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Zapamätajte si

Je dôležité dodržiavať nasledujúce určené podmienky:

• Teplota prostredia: +10 °C až +35 °C 

• Vlhkosť: 20 % až 80 % relatívna vlhkosť (bez kondenzácie)

• Mobilné a bezdrôtové telefóny a spotrebiče vytvárajúce výpary môžu 

rušiť prístroj, a preto by sa nemali nachádzať v jeho blízkosti. Takéto 

rušenie môže zabraňovať meraniu.

• Vydychovaný vzduch obsahuje vodnú paru, ktorá sa môže v 

prístroji zrážať. Pri častom používaní v priebehu krátkej doby 

hrozí riziko zrážania vody v prístroji NIOX VERO®. 

Bežne platí, že pri nepretržitom používaní je možné vykonať 

pomocou prístroja NIOX VERO® maximálne 10 výdychov za hodinu. 

Možno však vykonať 20 výdychov za hodinu v prípade, ak potom 

bude prístroj pred ďalšími výdychmi nečinný minimálne 30 minút. 

Výdychy zahŕňajú úspešné aj neúspešné merania. 

• Zabráňte rozliatu vody alebo iných tekutín na prístroj alebo senzor.

• Na prenášanie a uskladnenie prístroja NIOX VERO® vždy používajte 

uzavretú schránku alebo uzavreté puzdro (odporúčané puzdro 

NIOX VERO®).

• Po vložení nového senzora odporúčame, aby ste zapli prístroj, 

počkali tri hodiny a až potom začali meranie.

• Prevádzková životnosť prístroja NIOX VERO®: Maximálne 5 rokov 

používania alebo 15 000 meraní alebo do dátumu exspirácie 

uvedeného na prístroji (podľa toho, čo nastane skôr).

5 rokmi používania sa rozumie používanie od prvého merania NO 

pomocou tohto prístroja.

• Prevádzková životnosť senzora NIOX VERO®: Maximálne 12 

mesiacov po odbalení a vložení do prístroja NIOX VERO® alebo do 

dátumu exspirácie uvedeného na snímači (podľa toho, čo nastane 

skôr).

VAROVANIE

Používanie látok obsahujúcich alkohol v blízkosti prístroja 

NIOX VERO® môže spôsobiť nesprávne výsledky merania.

NEČISTITE prístroj ani rukoväť pomocou alkoholu ani žiadneho 

dezinfekčného obrúsku ani spreja obsahujúceho alkohol!

Nepoužívajte na prístroji ani v blízkosti prístroja NIOX VERO® látky 

obsahujúce alkohol. To zahŕňa akékoľvek čistiace prostriedky 

používané na čistenie objektu alebo iného vybavenia v danej 

oblasti, ako aj dezinfekčné obrúsky alebo spreje používané na 

dezinfekciu pacientov.

Filtre pacientov a nazálne súpravy sú určené len na jedno použitie. 

Pre každého pacienta použite nový filter pacienta a nazálnu 

súpravu. Opätovné použitie viacerými pacientmi môže zvýšiť riziko 

krížovej kontaminácie alebo infekcie. Ten istý filter a nazálna 

súprava môžu byť použité jedným pacientom viackrát v rámci 

jedného výkonu.

UPOZORNENIE!: Nepoužívajte prístroj NIOX VERO® v blízkosti miest,

na ktorých sa používajú prchavé látky, napríklad organické kvapaliny

alebo dezinfekčné prostriedky. Mimoriadnu pozornosť treba venovať ae-

rosólom a dezinfekčným kúpeľom v otvorených nádobách alebo ul-

trazvukových kúpeľoch.

Viď užívateľská príručka k prístroju NIOX VERO, kde nájdete úplný pre-

hlaď o všetkých upozorneniach, varovaniach, preventívnej údržbe a rie-

šení problémov.
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1 NIOX VERO® Režim nazálneho mera-
nia

1.1 Pred použitím monitora zápalu dýchacích ciest 
NIOX VERO®

Prístroj NIOX VERO® smú používať výhradne vyškolení zdravotnícki pracov-

níci podľa pokynov uvedených v tejto príručke. Potrebné znalosti možno zís-

kať len dôkladným prečítaním tejto príručky. Prečítajte si celý návod na

používanie a dbajte, aby ste plne porozumeli bezpečnostným informáciám.

Toto je dodatok k užívateľskej príručke k prístroju NIOX VERO. Pred prevá-

dzaním nazálnych meraní prístrojom NIOX VERO si pozorne prečítajte užíva-

teľskú príručku k prístroju NIOX VERO a užívateľskú príručku k režimu

nazálneho merania prístrojom NIOX VERO®.

1.2 O tejto príručke
Užívateľská príručka k režimu nazálneho merania prístrojom NIOX VERO® –

slovensky 004518 verzia 02, august 2020. 

Pokyny pre zistenie čísla verzie software, ktorý je nainštalovaný v prístroji,

nájdete v užívateľskej príručke k prístroju NIOX VERO.

Informácie v tomto dokumente podliehajú zmenám. Spoločnosť Circassia

bude poskytovať dodatky, akonáhle budú k dispozícii.

V tejto užívateľskej príručke sú uvedené pokyny pre prácu s prístrojom

NIOX VERO® v režime nazálneho merania. 

Obsahuje postupy s číslovanými krokmi, obrazovkami a obrázkami. Voľby

v jednotlivých krokoch sú uvádzané ako odrážky.

1.3 Súlad s požiadavkami
Prístroj NIOX VERO® a aplikácia NIOX® Panel sú označené symbolom CE v

súlade so smernicou 98/79/ES o diagnostických zdravotníckych prostried-

koch in vitro. 

Filter pacienta NIOX je označený symbolom CE v súlade so smernicou 93/42/

EHS o zdravotníckych prostriedkoch.

Prístroj NIOX VERO® vyhovuje smernici RoHS.

1.4 Zodpovedný výrobca a kontaktné údaje 
Poštová adresa:

Circassia AB, P.O. Box 3006

SE-750 03 Uppsala, Švédsko

Adresa pre návštevy:

Hansellisgatan 13

SE-754 50 Uppsala, Švédsko

www.circassia.com 

www.niox.com

Symbol Význam

VAROVANIE Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, ktorá môže 
vyústiť do fyzického poškodenia alebo zranenia.

UPOZORNENIE Označuje potenciálne nebezpečnú situáciu, pri ktorej 
sa môže poškodiť výrobok alebo systém, dôjsť k strate 
údajov alebo poškodeniu hospodárskych záujmov 
vašej spoločnosti.

Poznámka Upozorňuje čitateľa na dôležité informácie týkajúce sa 
správneho používania výrobku, očakávaní používateľa, 
výskytu chýb a opatrení súvisiacich s týmito úkonmi.
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1.5 Varovania
• Nepoužívajte na prístroji ani v blízkosti prístroja NIOX VERO® látky 

obsahujúce alkohol. To zahŕňa akékoľvek čistiace prostriedky 

používané na čistenie objektu alebo iného vybavenia v danej 

oblasti, ako aj dezinfekčné obrúsky alebo spreje používané na 

dezinfekciu pacientov.

• Prístroj NIOX VERO® smú používať výhradne vyškolení zdravotnícki 

pracovníci. 

• Prístroj NIOX VERO® používajte podľa pokynov uvedených v tejto 

príručke. Ak sa so zariadením nezaobchádza podľa tejto príručky, 

spoločnosť Circassia nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodené 

zariadenie ani nesprávne výsledky.

• Pri výbere príslušenstva pre výrobok NIOX VERO® majte na pamäti, že 

príslušenstvo neodporučené spoločnosťou Circassia môže spôsobiť 

stratu výkonu, poškodenie výrobku NIOX VERO® požiar, úraz 

elektrickým prúdom, zranenie alebo poškodenie ďalšieho majetku. 

Záruka na výrobok nekryje zlyhanie ani poškodenie výrobku spôsobené 

použitím neschváleného príslušenstva. Spoločnosť Circassia nepreberá 

žiadnu zodpovednosť za vzniknuté zdravotné a bezpečnostné problémy 

ani iné problémy spôsobené používaním príslušenstva, ktoré 

neschválila spoločnosť Circassia.

• Prístroj NIOX VERO® by ste nemali používať v blízkosti iných 

elektronických zariadení ani by ste ho na ne nemali ukladať. 

• Používajte výhradne dodaný napájací zdroj. Pri odpájaní prístroja 

NIOX VERO® vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky.

• Používajte výhradne dýchací nástavec dodaný spoločnosťou Circassia.

• Nie sú povolené žiadne úpravy prístroja NIOX VERO®, nástavca ani 

senzora.

• Dbajte na to, aby prístroj nespadol a aby nebol vystavený silným 

nárazom.

• Nepoužívajte poškodený prístroj NIOX VERO® ani poškodené súčasti.

• Chráňte prístroj a senzor pred vodou. Dbajte na to, aby sa na prístroj 

alebo senzor nevyliala žiadna tekutina a aby naň ani nekvapkala.

• Nezohrievajte prístroj ani senzor a ani ich nehádžte do ohňa.

• Prístroj NIOX VERO® a čistič NO v dýchacom nástavci obsahujú 

manganistan draselný. Použité prístroje alebo prístroje po lehote 

exspirácie sa musia likvidovať ako nebezpečný odpad v súlade 

s miestnymi nariadeniami upravujúcimi likvidáciu odpadu.

• Dýchací nástavec sa nesmie používať po uplynutí dátumu exspirácie.

• Filtre pacienta sa musia použiť okamžite po otvorení.

• Senzor NIOX VERO® obsahuje chemické látky, ktoré môžu byť v prípade 

prehltnutia škodlivé.

• Pri otváraní puzdra senzora buďte opatrní. Vnútro otvoru môže mať 

ostré hrany.

• Nedotýkajte sa membrány senzora ani ju nečistite.

• Po vložení nového senzora odporúčame, aby ste zapli prístroj, počkali tri 

hodiny a až potom začali meranie.

• Dbajte na to, aby ste používali správny režim, inak môžu byť namerané 

výsledky FeNO nesprávné.

• Filtre pacientov sú určené len na jedno použitie. Pre každého pacienta 

vždy použite nový filter. Opätovné použitie viacerými pacientmi môže 

zvýšiť riziko krížovej kontaminácie alebo infekcie. Ten istý filter môže byť 

použitý jedným pacientom viackrát v rámci jedného výkonu.

• Nepoužívajte prístroj NIOX VERO® v blízkosti miest, na ktorých sa 

používajú prchavé látky, napríklad organické kvapaliny alebo 

dezinfekčné prostriedky. Mimoriadnu pozornosť treba venovať 

aerosólom a dezinfekčným kúpeľom v otvorených nádobách alebo 

ultrazvukovým kúpeľom. Nepoužívajte prístroj v blízkosti výbušných 

anestetík, výparov alebo kvapalín.

• Nazálna sada sa musí použiť ihneď po otvorení.

• Nazálne súpravy sú určené len na jedno použitie. Pre každého pacienta 

vždy použite novú nazálnu súpravu. Opätovné použitie viacerými 
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pacientmi môže zvýšiť riziko krížovej kontaminácie alebo infekcie. Ten istý 

filter môže byť použitý jedným pacientom viackrát v rámci jedného 

výkonu.

1.6 Plánované používanie
NIOX VERO® meria oxid dusnatý v ľudskom dychu (frakčný vydychovaný oxid

dusnatý, FeNO) a nazálny oxid dusnatý (nNO) v nasávanom vzduchu z nosnej

dutiny.

FeNO

Množstvo FeNO sa zvyšuje pri niektorých zápaloch dýchacích ciest, naprí-

klad pri astme, a znižuje sa v reakcii na protizápalovú liečbu. Merania FeNO

prístrojom NIOX VERO sú kvantitatívne, neinvazívne, jednoduché a bezpeč-

né a mali by sa používať v rámci bežného hodnotenia a monitorovania pacien-

tov s týmito ťažkosťami. Prístroj NIOX VERO je vhodný k meraniu FeNO

pacientov vo veku od štyroch rokov vyššie.

Vzhľadom k tomu, že meranie vyžaduje spoluprácu pacienta, niektoré deti

mladšie ako sedem rokov môžu vyžadovať ďalšiu prípravu a povzbudzovanie.

Prístroj NIOX VERO sa musí používať podľa pokynov v užívateľskej príručke

k prístroju NIOX VERO.

• UPOZORNENIE! Prístroj NIOX VERO na meranie FeNO možno používať 

s dvomi rôznymi dĺžkami vydychovania: 10 sekúnd a 6 sekúnd. 

Uprednostňuje sa režim desaťsekundového testu. V prípade detí, ktoré 

nie sú schopné previesť desaťsekundový test, je alternatívou 

šesťsekundový test. Pre pacientov starších ako desať rokov by sa mal 

šesťsekundový test používať s istou obozretnosťou. Nemal by sa používať 

pre dospelých pacientov. Nesprávne použitie režimu 6s výdychu by 

mohlo mať za následok nepravdivé nízke hodnoty FeNO, čo by mohlo 

viesť k nesprávnym klinickým rozhodnutiam.

nNO

Bolo preukázané, že pacienti s primárnou ciliárnou dyskinézou (PCD) majú

znížené hodnoty nazálneho oxidu dusnatého a meranie nNO môže byť pomo-

cou pri identifikácii prípadov PCD podľa pokynov ERS1.

Meranie nNO prístrojom NIOX VERO v režime nazálneho merania je neinva-

zívne, jednoduché, bezpečné a opakovateľné pre pacientov vo veku od päť ro-

kov vyššie, ak sa prevádza podľa užívateľskej príručky v režime nazálneho

merania prístrojom NIOX VERO. Prípady podozrenia na PCD po vyšetrení s

nNO by sa mali overiť podľa publikovaných odporúčaní pre diagnostiku a lieč-

bu PCD.

1. Lucas JS, Barbato A, Collins SA, et al. European Respiratory Society guidelines for

the diagnosis of primary ciliary dyskinesia [Pokyny Európskej respiračnej spoločnosti

pre diagnostikovanie primárnej ciliárnej dyskinézie]. Eur Respir J 2017; 49: 1601090.
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2 Opis výrobku

2.1 Nazálne príslušenstvo a súčasti

(A) Nazálna sada NIOX VERO®, č. výrobku 12-1065 pre deti, 12-1045 pre 
dospelých, (B) Nazálny obmedzovač NIOX VERO®, č. výrobku 12-1033 (pre 
použitie spoločne s filtrom pacienta NIOX VERO®)

2.2 NIOX VERO® príslušenstvo a súčasti

(C) Dýchacie hlavice NIOX VERO®, č. výrobku 12-1010 (dodáva sa s 
prístrojom NIOX VERO®) 
(D) Filter pacienta NIOX VERO®, č. výrobku 12-1018 (dodáva sa 
samostatne)

2.3 Hlavné zobrazenie

(A) stavový riadok, (B) názorná ukážka, (C) identifikátor pacienta, 
(D) Hlavná ponuka, (E) tlačidlo spustenia merania

2.3.1 Hlavné menu

(a) Merací mód 10s/6s, (b) režim nazálneho merania, (c) ukážka, 

(d) položka identifikácie pacienta, (e) nastavenia
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3 Nazálne meranie NO
Nazálne meranie možno prevádzať buď metódou kľudového dýchania (TB-

nNO) alebo metódou zatvoreného mäkkého podnebia s vydychovaním proti

odporu (ER-nNO). Nazálne meranie možno prevádzať buď na ľavej, alebo na

pravej nosnej dierke.

VAROVANIE! Pre každého pacienta vždy použite novú nazálnu súpravu a fil-

ter pacienta (pri používaní metódy ER-nNO). Opätovné použitie viacerými pa-

cientmi môže zvýšiť riziko krížovej kontaminácie alebo infekcie. Ten istý filter

a nazálna súprava môžu byť použité jedným pacientom viackrát v rámci jed-

ného výkonu.

3.1 Príprava pre nazálne meranie (nNO)
Pred prevádzaním nazálneho merania pomocou prístroja NIOX VERO® over-

te, či boli vykonané náležité prípravy. Pred každým použitím sa odporúča zá-

kladná preventívna kontrola, viď užívateľská príručka k prístroju NIOX VERO.

Poznámka: Meranie možno vykonávať bez software NIOX Panel, v takom 

prípade však nie je k dispozícii žiadny graf. Na obrazovke sa bude 

zobrazovať iba hodnota.

3.1.1 Pripojenie nazálnej sady k prístroju NIOX VERO
1. Položte prístroj bočnou stranou na rovný, pevný povrch.

2. Odpojte z prístroja dýchaciu hlavicu 

tak, že zatlačíte port do prístroja a 

ľahko vytiahnete hadičku.

3. Vezmite dýchaciu sadu, odstráňte z 

konca hadičky viečko a pomaly ho 

zasuňte do portu pre dýchaciu 

hlavicu, dokiaľ nezmizne 

trojuholník.
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Poznámka: Na konci hadičky je mazivo pre ľahšie pripojenie k prístroju 

NIOX VERO.

Poznámka: Po správnom zostavení by nemal byť vidieť trojuholník.

(A) nazálny nástavec, (B) nazálny filter, (C) nazálna hadička, (D) viečko

3.2 Prevedenie nazálneho merania
Nazálne meranie možno prevádzať buď metódou vydychovania proti odporu

(ERnNO) (viď oddiel 3.3), alebo metódou kľudového dýchania(TB-nNO) (viď

oddiel 3.4).

Poznámka: Uistite sa, že pacient sa počas nazálneho merania nenadychuje 

nosom.

Poznámka: Pokiaľ existuje dôkaz o krvi v nosných dierkach, pacient by 

nemal prevádzať nazálne meranie NO.

Poznámka: Pred prevádzaním nazálnych meraní NO by mal byť pacient 

pohodlne usadený a mal by mať dôkladne vyčistený nosný priechod.

Poznámka: Nazálne meranie má dve fázy. Meraciu fázu, v ktorej prístroj 

počas 30 sekúnd nasáva, a analytickú fázu, v ktorej prístroj počas 

30 sekúnd analyzuje vzorku.

Poznámka: Pri prevádzaní nazálneho merania bez použitia aplikácie 

NIOX Panel (viď oddiel 4.3, Prevádzanie nazálneho merania 

pomocou aplikácie NIOX® Panel) nevznikne grafický výsledok, k 

dispozícii bude iba číselný výsledok merania nazálneho oxidu 

dusnatého na obrazovke prístroja NIOX VERO.

UPOZORNENIE! Uistite sa, že používate nástavce správnej veľkosti, tesne-

nie medzi nástavcom a nosnou dierkou musí byť vzduchotesné, aby bol za-

ručený správny výsledok merania.

(A) nazálny nástavec pre dospelých, (B) nazálny nástavec pre deti
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UPOZORNENIE! Nezasúvajte nazálny nástavec do nosnej dierky. Väčšia

časť nazálneho nástavca by mala zostať z vonku nosnej dierky. 

UPOZORNENIE! Uistite sa, že vzorkovací otvor v nazálnom nástavci je vy-

rovnaný s nosným priechodom a nie je upchaný. Upchaný vzorkovací otvor

ovplyvní výsledok merania.

Poznámka: Pokiaľ dôjde k chybe, viď “Kódy výstrah a súvisiace úkony” na 

str. 11.

3.3 Vydychovanie proti odporu (ER-nNO)
Nazálne meranie ER-nNO sa musí prevádzať počas vydychovania ústami cez

obmedzovač (dýchaciu hlavicu); tým vzniká tlak, ktorý zaručuje, že mäkké

podnebie je uzatvorené. Pri tejto metóde dýchania sa k obmedzovaniu dychu

používajú dýchacie hlavice NIOX VERO s filtrom pacienta a obmedzovač

NIOX VERO. Pri tomto spôsobe použitia NIE JE dýchacia hlavica pripojená k

prístroju NIOX VERO.

1. Otvorte nový filter pacienta a vložte do neho nový nazálny obmedzovač 

tak, aby sa opieral o vrchnú časť bielej filtračnej vložky.

Poznámka: Nepoužívajte filter pacienta bez nazálneho obmedzovača 

NIOX VERO.

Poznámka: Použite filter pacienta ihneď po jeho otvorení.

Poznámka: Filter pacienta a obmedzovač sú určené iba pre použitie jedného 

pacienta.
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2. Pripojte filter pacienta k dýchacej hlavici tak, aby zapadol na svoje 

miesto.

3. Podajte dýchaciu hlavicu pacientovi, priložte nástavec na vybranú nosnú 

dierku a požiadajte pacienta, aby sa nadýchol do plnej kapacity pľúc a 

začal vydychovať do filtra pacienta, akonáhle ho tesne obopne svojimi 

ústami. Pacient bude musieť rovnomerne a nepretržite vydychovať 

počas 30 sekúnd.

4. Zahájte nazálne meranie voľbou ikony nazálneho merania (A)

5. Zadajte ID pacienta (voliteľné) a potom spusťte meranie stisnutím 

tlačidla Spustiť meranie (B)

Poznámka: Pokiaľ je meranie spustené skôr, než je pacient pripravený, 

existuje možnosť ho zrušiť, v takom prípade nebude zaznamenané 

snímačom ani prístrojom.

6. Prístroj bude nasávať počas 30 sekúnd a potom začne analyzovať 

vzorku. Keď nasávanie skončí, zložte nazálny nástavec z nosnej dierky 

a počkajte na výsledok.
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3.4 Kľudové dýchanie (TB-nNO)
Meranie TB-nNO sa musí prevádzať počas normálneho dýchania otvorenými

ústami.

1. Priložte nástavec na vybranú nosnú dierku a požiadajte pacienta, aby sa 

pomaly nadychoval a vydychoval ústami.

2. Zahájte nazálne meranie voľbou ikony nazálneho merania (A) 

3. Zadajte ID pacienta (voliteľné) a potom spusťte meranie stisnutím tlačidla 

Spustiť meranie (B)

Poznámka: Pokiaľ je meranie spustené skôr, než je pacient pripravený, 

existuje možnosť ho zrušiť, v takom prípade nebude zaznamenané 

snímačom ani prístrojom.

4. Prístroj bude nasávať počas 30 sekúnd a potom začne analyzovať vzorku. 

Až nasávanie skončí, zložte nazálny nástavec z nosnej dierky a počkajte 

na výsledok.

3.5 Kódy výstrah a súvisiace úkony

Ďalšie kódy výstrah nájdete v užívateľskej príručke k prístroju NIOX VERO.

Používat. 

výstrahy

Zobrazenie Úkon

A28 Opraviteľná vnútorná chyba hardwaru

Skontrolujte, či sú snímač, batéria a veko 
správne umiestnené a tiež sa uistite, že 
nie je prehnutá hadička. Potom prístroj 
reštartujte.

A29 Neúspešná analýza

Meranie okolitého vzduchu sa 
nepodarilo. Kliknite na tlačidlo OK a 
preveďte nové meranie.
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4 Nazálne meranie pomocou aplikácie 
NIOX® Panel

Pri použití aplikácie NIOX Panel možno graficky sledovať meranie nNO, vy-

tvoriť súbor a vytlačiť výsledky.

4.1 Inštalácia s aplikáciou NIOX® Panel
Softvér NIOX® Panel sa dodáva na úložnom zariadení USB.

1. Zasuňte úložné zariadenie USB do konektora USB počítača. 

2. Vyberte súbor s názvom setup.exe. 

3. Ak nie je nainštalovaný .NET Framework 4.5, VC++ 2013 alebo SQL 
Server Compact, postupne sa otvoria sprievodcovia inštaláciou týchto 
komponentov.

4. Potvrďte súhlas s licenčnými podmienkami softvéru.

5. Postupujte podľa pokynov a počkajte na inštaláciu softvéru.

6. Otvorí sa sprievodca inštaláciou aplikácie NIOX® Panel.

7. Postupujte podľa pokynov a nainštalujte aplikáciu.

Poznámka: Posledný krok inštalácie "Removing backup files" trvá niekoľko 

minút.

8. Po dokončení inštalácie kliknite na Close (Zavrieť). 

9. Aplikácie sa zobrazia v ponuke Štart. 

4.2 Nastavenie
1. Zapnite počítač a monitor.

2. Vypnite prístroj.

3. Stlačte tlačidlo Štart alebo Windows, ktoré sa zvyčajne nachádza 
v ľavom dolnom rohu obrazovky.

4. Zo zoznamu programov vyberte NIOX® Panel. 

5. Zapojte kábel USB do konektora USB prístroja NIOX VERO® a pripojte 
ho ku konektoru USB počítača, prípadne použite pripojenie 
prostredníctvom Bluetooth. Ikona na displeji označuje, že bolo vytvorené 
pripojenie a prístroj NIOX VERO® funguje v režime vzdialeného 
ovládania.

Systémové požiadavky aplikácie NIOX® Panel

• Windows® 7, Windows® 8 (Vylúčená verzia RT) alebo 
Windows® 10

• .NET Framework 4.5

• Procesor 1 GHz alebo rýchlejší

• Operačná pamäť 256 MB (odporúča sa 512 MB)

• Grafická pamäť 250 MB

• Voľný priestor na pevnom disku 250 MB

• Rozlíšenie obrazovky 1024 x 768

• Bežný ovládač Microsoft Bluetooth*

* Potrebný na komunikáciu prostredníctvom rozhrania Bluetooth
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6. Otvorí sa aplikácia NIOX® Panel a možno prevádzať nazálne meranie 

NO.

4.3 Prevádzanie nazálneho merania pomocou aplikácie 
NIOX® Panel

VAROVANIE! Pre každého pacienta vždy použite novú nazálnu súpravu a fil-

ter pacienta (pri používaní metódy ER-nNO). Opätovné použitie viacerými pa-

cientmi môže zvýšiť riziko krížovej kontaminácie alebo infekcie. Ten istý filter

a nazálna súprava môžu byť použité jedným pacientom viackrát v rámci jed-

ného výkonu.

Poznámka: V aplikácii NIOX® Panel sú podobné tlačidlá, symboly a 

obrazovky ako na prístroji NIOX VERO®.

1. Ak chcete zadať ID pacienta, stisnite tlačidlo Patient ID (ID pacienta). (A)

2. Stisnite tlačidlo Nasal (Nazálne). (B)

3. Zvoľte, či chcete použiť metódu vydychovania ER-nNO (viď oddiel 4.3.1) 

alebo TB-nNO (viď oddiel 4.3.2) a ľavou alebo pravou nosnou dierkou, 

vek pacienta je voliteľný.

4. Vyberte formát súboru, do ktorého sa má uložiť krivka merania: xlsx, pdf 

alebo oba. Pokiaľ je vybraný súbor pdf, súbor vo formáte Excel sa uloží 

do zložky NIOX Nasal Measurements na ploche počítača.
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4.3.1 Vydychovanie proti odporu (ER-nNO)
Nazálne meranie ER-nNO sa musí prevádzať počas vydychovania ústami

cez obmedzovač (dýchaciu hlavicu); tým vzniká tlak, ktorý zaručuje, že

mäkké podnebie je zatvorené. Pri tejto metóde dýchania sa k obmedzovaniu

dychu používajú dýchacie hlavice NIOX VERO s filtrom pacienta a obme-

dzovač NIOX VERO. Pri tomto spôsobe použitia NIE JE dýchacia hlavica

pripojená k prístroju NIOX VERO.

1. Otvorte nový filter pacienta a vložte do neho nový nazálny obmedzovač 

tak, aby sa opieral o vrchnú časť bielej filtračnej vložky.

2. Pripojte filter pacienta k dýchacej hlavici tak, aby zapadol na svoje 

miesto.

3. Podajte dýchaciu hlavicu pacientovi, priložte nástavec na vybranú nosnú 

dierku a požiadajte pacienta, aby sa nadýchol do plnej kapacity pľúc a 

začal vydychovať do filtra pacienta, akonáhle ho tesne obopne svojimi 

ústami. Pacient bude musieť rovnomerne a nepretržite vydychovať 

počas 30 sekúnd.

4. Stisknutím tlačidla Spustiť meranie (A) zahájte nazálne meranie ER-

nNO pomocou aplikácie NIOX Panel.

Poznámka: Pokiaľ je meranie spustené skôr, než je pacient pripravený, 

existuje možnosť zrušiť ho, v takom prípade nebude zaznamenané 

snímačom ani prístrojom.

Poznámka: Počas fázy merania a analýzy sa na osi y nezobrazuje hodnota 

oxidu dusnatého. Dôvodom je, že celá vzorka musí cyklicky prejsť 

snímačom (oneskorená analýza).

5. Prístroj bude nasávať počas 30 sekúnd a potom začne analyzovať 

vzorku. Až nasávanie skončí, zložte nazálny nástavec z nosnej dierky a 

počkajte na výsledok.

Poznámka: Stisknutím tlačidla zrušenie (A) sa zruší meranie. Toto tlačidlo 

možno stisnúť vo fáze merania alebo analýzy, aby sa zrušilo 

meranie.
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6. Po stisnutí tlačidla OK (B) sa zobrazí voľba pre uloženie súboru.

Poznámka: Výsledok merania bude vždy uložený v pamäti prístroja.

Poznámka: Pokiaľ je zvolená možnosť „No“ (Nie), súbor sa neuloží.

7. Zobrazí sa dialógové okno pre uloženie s možnosťou zobraziť súbor.

Poznámka: Súbor vo formáte Excel ponúka možnosti nastavenia šírky 

výpočtovej plochy alebo zmeny času pre výpočet výsledku merania 

v sekundách.

Poznámka: V súbore pdf je vyobrazený graf.
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(A) Údaje úplnej krivky nNO
• Modrá čiara v grafe

• 30 sekundové meranie s nasávaním

• 30 sekundové referenčné meranie

(B) Výpočtový rozsah nNO 
• Oranžový úsek v grafe

• Hodnota nNO vypočítanie prístrojom NIOX VERO pomocou klinicky 

overenej metódy

(C) Nastaviteľná výpočtová plocha
• Šedý úsek v grafe

(D) Hodnota nNO a informácia o meraní
• nNO v ppb

• Metóda merania (TB alebo ER)

• Nosná dierka (L alebo R (P))

(E) Hodnota nNO definovaná užívateľom
• Možno zmeniť nastaviteľnú výpočtovú plochu

• Výstup sa zobrazuje ako „červený“ text

(F) Údaje o pacientovi
• ID pacienta

• Vek

• Doba nasávania (vždy 30 s)

• Dátum merania
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4.3.2 Kľudové dýchanie (TB-nNO)
Meranie TB-nNO sa musí prevádzať počas normálneho dýchania otvorenými

ústami.

1. Pred stisnutím tlačidla Spustiť meranie musíte požiadať pacienta, aby sa 

pomaly nadychoval a vydychoval ústami.

2. Stisknutím tlačidla Spustiť meranie zahájte nazálne meranie TB-

nNO pomocou aplikácie NIOX Panel.

Poznámka: Pokiaľ je meranie spustené skôr, než je pacient pripravený, 

existuje možnosť ho zrušiť, v takom prípade nebude zaznamenané 

snímačom ani prístrojom.

Poznámka: Počas fázy merania a analýzy sa na osi y nezobrazuje hodnota 

oxidu dusnatého. Dôvodom je, že celá vzorka musí cyklicky prejsť 

snímačom (oneskorená analýza).

3. Prístroj bude nasávať počas 30 sekúnd a potom začne analyzovať vzorku. 

Až nasávanie skončí, zložte nazálny nástavec z nosnej dierky a počkajte 

na výsledok.

Poznámka: Stisnutím tlačidla zrušenie (A) sa zruší meranie. Toto tlačidlo 

možno stisnúť vo fáze merania alebo analýzy, aby sa zrušilo meranie.

4. Po stisnutí tlačidla OK (B) sa zobrazí voľba pre uloženie súboru.

5. Zobrazí sa dialógové okno pre uloženie s možnosťou zobraziť súbor.
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Poznámka: Výsledok merania bude vždy uložený v pamäti prístroja.

Poznámka: V súbore pdf je vyobrazený graf.

(A) Údaje úplnej krivky nNO
• Modrá čiara v grafe

• 30 sekundové meranie s nasávaním

• 30 sekundové referenčné meranie

(B) Výpočtový rozsah nNO 
• Oranžový úsek v grafe

• Hodnota nNO vypočítaná prístrojom VERO pomocou klinicky overenej 

metódy

(C) Nastaviteľná výpočtová plocha
• Šedý úsek v grafe

(D) Hodnota nNO a informácie o meraní
• nNO v ppb

• Metóda merania (TB alebo ER)

• Nosná dierka (L alebo R (P))

(E) Hodnota nNO definovaná užívateľom
• Možno zmeniť nastaviteľnú výpočtovú plochu

• Výstup sa zobrazuje ako „červený“ text

(F) Údaje o pacientovi
• ID pacienta

• Vek

• Doba nasávania (vždy 30 s)

• Dátum merania
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5 Postup čistenia

VAROVANIE! NEČISTITE prístroj ani hlavicu výrobkami 

obsahujúcimi alkohol. Patria sem spreje alebo utierky 

obsahujúce alkohol!

VAROVANIE! NEČISTITE priestor v bezprostrednom okolí 

prístroja NIOX VERO® výrobkami obsahujúcimi alkohol. Patria 

sem spreje alebo utierky obsahujúce alkohol.

Pokyny pre čistenie nájdete v užívateľskej príručke k prístroju NIOX VERO.

Poznámka: Nazálna sada NIOX obsahuje súčasti pre jedno použitie, ktoré 

sú určené iba pre jedného pacienta.

• Pokiaľ máte podozrenie, že je nejaká súčasť nazálnej sady upchaná, 

nazálnu sadu vymeňte.

• Nazálna sada NIOX je určená na použitie pre jedného pacienta 

a netreba ju čistiť. 

6 Technické špecifikácie prístroja 
NIOX VERO® pre nazálne meranie

6.0.1 Elektromagnetické emisie
UPOZORNENIE! Toto zariadenie bolo skonštruované a testované v súlade 

s CISPR 11 trieda A. V obytnom prostredí môže spôsobovať rádiové rušenie; 

v takom prípade prijmite opatrenia na odstránenie rušenia.

Príslušné odporúčania a vyhlásenie výrobcu týkajúce sa elektromagnetic-

kých emisií nájdete na stránke www.niox.com

6.1 Údaje o výkone
Rozsah merania: 5 až 2000 ppb

Spodná detekčná hranica: 5 ppb

Vzorkovacie prietoky: 5 ml/s

6.2 Linearita
Koeficient korelácie na druhú r2 ≥ 0,998.

6.3 Správnosť
< 3 ppb namerané hodnoty pre hodnoty < 30 ppb, < 10 % namerané hodnoty

pre hodnoty ≥ 30 ppb. Vyjadrené ako jedna štandardná odchýlka pre opako-

vané meranie rovnakým prístrojom s použitím schválenej koncentrácie štan-

dardného referenčného oxidu dusnatého.
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6.4 Presnosť 
±5 ppb pre hodnoty <50ppb alebo 20% z hodnôt ≥ 50 ppb. Vyjadrené ako

horný 95 % limit správnosti založený na absolútnych priemerných rozdieloch

od certifikovanej koncentrácie plynu NO.

Ďalšie technické špecifikácie Fenol nájdete v užívateľskej príručke

k prístroju NIOX VERO.

6.5 Základná funkčnosť
Základná funkčnosť prístroja NIOX VERO v režime nazálneho merania zahŕ-

ňa:

1. Meranie koncentrácie NO v nasávanom vzduchu z nosnej dutiny

2. Meranie nazálneho NO pre vyšetrovanie takých ochorení ako primárna 

ciliárna dyskinézia podľa ATS/ERS

Prístroj NIOX VERO má interné funkcie na monitorovanie bezpečnosti a zá-

kladných funkčných parametrov. K zachovaniu základnej funkčnosti alebo

bezpečnosti nie je potrebné opakované skúšanie.





Informácie v tomto dokumente podliehajú zmenám. 

Dodatky sprístupní spoločnosť Circassia AB po ich vydaní. 

Na základe svojho duševného vlastníctva spoločnosť Circassia vyvíja a obchodne využíva 

výrobok na monitorovanie oxidu dusnatého (NO) označujúci zápal 

na zlepšenie liečby a starostlivosti o pacientov so zápalom dýchacích ciest.

Patenty: 

Produkty NIOX spoločnosti Circassia sú chránené viacerými patentami v USA, Európe a mnohých ďalších krajinách.

Circassia AB je spoločnosť certifikovaná v súlade s ISO 13485

Circassia AB, Hansellisgatan 13, SE-754 50 Uppsala, Švédsko
Telefón: +46 18 32 88 37, Fax: +46 18 32 88 38, E-mail: nioxtechsupport@circassia.com

www.niox.com
Copyright 2020 Circassia AB, Uppsala, Švédsko. 

Circassia je registrovaná ochranná známka spoločnosti Circassia Limited, 
NIOX, NIOX MINO a NIOX VERO sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Circassia AB.
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