglavje 3.3) ali z metodo dihanja skozi odprta usta (TB-nNO) (glejte

poglavje 3.4).

Opomba:Poskrbite, da bolnik med nosnim merjenjem ne vdihne skozi nos.

Opomba:Nosne meritve ne smete izvajati, če je v nosnicah prisotna kri.

Opomba:Nosno meritev NO izvajajte v sedečem položaja pacienta in pri 

temeljito očiščenem nosnem prehodu.

Opomba:Obstajata dve fazi nosne meritve. Obdobje merjenja, v katerem 

naprava jemlje vzorec 30 sekund in obdobje analize, v katerem 

naprava analizira vzorec 30 sekund.

Opomba:Izvajanje merjenja nosu brez uporabe programa NIOX Panel (glejte 

poglavje 4.3, Izvedba nosne meritve s programon NIOX® Panel) ne 

prikaže rezultata v grafični obliki, temveč le številčni rezultat 

izmerjene vrednosti nosnega dušikovega oksida na zaslonu NIOX 

VERO.

POZOR! Pazite, da boste uporabili pravo velikost nosnega vstavka, tesenje 

med nosnim vstavkom in nosnico mora biti nepredušno, da se zagotovi 

pravilen rezultat merjenja.

(A) odrasli nosni vstavek, (B) pediatrični nosni vstavek
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POZOR! V nosnico ne vstavite celotnega nosnega vstavka. Večji del nosnega

vstavka naj ostane zunaj nosnice.

POZOR! Prepričajte se, da je odprtina za jemenje vzorca v nosnem vsta-

vku poravnana z nosnim prehodom in da ni zamašena. Zamašena odpr-

tina za jemanje vzorca vpliva rezultat meritve.

Opomba:Če pride do napake, glejte »Kode opozoril in ukrepi« na strani 11.

3.3 Izdih proti uporu (ER-nNO)
Nosno merjenje ER-nNO se izvaja med izdihovanjem skozi usta proti restrik-

torju (ročka za dihanje), kar ustvari tlak za zaprtje veluma. Pri tej metodi se kot

omejevalnik dihanja uporabljata ročka za dihanje NIOX VERO s filtrom za pa-

cienta in restriktor NIOX VERO. Ročka za dihanje pri tem načinu NI priključe-

na na NIOX VERO.

1. Odprite nov pacientov filter in vstavite nov nosni restriktor v pacientov 

filter, tako da bo na vrhu bele filtrirne blazinice.

Opomba:Ne uporabljajte pacientovega filtra brez NIOX VERO nosnega 

restriktorja.

Opomba:Pacientov filter uporabite takoj po odprtju.

Opomba:Pacientov filter in restriktor sta namenjena za uporabo samo pri 

enem pacientu.
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2. Pritrdite pacientov filter na dihalno ročko, dokler se ne zaskoči.

3. Bolniku dajte ročko za dihanje, vstavite nosni vstavek  v izbrano nosnico 

in povejte bolniku, da naj vdihne do celotne pljučne kapacitete in začne 

izdihovati v filter bolnika, ko se njegove ustnice dobro prilegajo filtru. 

Bolnik bo moral izdihovati enakomerno in neprekinjeno 30 sekund.

4. Vklopite nosno merjenje tako, da izberete ikono za nos (A)

5. Vnesite ID pacienta (neobvezno) in nato začnite nosno merjenje s 

pritiskom na gumb za začetek merjenja (B)

Opomba:e se merjenje začne preden je bolnik pripravljen, imate možnost 

prekinitve meritve. Prekinjena meritev se ne zabeleži na senzorju ali 

napravi kot meritev.
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6. Naprava jemlje vzorec 30 sekund in ga nato začne analizirati. Ko je 

jemanje vzorca končano, odstranite nosni vstavek iz nosnice in počakajte 

na rezultat.

3.4 Dihanje skozi usta (TB-nNO)
Meritve TB-nNO se izvajajo ob normalnem dihanju skozi odprta usta.

1. Nosni vsatvek vstavite v izbrano nosnico in naročite bolniku, naj počasi 

vdihuje in izdihuje skozi usta.

2. Vklopite nosno merjenje tako, da izberete ikono za nos (A) 

3. Vnesite ID bolnika (izbirno) in začnite nosno merjenje s pritiskom na 

gumb za začetek (B).
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Opomba:Če se meritev začne preden je bolnik pripravljen, imate možnost 

prekinitve meritve. Prekinjena meritev se ne zabeleži na senzorju ali 

napravi kot meritev.

4. Naprava jemlje vzorec 30 sekund in ga nato začne analizirati. Ko je 

jemanje vzorca končano, odstranite nosni vstavek iz nosnice in 

počakajte na rezultat.

3.5 Opozorilne kode in ukrepi

Za dodatne kode opozoril si oglejte uporabniški priročnik NIOX VERO.

4 Nosno merjenje s programom 
NIOX® Panel

Z uporabo programa NIOX Panel lahko vidite grafični prikaz meritve nNO,

ustvarite datoteko in natisnete rezultate.

4.1 Namestitev aplikacije NIOX® Panel
Programska oprema NIOX® Panel je dostavljena na pomnilniku USB.

1. Vstavite pomnilnik USB v vrata USB na računalniku. 

2. Izberite datoteko setup.exe. 

3. Če programi .NET Framework 4.5, VC++ 2013 ali SQL Server Compact 
niso nameščeni, se odpre čarovnik za namestitev vsakega programa 
posebej.

4. Sprejmite pogoje licenčne pogodbe za te programe.

5. Sledite navodilom in počakajte, da se programi namestijo.

6. Odpre se čarovnik za namestitev programa NIOX® Panel.

Opozorila 

instrumenta

Zaslon Ukrep

A28 Popravljiva notranja napaka strojne 
opreme

Preverite, ali so tipalo, baterija in pokrov v 
pravilnem položaju ter da cev ni zvita. Ko 
končate, znova zaženite instrument.

A29 Neuspešna analiza

Neuspešna meritev v okolju.

Kliknite gumb V redu in znova izvedite 
meritev.

Sistemske zahteve za aplikacijo NIOX® Panel

• Windows® 7 Windows® 8 (RT različice niso vključene) ali 
Windows® 10

• .NET Framework različica 4.5

• Procesor 1 GHz ali hitrejši

• 256 MB pomnilnika (priporočeno 512 MB pomnilnika)

• Video kartica z 250 MB pomnilnika

• 250 MB prostora na trdem disku

• Ločljivost zaslona 1024 x 768

• Generični Microsoftov gonilnik za Bluetooth *

* potreben za komunikacijo prek povezave Bluetooth
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7. Sledite navodilom in namestite program.

Opomba: Zadnji korak nameščanja “Removing backup files” traja nekaj 
minut.

8. Ko je namestitev končana, kliknite Close (Zapri). 

Aplikacija je zdaj na voljo v meniju »Start«. 

4.2 Nastavitev
1. TVklopite osebni računalnik in monitor.

2. Vklopite instrument.

3. Izberite gumb Start ali Windows, ki je ponavadi v spodnjem levem kotu 
zaslona.

4. S seznama programov izberite NIOX® Panel. 

5. Vključite kabel USB v vrata USB na instrumentu NIOX VERO® in ga 
povežite prek vrat USB na osebnem računalniku ali povežite instrument z 
osebnim računalnikom prek povezave Bluetooth. Na zaslonu je prikazana 
ikona ki pomeni, da je povezava vzpostavljena in da instrument 
NIOX VERO® deluje prek daljinskega upravljanja.

6. Nosno merjenje NO je možno izvajati po zagonu aplikacije NIOX® Panel.

4.3 Izvajanje nosnega merjenja s programom 
NIOX® Panel

OPOZORILO! Za vsakega bolnika vedno uporabite nov nosni komplet in filter

za bolnika (ko uporabljate metodo ER-nNO). Ponovna uporaba med bolniki

lahko poveča tveganje navzkrižne kontaminacije ali okužbe. Isti filter in nosni

komplet lahko ponovno uporabite pri enem bolniku za več poskusov v isti seji.

Opomba:Gumbi, simboli in pogledi so podobni na NIOX® Panel in na 

NIOX VERO®.

1. Za vnos ID-ja bolnika izberite gumb ID bolnika. (A)
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2. Izberite gumb Nasal. (B)

3. Izberite metodo izdiha, ER-nNO (glejte poglavje 4.3.1) ali TBnNO (glejte 

poglavje 4.3.2), nosnico (levo ali desno), starost bolnika ni obvezna.

4. Izberite format zapisa za shranjevanje, .xlsx, pdf ali oboje. Če izberete 

datoteko pdf, se shrani Excel datoteka v mapo NIOX Nasal 

Measurements na namizju računalnika.

4.3.1 Izdih proti uporu (ER-nNO)
ER-nNO nosno merjenje se izvaja med izdihovanjem skozi usta proti restrik-

torju (ročki), kar ustvari zadosten tlak, da je velum zaprt. Ročica za dihanje

NIOX VERO s pacientovim filtrom in restriktorjem NIOX VERO se uporablja-

ta za ustvarjanje upornosti pri izdihu. Pri tem načinu ročka za dihanje NI pri-

ključena na NIOX VERO.

1. Odprite nov filter za bolnika in vstavite nov restriktor v  pacientov filter za 

bolnika tako, da bo na vrhu bele filtrirne blazinice.

2. Pritrdite pacientov filter na ročko, dokler se ne zaskoči.

3. Bolniku dajte ročko za dihanje, vstavite nosni vstavek v izbrano nosnico 

in povejte bolniku, da naj vdihne do celotne pljučne kapacitete in začne 

izdihovati v filter pacienta, ko so njegove ustnice tesno zaprte. Bolnik 

mora izdihovati enakomerno in neprekinjeno 30 sekund.

4. Z gumbom za začetek merjanja (A) zaženite nosno merjenje ER-nNO v 

NIOX Panel.

Opomba:Če se meritev začne, preden je bolnik pripravljen, imate možnost 

prekinitve meritve. Prekinjena meritev se ne zabeleži kot meritev na 

senzorju ali napravi.

Opomba:Os y ne kaže vrednosti dušikovega oksida med meritvijo in 

analiziranjem. To je posledica tega, da mora celoten vzorec krožiti 

skozi senzor (zakasnjena analiza).
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5. Naprava jemlje vzorec 30 sekund in nato začne analizirati vzorec. Ko je 

jemanje vzorca končano, odstranite nosni vstavek iz nosnice in počakajte 

na rezultat.

Opomba:Z izbiro gumba za prekinitev (A) prekinete meritev. Prekinete jo 

lahko v obdobju merjenja ali analize.

6. Ko izberete gumb OK (B), se prikaže možnost za shranjevanje datoteke.

Opomba:Rezultat meritve bo vedno shranjen v pomnilniku naprave.

Opomba:Če izberete možnost »Ne«, datoteka ne bo shranjena.

7. Prikaže se pogovorno okno za shranjevanje in možnost ogleda datoteke.

Opomba:Excelova datoteka ima možnosti za prilagoditev širine območja za 

izračun ali spremembo časa, ki se uporablja za izračun rezultata 

merjenja.

Opomba:Datoteka pdf prikazuje graf.
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(A) Popolni podatki o krivulji nNO
• Modra črta grafa

• 30 sekundno jemanje vzorca

• 30 sekundna meritev osnovne vrednosti

(B) Območje izračuna nNO 
• Oranžno področje grafa

• nNO, ki ga izračuna NIOX VERO z uporabo klinično validirane metode

(C) Nastavljivega območja izračunavanja
• Sivo območje grafa

(D) nNO vrednost in informacija o meritvi
• nNO v ppb

• Način merjenja (TB ali ER)

• Nosnica (L ali D)

(E) Uporabniško določena vrednost nNO
• Možnost spreminjanja nastavljivega območja izračunavanja

• Rezultat meritve je izpisan z ‘rdečim’ besedilom

(F) Podatki o pacientu
• Identifikacijska številka pacienta

• Starost

• Čas jemanja vzorca (vedno 30 sekund)

• Datum meritve
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4.3.2 Dihanje skozi usta (TB-nNO)
Meritve TB-nNO se izvajajo pri normalnem dihanju skozi odprta usta.

1. Pred pritiskom gumba za začetek meritve pazite, da bolnika počasi 

vdihuje in izdihuje skozi usta.

2. Za začetek nosnega merjenja TB-nNO z NIOX Panel izberite 

gumb za začetek merjenja. 

Opomba:Če se meritev začne, preden je bolnik pripravljen, obstaja 

možnost prekinitve meritve. Prekinjena meritev se ne zabeleži kot 

meritev na senzorju ali instrumentu.

Opomba:Os y ne kaže vrednosti dušikovega oksida med meritvijo in 

analiziranjem. To je posledica tega, da mora celoten vzorec krožiti 

skozi senzor (zakasnjena analiza).

3. Naprava jemlje vzorec 30 sekund in ga nato začne analizirati. Po koncu 

jemanja vzorca, odstranite nosni vstavek iz nosnice in počakajte na 

rezultat.

Opomba:Z izbiro gumba za prekinitev (A) prekinete meritev. Prekinete jo 

lahko v obdobju merjenja ali analize.

4. Ko izberete gumb OK (B), se prikaže možnost za shranjevanje datoteke.

5. Odpre se pogovorno okno za shranjevanje in možnost ogleda datoteke.
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Opomba:Rezultat meritve bo vedno shranjen v pomnilniku instrumenta.

Opomba:Datoteka pdf prikazuje graf. 

(A) Popolni podatki o krivulji nNO
• Modra črta grafa

• 30 sekundno jemanje vzorca

• 30 sekundna meritev osnovne vrednosti

(B) Območje izračuna nNO 
• Oranžno področje grafa

• nNO, ki ga izračuna NIOX VERO z uporabo klinično validirane metode

(C) Nastavljivega območja izračunavanja
• Sivo območje grafa

(D) nNO vrednost in informacija o meritvi
• nNO v ppb

• Način merjenja (TB ali ER)

• Nosnica (L ali D)

(E) Uporabniško določena vrednost nNO
• Možnost spreminjanja nastavljivega območja izračunavanja

• Rezultat meritve je izpisan z ‘rdečim’ besedilom

(F) Podatki o pacientu
• Identifikacijska številka pacienta

• Starost

• Čas jemanja vzorca (vedno 30 sekund)

• Datum meritve
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5 Postopek čiščenja

OPOZORILO! NE čistite instrumenta ali ročke z izdelki, ki 

vsebujejo alkohol. To vključuje pršilnike ali robčke, ki vsebujejo 

alkohol! 

OPOZORILO! NE čistite površin v neposredni bližini instrumenta 

NIOX VERO® z izdelki, ki vsebujejo alkohol. To vključuje pršilnike 

ali robčke, ki vsebujejo alkohol.

Navodila za čiščenje so v navodilih za NIOX VERO.

Opomba:NIOX Nosni set je potrošni material namenjen za enega pacienta. 

• Če je katerikoli del nosnega kompleta zamašen, zamenjajte nosni set.

• NIOX nosni set je namenjen za enkratno uporabo in ne potrebuje 

čiščenja.

6 Tehnične specifikacije NIOX VERO® za 
nosno merjenje

6.0.1 Elektromagnetne emisije
SVARILO! Ta oprema je bila zasnovana in pri testiranju je ugotovljeno, da je 

skladna z razredom A standarda CISPR 11. V domačem okolju lahko 

povzroča radijske motnje. Če se to zgodi, boste morda morali ukrepati, da te 

motnje ublažite.

Smernice in izjavo izdelovalca o elektromagnetnih emisijah najdete na spletni

strani www.niox.com.

6.1 Podatki o učinkovitosti
Razpon meritev: 5 to 2000 ppb

Spodnja meja zaznavanja: 5 ppb

Sampling flow rates: 5 ml/s

6.2 Linearnost 
Kvadrat koeficienta korelacije r2 ≥ 0,998

6.3 Natančnost
< 3 ppb izmerjene vrednosti pri vrednostih < 30 ppb, < 10 % izmerjene vred-

nosti pri vrednostih ≥ 30 ppb. Izražena kot en standardni odklon za ponovlje-

no meritev z istim instrumentom, pri kateri je uporabljen plin s certificirano

referenčno koncentracijo dušikovega oksida. 
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6.4 Točnost
± 10 ppb za izmerjene vrednosti < 50 ppb ali 10 % izmerjenih vrednosti za

vrednosti ≥ 50 ppb. Izražena kot zgornja meja 95-odstotnega intervala zau-

panja na podlagi absolutne povprečne vrednosti razlik med plini s certificira-

no koncentracijo dušikovega oksida.

6.5 Bistvene lastnosti
Bistveni lastnosti NIOX VERO nosnega merjenja sta

1. Merjenje koncentracije NO v zraku, aspiriranem iz nosne votline.

2. Merjenje nosnega NO za presejanje bolezni, kot je primarna cilijarna 

diskinezija, v skladu s smernicami ATS / ERS.

NIOX VERO vsebuje notranje nadzorne funkcije za preverjanje varnostnih in

bistvenih parametrov delovanja. Za vzdrževanje bistvenih zmogljivosti ali

osnovne varnosti periodično preskušanje ni potrebno.





Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo. 

Družba Circassia AB bo vnesla spremembe, ko se pojavijo. 

na podlagi svoje intelektualne lastnine družba Circassia razvija in trži 

izdelke za spremljanje dušikovega oksida (NO) kot označevalca vnetja, 

za izboljšanje obravnavanja in nege bolnikov z vnetnimi boleznimi dihalnih poti.

Patenti: 

Izdelki NIOX družbe Circassia so zaščiteni z več patenti v ZDA, Evropi in številnih drugih državah.

Družba Circassia AB ima certifikat ISO 13485.

Circassia AB, Hansellisgatan 13, SE-754 50 Uppsala, Švedska
Telefon: +46 18 32 88 37, faks: +46 18 32 88 38, e-naslov: nioxtechsupport@circassia.com

www.niox.com
Avtorske pravice© 2020 Circassia AB, Uppsala, Švedska. 

Circassia je registrirana blagovna znamka družbe Circassia Limited,
NIOX, NIOX MINO in NIOX VERO so registrirane blagovne znamke družbe Circassia AB.


	1 NIOX VERO® nosni način merjenja
	1.1 Pred uporabo monitorja za vnetje dihalnih poti NIOX VERO®
	1.2 O tem priročniku
	1.3 Skladnost
	1.4 Odgovorni izdelovalec in informacije o stikih
	1.5 Opozorila
	1.6 Predvidena uporaba

	2 Opis izdelka
	2.1 Nosni dodatki in deli
	2.2 Pribor in deli NIOX VERO®
	2.3 Glavni zaslon
	2.3.1 Glavni meni


	3 Nosno NO merjenje
	3.1 Priprava za nosno merjenje (nNO)
	3.1.1 Pritrdite nosni set na napravo NIOX VERO

	3.2 Izvedba nosnega merjenja
	3.3 Izdih proti uporu (ER-nNO)
	3.4 Dihanje skozi usta (TB-nNO)
	3.5 Opozorilne kode in ukrepi

	4 Nosno merjenje s programom NIOX® Panel
	4.1 Namestitev aplikacije NIOX® Panel
	4.2 Nastavitev
	4.3 Izvajanje nosnega merjenja s programom NIOX® Panel
	4.3.1 Izdih proti uporu (ER-nNO)
	4.3.2 Dihanje skozi usta (TB-nNO)


	5 Postopek čiščenja
	6 Tehnične specifikacije NIOX VERO® za nosno merjenje
	6.0.1 Elektromagnetne emisije
	6.1 Podatki o učinkovitosti
	6.2 Linearnost
	6.3 Natančnost
	6.4 Točnost
	6.5 Bistvene lastnosti
	Circassia AB, Hansellisgatan 13, SE-754 50 Uppsala, Švedska
	Telefon: +46 18 32 88 37, faks: +46 18 32 88 38, e-naslov: nioxtechsupport@circassia.com
	www.niox.com Avtorske pravice© 2020 Circassia AB, Uppsala, Švedska.
	Circassia je registrirana blagovna znamka družbe Circassia Limited,
	NIOX, NIOX MINO in NIOX VERO so registrirane blagovne znamke družbe Circassia AB.





