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Запам'ятайте
Важливо дотримуватись наведених нижче умов:

• Температура оточуючого середовища: Від +10°C до +35°C 

• Вологість: Від 20% до 80% RH (без конденсації)

• Мобільні телефони, бездротові телефони і прилади, що 
виділяють газ, можуть впливати на інструмент і тому повинні 
знаходитись якнайдалі від нього. Цей вплив може зробити 
вимірювання неможливим.

• У видиху містяться водяні пари, які можуть конденсуватись 
всередині інструмента. При інтенсивному використанні 
протягом короткого часу є небезпека конденсації води 
всередині NIOX VERO®.
Зазвичай при безперервнοму викοриϲтанні NIOX VERO® можна 
виміряти максимум 10 видихів/годину. Однак, можна виміряти і 
20 видихів за годину, якщо зробити перерву мінімум на 30 
хвилин перед наступною серією видихів. У цю кількість 
включено невдалі і успішні виміри видихів.

• Не розливати воду або інші рідини на інструмент або датчик.

• Завжди використовувати закриту коробку або пакет 
(рекомендується пакет NIOX VERO®) для транспортування і 
зберігання NIOX VERO®.

• Після встановлення нового датчика рекомендується почекати 
три години з ввімкненим інструментом перед проведенням 
вимірювання.

• Строк служби для інструмента NIOX VERO®: Максимум 5 років 
використання або 15 000 вимірювань, або ж дата закінчення 
строку придатності, вказана на пристрої, в залежності від того, 
що настане першим. 
5 років використання відраховуються, починаючи з першого 

вимірювання NO, проведеного цим пристроєм.

• Строк служби для датчика NIOX VERO®: Максимум 12 місяців 
після відкривання упаковки і встановлення в NIOX VERO®, або ж 
дата закінчення строку придатності, вказана на датчику, в 
залежності від того, що настане першим.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Використання речовин, які містять спирт, поряд з 
інструментом NIOX VERO® може призвести до помилкових 
результатів вимірювання.

НЕ очищувати інструмент або трубку спиртом або будь-
яким спреєм або серветкою з вмістом спирту!

Не використовувати речовини, які містять спирт, з 
інструментом NIOX VERO®. Сюди входять будь-які чистячі 
засоби, які використовуються для прибирання приміщення 
або іншого обладнання на місці, а також спиртові серветки 
або спреї для пацієнтів.

УВАГА!: Не використовувати NIOX VERO® поряд з місцями, де
використовуються летючі речовини, такі як органічні рідини або
дезінфектанти. Звертати особливу увагу на аерозолі і дезінфікуючі
ємності, як на відкриті ємності, так і ультразвукові ванни.
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1 Важлива інформація

1.1 Перед використанням монітора запалення 
дихальних шляхів NIOX VERO® 

З NIOX VERO® може працювати тільки навчений медичний персонал
відповідно до цієї інструкції. Під навченим мається на увазі такий, що
уважно прочитав цю інструкцію. Прочитайте всю інструкцію і
впевніться, що ви повністю зрозуміли інформацію про безпеку.

1.2 Про цю інструкцію
NIOX VERO® Інструкція користувача - Українська 004899, версія 01,
Серпень 2020, для інструментів з версією програмного забезпечення
1D2x-xxxx і 1E2x-xxxx.
Для інструкцій щодо того, як дізнатись номер встановленої в інструменті
версії програмного забезпечення, див. сторінку 18.

Інформація в цьому документі може бути змінена. Доповнення будуть
вноситись Circassia по мірі їх готовності.
В Інструкції користувача наведені вказівки по роботі з NIOX VERO®.

Вона містить пронумеровані покрокові інструкції зі знімками екрану і
ілюстраціями. Варіанти вибору на кожному кроці відмічені жирними
крапками.

1.3 Відповідність
NIOX VERO® має маркування CE відповідно до Директиви про пристрої
для діагностики ін вітро 98/79/EC.

NIOX VERO® відповідає вимогам RoHS.

Панель NIOX® має маркування CE відповідно до Директиви про пристрої
для діагностики ін вітро 98/79/EC.

1.4 Відповідальний виробник і контакти
Поштова адреса:
Circassia AB
А/С 3006
SE-750 03 Уппсала, Швеція

Адреса для відвідування:
Hansellisgatan 13
SE-754 50 Уппсала

www.circassia.com

Символ Опис

ПОПЕРЕДЖЕННЯ Вказує на потенційно небезпечну ситуацію, якщо 
її не уникнути, це може призвести до шкоди 
здоров’ю.

УВАГА Вказує на потенційно небезпечну ситуацію; якщо 
їй не запобігти, це може пошкодити продукт або 
систему, призвести до втрати даних або шкоди 
для бізнесу.

Зауваження Попереджує читача про важливу інформацію по 
правильному використанню продукту, очікування 
користувача, помилкові ситуації і пов’язані з цим 
дії.
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1.5 Попередження
• Ηе викοриϲтοвувати речοвини, які міϲтять ϲпирт,з 

інϲтрументοм NIOX VERO®. Ϲюди вхοдять будь-які чиϲтячі 
заϲοби, які викοриϲтοвуютьϲя для прибирання приміщення абο 
іншοгο οбладнання на міϲці, а такοж ϲпиртοві ϲерветки абο 

• З NIOX VERO® пοвинні працювати тільки мοже пοпередньοнавчені 
абο прοінϲтруктοвані лікарі.

• Βикοриϲтοвувати NIOX VERO® як ϲказанο в цій інϲтрукціï. Circassia 
не неϲе відпοвідальнοϲті за пοшкοджене οбладнання абο невірні 
результати, якщο з οбладнанням не пοвοдилиϲь як οпиϲанο в цій 
інϲтрукціï.

• При вибοрі акϲеϲуарів для вашοгο прοдукту NIOX VERO® 
пам’ятайте, щο нерекοмендοвані Circassia акϲеϲуари мοжуть 
призвеϲти дο втрати рοбοчих характериϲтик, пοшкοдження вашοгο 
прοдукту NIOX VERO®, пοжежі, враження електричним ϲтрумοм, 
травми абο пοшкοдження іншοï влаϲнοϲті. Гарантія на прοдукт не 
рοзпοвϲюджуєтьϲя на збοï абο пοламки прοдукту в результаті 
викοриϲтання непοгοджених акϲеϲуарів. Circassia не неϲе 
відпοвідальнοϲті за прοблеми зі здοрοв’ям і безпекοю абο інші 
прοблеми в результаті неправильнοгο викοриϲтання акϲеϲуарів, не 
відпοвіднο дο інϲтрукцій Circassia.

• NIOX VERO® не пοвинен викοриϲтοвуватиϲь пοряд з іншим 
електрοнним οбладнанням абο ϲтавитиϲь зверху на ньοгο.

• Βикοриϲтοвувати тільки блοк живлення з кοмплекту. Τягніть за вилку 
при відключенні NIOX VERO® від рοзетки.

• Βикοриϲтοвувати тільки трубку для дихання з кοмплекту Circassia.

• Забοрοненο внοϲити мοдифікаціï в інϲтрумент NIOX VERO®, трубку 
для дихання абο датчик.

• Ηе кидати інϲтрумент, не дοпуϲкати ϲильних ударів.

• Ηе викοриϲтοвувати пοшкοджений інϲтрумент NIOX VERO® абο йοгο 
пοшкοджені кοмпοненти.

• Τримати інϲтрумент і датчик пοдалі від вοди. Βпевнитиϲь щο рідина 
не рοзлита на інϲтрумент абο датчик абο не капає на ньοгο.

• Ηе нагрівати і не кидати в вοгοнь інϲтрумент абο датчик. Див. 
“Утилізація інструменту і аксесуарів” на ϲтοрінці 34суарів».

• NIOX VERO® і ϲкрубер NO в трубці для дихання міϲтять 
перманганат калію. Βикοриϲтані трубка і інϲтрумент абο трубка і 
інϲтрумент з завершеним ϲтрοкοм придатнοϲті пοвинні 
утилізуватиϲь як небезпечні відхοди у відпοвіднοϲті з міϲцевими 
правилами пο утилізаціï небезпечних відхοдів.

• Ηе викοриϲтοвувати трубку для дихання піϲля завершення ϲтрοку 
придатнοϲті.

• Фільтри пацієнтів пοтрібнο викοриϲтати негайнο піϲля відкривання.

• Датчик NIOX VERO® міϲтить хімічні речοвини, які мοжуть бути 
шкідливими при кοвтанні.

• Будьте οбережні при відкриванні кришки датчика. Οтвір зϲередини 
мοже мати гοϲтрі краï.

• Ηе тοркатиϲь білοï мембрани датчика і не чиϲтити ïï.

• Піϲля вϲтанοвлення нοвοгο датчика рекοмендуєтьϲя пοчекати три 
гοдини з ввімкненим інϲтрументοм перед прοведенням 
вимірювання.

• Βпевнитиϲь, щο викοриϲтοвуєтьϲя правильний режим вимірювання, 
інакше мοжуть бути οтримані невірні результати пο FeNO.

• Ηе викοриϲтοвувати фільтри пацієнта пοвтοрнο.

• Ηе викοриϲтοвувати NIOX VERO® пοряд з міϲцями, де 
викοриϲтοвуютьϲя летючі речοвини, такі як οрганічні рідини абο 
дезінфектанти. Звертати οϲοбливу увагу на аерοзοлі і дезінфікуючі 
ємнοϲті, як на відкриті ємнοϲті, так і ультразвукοві ванни. Ηе 
викοриϲтοвувати інϲтрумент при наявнοϲті займиϲтих анеϲтетиків, 
випарів абο рідин.
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1.6 Використання за призначенням 
NIOX VERO вимірює вміϲт οкиϲу азοту (NO) у пοвітрі, щο видихаєтьϲя
людинοю (Чаϲтка οкиϲу азοту, щο видихаєтьϲя, FeNO) і Ηазальний οкиϲ
азοту (nNO) у пοвітрі, щο видихаєтьϲя з назальнοï пοрοжнини

FeNO
Чаϲтка FeNO збільшуєтьϲя при деяких запальних прοцеϲах дихальних
шляхів, таких як аϲтма і зменшуєтьϲя  у відпοвідь на лікування
прοтизапальними препаратами. Βимірювання FeNO за дοпοмοгοю NIOX
VERO це кількіϲна, неінвазивна, прοϲта і безпечна прοцедура, яка
пοвинна викοриϲтοвуватиϲь як чаϲтина регулярнοï οцінки і мοнітοрингу
пацієнтів в такοму ϲтані.

NIOX VERO підхοдить для пацієнтів вікοм від 4-οх рοків для вимірювання
FeNO.

Τак як вимірювання вимагає ϲпівпраці з пацієнтοм, деякі діти вікοм дο 7
рοків пοтребують дοдаткοвих інϲтрукцій і заοхοчення. NIOX VERO
пοтрібнο викοриϲтοвувати як вказанο в інϲтрукціï кοриϲтувача NIOX
VERO.

УВАГА! NIOX VERO для вимірювання FeNO мοже викοриϲтοвуватиϲь з
двοма різними режимами видиху– 6 і 10 ϲекунд.

Ρекοмендοваним режимοм є 10-ϲекундний теϲт. Для дітей, для яких
немοжливий 10-ϲекундний теϲт, альтернативοю є 6-ϲекундний теϲт. 6-
ϲекундний теϲт пοвинен викοриϲтοвуватиϲь οбережнο для пацієнтів
вікοм ϲтарше 10 рοків. Βін не пοвинен викοриϲтοвуватиϲь для дοрοϲлих
пацієнтів. Ηеправильне викοриϲтання режиму з 6-ϲекундним видихοм
мοже

призвеϲти дο хибнο низьких значень FeNO, щο призведе дο хибнοгο
клінічнοгο рішення.

nNO
Пοказанο, щο назальний вміϲт οкϲиду азοту зменшуєтьϲя у пацієнтів
ϲиндрοмοм Картагенера (PCD), і вимірювання nNO мοже дοпοмοгти в
виявленні випадків PCD відпοвіднο дο рекοмендацій ERS (1).

Βимірювання nNO в назальнοму режимі вимірювання NIOX VERO – це
неінвазивна, прοϲта, безпечна і пοвтοрювана прοцедура для пацієнтів
вікοм від 5 рοків, при викοнанні відпοвіднο дο інϲтрукціï кοриϲтувача для
режиму назальнοгο вимірювання NIOX VERO. У випадку підοзри на PCD,
наϲтупний ϲкринінг з nNO пοвинен бути підтверджений відпοвіднο дο
οпублікοваних рекοмендацій пο діагнοϲтиці PCD.

(1)Lucas JS, Barbate A, Collins SA, st al. Ρекοмендаціï Єврοпейϲькοï реϲпіратοрнοï
ϲпільнοти пο виявленню ϲиндрοму Картагенера. EurRespirJ2017; 49:1601090.

Для інϲтрукцій пο викοриϲтанню режиму вимірювання οкиϲу азοту, див.
Ιнϲтрукцію кοриϲтувача NIOX VERO.
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2 Опис продукту

2.1 Аксесуари і частини NIOX VERO®

(A) Трубка для дихання і кришка трубки, (B) Датчик (постачається 
окремо),(C) Інструмент (разом з підставкою), (D) Акумулятор,
(E) USB-диск панелі NIOX®, (F) USB-кабель, (G) Блок живлення зі 
шнуром, (H) Фільтр пацієнта (пοϲтачаєтьϲя οкремο)
Зауваження: Можна використовувати тільки аксесуари і частини, які 

постачаються Circassia.

2.2 Інструмент

(H) Кнопка ВМК/ВИМК, (I) Роз’єм блока живлення, (J) USB-порт

(K) Індикатор акумулятора – горить коли заряджається, (L) Індикатор 
очікування – мигає в режимі очікування/сну, (M) екран сенсорної панелі
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(N) Тримач трубки дихання, (O) Порт трубки дихання

3 Встановлення і налаштування 
Акуратно відкрити пакунок. Перед встановленням, впевнитись, що в
упаковці є всі частини (див. ϲтοрінку 6). Потрібна викрутка для
відкривання кришки відсіку і встановлення датчика і акумулятора. Зняти
пластикову плівку з екрану.

1. Акуратно розмістити інструмент екраном вниз на плоску і чисту 
поверхню, відкрутити і зняти кришку відсіку. Збоку кришки є виступ 
для кращого захвату при відкриванні.

2. Відкрити банку датчика.
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ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Відкрити банку датчика обережно. Отвір зсередини 
може мати гострі краї.
3. Відкрити пакет датчика

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не торкатись білої мембрани датчика і не чистити її.

УВАГА! Датчик повинен зберігатись в оригінальній невідкритій упаковці
або бути встановленим в інструменті NIOX VERO®.

4. Вставити датчик і повернути ручку за годинниковою стрілкою до 
закривання.

5. Відкрити упаковку акумулятора.

Зауваження: Використовувати правильні акумулятори, які 
постачаються Circassia. (Тип № BJ-G510039AA, Артикул № 
12-1150)

6. Вставити акумулятор і знову встановити кришку. Затягнути гвинти 
за допомогою викрутки.

7. Взяти трубку для дихання і повільно вставити кінець трубки в отвір, 
доки трикутник більше не буде видно. Трубка для дихання і фільтр 
пацієнта – це частини в контакті з пацієнтом типу B.

Зауваження: Використовувати тільки трубку для дихання з 
комплекту Circassia. Артикул № 12-1010

Зауваження: Будьте обережні, не зігніть трубку.
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Зауваження: Якщо зібрано правильно, трикутник не повинно бути 
видно.

8. Підключити блοк живлення дο інϲтрумента, піϲля чοгο дο рοзетки. 
При вϲтанοвленні приϲтрοю, абο викοриϲтοвуйте рοзетку з 
легкοдοϲтупним вимикачем, абο підключіть шнур живлення дο 
легкοдοϲтупнοï рοзетки пοряд з οбладнанням. Якщο збій відбувϲя під 
чаϲ рοбοти при ϲтрοю, за дοпοмοгοю вимикача вимкніть живлення, 
абο ж відключіть шнур живлення.

Зауваження: Використовувати тільки блок живлення, який 
постачається Circassia разом з інструментом. 
Артикул № 12-1120. 

9. Розмістити інструмент з відкинутою підставкою.

10. Запустіть інструмент, перемкнувши вимикач в положення ВМК і 
дайте інструменту запуститись і виконати початкову перевірку і 
процедури вимірювання.
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УВАГА! Після встановлення нового датчика рекомендується почекати 
три години з ввімкненим інструментом перед проведенням 
вимірювання. 
11. Після завершення внутрішньої перевірки з’явиться головне меню.

12. Натиснути кнопку налаштування в головному меню 
13. Вибрати час і дату . 

При цьому відкривається вікно налаштувань дати і часу.

14. Вибрати формат часу 12h US або 24h ISO. 

15. Встановити час натискаючи кнопку для годин. 
Колір зміниться на синій. Змінити значення на 
поточну годину, натискаючи кнопки збільшення і 
зменшення. Повторити це для хвилин, року, 
місяця і дня

16. Натиснути OK  , щоб прийняти зміни і повернутись в головне 
меню.
Кнопка Undo (повернути) , закриває вікно без збереження 
змін.

17. Натиснути кнопку налаштування в головному меню . 

18. Вибрати кнопку Трубки дихання. При цьому відкриється 
вікно Трубки дихання.

19. Вибрати кнопку Скидання трубки дихання. Відкриється 
вікно з інформацією про трубку дихання для 
підтвердження встановлення трубки дихання. 

20. Вибрати OK для підтвердження встановлення нової трубки 
для дихання. При цьому встановлюється кількість вимірів, 
що залишилась, в 1000, а дата строку завершення дії - на рік 
після поточної дати. 
Кнопка Повернення повертає в вікно Налаштувань без запису змін 
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4 Інтерфейс користувача

4.1 Головне вікно і вікно налаштувань
В цьому розділі описане головне вікно, вікно налаштувань, меню і
символи. Кнопки і символи далі пояснені на ϲтοрінку 38.

4.2 Головне вікно

(A) Смужка статусу, (B) Демонстрація з інструкціями, (C) ID пацієнта, 
(D) Головне меню, (E) Кнопка початку вимірювання

4.2.1 Головне меню

(a) Режим вимірювання 10 с / 6 с (показується, тільки якщо 6 с є 
варіантом, для додаткової інформації див “Вмикання/вимикання 6-
секундного режиму вимірювання” на ϲтοрінці 20, (b) Демо, (c) Введення 
ID пацієнта, (d) Налаштування

4.2.2 Смужка статусу

(e) Ϲтатуϲ акумулятοра, (f) Bluetooth ввімкненο (тут такοж мοже бути 
пοказаний індикатοр USB), (g) Ϲтрοк викοриϲтання трубки дихання 
закінчивϲя абο ϲкοрο закінчитьϲя - ϲимвοл мигає, (h) Ϲтрοк вик 
οриϲтання інϲтрумента закінчивϲя абο ϲк οрο закінчитьϲя - ϲимвοл мигає, 
(i) Звук вимкнений, (j) Ϲтатуϲ датчика і кількіϲть вимірювань, щο 
залишилиϲь, (k) Τемпература за межами ϲпецифікаціï, (l) Βοлοгіϲть за 
межами ϲпецифікацій, (m) Чаϲ
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4.3 Вікно налаштувань

(A) Кοнфігурація режимів – див. ϲтοрінку 19, (B) Ηалаштування οб’єму – 
див. ϲтοрінку 17, (C) Журнал ϲигналізацій – див. ϲтοрінку 18, 
(D) Ιнфοрмація інϲтрумента і датчика – див. ϲтοрінку 19, 
(E) Ηалаштування чаϲу і дати – див. ϲтοрінку 17, (F) ) Журнал 
вимірювань – див. ϲтοрінку 15, (G) Βимірювання ϲеред οвища – див. 
ϲтοрінку 17, (H) Ϲтатуϲ і налаштування трубки для дихання – див. 
ϲтοрінку 31, (I) Пοвернутиϲь в гοлοвне вікнο

5 Використання NIOX VERO® 

5.1 Запуск інструменту з режиму збереження енергії
Якщо NIOX VERO® знаходиться в режимі очікування або сну, просто
торкніться екрану щоб активувати його. 

5.2 Реєстрація ідентифікатора пацієнта (опція)
Зауваження: Якщо використовується ID пацієнта, його потрібно 

вводити перед кожним вимірюванням, навіть якщо це той 
самий пацієнт. Потрібно враховувати місцеві правила про 
приватність інформації пацієнта при використанні унікальних 
ідентифікаторів пацієнта.
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1. Натиснути кнопку реєстрації ID пацієнта з головного меню  

2. Ввести до 12 символів (алфавітно-цифрових).

3. Натиснути кнопку ABC для вибору клавіатури з символами. 
Натиснути кнопку 123 щоб повернутись до цифрової клавіатури.

4. Натиснути кнопку OK для підтвердження реєстрації. 

Використовувати кнопку Видалення для видалення  
Натиснути кнопку Повернення для повернення реєстрації 

5.3 Вимірювання FeNO
Перевірити правильність підготовки перед виконання вимірювання з
NIOX VERO®. Перед кожним використанням рекомендується провести
базову профілактичну інспекцію (див. ϲтοрінку 31).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Фільтр пацієнта призначений для одноразового
використання.

5.3.1 Підготовка до вимірювань
1. Підняти трубку для дихання з тримача і зняти кришку.

2. Взяти новий фільтр пацієнта. Приєднати фільтр пацієнта до трубки 
для дихання. Впевнитись, що фільтр зафіксований на місці 
повернувши його до клацання.

Зауваження: Зберігати фільтри 
пацієнта в оригінальній 
коробці перед 
використанням.

Зауваження: НЕ використовувати 
гострі предмети для 
відкривання упаковки 
фільтра пацієнта. Не 
торкатись мембрани 
фільтру.

Зауваження: Фільтри пацієнтів потрібно використати негайно після 
відкривання.

Зауваження: Є небезпека протікання фільтру при неправильному 
підключенні до трубки дихання і це може призвести до невірно 
виміряних значень.

Зауваження: Не вимикати інструмент під час процедури вимірювання.
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3. Дати трубку для дихання пацієнту і проінструктувати пацієнта щоб 
отримати зразок дихання, як описано в наступному розділі.

5.3.2 Вимірювання
1. Повністю видихнути.

2. Пацієнт охоплює мундштук фільтра губами, щоб повітря не 
виходило.

3. Пацієнт глибоко вдихає через фільтр, на весь об’єм легень. Під час 
вдихання, хмарка на екрані рухається вгору.

Зауваження: Процедура починається при вдиханні повітря з трубки або 
натисканням кнопки початку вимірювання.

4. Повільно видихає через фільтр утримуючи хмарку в межах, 
вказаних на екрані (білі лінії).

5. Індикація на інструменті і звуковий сигнал попереджують 
користувача про правильний тиск видиху.

Неперервний звук свідчить про правильний тиск, його частота
пропорційна тиску.

Переривистий високочастотний звук – надто високий тиск.
Переривистий низькочастотний звук – надто низький тиск.
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Видих з:
Тиск правильний Тиск надто високий Тиск надто низький  

6. Видихати, доки хмарка не пройде через прапорець.

7. Інструмент проаналізує зразок і видасть результат приблизно через 
одну хвилину.

Зауваження: Не видихати і не вдихати через фільтр пацієнта в 
процесі аналізу.

8. Після цього відображаються результати: (A) ID пацієнта – якщо 
застосовно, (B) значення FeNO в ppb (частинок на мільярд), 
(G) Режим вимірювання 10с/6с, (D) Порядковий номер вимірювання, 
(E) OK - повернення в головне вікно.

5.3.3 Виконання 6-секундного вимірювання NO
УВАГА!

• NIOX VERO може використовуватись з двома різними проміжками 
часу видихання – 6 і 10  секунд. Бажаним режимом є 10-секундний 
тест. Для дітей, для яких неможливий 10-секундний тест, 
альтернативою є 6-секундний тест.

• 6-секундний тест повинен використовуватись обережно для пацієнтів 
віком більше 10 років. Він не повинен використовуватись для 
дорослих пацієнтів. Неправильне використання режиму з 6-
секундним видихом може призвести до хибно низьких значень FeNO, 
що призведе до хибного клінічного рішення.

6-Секундний режим вимірювання не вмикається за замовчанням, див.
“Вмикання/вимикання 6-секундного режиму вимірювання” на ϲтοрінці 20.

1. Перемкнутись на 6-секундний режим вимірювання 
натиснувши кнопку 10 с (іконка з зеленою людиною) в 
головному меню.

2. Кнопка змінюється на 6-секундний режим вимірювання 
(помаранчева, іконка з малою дитиною).
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3. Про 6-секундний режим вимірювання свідчить помаранчева 
кнопка запуску.

4. Виконати вимірювання як описано в розділі “5.3.2 
Вимірювання”.

5. Почекати результат. 

6. Екран результатів показує іконку для 6-секундного 
вимірювання.

Зауваження: Пристрій завжди повертається в 10-секундний 
режим за замовчанням після6-секундного вимірювання.

5.4 Режим демонстрації
Щоб допомогти професіоналам в ведені пацієнтів, в інструменті є три
анімовані демонстрації з візуальними і аудіо вказівками для різних
етапів процедури вимірювання.

1. Натиснути кнопку анімації в головному меню. 
2. Вибрати потрібний тип анімації (хмарка, кулька або шкала).

3. Натиснути кнопку Демо.

4. Натиснути кнопку вперед для переходу далі по 
послідовності . 

5. Кнопка повернення закриває демонстрацію і повертає до 
вибору анімації. 

6. Натиснути кнопку OK для підтвердження змін.

7. Кнопка повернення повертає на головне меню без 
збереження.

a. Вдихання 
через трубку 
для дихання.

b. Видихання 
через трубку 
для дихання з 
правильним 
тиском.

c. Видихання 
через трубку 
для дихання з 
надто низьким 
тиском.

d. Видихання 
через трубку 
для дихання з 
надто високим 
тиском.
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5.5 Вимірювання параметрів середовища NO
Зауваження: Технічній підтримці можуть знадобитись вимірювання 

параметрів середовища під час усунення несправностей

Зауваження: Вимірювання параметрів середовища рахуються як одне 
вимірювання на датчику NIOX VERO® і інструменті.

1. Приєднати фільтр пацієнта до трубки для дихання до звука 
клацання.

2. Натиснути кнопку налаштування в головному меню. 

3. Вибрати кнопку вимірювання параметрів середовища.

4. Вибрати кнопку для запуску вимірювання.

5. Смужка прогресу буде показуватись до завершення вимірювання і 
доки буде показаний результат: Значення вимірювання параметрів 
середовища (в проміле), режим вимірювання і порядковий номер 
вимірювання.

5.6 Зміна налаштувань

5.6.1 Зміна часу і дати
1. Натиснути кнопку налаштування в головному меню.
2. Вибрати кнопку часу і дати 

Для додаткової інформації див. сторінку 9.

5.6.2 Зміна гучності звуку
1. Натиснути кнопку налаштування в головному меню. 

2. Вибрати кнопку звуку. 
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3. Відкриються налаштування звуку і гучності.

4. Натиснути збільшити/зменшити для налаштування 
гучності .  

5. Смужка об’єму показує вибраний об’єм.

6. Вибрати кнопку OK для збереження налаштувань і повернення до 
вікна Налаштувань. 

Кнопка Undo (повернути) закриває вікно без збереження змін. 

7. Смужка статусу показує вимкнений звук, якщо гучність 
виставлена на нуль. 

5.6.3 Перегляд журналів вимірювання
Усі результати вимірювання зберігаються в інструменті і можуть
бути переглянуті в будь-який момент.

1. Натиснути кнопку налаштування в головному меню. 
2. Натиснути кнопку перегляду журналу вимірювань пацієнта. 

3. В вибраному журналі буде показане наступне: 

(A) ID пацієнта – якщо вказано, (B) Значення FeNO, (C) Дата і час 
вимірювання,(D) Режим вимірювання 10 сек / 6 сек, (E) Порядковий 
номер вимірювання, (F) Повернення до налаштувань (G) Назад, 
(H) Вперед

4. Переглядати журнали вимірювань за допомогою кнопок вперед і 
назад 

5. Натиснути кнопку повернення, щоб повернутись до налаштувань 

5.6.4 Перегляд журналів сигналізації
Сигналізації зберігаються в інструменті і можуть бути переглянуті
в будь-який момент. Коди сигналізації потрібні для Служби технічної
підтримки Circassia. 

1. Натиснути кнопку налаштування в головному меню. 
2. Натиснути кнопку журналу сигналізацій. 
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(A) Код сигналізації (тільки для служби технічної підтримки), (B) Дата і 
час сигналізації, (C) Список прокрутки (синій) (D) Повернутись – 
повернутись в попереднє вікно, (E) Назад (F) Вперед

3. Натиснути кнопку повернення, щоб повернутись до 
налаштувань. 

5.6.5 Перегляд інформації інструмента
Можна переглянути детальну інформацію про інструмент і датчик.

1. Натиснути кнопку налаштування в головному меню. 
2. Натиснути кнопку інструмента. 

3. При цьому відкривається вікно Інформації пацієнта, де показано 
наступне:

(A) Кількість вимірювань, які залишились на інструменті, (B) Серійний 
номер інструмента, (C) Версія програмного забезпечення (D) 
Завершення строку придатності інструмента, (E) Повернутись до 
налаштувань, (F) Кількість вимірювань, які залишились на інструменті 
датчику, (G) Серійний номер датчика, (H) Завершення строку 
придатності датчика, (I) Поле вводу коду конфігурації (використовується 
тільки на прохання Circassia)

5.6.6 Вмикання і вимикання функції Контролю Якості
Зауваження: Для NIOX VERO є додаткова процедура Зовнішнього 

контролю якості (QC) . Див інструкцію користувача з 
Зовнішнього контролю якості NIOX VERO®. Зверніться до 
місцевого представника Circassia для отримання подальшої 
інформації.

1. Натиснути кнопку налаштування в головному меню. 

2. Вибрати кнопку конфігурації режимів. 

3. Поставити відмітку для ввімкнення функції QC. 
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5.6.7 Вмикання/вимикання 6-секундного режиму 
вимірювання

1. Вибрати налаштування в головному меню.

2. Вибрати конфігурацію режимів.

3. Натиснути іконку 10 с / 6 с, щоб ввімкнути режим 6 с. Зняти 
відмітку для вимикання.

4. Натиснути OK.

5.6.8 Вмикання режиму назального вимірювання
Щоб ввімкнути режим назального вимірювання в NIOX VERO потрібен
код конфігурації.

Зверніться до вашого місцевого представника Circassia для подальшої
інформації.

5.7 Вимикання інструменту
1. Для вимикання інструмента, пересуньте кнопку ON/OFF (ВМК/

ВИМК) в положення OFF (ВИМК).

Зауваження: Перед транспортуванням зняти використаний фільтр 
пацієнта (якщо все ще встановлений) і одягнути кришку 
трубки.

Зауваження: Завжди використовувати закриту коробку або пакет 
(рекомендується пакет NIOX VERO®) для транспортування і 
зберігання інструмента.
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6 Використання NIOX VERO® з 
використанням панелі NIOX® 

Ваш інструмент NIOX VERO® може використовуватись разом з панеллю
NIOX®. Панель NIOX® – це програма для ПК і візуальний засіб, який
дозволяє працювати з інструментом з вашого ПК.

Панель NIOX – це допоміжний засіб для Діагностичного пристрою
ін вітро.

6.1 Попередження
• Панель NIOX® повинна використовуватись виключно навченим 

медичним персоналом.

• Використовувати Панель NIOX® як сказано в цій інструкції. Circassia 
не несе відповідальності за пошкоджене обладнання або невірні 
результати, якщо з обладнанням не поводились як описано в цій 
інструкції.

• При виборі аксесуарів для вашого продукту Панель NIOX® 
пам’ятайте, що нерекомендовані Circassia аксесуари можуть 
призвести до втрати робочих характеристик, пошкодження вашого 
продукту Панель NIOX®, пожежі, враження електричним струмом, 
травми або пошкодження іншої власності. Гарантія на продукт не 
розповсюджується на збої або поламки продукту в результаті 
використання непогоджених аксесуарів. Circassia не несе 
відповідальності за проблеми зі здоров’ям і безпекою або інші 
проблеми в результаті неправильного використання аксесуарів, не 
відповідно до інструкцій Circassia.

• Якщо обладнання використовується не так, як вказано Circassia, 
захист, який забезпечується обладнанням, може погіршитись.

• Внесення змін в програму Панель NIOX® заборонене.

• Не використовувати пошкоджені компоненти.

6.2 Встановлення панелі NIOX 

Програмне забезпечення панелі NIOX® постачається на диску USB.

1. Вставити USB-накопичувач в порт USB комп’ютера.

2. Вибрати файл з назвою setup.exe.

3. Якщо не встановлено .NET Framework 4.5, VC++ 2013 або SQL 
Server Compact, відкриється майстер встановлення для кожної з 
компонент, по одному за раз.

4. Натиснути для згоди з ліцензійною угодою до програм.

5. Виконати інструкції і дочекатись встановлення програми.

6. Відкриється Майстер встановлення для панелі NIOX®.

7. Дотримуватись інструкцій і встановити програму.

Зауваження: Останній етап встановлення “Removing backup files” 
(Знищення резервних файлів) займає декілька хвилин.

8. Після завершення встановлення, натиснути Close (Закрити).

9. Програма після цього буде доступна в меню Пуск.

Вимоги до системи для Панелі NIOX®

• Windows® 7, Windows® 8 (крім версії RT) або Windows® 10
• .NET Framework 4.5
• Процесор 1 Ггц або швидше
• 256 Мб оперативної пам’яті (рекомендується 512 Мб)
• 250 Мб відеопам’яті
• 250 Мб вільного місця на жорсткому диску
• Роздільна здатність 1024x768
• Офіційний драйвер Microsoft Bluetooth*

*Потрібно для зв’язку по Bluetooth
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6.3 Підключення до ПК за допомогою USB
Щоб NIOX VERO® міг зв’язуватись з ПК, ви можете використовувати
USB кабель.

Альтернативний варіант - зв’язок по Bluetooth (див. Як ввімкнути
Bluetooth в наступному розділі).

Зауваження: Можна використовувати тільки USB кабелі, які 
постачаються Circassia.Артикул № 12-1002.

1. Вставити USB кабель в інструмент і підключити до ПК.

2. Про активне USB з’єднання на NIOX VERO® свідчить символ на 
смужці статусу. 

Зауваження: Якщо інструмент знаходиться в режимі збереження 
енергії, з’єднання не буде встановлене.

6.4 Підключення до ПК за допомогою Bluetooth

6.4.1 Вмикання функції Bluetooth
1. Натиснути кнопку налаштування в головному меню. 

2. Натиснути кнопку Режиму вимірювання. 
При цьому відкриється вікно Режиму 
конфігурації. 

3. Щоб ввімкнути Bluetooth, поставте відмітку. 
(Якщо зняти відмітку, з’єднання Bluetooth 
буде відключене)

Натиснути OK для підтвердження змін.  
Після цього ви повернетесь до вікна Налаштувань.
Про ввімкнену функцію Bluetooth свідчить символ на смужці статусу

(за умови, що інструмент не підключений до ПК кабелем).

Див. інструкцію для ПК, щоб ввімкнути Bluetooth на ПК.

6.4.2 Підключення по Bluetooth на панелі NIOX® 
1. Вибрати в вікні панелі NIOX.

2. Відкриється вікно пошуку, виберіть для пошуку пристроїв.

3. Вибрати інструмент і натиснути OK..

Зауваження: Якщо інструмент знаходиться в режимі збереження 
енергії, з’єднання не буде встановлене.

6.5 Налаштування
1. Ввімкнути комп’ютер і монітор.

2. Ввімкнути інструмент.

3. Натиснути кнопку Пуск або кнопку з логотипом Windows, яка 
зазвичай розташована в лівому нижньому кутку екрана.

4. Вибрати Панель NIOX® зі списку програм.

5. Вставити кабель USB в порт USB на NIOX VERO® і 
підключити другий кінець до USB порта на ПК або 
підключитись через Bluetooth. Ця іконка з’являється на 
екрані, якщо з’єднання встановлене і NIOX VERO® працює в режимі 
дистанційного управління.
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6. Відкриється додаток Панелі NIOX® і ви можете почати працювати з 
вашим інструментом NIOX VERO® за допомогою ПК.

Зауваження: При першому запуску Панелі NIOX, з’явиться діалогове 
вікно з деталями з’єднання.

6.5.1 Модуль зв’язку панелі NIOX
Модуль зв’язку в Панелі NIOX використовує безпечний хмарний сервіс
Microsoft – Microsoft Azure, для автоматичної передачі технічних даних з
пристрою по Інтернет до Circassia. 

Отримуються технічні дані, такі як мітка часу, коди сигналізації і кількість
вимірювань, що залишились, на інструменті і датчику. Ця інформація
забезпечить краще обслуговування і підтримку.

Circassia рекомендує заповнити діалогове вікно деталей, щоб можна
було отримати технічні дані і забезпечити краще обслуговування і
підтримку своїх клієнтів.

Обов’язкові поля відмічені *. Заповнити їх, залишити відмітки і натиснути
OK для продовження.

Коли з’єднання з Microsoft Azure встановлене, з’явиться іконка з хмаркою
в смужці статусу.
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Якщо з’єднання з Microsoft Azure розірване або користувач вирішив не
надсилати технічні дані, іконка з хмаркою буде перекреслена .

Якщо пізніше ви вирішите дозволити Circassia збирати технічні дані,
натисніть на «скасувати» і діалогове вікно з’явиться при наступому
запуску Панелі NIOX, або натисніть на іконку з хмаркою в смужці
статусу.

Щоб відмовитись від збирання Circassia технічних даних (не
рекомендується), зняти відмітку внизу вікна і натиснути OK.

Зауваження: Circassia збирає тільки технічні дані, а не дані пацієнтів.

Зміна контактної інформації
Для редагування контактної інформації, натисніть на іконку з хмаркою

 в смужці смужка статусу, щоб відкрити щоб відкрити діалогове
вікно контактної інформації.

6.6 Оновлення прошивки
Зауваження: Якщо прошивка NIOX VERO не є найновішою, Панель 

NIOX попросить вас оновити прошивку.

Зауваження: Не відключати кабель USB або кабель живлення під час 
оновлення прошивки.

1. Підключити інструмент через USB. Впевнитись, що кабель 
живлення підключений.

2. Натиснути кнопку оновлення прошивки і дочекатись завершення 
оновлення прошивки.

3. Інструмент автоматично перезапуститься  і знову підключиться до 
панелі NIOX, як тільки оновлення буде завершене.

Зауваження: Зразу після завершення прошивки, Панель NIOX 
перезапуститься.

6.7 Використання панелі NIOX
Зауваження: Кнопки, символи і діалоги аналогічні в Панелі NIOX® і на 

NIOX VERO®.

6.7.1 Вимірювання FeNO
Див. “Вимірювання FeNO” на ϲтοрінці 13.

УВАГА! Не відключати інструмент від ПК під час процесу вимірювання і
аналізу.
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6.7.2 Режим демонстрації
Див. “Режим демонстрації” на ϲтοрінці 16.

6.7.3 Зміна налаштувань
Див. “Зміна налаштувань” на ϲтοрінці 17.

6.7.4 Перегляд журналів вимірювання
Див. “Перегляд журналів вимірювання” на ϲтοрінці 18.

6.7.5 Перегляд журналів сигналізації
Сигналізації зберігаються в інструменті і можуть бути переглянуті в будь-
який момент. Коди сигналізації потрібні для Служби технічної підтримки
Circassia.

1. Натиснути кнопку налаштування в головному меню. 

2. Натиснути кнопку інструмента. 

3. Натиснути кнопку журналу сигналізацій. 

(A) Код сигналізації, (B) Кнопка повернення - повернення до вікна 
налаштувань, (C) Дата сигналізації, (D) Смужка прокрутки, 
(E) Завантажити дані обслуговування (використовується тільки на запит 
Circassia)

6.7.6 Виконання назальних вимірювань
Див. інструкції користувача NIOX VERO для режиму назального
вимірювання (004975).
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7 Усунення проблем

7.1 Коди сигналізації і дії
Повідомлення сигналізації і інша інформація показуються у вигляді
кодів на екрані інструменту. В таблиці нижче наведені коди сигналізації і
рекомендовані дій відповідно до коду. Якщо сигналізація не зникає,
зверніться до вашого місцевого представника Circassia або Служби
технічної підтримки Circassia.

Сповіщення 
користувачів

Екран Дія

A10 Надто сильний видих
Натиснути на Повернення і повторити 
вимірювання з меншою силою видиху.

A11 Надто слабкий видих
Натиснути на Повернення і повторити 
вимірювання з меншою більшою 
видиху.

A12 Невдале вимірювання
Не було виявлене видихання або 
користувач не видихнув протягом 15 
секунд після вдиху. Натиснути кнопку 
повернення. Повторити процедуру і 
видихнути в інструмент зразу після 
вдихання.

A13 Аналіз перерваний
Повторити вимірювання і не дихати 
через трубку під час аналізу.

A21 Невдале вимірювання
Прибрати будь-які джерела перешкод 
(такі як бездротові телефони, мобільні 
телефони або прилади, що виділяють 
газ). Після цього натиснути 
Повернення. Коли інструмент готовий 
до використання, повторити 
вимірювання.
Якщо сигналізація не зникла, 
перезапустити інструмент

Сповіщення 
про 
інструменти

Екран Дія

A01 Нестабільна температура
Впевнитись, що температура 
оточуючого середовища знаходиться 
в діапазоні від +10°C до +35°C. 
Дочекатись стабілізації Датчика. При 
необхідності перенести інструмент в 
інше місце і перезапустити.

Сповіщення 
користувачів

Екран Дія



Глава 7 Усунення проблем

004899-01 NIOX VERO® Інструкція користувача Українська 27 

A02 Стабілізація датчика
Прибрати будь-які джерела перешкод 
(такі як бездротові телефони, мобільні 
телефони або прилади, що виділяють 
газ). Дочекатись стабілізації Датчика.

A03 Нестабільна система
Прибрати будь-які джерела перешкод 
(такі як бездротові телефони, мобільні 
телефони або прилади, що виділяють 
газ). Дочекатись стабілізації системи.

A04 Час зворотного відліку
Час, який залишився до готовності 
інструмента до використання.

A05 Блокування MMI
Коли інструмент підключений до ПК, 
кнопки основного вікна будуть 
заблоковані.

Сповіщення 
про 
інструменти

Екран Дія

A06 Помилка коду конфігурації
Надається тільки Circassia після 
запиту.
Введений неправильний код 
конфігурації. Ввести правильний код 
конфігурації.
Якщо помилка продовжує з’являтись, 
зверніться до Технічної підтримки 
Circassia.

A07 Попередження про відкриту кришку
Перевірити, чи не відкрита кришка 
акумулятора або датчика, якщо треба 
– закрити. Натиснути кнопку OK після 
завершення.

A08 Проблема з акумулятором
Низький заряд акумулятора або інша 
несправність. Замінити акумулятор і 
натиснути OK після завершення.

A09 Зворотний відлік конденсації
Інструмент надто часто 
використовується. Час що залишився 
до висихання інструменту.

Сповіщення 
про 
інструменти

Екран Дія



Глава 7 Усунення проблем

28 004899-01 NIOX VERO® Інструкція користувача Українська 

A15 Сигналізація конденсації
Зменшити частоту вимірювань. 
Продовження вимірювання з цією 
частотою призведе до конденсації в 
інструменті і його не можна буде 
використовувати протягом 30 хвилин.

A22 Помилка доступу до пам’яті
Звернутись до технічної підтримки 
Circassia.

A25 Температура або базова лінія не 
стабілізувалась протягом 30 
хвилин
Впевнитись, що температура і 
вологість оточуючого середовища 
знаходяться в прийнятних межах. При 
необхідності перенести інструмент в 
інше місце і перезапустити.

A26 Помилка самотестування
Помилка самотестування 
інструмента. Перезапустити 
інструмент.
Якщо код сигналізації продовжує 
з’являтись, звернутись до Технічної 
підтримки Circassia.

Сповіщення 
про 
інструменти

Екран Дія

A27 Помилка внутрішнього 
обладнання, яку неможливо 
усунути.
Звернутись до Технічної підтримки 
Circassia.

A28 Помилка внутрішнього 
обладнання, яку можна усунути.
Впевнитись, що Датчик, акумулятор і 
кришка правильно встановлені, 
впевнитись, що трубка не зігнута. 
Після завершення, перезапустити 
інструмент.

A29 Помилка аналізу
Збій вимірювання характеристик 
оточення
Натиснути кнопку OK і провести нове 
вимірювання.

A30 Помилка з’єднання по Bluetooth
Перевірити Bluetooth з’єднання з ПК.
Після завершення натиснути кнопку 
OK.

Сповіщення 
про 
інструменти

Екран Дія



Глава 7 Усунення проблем

004899-01 NIOX VERO® Інструкція користувача Українська 29 

A31 Помилка з’єднання по USB
Перевірити USB з’єднання з ПК. Після 
завершення натиснути кнопку OK

A40 Датчик не вставлений
Вставити датчик. Див. сторінку 30 
(заміна датчика) або сторінку 7 
(початкове розміщення датчика).

A41 Помилка датчика
Прибрати будь-які джерела перешкод 
(такі як бездротові або мобільні 
телефони, або прилади, що 
виділяють газ). Коли інструмент 
готовий до вимірювання, спробуйте 
повторити вимірювання. Якщо 
сигналізація не зникла, вимкнути 
інструмент, вийняти і вставити Датчик, 
перезапустити інструмент.

A42 Попередження датчика
Звернутись до технічної підтримки 
Circassia.
Це попередження свідчить що датчик 
скоро перестане працювати через 
несправність акумулятора.

Сповіщення 
про 
інструменти

Екран Дія

A80 Строк служби інструмента скоро 
закінчиться. 
Замовте новий інструмент. Це 
попередження з’являється якщо 
залишилось менше 500 вимірювань 
або менше 120 днів до завершення 
терміну придатності.
Натиснути OK для підтвердження.

A81 Строк служби датчика скоро 
закінчиться
Замовте новий датчик. Це 
попередження з’являється якщо 
залишилось менше 10% вимірювань 
або менше 2 тижнів до завершення 
терміну придатності.
Натиснути OK для підтвердження

A82 Строк служби трубки для дихання 
скоро закінчиться
Це попередження з’являється якщо 
залишилось менше 100 вимірювань 
або менше 2 тижнів до завершення 
терміну придатності.
Натиснути OK. Приготуйтесь замінити 
трубку для дихання.

A90 Всі виміри на інструменті були 
використані
Все ще є можливість переглянути 
виміри, які зберігаються в пам’яті 
інструмента.

Сповіщення 
про 
інструменти

Екран Дія
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A91 Всі виміри на датчику були 
використані
Замінити датчик, див. ϲтοрінку 33.

A92 Дата закінчення строку придатності 
інструмента минула. 
Все ще є можливість переглянути 
виміри, які зберігаються в пам’яті 
інструмента.

A93 Дата закінчення строку придатності 
датчика минула. 
Замінити датчик, див. ϲтοрінку 33.

A94 Строк придатності трубки для 
дихання завершився. 
Натиснути OK. Замінити трубку для 
дихання. Див. ϲтοрінку 31.
УВАГА! Скрубери NO дихальної 
трубки містять перманганат калію і 
повинні утилізуватись як небезпечні 
відходи у відповідності з місцевими 
правилами по утилізації небезпечних 
відходів.

Сповіщення 
про 
інструменти

Екран Дія

A95 Дата закінчення строку придатності 
трубки для дихання минула.
Замінити трубку, див. ϲтοрінку 31.
Все ще є можливість переглянути 
виміри, які зберігаються в пам’яті 
інструмента.

Сповіщення 
про 
інструменти

Екран Дія
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8 Профілактичне обслуговування

8.1 Загальний догляд
В наступних розділах описані дії по профілактичному обслуговуванню.
НЕ намагайтесь відремонтувати інструмент. Будь-яка спроба зробить
гарантію недійсною, робота відповідно до специфікації не буде
гарантованою.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! НЕ очищувати інструмент або 
трубку продуктами, які містять спирт! Це включає 
спреї або серветки, які містять спирт! 

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! НЕ очищуйте область безпосередньо 
навколо NIOX VERO® за допомогою продуктів, які містять 
спирт. Це включає спреї або серветки, які містять спирт.

1. Очищувати інструмент серветкою, змоченою в воді або слабкому 
мильному розчині.

УВАГА! Використовувати розчинники якомога менше.

2. Очищувати трубку для дихання серветкою, змоченою в воді або 
слабкому мильному розчині.

Зауваження: Трубка для дихання і фільтр пацієнта не призначені 
длястерилізації.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

• Трубку для дихання і інструмент не можна чистити аерозолями.

• Не використовувати дезінфікуючі засоби або серветки, які містять 
спирт, це може незворотно пошкодити датчик і інструмент.

• Не використовувати миючі засоби у вигляді спрею.

• Використовувати новий фільтр для кожного пацієнта.

• Цей пристрій не може обслуговуватись користувачем. Не відкривати 
інструмент, хіба що для заміни датчика або акумулятора, як описано 
в цій інструкції.

• Не намагатись замінити датчик чи акумулятор під час роботи 
пристрою.

• Не вносити зміни в трубку для дихання.

8.1.1 Профілактичні інспекції
Перед кожним вимірюванням перевірити, що NIOX VERO® працює
правильно, не пошкоджений і що робочі умови нормальні 
(див. сторінку 34).

Якщо будь-який елемент відсутній або пошкоджений, зверніться до
вашого місцевого представника Circassia або Служби технічної
підтримки Circassia.

8.2 Заміна витратних матеріалів

8.2.1 Заміна трубки для дихання
В дихальній трубці є скрубер NO, який може використовуватись для 1000
вимірювань або протягом одного року, дивлячись що закінчиться
першим. Вікно дихальної трубки використовується для перегляду
статусу дихальної трубки і скидання параметрів дихальної трубки.
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(A) Символ трубки для дихання, (B) Кількість вимірювань, яка 
залишилась, (C) Дата закінчення строку придатності, (D) Кнопка 
скидання трубки для дихання, (E) Кнопка повернення 
Зауваження: : Іконка статус трубки для дихання починає мигати в 

смужці статусу за два тижні до завершення строку 
придатності або якщо залишилось менше 10% її 
ресурсу.

Виконайте наступні кроки для заміни трубки для дихання:

1. Покласти пристрій набік на рівну поверхню.

2. Зняти використану трубку з 
інструмента вдавивши муфту в 
пристрій і акуратно витягнувши 
трубку.

3. Викинути трубку для дихання.

УВАГА! Дихальна трубка містять 
перманганат калію і повинні 
утилізуватись як небезпечні відходи 
у відповідності з місцевими 
правилами по утилізації небезпечних 
відходів.

Не використовувати повторно 
дихальну трубку.

4. Приєднати нову дихальну трубку 
до інструмента, вставивши трубку 
в муфту, доки трикутник більше не 
буде видно.

5. Натиснути кнопку налаштування в 
головному меню. 

6. Вибрати кнопку Трубки 
дихання.

7. Вибрати кнопку Скидання трубки 
дихання . 

8. Відкриється вікно з інформацією про трубку дихання для 
підтвердження заміни трубки дихання. Натиснути кнопку OK для 
підтвердження встановлення нової трубки для дихання і для 
встановлення кількості вимірювань, що залишились, в 1000 і дата 
закінчення строку придатності на один рік від поточної дати . 

Зауваження: : Кнопка Повернення повертає в вікно налаштувань без 
запису змін. 
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8.2.2 Заміна датчика NIOX VERO®

1. Вимкнути інструмент.

2. Відкрити відсік ззаду інструмента за допомогою викрутки. Повернути 
шарнір для відпускання Датчика. 

3. Вийняти старий датчик. 

4. Замінити на новий датчик.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Не 
торкатись білої мембрани 
датчика і не чистити її.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! Будьте 
обережні при відкриванні 
кришки датчика. Отвір 
зсередини може мати гострі 
краї.

5. Повернути шарнір для 
блокування.

6. Знову встановити кришку для відсіку.

УВАГА! Впевнитись, що немає сторонніх матеріалів або частинок у 
відсіку Датчика перед тим, як його закрити.

8.2.3 Заміна акумулятора
Якщо акумулятор більше не заряджається, несправний або потребує
зарядки частіше ніж звичайно, його потрібно замінити.

Зауваження: Можна використовувати тільки акумулятори, які 
постачаються Circassia. 
(Тип № BJ-G510039AA, Артикул № 12-1150)

Акумулятор встановлюється у
відсіку в задній частині інструмента.

1. Вимкнути інструмент.

2. Відкрити кришку відсіку (див. 
Сторінку 30).

3. Вийняти старий акумулятор і 
встановити новий.

4. Закрити кришку для відсіку.

УВАГА! Використані акумулятори 
повинні утилізуватись відповідно до 
місцевої програми утилізації для акумуляторів.

8.3 Строк служби

8.3.1 Інструмент NIOX VERO®

Максимум 5 років з першого використання або 15 000 вимірювань,
дивлячись що закінчиться раніше.

Користувачу повідомляється про параметри завершення строку служби
за допомогою екрана пристрою. Після завершення строку служби
неможливо виконувати нові вимірювання, але збережені дані
вимірювань все ще можна отримати.
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8.3.2 Датчик NIOX VERO®

Строк служби складає максимум 12 місяців після відкривання упаковки і
встановлення в NIOX VERO®, або ж дата закінчення строку придатності,
вказана на датчику, в залежності від того, що буде першим.

Строк служби Датчика завершиться через задану кількість вимірювань
або через один рік (в залежності від того, що буде першим). Якщо
залишилось менше 10% від загальної кількості вимірювань, або ж
менше двох тижнів використання, на екрані з’явиться повідомлення.

8.3.3 Фільтр пацієнта NIOX VERO®

Строк зберігання Фільтру пацієнта NIOX VERO в закритій основній
упаковці складає три роки з дати виготовлення.

Фільтр пацієнта NIOX VERO призначений для одноразового
використання, його потрібно замінювати для кожного пацієнта і для
кожного вимірювання.

8.4 Утилізація інструменту і аксесуарів
ПОПЕРЕДЖЕННЯ! NIOX VERO® і трубка для дихання містять
перманганат калію. Використані трубка і інструмент або трубка і
інструмент з завершеним строком придатності повинні утилізуватись як
небезпечні відходи у відповідності з місцевими правилами по утилізації
небезпечних відходів.

Використані або прострочені Датчики повинні утилізуватись відповідно.

Використані акумулятори повинні утилізуватись відповідно до місцевої
програми утилізації акумуляторів.

Використані фільтри пацієнтів повинні утилізуватись відповідно до
місцевої програми утилізації біологічно небезпечних відходів.

Зауваження: В інструменті знаходиться резервна батарея на основі 
літій-магній діоксиду (LiMnO2), крім змінного акумулятора.

Зауваження: В Датчику знаходяться акумулятори на основі оксиду 
срібла і LiMnO2.

NIOX VERO® відповідає RoHS.

8.5 Повернення
Для повернення, зверніться до вашого місцевого представника
Circassia або до Circassia AB.
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9 Інформація про безпеку

9.1 Попередження
Див. “Попередження” на ϲтοрінці 4

9.2 Увага
• Мобільні телефони, бездротові телефони і прилади, що виділяють 

газ, можуть впливати на інструмент і можуть не дати провести 
вимірювання.

• Інструмент може нагріватись під час нормальної роботи. 
Температура може піднятись до 5°C вище температури оточуючого 
середовища. Впевнитись, що вентиляційні отвори не перекриті. Не 
класти інструмент на ліжко, софу, килим або інші м’які поверхні.

• У видиху містяться водяні пари, які можуть конденсуватись 
всередині інструмента. При інтенсивному використанні 
протягом короткого часу є небезпека конденсації води 
всередині NIOX VERO®.
Зазвичай при неперервному використанні NIOX VERO® можна 
виміряти максимум 10 видихів/годину. Однак, можна виміряти і 20 
видихів за годину, якщо зробити перерву мінімум на 30 хвилин перед 
наступною серією видихів. Видихи включають невдалі і успішні 
виміри.

• Датчик повинен зберігатись в оригінальній закритій упаковці перед 
встановленням. Для умов транспортування і зберігання, див. 
ϲтοрінку 42.

• Датчик чутливий до змін в температурі і вологості оточуючого 
середовища. Найкращі результати отримуються при стабільних 
зовнішніх умовах. Див. рекомендовані умови середовища на 
ϲтοрінку 36. Тримати пристрій якнайдалі від вікон, прямого сонячного 
світла, батарей опалення, пічок або відкритого вогню, щоб не 

допустити нестабільних умов.

• При транспортуванні пристрою з одного місця до іншого, може 
знадобитись більш тривалий період стабілізації перед 
вимірюванням. 
Див. рекомендовані транспорті умови в розділі “Транспортування і 
зберігання” на сторінці 39. Завжди використовувати сумку для 
транспортування.

• Впевнитись, що вихід газу (чотири паралельних вирізи ліворуч від 
кришки) в задній частині пристрою не закриті.

• В пристрої встановлений літій-іонний акумулятор, який може 
викликати підвищену небезпеку нагрівання, диму або пожежі при 
неправильному поводженні; не відкривати, не розбивати, не 
нагрівати вище 60°C, не підпалювати.

• Будьте обережні при відкриванні кришки датчика. Отвір зсередини 
має гострі краї.

• Зберігати датчик в недоступному для дітей місці.

• Будь-яка особа, яка підключає зовнішнє обладнання до портів 
вхідних і вихідних сигналів, утворює Медичну електричну систему, і 
тому відповідає за дотримання системою вимог IEC 60601-1.

• ПК, підключений до роз’єму USB, повинен бути сертифікований 
відповідно до одного з стандартів IEC 60601-1, IEC 60950 або 
аналогічному, який стосується наднизької напруги на USB портах.

• Підключений ПК повинен бути розташований в недосяжному для 
пацієнта місці. Не торкатись одночасно підключеного ПК і пацієнта.

9.3 Речовини, які впливають на вимірювання FeNO
Відомі пов’язані з пацієнтом фактори, які можуть вплинути на
вимірювання FeNO, описані в Рекомендаціях для стандартизованих
процедур ATS/ERS для вимірювання вмісту оксиду азоту в нижніх
органах дихання і назального вимірювання вмісту оксиду азоту, 2005 (Am
j Respir Crit Care Med 2005; 171:912- 930)
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9.4 Електромагнітна стійкість
NIOX VERO® був перевірений на відповідність вимогам по
випромінюванню і стійкості, описаних в частинах IEC 61326 для
електричного обладнання для вимірювання, контролю і лабораторного
використання, і визнаний відповідним IEC 60601-1-2:2007 Загальні
вимоги до базової безпеки і важливих параметрів роботи – Допоміжний
стандарт: Електромагнітна сумісність - Вимоги і тести.

УВАГА! Тестові межі розраховані для забезпечення захисту від 
шкідливого впливу в типовій медичній установі. Однак, через 
збільшення використання радіочастотного обладнання і інших джерел 
електричного шуму в медичному і домашньому середовищі, такого як 
базові станції для радіотелефонів, мобільні/радіотелефони, мобільні 
радіостанції, аматорське радіо, AM і FM радіостанції та телевізійні 
станції, можливе більше високе випромінювання через близькість або 
потужність таких джерел, що може призвести до збоїв в роботі 
інструменту. Якщо спостерігається ненормальна робота, можливо буде 
потрібно повернути або перемістити NIOX VERO®.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ! NIOX VERO® не повинен використовуватись поряд з
іншим електронним обладнанням або ставитись зверху на нього.

9.5 Електромагнітне випромінювання
УВАГА! Це обладнання було спроектоване і перевірене відповідно до
CISPR 11 Клас A. В побутовому середовищі воно може створювати
радіочастотні завади, в цьому випадку ви повинні вжити заходів щоб
зменшити вплив.

Для інструкцій і декларацій виробника щодо електромагнітного
випромінювання див. www.niox.com

9.6 Умови роботи
Забезпечити стабільні робочі умови, уникнувши розміщення
інструмента на прямому сонячному світлі, поряд з джерелами тепла
або вентиляцією. NIOX VERO® працює в рамках специфікації при
наступних умовах:

• NO в оточуючому повітрі до 300 проміле

Для перевірки NO в оточуючому повітрі, виконати вимірювання
параметрів середовища, див. ϲтοрінку 17.

• Діапазон температур від +10°C до +35°C

• Відносна вологість в діапазоні від 20% до 80%, без конденсації

• Діапазон атмосферного тиску від 700 гПа до 1060 гПа

Ефективність повинна зберігатись при неперервному вимірюванні з
темпом в 10 вимірів за годину.

У видиху містяться водяні пари, які можуть конденсуватись
всередині інструмента. При інтенсивному використанні протягом
короткого часу є небезпека конденсації води всередині NIOX
VERO®.
Зазвичай можна виміряти максимум 10 видихів/годину при
неперервному використанні  NIOX VERO®. Однак, можна виміряти і
20 видихів за годину, якщо зробити перерву мінімум на 30 хвилин
перед наступною серією видихів. Видихи включають невдалі і
успішні виміри. Див. також ϲтοрінку 35.

9.6.1 Обмежена гарантія
Circassia надає Обмежену Гарантію на цей інструмент і оригінальні
аксесуари, які постачаються разом з інструментом. Умови
визначаються в момент придбання товарів.
НЕ намагайтесь відремонтувати інструмент. Будь-яка спроба зробить
гарантію недійсною, робота відповідно до специфікації не буде
гарантованою.
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9.6.2 Підтримка
Зверніться до вашого місцевого представника Circassia або в Технічну
підтримку Circassia, якщо у вас виникли проблеми, які ви не можете
вирішити за допомогою інформації в цій інструкції.

Для контактної інформації див. останню сторінку обкладинки, про себе
надайте наступну інформацію:

• Ваше ім’я, адреса і номер телефону.

• Серійні номери інструмента, трубки для дихання і Датчика.

• Опис проблеми (якомога детальніше)

• Коди сигналізації або списки.
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10 Довідкова інформація

10.1 Кнопки і опис

10.1.1 Кнопки управління

10.1.2 Кнопки головного меню 

10.1.3 Кнопки в вікні налаштування 

10.2 Символи і опис

10.2.1 Смужка статусу

OK - прийняти зміни / 
перевірити результат

Видалити

Undo (повернути) – 
закрити вікно без 
збереження змін.

Редагувати

Return (Повернутись) Задати конфігурацію

Кнопка стерти Демо

Пропустити Ручка скидання

Зменшити / крок вниз Час/дата (можна змінити)

Збільшити/крок вгору Почати вимірювання 
середовища

Відмітка (неактивна) Почати 10-секундне 
вимірювання 

Відмітка (активна) Почати 6-секундне 
вимірювання 

Режим вимірювання 10 
секунд

Демо

Режим вимірювання 6 
секунд

ID пацієнта

Налаштування

Конфігурація Вимірювання пацієнта

Об'єм Вимірювання середовища

Журнал сигналізацій Статус трубки для дихання

Статус інструмента Ввімкнути Bluetooth

Час і дата

Акумулятор – повністю 
заряджений

Трубка для дихання – строк 
служби скоро завершиться або 
завершився (мигає)

Заряд акумулятора 87% Інструмент – строк служби 
скоро завершиться або 
завершився (мигає)

Заряд акумулятора 62% Статус Датчика – далі йде 
кількість вимірювань, які 
залишились 

Заряд акумулятора 37% Статус датчика – без датчика

Заряд акумулятора 12% Попередження – температура 
виходить за межі робочого 
діапазону
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10.2.2 Екран

10.3 Пояснення символів 

Bluetooth  ввімкнено Попередження – вологість 
виходить за межі робочого 
діапазону

Інструмент підключений 
через USB

Час

Звук – вимкнений

Підключено до Microsoft 
Azure (Показується 
тільки в смужці статусу 
Панелі NIOX)

Не підключено до Microsoft 
Azure (Показується тільки в 
смужці статусу Панелі NIOX)

Смужка прогресу аналізу

Смужка гучності

Загальне попередження

Код екрана – правильний

Код екрана – неправильний

Екран результату – Вимірювання середовища

Хмарка – тиск в допустимих межах

Хмарка – ціль досягнена

Хмарка – попередження, тиск надто високий або надто 
низький

Відповідальний виробник

Продукт відповідає вимогам застосовної Європейської 
директиви

Електрична безпека накладних частин Типу B: Трубка для 
дихання і фільтр пацієнта

Продукт повинен утилізуватись відповідно до місцевої 
програми утилізації електричного обладнання.

Прочитати інструкцію з використання

Дата закінчення строку придатності
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11 Технічні характеристики

11.1 Розміри і вага
Висота: 145 мм
Ширина: 185 мм
Глибина: 41 мм
Вага інструмента разом з датчиком: 1 кг

11.2 Електричні характеристики 

11.3 Рівень шуму
< 65 дБ(А), на відстані 1 м

Обмеження по температурі для транспортування і зберігання

Тільки для одноразового використання

Пристрій для діагностики ін вітро

Обмеження по відносній вологості для транспортування і 
зберігання

Обмеження по атмосферному тиску для транспортування і 
зберігання

Обладнання захищене ПОДВІЙНОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ або 
ПОСИЛЕНОЮ ІЗОЛЯЦІЄЮ

Пристрій включає радіочастотний (RF) передавач (Bluetooth)

Перераховано в NRTL

Тільки для використання за призначенням

Дата виготовлення

Класифікація по 
електричній безпеці:

Обладнання відповідає вимогам 
відповідно до IEC 60601-1 і IEC 61010-1. 
Клас II для МЕДИЧНОГО 
ОБЛАДНАННЯ з зовнішнім живленням, 
а також МЕДИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ З 
ВНУТРІШНІМ ЖИВЛЕННЯМ при роботі 
від акумулятора.

Напруга живлення: 100-240 В - 47-63 Гц

Допоміжна напруга 
(зовнішній блок 
живлення):

5 В 

Споживання 
електроенергії:

< 15 ВА
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11.4 Видихуваний NO - дані по ефективності
Інструмент перевірений на відповідність вказаному рівню ефективності в
діапазоні температур від +10 до +35 °C, відносної вологості 20-80% і
тиску 700-1060 гПа.

Діапазон вимірювання:

FeNO: 5 – 300 проміле
Нижня межа виявлення: 5 проміле
Визначення шляхом аналізу концентрацій газу в районі і нижче рівня
виявлення. 5 проміле – найнижчий рівень виявлення.

11.5 Лінійність 
Квадрат коефіцієнту кореляції  r2 >= 0.998, нахил 0.95 -1.05, перетин ±3
проміле.

11.6 Точність 
< 3 проміле від виміряного значення для значень < 30 проміле, < 10% від
виміряного значення для значень > 30 проміле. Виражено як єдине
середньоквадратичне відхилення для повторних вимірювань одним й
тим же інструментом, з використанням сертифікованої еталонної
концентрації оксиду азоту.

11.7 Відповідність 
±5 проміле для виміряних значень < 50 проміле або 10% виміряного
значення для значень >= 50 проміле. Виражено як верхній 95% довірчий
інтервал, на основі абсолютного значення різниць від сертифікованої
концентрації оксиду азоту.

11.8 Порівняння методів 
< 10 проміле для значень < 50 проміле, < 20% для значень > 50 проміле.
Виражена як різниця між значення FeNO NIOX MINO®  і відповідним
значенням FeNO, виміряним інструментом NIOX VERO® виробництва
Circassia.

11.9 Параметри вдихання 
Вдихнути до TLC (повного об’єму легень) перед початком видихання.
Вдихання в інструменті вмикається тиском -3 см водяного стовпа.

11.10 Параметри видихання
Час видиху: Бажаний режим: 10 сек
Педіатричний режим: 6 сек
Всі видихи повинні робитись з тиском видиху 10 - 20 см водяного стовпа,
щоб підтримувати швидкість потоку 50 ±5 мл/с. Інструмент припиняє
вимірювання при тисках за межами цього інтервалу. Сигналізація
спрацьовує при 10-12 і 18-20 см водяного стовпа.

11.11 Важливі параметри роботи
Важливі параметри роботи для NIOX VERO складаються з

1. Вимірювання концентрації NO в видиху людини

2. Контроль дихання на видиху для контролю астми відповідно до ATS/
ERS

NIOX VERO має функцію внутрішнього моніторингу безпеки і важливих
параметрів роботи. Повторне тестування не обов’язкове для підтримки
важливих параметрів роботи або базової безпеки.

11.12 Об’єм пам’яті
До 15 000 вимірювань, в залежності від розміру файлів вимірювань.
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11.13 Фільтр пацієнтів
Одноразовий фільтр повинен замінюватись для кожної нової серії
вимірювань і для кожного пацієнта.

Бактеріальний і вірусний фільтр з маркуванням СЕ відповідно до
Директиви про медичні пристрої Класу I.

11.14 Bluetooth
NIOX VERO® має приймач/передавач Bluetooth класу 2 з наступними
характеристиками:

• Смуга частот 2402 МГц ~ 2480 МГц.

• Спосіб модуляції

• 0,5BT гаусівський фільтр 2 FSK глибина модуляції: 0.28-0.35 
(базова швидкість 1 мбіт/с)

• n/4-DQPSK (EDR 2Mbps)
• 8DPSK (EDR 3Mbps)

• ERP

• Клас потужності 2

11.14.1 Директива R&TTE
Цим Circassia заявляє, що NIOX VERO відповідає важливим вимогам і
іншим відповідним положенням Директиви 1999/5/EC.

11.15 Ємність акумулятора
Використовувати тільки блок живлення або кабель USB, який
постачається Circassia, для заряджання акумулятора.

Об’єм: Приблизно 30 вимірювань в день або 36 годин очікування при
температурі навколо 25°C.

Строк служби: Принаймні один рік при нормальному використанні.

Час заряджання: <8 годин при нормальних умовах.
Зменшення ємності, та/або якщо 8 годин заряджання не заряджає
акумулятор повністю, означає, що акумулятор потрібно замінити.
Тип акумулятора № BJ-G510039AA, Артикул № 12-1150.

Зауваження: Для заряджання акумулятора по USB кабелю, 
інструмент повинен бути вимкнений.

11.16 Інструкції по транспортуванню і зберіганню 
УВАГА! Завжди використовувати закриту сумку або коробку для
транспортування і зберігання NIOX VERO®.

1. Перевірити, що інструмент вимкнений і відключений від джерела 
живлення.

2. Зняти фільтр пацієнта і одягнути захисну кришку на трубку.

3. Розмістити інструмент і аксесуари в сумці і закрити сумку.

4. Впевнитись, що умови в місці зберігання є відповідними, див. 
рекомендації для NIOX VERO® разом з датчиком.

11.16.1 NIOX VERO®, разом з датчиком (транспортування і 
зберігання) 

• Діапазон відносної вологості: Від 20% до 80%, без конденсації.

• Діапазон температур: +10 – +35 °C

• Діапазон атмосферного тиску: 700 – 1060 гПа

При транспортуванні інструмента з одного місця в інше, де умови
середовища відрізняються, може знадобитись більш тривалий період
стабілізації перед початком вимірювання
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11.16.2 Інструмент NIOX VERO® (транспортування і 
зберігання в закритій оригінальній упаковці без 
Датчика)

• Діапазон відносної вологості: Від 10% до 90%, без конденсації 
(максимум 1 тиждень за межами діапазону відносної вологості від 
10% до 80%).

• Діапазон температур: Від -20°C до +60°C (максимум 1 тиждень за 
межами діапазону температур від +10°C до +35°C).

• Діапазон атмосферного тиску: 500 – 1070 гПа

11.16.3 Датчик NIOX VERO® (транспортування і зберігання в 
оригінальній упаковці)

• Діапазон відносної вологості: Від 10% до 99%, без конденсації.

• Рекомендований діапазон температур: Від +5°C до +35°C (максимум 
1 тиждень при температурах від -20°C до +5°C і від + 35°C до +60°C)

• Діапазон атмосферного тиску: 700 – 1070 гПа

12 Частини і аксесуари NIOX VERO® 

УВАГА! При виборі аксесуарів для вашого продукту NIOX VERO®

пам’ятайте, що нерекомендовані Circassia аксесуари можуть призвести
до втрати робочих характеристик, пошкодження вашого продукту 
NIOX VERO®, пожежі, враження електричним струмом, травми або
пошкодження іншої власності. Гарантія на продукт не розповсюджується
на збої або поламки продукту в результаті використання непогоджених
аксесуарів. Circassia не несе відповідальності за проблеми зі здоров’ям і
безпекою або інші проблеми в результаті неправильного використання
аксесуарів, не відповідно до інструкцій Circassia.

12.1 Частини в упаковці NIOX VERO® 
(Артикул № 12-1100)

Інструмент NIOX VERO® (12-1000)

Трубка для дихання NIOX VERO® (12-1010)

Кришка трубки для дихання NIOX VERO® (12-1009)

Блок живлення NIOX VERO® (12-1120)

Шнур живлення NIOX VERO® (12-1130)

USB кабель NIOX VERO® (12-1002)

Акумулятор NIOX VERO® (Тип № BJ-G510039AA, артикул № 12-1150)

Підставка NIOX VERO® (12-1001)

Інструкція користувача NIOX VERO® (004899)

USB диск панелі NIOX® (12-1003)
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12.2 Аксесуари
Тестовий комплект NIOX VERO® 100 (12-1810)
Містить: 1 Датчик* для 100 тестів і 100 Фільтрів NIOX VERO®**

Тестовий комплект NIOX VERO® 300 (12-1830)
Містить: 1 Датчик* для 300 тестів і 300 Фільтрів NIOX VERO®**

Тестовий комплект NIOX VERO® 500 (12-1850)
Містить: 1 Датчик* для 500 тестів і 500 Фільтрів NIOX VERO®**

Тестовий комплект NIOX VERO® 1000 (12-1900)
Містить: 1 Датчик* для 1000 тестів і 1000 Фільтрів NIOX VERO®**

* Датчик NIOX VERO®

Заздалегідь відкалібрований змінний датчик для 100, 300, 500 або 1000
вимірювань. Строк служби: Максимум 12 місяців після встановлення в
NIOX VERO®, або ж дата закінчення строку придатності, вказана на
датчику, в залежності від того, що буде першим.

** Одноразовий Фільтр NIOX VERO® замінюється для кожного пацієнта.
Бактеріальний і вірусний фільтр відповідно до Директиви про медичні
пристрої Класу I.

NIOX®Apps (12-1004)

NIOX VERO Назальний комплект (12-1065 Дитячий, 12-1045 Дорослий)

13 Спостереження
Circassia, як виробник медичного пристрою, повинен мати Систему
спостереження для звітності в органи охорони здоров’я про будь які
несприятливі інциденти, які відбулись з її медичними продуктами.

Ціль Системи спостереження – гарантувати захист здоров’я і безпеки
пацієнтів, користувачів і інших осіб, які використовують медичні
продукти, шляхом зменшення ймовірності повторення несприятливих
інцидентів однакового типу. Для цього потрібно негайно повідомити про
інцидент для вжиття дій по виправленню і запобіганню.

Несприятливий інцидент визначається як: Будь-яка несправність або
погіршення характеристик та/або ефективності інструменту, або будь-
яка невідповідність в маркуванні або інструкціях по використанню, яка
може призвести до смерті пацієнта або користувача, або ж до
серйозного погіршення його стану здоров’я. 

Виробник медичного пристрою зобов’язаний повідомити про
несприятливий інцидент в національні органи охорони здоров’я
протягом 10 або 30 днів, в залежності від серйозності інциденту.

Будь-який користувач продуктів Circassia, який зіткнувся з
несприятливим інцидентом, пов’язаним з продуктом, повинен негайно
повідомити про це Circassia або представнику Circassia на місцевому
ринку.

Звіт може бути наданий електронною поштою, факсом або телефоном.
Звіт повинен включати наступну інформацію:

• Коли і де відбувся інцидент?

• Які продукти / аксесуари використовувались?

• Чи пов’язаний інцидент з інструкціями по використанню продукту?

• Чи можливо було передбачити ризик і чи він був клінічно 
прийнятним з точки зору потенційної користі для пацієнта?
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• Чи на результат негативно вплинув вже існуючий стан пацієнта? 

Звіт повинен бути переданий місцевому представнику Circassia в країні,
де відбувся інцидент.



Інформація в цьому документі може бути змінена. 

Доповнення будуть вноситись Circassia AB по мірі їх готовності. 

На основі інтелектуальної власності компанії, 
Circassia розробляє і комерціалізує продукти для моніторингу оксиду азоту (NO) як маркера запалення, для покращення контролю і догляду за 

пацієнтами з запальними захворюваннями органів дихання.

Патенти: 

Продукти Circassia NIOX захищені декількома патентами в США, Європі і багатьох інших країнах.

Circassia AB, компанія з сертифікацією ISO 13485

Circassia AB, Hansellisgatan 13, SE-754 50 Уппсала, Швеція
Телефон: +46 18 32 88 37, факс: +46 18 32 88 38, E-mail: nioxtechsupport@circassia.com

www.niox.com
Авторські права 2020 Circassia AB, Упплала, Швеція. 

Circassia є зареєстрованою торговою маркою Circassia Limited, , 
NIOX, NIOX MINO і NIOX VERO є зареєстрованими торговими марками Circassia AB.

Упοвнοважений предϲтавник вирοбника в Украïні:
ΤΟΒ “Данϲοн Фарма”

Юр.адреϲа: 01034 м.Киïв, вул.Ярοϲлавів Βал, буд.13/2, літ.Б.
Τел.: (044) 225 05 77, e-mail: danhsonpharma@ukr.net
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