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Не забравяйте 
Важно е да спазвате следните посочени условия:

•  Околна температура: от +10°C до +35°C 

•  Влажност: от 20% до 80% (без кондензация)

•  Мобилни и безжични телефони, както и устройства, които изпускат 
газ, могат да допринесат за смущения в работата на прибора и 
следователно трябва да бъдат държани на разстояние от него. 
Смущенията могат да попречат на процеса при извършването на 
измерването.

•  Издишаният въздух съдържа водни изпарения, които може да 
кондензират вътре в инструмента. Когато NIOX VERO се 
използва прекомерно за кратък период, има риск от 
кондензиране на вода в инструмента. 
При нормални условия и непрекъсната употреба на NIOX VERO, 
могат да се правят максимум до 10 издишвания / час. Въпреки това, 
е възможно да се направят и 20 издишвания за един час, ако 
инструментът не се използва поне 30 минути преди следващата 
сесия издишвания. За издишвания се приемат успешните и 
неуспешните измервания.

•  Избягвайте да разливате вода или други течности върху прибора 
или сензора.

•  Винаги използвайте затворено куфарче или чанта (препоръчва се 
чанта NIOX VERO®) за транспорт и съхранение на NIOX VERO®.

•  Препоръчва се след поставяне на нов сензор да се изчака три часа 
при включен прибор, преди да се направи измерване.

•  Работният живот на прибора NIOX VERO е максимум 5 години или 
15 000 измервания или срокът на годност, написан върху 
устройството - което от тях настъпи първо. 
5 годишният срок започва да тече с първото NO измерване, 
извършено с устройството.

•  Експлоатационен живот на сензора NIOX VERO®: Максимум 12 
месеца след отваряне на опаковката и монтиране в NIOX VERO® 
или до изтичане на срока на годност, посочен върху сензора, което 
настъпи първо.

ВНИМАНИЕ!

Използването на субстанции, съдържащи алкохол в близост до 
инструмента NIOX VERO, може да предизвика грешни резултати от 
измерванията.

НЕ почиствайте инструмента или ръкохватката с алкохол, спрей 
или кърпички, съдържащи алкохол!

Не използвайте субстанции, съдържащи алкохол върху или 
близко до инструмента NIOX VERO. Това включва: агенти за 
почистване на помещението или друго оборудване, както и 
алкохолни спрейове или кърпички за използване върху пациента.

Върху етикетите на пациентските филтри и назалните комплекти има
обозначение, че са само за еднократна употреба. Винаги използвайте
нов пациентски филтър и назален комплект за всеки отделен пациент.
Повторната употреба 
между пациентите може да увеличи риска от кръстосано заразяване
или кръстосана инфекция. Един и същ филтър и назален комплект мо-
гат да бъдат използвани повторно при един пациент за многократни оп-
ити в една и съща сесия.

ВНИМАНИЕ!: Не използвайте NIOX VERO® в близост до зони, в които
се използват летливи вещества, като органични течности или дезинфек-
танти. Необходимо е да се обърне специално внимание на аерозолите
и ваните за дезинфекция, независимо дали са отворени съдове или ул-
тразвукови вани.

Обърнете се към NIOX VERO Инструкицията за употреба за пълно раз-
глеждане на всички предупреждения, превантивни мерки и търсене на
неизправности
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1 NIOX VERO® Режим назално 
измерване

1.1 Преди да използвате NIOX VERO®

NIOX VERO® може да работи само с обучен здравен персонал, както е
описано в това ръководство. Статус обучен се постига само след
внимателно прочитане на това ръководство. Прочетете цялата ин-
струкция за употреба и се убедете, че напълно разбирате информа-
циите за сигурност.

Това е допълнение към Инструкцията за употреба на NIOX VERO. Вни-
мателно прочетете Инструкцията за употреба на NIOX VERO и
NIOX VERO® Режим назално измерване, преди да използвате
NIOX VERO Режим назално измерване.

1.2 За това ръководство
NIOX VERO® Режим назално измерване Инструкция за употреба - Бъл-
гарски 004445 версия 02, юни 2020. 

За да видите версията на инсталирания в апарата сотуер, обърнете се
към NIOX VERO Инструкция за употреба.
Информацията в този документ е предмет на промяна. Промените се
правят от Circassia, когато се появят.

Инструкцията за употреба предлага инструкции как да работите с
NIOX VERO® в режим на назално измерване.
Тя съдържа номерирани, стъпка по стъпка, инструкции с екрани и илюс-
трации. Изборите в стъпките са показани с точки.

1.3 Нормативно съответствие 
NIOX VERO® и NIOX® Panel са CE маркирани в съответствие с Директива
за инвитро диагностични устройства 98/79/EC.
Пациентният филтър на NIOX е CE маркиран в съответствие с Директи-
ва за медицинските изделия 93/42/EEC.
NIOX VERO® отговаря на изискванията на RoHS.

1.4 Отговорен производител и контакти
Пощенски адрес:
Circassia AB, P.O. Box 3006
SE-750 03 Uppsala, Швеция

Адрес за посещения:
Hansellisgatan 13
SE-754 50 Uppsala

www.circassia.com 
www.niox.com

1.5 Предупреждения
• Не използвайте субстанции, съдържащи алкохол върху или 

близо до инструмента NIOX VERO. Това включва агенти за 

Символ Описание 

ПРЕДУПРЕЖ
ДЕНИЕ

Указва потенциално опасна ситуация, която, ако не 
бъде избегната, може да доведе до нараняване.

ВНИМАНИЕ Указва потенциално опасна ситуация, която, ако не 
бъде избегната, може да доведе до повреда на 
продукт или система, да причини загуба на данни 
или да навреди на бизнеса.

Забележка Предупреждава читателя за важна информация 
относно правилното използване на продукта, 
очакванията на потребителя, ситуации с 
възникване на грешки и действия, свързани с тях.
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почистване на помещението или друго оборудване, както и 
алкохолни спрейове или кърпички за използване върху 
пациента.

• С NIOX VERO® трябва да работят само здравни професионалисти. 

• Работете с NIOX VERO® както е посочено в това ръководство. 
Circassia не поема отговорност за повреда на оборудването или за 
грешни резултати, ако с оборудването не се борави в съответствие 
с указанията в това ръководство.

• При избор на аксесоари за продукта NIOX VERO® имайте предвид, 
че аксесоар, който не е препоръчан от Circassia, може да доведе до 
влошаване на техническите характеристики, повреда на продукта 
NIOX VERO®, пожар, електрически удар, нараняване или други 
материални щети. Гаранцията на продукта не покрива неизправност 
или повреда, причинени от използването му с неодобрени 
аксесоари. Circassia не поема отговорност за проблеми, свързани 
със здравето или безопасността или за други проблеми, причинени 
от използването на аксесоари, които не са одобрени от Circassia.

• NIOX VERO® не трябва да се използва в близост до или върху друго 
електронно оборудване. 

• Използвайте само предоставеното захранване. При изключване на 
NIOX VERO® изваждайте щепсела от контакта.

• Използвайте само накрайника за дишане, предоставен от Circassia.

• Не е разрешено да се правят модификации на прибора 
NIOX VERO®, накрайника или сензора.

• Не изпускайте прибора и не го подлагайте на силни удари.

• Не използвайте повреден прибор NIOX VERO® или повредени 
компоненти.

• Дръжте прибора и сензора далече от вода. Не допускайте върху 
прибора или сензора да се разлее или да капне течност.

• Не загрявайте и не хвърляйте прибора или сензора в огън. 
Направете справка в „Изхвърляне на прибора и аксесоарите.

• NIOX VERO® и филтъра за NO в накрайника за дишане съдържат 
калиев перманганат. Използваните прибори или тези с изтекъл срок 
на годност трябва да се изхвърлят като опасен отпадък в 
съответствие с местните разпоредби за изхвърляне на отпадъци.

• Накрайникът за дишане не трябва да се използва след датата на 
годност.

• Пациентните филтри трябва да се използват веднага след 
отварянето.

• Сензорът към NIOX VERO® съдържа химикали, които могат да 
бъдат опасни при поглъщане.

• Внимавайте, когато отваряте кутийката със сензора. Краищата на 
вътрешната част на отвора може да са остри.

• Не докосвайте и не почиствайте бялата мембрана на сензора.

• Препоръчва се след поставяне на нов сензор да се изчака три часа 
при включен прибор, преди да се направи измерване.

• Убедете се, че използвате правилния метод за измерване, в 
противен случай може да се получат неверни резултати за FeNO.

• Върху етикетите на пациентските филтри има обозначение, че са 
само за еднократна употреба. Винаги използвайте нов пациентски 
филтър за всеки отделен пациент. Повторната употреба между 
пациентите може да увеличи риска от кръстосано заразяване или 
кръстосана инфекция. Един и същ пациентски филтър може да 
бъде използван повторно при един пациент за многократни опити в 
една и съща сесия. 

• Не използвайте NIOX VERO® в близост до зони, в които се 
използват летливи вещества, като органични течности или 
дезинфектанти. Необходимо е да се обърне специално внимание 
на аерозолите и ваните за дезинфекция, независимо дали са 
отворени съдове или ултразвукови вани. Не използвайте прибора 
при наличие на запалими анестетици, пари или течности.

• Назалният комплект трябва да се използва веднага след отваряне.
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• Върху етикетите на назалните комплекти има обозначение, че са 
само за еднократна употреба. Винаги използвайте нов назален 
комплект за всеки отделен пациент. Повторната употреба между 
пациентите може да увеличи риска от кръстосано заразяване или 
кръстосана инфекция. Един и същ назален комплект може да бъде 
използван повторно при един пациент за многократни опити в една и 
съща сесия.

1.6 Предназначение 
NIOX VERO измерва азотен окис (Nitric Oxide) в човешкото дишане:
Фракционно издишан азотен окис (Fractional exhaled Nitric Oxide, FeNO) и
Назален Азотен Окис (Nasal Nitric Oxide, nNO) в аспирирания от инстру-
мента въздух от назалните кухини.

FeNO
FeNO нараства при някои възпалителни процеси на въздушните пъти-
ща, като астма и се намалява, като отговор на анти-възпалително лече-
ние. FeNO измерването с NIOX VERO е количествен, неинвазивен,
прост и сигурен метод, който трябва да се използва като част от стан-
дартната оценка и наблюдение при пациенти в такова състояние. NIOX
VERO е подходящ за измерване на FeNO при пациенти по-големи от 4
години. 

Тъй като измерването изисква участие на пациента, някои деца на въз-
раст под 7 години може да се нуждаят от допълнително обучение и на-
сърчаване. NIOX VERO трябва да се използва в съответствие с
инструкцията за работа на NIOX VERO.

• Предупреждения NIOX VERO за измерване на FeNO може да 
оперира с две различни времена на издишване, 10 секунди и 6 
секунди.10 секундният тест е предпочитаната настройка. За деца, 
които не могат да направят 10 секундния тест, алтернативата е 6 
секундният тест. 6 секундният тест трябва да се използва за 
пациенти над 10 години с внимание. Той не трябва да се използва за 
възрастни пациенти. Некоректно използване на 6 секундния тест 
може да доведе до грешни ниски резултати на FeNO, което може да 
доведе до некоректни клинични решения.

nNO

Назалният NO намалява при пациенти с първична цилиарна дискинезия
(ПЦД) - Primary Ciliary Diskinesia (PCD). Измерването на nNO може да
подпомогне идентификацията на случаи на PCD, съгласно ERS ръковод-
ство 1.

Измерването на nNO с NIOX VERO назално измерване е неинвазивно,
просто, сигурно и повтаряемо при пациенти над 5 години, когато се из-
мерва, съгласно ръководството за работа с NIOX VERO назално измер-
ване. Подозрителните случаи за PCD след скрининг с nNO, трябва да се
потвърдят с публикуваните препоръки за диагностика и управление на
PCD.

За инструкции и работа за назално NO измерване, се обърнете към ин-
струкцията за работа с NIOX VERO назално измерване.

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 Описание на продукта

2.1 Назални аксесоари и части

(A) NIOX VERO® Назален комплетк. артикул No 12-1065 Педиатричен, 
12-1045 за възрастни, 
(B) NIOX VERO® Назален рестриктор, артикул No 12-1033 (за 
използване заедно с NIOX VERO® пациентен филтър) 

2.2 NIOX VERO® аксесоари и части

(C) NIOX VERO® ръкохватка за дишане, артикул No 12-1010 (доставя се 
с NIOX VERO®)
(D) NIOX VERO® пациентен филтър, артикул No 12-1018 (доставя се 
отделно)

2.3 Основен екран

(A) Лента статус, (B) Инструктираща демонстрация, 
(C) Идентификация на пациента ID, (D) Главно меню, (E) Бутон за 
стартиране на измерването

2.3.1 Главно меню

(a) режим на измерване 10s/6s, (b) режим назално измерване, (c) демо, 
(d) въвеждане на идентификация на пацента ID, (e) настройка



Глава 3 Назално NO измерване

004445-02 NIOX VERO® Nasal Инструкция за употреба Български 7

3 Назално NO измерване
Назално измерване може да се направи или като се използва метод на
единично вдишване (Tidal Breathing) (TB-nNO) или чрез метод на затва-
ряне на мекото небце при издишване срещу съпротивление (ER-nNO).
Назално измерване може да се направи във всяка ноздра.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винаги използвайте нов назален комплект и паци-
ентски филтър (когато използвате метода ER-nNO) за всеки пациент.
Повторната употреба между пациентите може да увеличи риска от кръс-
тосано заразяване или кръстосана инфекция. Един и същ филтър и на-
зален комплект могат да бъдат използвани повторно при един пациент
за многократни опити в една и съща сесия.

3.1 Подготовка за назално измерване (nNO)
Проверете правилната подготовка преди провеждане на назално измер-
ване с NIOX VERO®. Основни превантивни проверки се препоръчват
преди всяка употреба, обърнете се към NIOX VERO инструкция за упо-
треба.

Забележка: Измерването може да се направи и без софтуера 
NIOX Panel, в този случай няма да има налична графика. Само 
стойността ще се покаже на дисплея на устройството.

3.1.1 Поставяне на назален комплект на апарата 
NIOX VERO 

1. Поставете устройството настрани върху сигурна равна повърхност.

2. Разкачете ръкохватката за 
дишане от устройството, като 
натиснете конектора на 
устройството и леко издърпате 
тръбата.

3. Вземете назалния кит, извадете 
капачката от края на тръбата и 
натиснете в порта на 
ръкохватката за дишане, бавно, 
докато триъгълникът вече не се 
вижда.
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Забележка: За по-лесно сглобяване към NIOX VERO, на края на 
тръбата има лубрикант 

Забележка: Ако сте сглобили правилно, триъгълникът не трябва да 
се вижда.

(A), Назален конектор, (B) Назален филтър, (C) Назална тръба, 
(D) Капачка

3.2 Провеждане на назално измерване
Назалното измерване може да се проведе чрез един от двата метода:
Издишване срещу съпротивление (ER-nNO), (3виж секция 3.3) или Еди-
нично вдишване (TB-nNO), (виж секция 3.4).

Забележка: Уверете се, че пациентът не вдишва през носа по време 
на назалното измерване.

Забележка: Не трябва да се прави назално NО измерване, ако има 
доказателства за кръв в ноздрите.

Забележка: Преди да проведете назално NО измерване, пациентът 
трябва да е седнал комфортно и да е с чист назален пасаж.

Забележка: Има две фази на назалното измерване. Период на 
измерване през, който инструментът аспирира за 30 сек. и 
период на анализ през, който инструментът анализира 
пробата за 30 сек.

Забележка: Провеждане на назално измерване без използване на 
NIOX Panel (вижсекция 4.3 , Провеждане на назално измерване 
с NIOX® Panel) няма да направи графичен резултат,ще се 
покаже само цифров резултат за назалното съдържание на 
Азотен окис на екрана на NIOX VERO.

Предупреждение! Убедете са, че използвате коректния размер 
конектор. Уплътняването между конектора и ноздрата трябва да е плътно, за да 
осигури коректен резултат от измерването.

(A) Назален конектор за възрастни, (B) Назален конектор за деца
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Предупреждение! Не вкарвайте назалния конектор изцяло в 
ноздрата. Широката част от конектора трябва да остане отвън на 
ноздрата. 

Предупреждение! Убедете се, че отворът на конектора е насочен към
назалния пасаж и не е блокиран. Блокиран отвор ще промени резултата
от измерването.

Забележка: Ако се появи грешка вижте “Кодове за предупреждения и 
действия” стр 12. 

3.3 Издишване срещу съпротивление (ER-nNO)
ER-nNO назално измерване трябва да се прави като издишвате през ус-
тата срещу съпротивление (ръкохватката за издишване). Това генерира
налягане, което осигурява затваряне на мекото небце. Като съпротивле-
ние при този метод на измерване се използват Ръкохватката за дишане
на NIOX VERO с пациентен филтър и NIOX VERO бленда (съпротивле-
ние). Ръкохватката НЕ трябва да е свързана към апарата NIOX VERO
при това измерване.

1. Отворете нов пациентен филтър, поставете ново съпротивление в 
пациентния филтър, то застава върху бялата филтърна подложка.

Забележка: Не използвайте пациентен филтър без NIOX VERO 
назално съпротивление.

Забележка: Използвайте пациентния филтър и съпротивлението 
веднага след отваряне.

Забележка: Пациентният филтър и съпротивлението са за 
еднократна употреба от един пациент.
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2. Поставете пациентният филтър на ръкохватката за дишане, докато 
щракне на място.

3. Подайте ръкохватката на пациента, поставете конектора за носа в 
избраната ноздра и го инструктирайте да вдиша до пълния обем на 
белите дробове и да започне да издишва през пациентния филтър, 
като устните му се затварят плътно около него. Пациентът трябва 
да издишва стабилно и непрекъснато за 30 сек.

4. Стартирайте назално измерване чрез избор на назалната икона (A)

5. Въвеждане на пациентни данни ID (опция), след това стартирайте 
назалното измерване, като натиснете бутона за стартиране на 
измерването (B).

Забележка: Ако измерването се стартира преди пациентът да е 
готов, има опция за прекъсване на процеса. В този случай 
това не се записва като измерване в сензора или 
инструмента.
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6. Инструментът аспирира за 30 сек, след това започва да анализира 
пробата. След приключване на аспирирането, махнете конектора от 
ноздрата и изчакайте за резултата.

3.4 Метод на еднократно дишане (TB-nNO)
TB-nNO измерване трябва да се проведе, докато пациентът диша нор-
мално, с отворена уста.

1. Поставете конектора в избраната ноздра и инструктирайте пациента 
да вдишва и издишва бавно през устата.

2. Стартирайте назално измерване с натискането на назалната икона 
(A) 
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3. Въвеждане на пациентни данни ID (опция), след това стартирайте 
назалното измерване,като натиснете бутона за стартиране на 
измерването (B)

Забележка: Ако измерването се стартира преди апациентът да е 
готов, има опция за прекъсване на процеса. Това не се 
записва като измерване в сензора или инструмента.

4. Инструментът аспирира за 30 сек, след това започва да анализира 
пробата. След приключване на аспирирането, махнете конектора 
от ноздрата и изчакайте за резултата.

3.5 Кодове за предупреждения и действия

За други кодове за предупреждение се обърнете към NIOX VERO ин-
струкция за работа.

Предупреж
дение

Екран Действие

A28 Вътрешна хардуерна грешка, 
възстановима
Проверете дали сензорът, батерията и 
капакът са на мястото си. Убедетесе 
също, че тръбата не е прегъната. След 
като свършите, рестартирайте 
инструмента.

A29 Грешен анализ
Грешка при измерването на околната 
среда.
Натиснете бутона ОК и направете ново 
измерване.
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4 Назално измерване с NIOX® Panel
Използването на NIOX Panel предлага възможност да видите nNO из-
мерването в графичен вид, да създадете файл и принтирате резултати-
те..

4.1 Инсталиране на NIOX® Panel
Софтуерът NIOX® Panel се доставя на USB стик.

1. Поставете USB стика в компютърния USB порт.

2. Изберете setup.exe. 

3. Ако .NET Framework 4.5, VC++ 2013 или SQL Server Compact не са 
инсталирани, помощникът за инсталация за всяка програма ще се 
отваря, последователно програма по програма.

4. Изберете, за да потвърдите лицензните договори за програмите.

5. Следвайте инструкциите и изчаквайте програмите да се инсталират.

6. Помощникът за инсталация на NIOX® Panel Nasal ще се отвори.

7. Следвайте инструкциите и инсталирайте програмата.

Забележка: Последната стъпка на инсталацията “Removing backup 
files” (премахване на   резервните файлове) отнема няколко 
минути.

8. Когато инсталацията завърши, натиснете Close (затвори). 

Апликацията вече е налична в Старт менюто.

4.2 Настройка
1. Включете компютъра и монитора.

2. Включете апарата.

3. Изберете Start или Windows бутон, обикновено се намира в левия 
долен ъгъл на монитора.

4. Изберете NIOX® Panel от листа с програмите.

5. Включете USB кабела в USB порта на NIOX VERO® и го свържете с 
USB порта на компютъра, или ги свържете с Bluetooth. Тази икона ще 
се покаже на дисплея за да индикира, че връзката е направена и 
NIOX VERO® се управлява дистанционно.

Системни изисквания за NIOX® Panel 
• Windows® 7, Windows® 8 (без версии RT) или 

Windows® 10
• .NET Framework 4.5
• Процесор с честота 1 GHz или по-бърз
• 256 MB RAM (препоръчва се 512 MB RAM)
• 250 MB видео RAM за графични приложения
• 250 MB свободно пространство на твърдия диск
• 1024x768 разделителна способност на екрана
• Генеричен драйвер Microsoft Bluetooth*

* Необходим за комуникация чрез Bluetooth
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6. Апликацията NIOX® Panel е отворена и е възможно да се направи 
назално NO измерване.

4.3 Провеждане на назално измерване с 
NIOX® Panel

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Винаги използвайте нов назален комплект и па-
циентски филтър (когато използвате метода ER-nNO) за всеки пациент.
Повторната употреба между пациентите може да увеличи риска от
кръстосано заразяване или кръстосана инфекция. Един и същ филтър
и назален комплект могат да бъдат използвани повторно при един па-
циент за многократни опити в една и съща сесия.

Забележка: Бутоните, символите и изгледите на NIOX® Panel и 
NIOX VERO® си приличат.

1. За въвеждане на идентификация на пациента, натиснете бутона за 
идентификация на пациента. (A)

2. Изберете бутон назално измерване. (B)

3. Изберете метод на измерване, ER-nNO (виж секция 4.3.1) или TB-
nNO (виж секция 4.3.2) и коя ноздра ще използвате, лявата или 
дясната, възрастта на пациента е опция.

4. Изберете формат на файла за съхранение на резултатите, .xlsx, pdf 
или и двата. Ако изберете pdf , файлът на excel ще се запази в 
директорията NIOX Nasal Measurements на десктопа на компютъра.
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4.3.1 Издишване срещу съпротивление (ER-nNO)
ER-nNO Назално измерване се провежда, докато се издишва през уста-
та срещу съпротивление (ръкохватката за дишане). Това генерира наля-
гане, което гарантира затваряне на мекото небце. Като съпротивление
при този метод се използва Ръкохватката за дишане на NIOX VERO с па-
циентен филтър и NIOX VERO съпротивление. Ръкохватката за дишане
не е свързана с апарата NIOX VERO, когато се използва при този метод.

1. Отворете нов пациентен филтър, поставете ново съпротивление в 
пациентния филтър, то застава върху бялата филтърна подложка.

2. Поставете пациентният филтър на ръкохватката за дишане, докато 
щракне на място

3. Подайте ръкохватката на пациента, поставете конектора за носа в 
избраната ноздра и инструктирайте пациента да вдиша до пълния 
обем на белите дробове и да започне да издишва през пациентния 
филтър, като устните му се затварят плътно около него. Пациентът 
трябва да издишва стабилно и непрекъснато за 30 сек.

4. Стартирайте назално измерване чрез избор на назалната икона (A), 
за да стартирате ER-nNO назално измерване с NIOX Panel.

Забележка: Ако измерването се стартира преди пациентът да е 
готов, има опция за прекъсване на процеса, тогава това не се 
записва като измерване в сензора или инструмента.

Забележка: Оста „у” не показва нивото на азотен окис по време на 
измерването и анализа. Това се случва поради 
необходимостта цялата проба да премине през сензора 
(забавен анализ).

5. Инструментът аспирира за 30 сек, след това започва да анализира 
пробата. След приключване на аспирирането, махнете конектора от 
ноздрата и изчакайте за резултата.

Забележка: Когато изберете бутон прекъсване (A), измерването се 
прекъсва. Това може да е предварително настроено така, че в 
периода на измерване или анализ да прекъсне конкретното 
измерване.
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6. Когато изберете бутон OK (B), ще се покаже опция за съхранение 
на файл.

Забележка: Резултатът от измерването винаги се записва в 
паметта на апарата.

Забележка: Ако изберете опцията “No” файлът няма да бъде 
съхранен.

7. Ще се покаже диалог за съхранение, също и опция за показване на 
файла.

Забележка: Екселовият файл има опция за настройка на областите 
на калкулация или промяна на поредицата от секунди, 
използвани за калкулиране на резултатите от измерването.

Забележка: pdf-файла показва графика.
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(A) Пълна nNO графика с данни
• Синя линия на графиката

• 30 сек. измерване аспирация

• 30 сек. измерване базова линия

(B) nNO обхват на калкулация
• Оранжева секция на графиката

• nNO се калкулира от NIOX VERO използвайки клинично валидиран 
метод

(C) Настройваема зона за калкулиране
• сива секция на графиката

(D) nNO Стойност и информация от измерването
• nNO в ppb

• Метод на измерване (TB или ER)

• Ноздра (L или R)

(E) Стойност на nNO дефинирана от потребителя
• Можете да промените настройвемата зона за калкулация

• Изходните данни се показват в червено

(F) Информация за пациента
• Идентификация на пациента ID

• Възраст

• Време за аспирация (винаги 30 сек)

• Дата на измерването
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4.3.2 Единично дишване (TB-nNO)
TB-nNO измерване трябва да се прави, докато се диша нормално през
отворена уста.

1. Преди да изберете бутон за стартиране на измерванетоq се 
убедете, че сте инструктирали пациента да вдиша и издиша бавно 
през устата.

2. Изберете бутон за стартиране на измерването за да 
стартираме TB-nNO назално измерване с NIOX Panel.

Забележка: Ако измерването се стартира преди пациентът да е 
готов, има опция за прекъсване на процеса, това не се 
записва като измерване в сензора или инструмента

Забележка: Оста „у” не показва нивото на азотен окис по време на 
измерването и анализа. Това се случва поради 
необходимостта цялата проба да премине през сензора 
(забавен анализ).

3. Инструмента аспирира за 30 сек. И след това започва да анализира 
пробата. След приключване на аспирирането, махнете конектора 
от ноздрата и чакайте за резултата.

Забележка: Когато изберете бутон прекъсване (A), измерването се 
прекъсва. Това може да е настроено в периода на измерване 
или анализ да прекъсне измерването.

4. Като изберете бутон OK (B) опция за съхранение на файл ще се 
покаже.

5. Ще се покажат диалогов прозорец за съхранение и опция за 
показване на файл.
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Забележка: Резултатите от измерването винаги се съхранявват в 
паметта на апарата.

Забележка: pdf-файлът показва графика.

(A) Пълна nNO графична крива
• Синя линия на графиката

• 30 сек. измерване аспирация

• 30 сек. измерване базова линия

(B) nNO обхват на измерване
• оранжева секция на графиката

• nNO както е калкулирано с VERO използвайки клинично валидирани 
методи

(C) Настройваема зона за калкулиране
• Сива секция на графиката

(D) nNO стойност и информация за измерването
• nNO в ppb

• Метод на измерване (TB or ER)

• Ноздри (L или R)

(E) Стойност на nNO дефиниране от потребителя
• Може да променя настройваемата зона за калкулиране

• Изходните данни са показват в червено

(F) информация за пациента
• Идентификация на пациент ID

• Възраст

• Време за аспирация (винаги 30 сек.)

• Дата на измерването
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5 Процедура за почистване

ВНИМАНИЕ! НЕ почиствайте апарата и ръкохватката с 
продукти, съдържащи алкохол. Това включва и спрейове 
или кърпички съдържащи алкохол!

ВНИМАНИЕ! НЕ почиствайте повъхностите непосредствено 
до апарта NIOX VERO®, с продукти съдържащи алкохол. 
Това включва и спрейове или кърпички, съдържащи 
алкохол.

За почистване на апарата, вижте NIOX VERO инструкция за употреба.

Забележка: : NIOX назален комплект е еднократно изделие за 
употреба от един пациент.

• Ако която и да е част от назалния комплект изглежда запушена, 
сменето назалния комплект.

• NIOX назален комплект е за еднократна уротреба от един пациент и 
не се нуждае от почистване.

6 NIOX VERO® Nasal Техническа спе-
цификация

6.0.1 Електромагнитни емисии
Предупреждение! Това оборудване е проектирано и тествано, съглас-
но CISPR 11 Class A. В околната среда то може да предизвика радиоин-
терференция, в такъв случай, може да се наложи да вземете мерки за
минимизиране на интерференцията.

За ръководство и декларация на производителя - за електромагнитни
емисии вижте www.niox.com

6.1 Данни за провеждане на измерване 
Обхват на измерване: 5 до 2000 ppb 
Най-нисък лимит на регистрация: 5 ppb
Поток на взимане на проба: 5 ml/s

6.2 Линейност
Квадратичен коефициент на корелация r2 ≥ 0.998

6.3 Прецизност
< 3ppb за измервани нива < 30 ppb, < 10% от измерваното ниво за нива
≥ 30 ppb. Показана като една стандартна девиация, за повтарящи се из-
мервания с един и същи апарат, използвайки газ със сертифицирана
концентрация на азотен окис, отговаряща на стандарта.
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6.4 Точност
±10 ppb за измервани нива < 50ppb или 20% от измерваните нива за
нива
≥ 50 ppb. Показана като висок 95% лимит на доверие, базирано на абсо-
лютна стойност на разликата от газ със сертифицирана концентрация на
азотен окис.

За FeNO техническа спецификация се обърнете към NIOX VERO Ин-
струкция за употреба.

6.5 Основно предназначение
Основното предназначение на NIOX VERO режим назално измерване е:

1. Измерване на концентрацията на NO във въздуха, аспириан от 
носната кухина

2. Назално измерване на NO с цел скрининг на заболявания, като 
първична силиарна дискинезия в съответствие с ATS/ERS

NIOX VERO има вътрешна система за мониториране за сигурност и точ-
ност на измерваните параметри. Периодично тестване не е необходимо,
за да се осигури стабилна работа и основните функции за сигурност.





Информацията в този документ може да бъде обект на промени. 

Измененията ще бъдат публикувани от Circassia AB, след като бъдат направени. 

На база на интелектуалната собственост на компанията, Circassia разработва и предлага на пазара 
продукти за наблюдение на азотния оксид (NO) като маркер на възпалението, 

за да се подобри лечението и грижата за пациентите с възпаление на дихателните пътища.

Патенти: 

Продуктът на Circassia NIOX е защитен с редица патенти в САЩ, Европа и редица други страни.

Circassia AB, е ISO 13485 сертифицирана компания.

Circassia AB, Hansellisgatan 13, SE-754 50 Uppsala, Швеция
Тел.: +46 18 32 88 37, факс: +46 18 629 07 81, имейл: nioxtechsupport@circassia.com

www.niox.com 
Копирайт© 2020 Circassia AB, Uppsala, Швеция. 

Circassia е регистрирана търговска марка на Circassia Limited,
NIOX®, NIOX MINO® и NIOX VERO® са регистрирани търговски марки на Circassia AB. 
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