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Запам'ятайте
Важливо дотримуватись наведених нижче умов:

• Температура оточення +10°C to +35°C 

• Відносна вологість повітря: від 20% до 80% RH (без конденсату)

• Мобільні телефони, радіотелефони та газовидільні прилади 
можуть заважати роботі інструменту, тож їх необхідно тримати 
якнайдалі від нього, оскільки їх вплив може унеможливити 
вимірювання.

• Повітря, що видихається, містить водяну пару, яка може 
конденсуватися всередині інструменту. При надмірно 
частому його використанні впродовж короткого періоду є 
ризик конденсації води в NIOX VERO®.
За нормальних умов, в безперервному режимі роботи 
NIOX VERO® може виконати максимум 10 вимірювань за годину. 
Проте, можливо виконати і 20 вимірювань за одну годину, якщо 
витримати перерву в роботі інструмент мінімум впродовж 30 
хвилин перед наступною серією вимірювань. Серія вимірювань 
включає як успішні, так і невдалі результати.

• Уникайте попадання води чи інших рідин на інструмент чи 
датчик.

• При транспортуванні та зберіганні NIOX VERO® завжди 
користуйтеся закритою коробкою чи сумкою (рекомендується 
оригінальна сумка NIOX VERO®).

• Після встановлення нового датчика рекомендується витримати 
інструмент 3 години в увімкненому стані перед початком 
вимірювань.

• Період експлуатації інструменту NIOX VERO®: Максимум 5 років 
або 15 000 вимірів чи дата закінчення строку експлуатації, 
зазначена на пристрої, що настане раніше.

5 років експлуатації повинні визначатися з моменту виконання 
пристроєм першого вимірювання оксиду азоту (NO).

• Період експлуатації датчика NIOX VERO®: Максимум 12 місяців 
після розпакування та встановлення в NIOX VERO® чи дата 
закінчення строку експлуатації, зазначена на датчику, що 
настане раніше.

УВАГА!
Робота з речовинами, що містять спирт, поблизу інструменту
NIOX VERO® може призвести до помилкових результатів
вимірювання.

НЕ використовуйте для чищення та догляду за інструментом
спирт або аерозолі чи серветки, що містять спирт!

Не використовуйте речовини, що містять спирт, для
інструменту NIOX VERO® чи поблизу нього. Це стосується
будь-яких мийних засобів для догляду за пристроєм чи іншим
обладнанням в приміщенні, а також спиртових серветок чи
аерозолів для пацієнтів.

ОБЕРЕЖНО!: Не використовуйте NIOX VERO® поблизу ділянок
роботи з летючими речовинами, такими як органічні рідини чи
дезінфікуючі засоби.  Будьте особливо обережними з  аерозолями
та дезінфікуючими ваннами, відкритими ємностями чи
ультразвуковими ваннами.

Повний огляд всіх застережних заходів, попереджень,
профілактичних прийомів та способів вирішення проблем міститься
в Інструкції користувача NIOX VERO
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1 NIOX VERO® Назальний режим 
вимірювання

1.1 Перед використанням NIOX VERO® 
Працювати з інструментом NIOX VERO® можуть лише спеціально
навчені медичні працівники відповідно до цієї інструкції. Навченим
вважається лише той, хто уважно прочитав цю інструкцію.
Прочитайте всі правила користування та переконайтеся, що ви
повністю зрозуміли всю інформацію щодо заходів безпеки.

Це додаток до Інструкції користувача NIOX VERO. Уважно прочитайте
Інструкцію користувача NIOX VERO та Інструкцію до назального режиму
вимірювання NIOX VERO®, перш ніж почати назальні вимірювання..

1.2 Про цю інструкцію
NIOX VERO® Інструкція до назального режиму вимірювання - Українська
004975 версія 01, Березень 2020.

Номер версії програмного забезпечення, встановленого в пристрої,
можна знайти в Інструкції користувача NIOX VERO. Інформація в цьому
документі може змінюватися. 
Вона містить пронумеровані покрокові інструкції з зображеннями екрану,
ілюстраціями та рекомендованими варіантами вибору на кожному кроці.

1.3 відповідність
NIOX VERO® та NIOX® Panel мають маркування CE згідно з Директивою
щодо приладів лабораторної діагностики 98/79/EC. 
Фільтр пацієнта NIOX має маркування CE згідно з Директивою щодо
медичних приладів 93/42/EEC.

NIOX VERO® відповідає вимогам RoHS.

1.4 Відповідальний виробник та контактні дані
Поштова адреса:
Circassia AB, А/С 3006 SE-750 03 Уппсала, 

Швеція Фактична адреса:
Hansellisgatan13 SE-754 50 Уппсала

www.circassia.com 
www.niox.com

1.5 Попередження
• Не використовуйте речовини, що містять спирт, для інструменту 

NIOX VERO® чи поблизу нього. Це стосується будь-яких мийних 
засобів для догляду за пристроєм чи іншим обладнанням в 
приміщенні, а також спиртових серветок чи аерозолів для 
пацієнтів

• Працювати з інструментом NIOX VERO® можуть лише спеціально 
навчені медичні працівники.

Символ Опис

УВАГА Вказує на потенційно небезпечну ситуацію, яка, 
якщо її не уникнути, може призвести до тілесних 
ушкоджень чи травми.

ОБЕРЕЖНО Вказує на потенційно небезпечну ситуацію, яка, 
якщо її не уникнути, може пошкодити пристрій або 
систему, призвести до втрати даних чи збитків.

Примітка Попереджає читача про важливу інформацію щодо 
належного користування пристроєм, очікувань 
користувача, можливих помилок та дій у разі їх 
виникнення.
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• Працюйте з інструментом NIOX VERO® згідно цієї інструкції. 
Circassia не несе відповідальності за пошкоджене обладнання та 
помилкові результати, якщо обладнання експлуатується не за 
інструкцією.

• При виборі аксесуарів для вашого інструменту NIOX VERO® майте 
на увазі, що використання аксесуару, не рекомендованого 
компанією-виробником Circassia, може призвести до втрати 
експлуатаційних характеристик та пошкодження вашого інструменту 
NIOX VERO®, пожежі, ураження електричним струмом, травми чи 
пошкодження іншого майна. Гарантія продукту не поширюється на 
збої та пошкодження, що є результатом використання 
несертифікованих аксесуарів. Компанія Circassia не несе 
відповідальності за проблеми зі здоров’ям та безпекою чи інші 
проблеми, спричинені використанням аксесуарів, не затверджених 
компанією Circassia.

• Не рекомендується експлуатувати NIOX VERO® в безпосередній 
близькості до інших електронних приладів чи ставити прилади один 
на одного.

• Використовуйте лише блок електроживлення, що входить до 
комплекту поставки. Для відключення інструменту NIOX VERO® від 
джерела живлення витягніть вилку з розетки.

• Використовуйте лише дихальну трубку виробництва Circassia.

• Будь-які модифікації інструменту NIOX VERO®, трубки чи датчика 
заборонені.

• Оберігайте інструмент від падіння та сильних ударів.

• Не використовуйте пошкоджений інструмент NIOX VERO® чи його 
компоненти.

• Тримайте інструмент та датчик подалі від води. Слідкуйте за тим, 
щоб рідина не попадала на інструмент чи датчик..

• Не нагрівайте та не викидайте інструмент чи датчик у вогонь.

• NIOX VERO® та NO скрубер в дихальній трубці містять перманганат 

калію. Використані чи прострочені інструменти та дихальні трубки 
підлягають утилізації як небезпечні відходи згідно з місцевим 
законодавством щодо утилізації відходів.

• Не використовуйте дихальну трубку після дати закінчення строку 
експлуатації.

• Датчик NIOX VERO® містить хімічні речовини, небезпечні при 
ковтанні.

• Будьте обережні при відкриванні корпусу датчика. Його отвір 
зсередини може мати гострі краї.

• Не торкайтесь та не намагайтесь чистити білу мембрану датчика.

• Після встановлення нового датчика рекомендується витримати 
інструмент 3 години в увімкненому стані перед початком 
вимірювань.

• Переконайтеся, що ви працюєте в правильному режимі вимірювань, 
інакше ви можете отримати неправильні результати.

• Не використовуйте повторно індивідуальні фільтри пацієнта.

• Не використовуйте NIOX VERO® поблизу ділянок роботи з летючими 
речовинами, такими як органічні рідини чи дезінфікуючі засоби. 
Будьте особливо обережними з аерозолями та дезінфікуючими 
ваннами, відкритими ємностями чи ультразвуковими ваннами. Не 
користуйтеся інструментом в присутності легкозаймистих 
анестетиків, парів чи рідин.

• Назальний комплект рекомендується використати відразу після 
відкриття.

• Не використовуйте назальний комплект повторно.

1.6 Цільове застосування
NIOX VERO® вимірює оксид азоту в повітрі, що видихається людиною
(Масова доля оксиду азоту в повітрі, що видихається, FeNO) та
Назальний оксид азоту (nNO) в повітрі, що видихається з носової
порожнини.
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FeNO

Доля FeNO збільшується при деяких запальних процесах в дихальних
шляхах, таких як астма, та зменшується у відповідь на протизапальну
терапію. Вимірювання FeNO за допомогою NIOX VERO – це кількісний,
неінвазивний, простий та безпечний метод, який слід застосовувати як
частину регулярної оцінки та контролю пацієнтів в такому стані.
NIOX VERO підходить для вимірювань вмісту FeNO у пацієнтів віком від
4 років.

Оскільки процедура вимірювання вимагає участі пацієнта, деяким дітям
віком до 7 років може знадобитися додатковий інструктаж та заохочення.
Інструмент NIOX VERO слід використовувати лише згідно Інструкції
користувача NIOX VERO.

• ОБЕРЕЖНО! Інструмент NIOX VERO можна застосовувати для 
вимірювань FeNO в двох часових режимах видихання, 10- та 6-
секундному. Рекомендується режим 10-секундного тесту. Для дітей, 
які не мають можливості виконати тест на 10 секунд, альтернативою 
є тест на 6 секунд. 6-секундний тест слід з обережністю 
застосовувати для пацієнтів віком старше 10 років. Його не слід 
застосовувати для дорослих пацієнтів. Неправильне застосування 6-
секундного режиму видихання може стати причиною отримання 
хибно низьких значень вмісту FeNO, що призведе до неправильних 
клінічних висновків.

nNO

Було показано, що вміст назального оксиду азоту знижується у пацієнтів
з первинною циліарною дискінезією (ПЦД), і вимірювання nNO може
допомогти в ідентифікації випадків ПЦД згідно з інструкціями ERS .

Вимірювання nNO за допомогою назального режиму NIOX VERO - це
неінвазивна, проста, безпечна та повторювана процедура для пацієнтів
віком від 5 років за умов її проведення згідно Інструкції до назального
режиму вимірювання NIOX VERO. Випадки підозри на ПЦД, виявлені в
результаті скринінгу з nNO, повинні бути підтверджені згідно з
опублікованими рекомендаціями щодо діагностики та лікування ПЦД.

Лукас ДС, Барбато А, Коллінз СА, та ін. Рекомендації Європейської
Респіраторної Спільноти з діагностики первинної циліарної дискінезії. 2017; 49:
1601090
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2 Опис продукту

2.1 Назальні аксесуари та комплектуючі

(A)NIOX VERO® Назальний комплект, Артикул No 12-1065 для дітей, 
12-1045 для дорослих
(B) NIOX VERO® Назальний обмежувач, Артикул No 12-1033 (для 
застосування разом з фільтром для пацієнта NIOX VERO®)

2.2 NIOX VERO® аксесуари та комплектуючі

(C) NIOX VERO® Дихальна трубка, Артикул No 12-1010 (постачається в 
комплекті з NIOX VERO®)
(D) NIOX VERO® Фільтр для пацієнта, Артикул No 12-1018 
(постачається окремо)

2.3 Головне вiкно

(A) Смужка стану, (B) Наочна демонстрація, (C) ІН Пацієнта, 
(D) Головне меню, (E) Кнопка початку вимірювання

2.3.1 Головне меню

(a) Режим вимірювання 10с/6с, (b) Назальний режим вимірювання,
(c) режим Демо, (d) Введення ІН Пацієнта, (e) Налаштування
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3 Назальні вимірювання NO
зальні вимірювання можна проводити або за методом спокійного
дихання (TB-nNO), або з закритим м’яким піднебінням за методом
видиху з опором (ER-nNO). Назальні вимірювання можна проводити на
лівій або правій ніздрі.

3.1 Підготовка до назального (nNO) вимірювання 
Переконайтесь в належній підготовці інструменту NIOX VERO® перед
проведенням назальних вимірювань. Перед кожним використанням
рекомендується проводити загальний профілактичний огляд
інструменту, див. Інструкцію користувача NIOX VERO.

Примітка: Вимірювання можна проводити без програмного 
забезпечення NIOX Panel, при цьому графіки показуватися не 
будуть. Екран відображатиме лише значення.

3.1.1 Під’єднайте назальний комплект до інструменту 
NIOX VERO

1. Положіть пристрій на бік на безпечну горизонтальну поверхню.

2. Від’єднайте дихальну трубку від 
інструменту, натискаючи 
пальцемна гніздо до упору, та 
обережно витягніть трубку.

3. Візьміть назальний комплект, зніміть ковпачок з кінчика трубки та 
вставте її в отвір для дихальної трубки, повільно проштовхуючи до 
зникнення трикутника.

Примітка: Кінчик трубки змащений спеціальним мастилом для 
легкого під’єднання до інструменту NIOX VERO.

Примітка: При правильному під’єднанні трикутника не повинно бути 
видно.
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(А) Назальна олива, (В) Назальний фільтр, (С) Назальна трубка,
(D) Кришка

3.2 Виконайте назальне вимірювання
Назальне вимірювання можна провести за методом Видиху з опором
(ER-nNO) (див пункт  3.3) або за методом спокійного дихання 
(див пункт  3.4).

Примітка: Під час назального вимірювання слідкуйте, щоб пацієнт не 
вдихав повітря через ніс.

Примітка: Не слід проводити назальне вимірювання NO пацієнту з 
ознаками присутності крові в ніздрях.

Примітка: Перед проведенням назального вимірювання NO пацієнта 
необхідно зручно всадити, його носові ходи мають бути 
ретельно очищені

Примітка: Процедура назального вимірювання має дві фази: фаза 
вимірювання, коли інструмент всмоктує повітря впродовж 30 
секунд, і фаза аналізу, коли інструмент проводить 
дослідження зразка впродовж 30 секунд.

Примітка: Процедура назальних вимірювань без застосування 
NiOX Panel (див. пункт 4.3, Проведення назальних вимірювань 
з NIOX® Panel) не дасть графічного результату, на екрані 
NiOX VERO будуть відображатися лише цифрові значення 
вмісту оксиду азоту.

ОБЕРЕЖНО! Переконайтеся у виборі назальної оливи 
правильного розміру. Щоб результат вимірювання був 
правильний, олива повинна щільно прилягати до ніздрі, 
забезпечуючи герметичність .

(А) Назальна олива для дорослих (В) Назальна олива для дітей 
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ОБЕРЕЖНО! Не вставляйте назальну оливу в ніздрю. Розширена
частина оливи повинна залишатися назовні. 

ОБЕРЕЖНО! Переконайтеся, що отвір назальної оливи для відбору
проб герметично притиснутий до носового ходу та не закупорений.
Закупорений отвір вплине на результат вимірювання.

Примітка: При виникненні помилки див “Коди попереджень та 
рекомендовані дії” на стор 12. 

3.3 Видихання з опором (ER-nNO)
Назальне вимірювання за методом видихання з опором ER-nNO
проводиться при ротовому видиху через спеціальний обмежувач
(дихальну трубку), що створює тиск та забезпечує перепону між ротовою
та носовою порожниною (закриття м’якого піднебіння). Дихальна трубка
NIOX VERO з фільтром для пацієнта та обмежувач NIOX VERO
відіграють в цьому методі роль обмежувального клапана. Коли дихальна
трубка використовується таким чином, вона НЕ з’єднується з
NIOX VERO.

1. Відкрийте новий фільтр для пацієнта та вставте новий назальний 
обмежувач в фільтр так, щоб він знаходився поверх фільтрувальної 
подушки.

Примітка: Не застосовуйте фільтр пацієнта без назального 
обмежувача.

Примітка: Використайте фільтр для пацієнта відразу після 
розпакування.

Примітка: Фільтр пацієнта та обмежувач використовуються лише 
для одного пацієнта.
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2. Надіньте індивідуальний фільтр для пацієнта на дихальну трубку та 
проверніть до появи характерного звуку.

3. Дайте дихальну трубку пацієнту, вставте оливу в обрану ніздрю та 
попросіть пацієнта зробити глибокий вдих на повні легені та почати 
видих в фільтр, щільно обхопивши його губами. Пацієнт повинен 
видихати рівномірно та безперервно впродовж 30 секунд.

4. Почніть назальне вимірювання, обравши відповідну іконку (A).

5. Введіть ІН пацієнта (опційно) та почніть вимірювання, натиснувши 
на кнопку старту (B).

Примітка: якщо вимірювання почалось до готовності пацієнта, є 
опція відміни вимірювання, воно не реєструється як вимір на 
датчику чи інструменті.
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6. Інструмент аспіруватиме повітря впродовж 30 секунд, а потім почне 
аналіз зразка. Коли всмоктування завершиться, вийміть назальну 
оливу з ніздрі та почекайте на результат.

3.4 Спокійне дихання (TB-nNO)
Вимірювання в режимі TB-nNO буде проводитися при звичайному
диханні через відкритий рот.

1. Вставте оливу в обрану ніздрю пацієнта та накажіть йому повільно 
вдихнути та видихнути через рот.

2. Почніть назальне вимірювання, обравши відповідну іконку (A). 
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3. Введіть ІН пацієнта (опційно) та почніть вимірювання, натиснувши 
на кнопку старту (B).

Примітка: якщо вимірювання почалось до готовності пацієнта, є 
опція відміни вимірювання, воно не реєструється як вимір на 
датчику чи інструменті.

4. Інструмент аспіруватиме повітря впродовж 30 секунд, а потім почне 
аналіз зразка. Коли всмоктування завершиться, вийміть назальну 
оливу з ніздрі та почекайте на результат.

3.5 Коди попереджень та рекомендовані дії

Дивіться додаткові коди попереджень в Інструкції користувача
NIOX VERO.

попереджень 
користувача 

Екран Дії

A28 Легкоусувний внутрішній збій 
інструменту
Перевірте правильність положення 
датчика, батареї та кришки, 
переконайтесь також у відсутності 
згинів трубки. Потім запустіть 
інструмент ще раз. 

A29 Збій аналізу
Збій вимірів оточуючого 
середовища.
Натисніть на кнопку OK та 
отримайте новий вимір
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4 Назальні вимірювання з 
програмним забезпеченням 
NIOX® Panel

Програмне забезпечення NIOX Panel дає можливість побачити графічні
результати вимірів nNO, сформувати файл та роздрукувати результати.

4.1 Встановлення NIOX® Panel
Програмне забезпечення NIOX® Panel постачається на USB-
накопичувачі.

1. Вставте накопичувач USB в порт USB комп’ютера.

2. Оберіть файл під назвою setup.exe.

3. Якщо NET Framework 4.5, VC++ 2013 чи SQL Server Compact не 
встановлені, відкриється майстер встановлення для кожної з 
програм, по черзі.

4. Для ліцензійної угоди оберіть опцію «прийняти».

5. Виконайте інструкції та почекайте, доки.

6. Відкриється майстер встановлення для NIOX® Panel Nasal.

7. Виконайте інструкції та встановіть програму.

Примітка: Останній крок встановлення “Видалити файли резервного 
копіювання» займе кілька хвилин.

8. Коли процес встановлення завершиться, натисніть Close.

Програма тепер доступна в стартовому меню.

4.2 Налаштування
1. Увімкніть PC та монітор.

2. Увімкніть інструмент.

3. Оберіть Start чи кнопку Windows, яка зазвичай знаходиться в лівому 
нижньому кутку монітора.

4. Зі списку програм оберіть NIOX® Panel.

5. Вставте кабель USB в порт USB на NIOX VERO® та під’єднайте його 
до порту USB на PC або з’єднайте пристрої через Bluetooth. На 
екрані з’явиться наступна іконка, яка вказуватиме на те, що 
з’єднання встановлене і програми встановляться.

Вимоги системи NIOX® Panel
• Windows® 7, Windows® 8 (версії RT виключаються) або 

Windows® 10
• NET Framework 4.5
• Процесор 1 GHz або швидший
• 256 MB RAM (рекомендується 512 MB RAM)
• 250 MB відеографіки RAM
• 250 MB вільного місця на жорсткому диску
• Роздільна здатність екрану 1024x768
• Універсальний драйвер Microsoft Bluetooth*

* Необхідний для зв’язку через Bluetooth
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6. Відкривається програма NIOX® Panel і після цього можна проводити 
назальні вимірювання вмісту NO.

4.3 Проведення назальних вимірювань з 
NIOX® Panel

Примітка: Кнопки, символи та зображення однакові на NIOX® Panel 
та NIOX VERO®.

1. Щоб ввести ІН пацієнта, оберіть відповідну кнопку (A).

2. Оберіть кнопку назального режиму (B).

3. Оберіть спосіб видихання, ER-nNO (див. пункт  4.3.1) ) чи TB- nNO 
(див. пункт  4.3.2) та ніздрю, ліву чи праву, вік пацієнта вказується за 
бажанням.

4. Оберіть формат файлу для збереження кривої вимірювання, .xlsx, 
pdf чи обидва. При виборі формату pdf, excel файл зберігається в 
папці NIOX Nasal Measurements на «робочому столі» комп’ютера.
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4.3.1 Метод видихання з опором (ER-nNO)
Назальні вимірювання ER-nNO проводяться під час ротового видиху в
обмежувач (дихальну трубку), що створює тиск та забезпечує перепону
між ротовою та носовою порожниною (закриття м’якого піднебіння).
Дихальна трубка NIOX VERO з індивідуальним фільтром пацієнта та
обмежувач NIOX VERO відіграють в цьому методі роль обмежувального
клапана. Коли дихальна трубка використовується таким чином, вона НЕ
з’єднується з NIOX VERO.

1. Відкрийте новий фільтр для пацієнта та вставте новий назальний 
обмежувач в фільтр так, щоб він знаходився поверх фільтрувальної 
подушки.

2. Надіньте індивідуальний фільтр для пацієнта на дихальну трубку та 
поверніть до появи характерного звуку.

3. Дайте дихальну трубку пацієнту, вставте оливу в обрану ніздрю та 
попросіть пацієнта зробити глибокий вдих на повні легені та почати 
видих в фільтр, щільно обхопивши його губами. Пацієнт повинен 
видихати рівномірно та безперервно впродовж 30 секунд.

4. Почніть назальне вимірювання з NIOX Panel, натиснувши на кнопку 
початку вимірювання (A).

Примітка: якщо вимірювання почалось до готовності пацієнта, є 
опція відміни вимірювання, воно не реєструється як вимір на 
датчику чи інструменті.

Примітка: : Вісь Y не відображає значення вмісту оксиду азоту під час 
періодів вимірювання та аналізу, оскільки весь зразок повітря 
повинен пройти через датчик (відкладений аналіз).

5. Інструмент всмоктуватиме повітря впродовж 30 секунд, а потім почне 
аналіз зразка. Коли всмоктування завершиться, вийміть назальну 
оливу з ніздрі та почекайте на результат. 

Примітка: Кнопка відміни (A) скасовує вимір. Її можна натиснути як в 
період вимірювання, так і в період аналізу з метою скасування 
вимірювання.
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6. Вибір кнопки OK (B) надає можливість зберегти файл.

Примітка: Результат вимірювання завжди зберігається в пам’яті 
інструмента.

Примітка: При виборі “No” файл не збережеться.

7. Буде показане діалогове вікно збереження файлу та опція відкриття 
файлу.

Примітка: Файл Excel дає можливість скорегувати ширину області 
розрахунку або змінити число секунд для розрахунку 
результату вимірювання.

Примітка: Графік знаходиться в файлі pdf.
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(A) Характеристики кривої nNO
• Блакитна лінія на графіку

• 30 секунд всмоктування

• 30 секунд нульового виміру

(B) Діапазон розрахунку nNO
• Оранжевий відрізок графіку

• nNO розрахований NIOX VERO за клінічно підтвердженим методом

(C) Корегована область розрахунку
• Виділена сірим область графіку

(D) Значення nNO та параметри вимірювання
• Вміст nNO виражений в ppb

• Метод вимірювання (TB чи ER)

• Ніздря (L чи R)

(E) Задані користувачем параметри nNO
• Можна змінювати область розрахунку

• Результат висвітлюється червоним кольором

(F) Інформація про пацієнта
• ІН пацієнта

• Вік

• Час всмоктування (завжди 30сек)

• Дата проведення вимірювання
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4.3.2 Метод спокійного дихання (TB-nNO) 

Вимірювання в режимі TB-nNO буде проводитися при
звичайному диханні через відкритий рот.

1. Перш ніж натиснути на кнопку початку вимірювання, поясніть 
пацієнту, що він повинен повільно вдихнути та видихнути через рот.

2. Натисніть на кнопку та почніть назальне вимірювання в режимі 
TB-nNO з NIOX Panel.

Примітка: Якщо вимірювання почалось до готовності пацієнта, є 
опція відміни вимірювання, воно не реєструється як вимір на 
датчику чи інструменті .

Примітка: Вісь Y не відображає значення вмісту оксиду азоту під час 
періодів вимірювання та аналізу, оскільки весь зразок повітря 
повинен пройти через датчик (відкладений аналіз).

3. Інструмент всмоктуватиме повітря впродовж 30 секунд, а потім 
почне аналіз зразка. Коли всмоктування завершиться, вийміть 
назальну оливу з ніздрі та почекайте на результат.

Примітка: Кнопка відміни (A) скасовує вимір. Її можна натиснути як в 
період вимірювання, так і в період аналізу з метою скасування 
вимірювання.

4. Вибір кнопки OK (B) надає можливість зберегти файл.

5. Буде показане діалогове вікно збереження файлу та опція відкриття 
файлу.
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Примітка: Результат вимірювання завжди зберігається в пам’яті 
інструмента.

Примітка: Графік знаходиться в файлі pdf.

(A) Характеристики кривої nNO
• Блакитна лінія на графіку

• 30 секунд всмоктування

• 30 секунд нульового виміру

(B) Діапазон розрахунку nNO
• Оранжевий відрізок графіку

• nNO розрахований VERO за клінічно підтвердженим методом

(C) Корегована область розрахунку
• Виділена сірим область графіку

(D) Значення nNO та параметри вимірювання
• nNO в ppb

• Метод вимірювання (TB чи ER)

• Ніздря (L чи R)

(E) Задані користувачем параметри nNO 9
• Можна змінювати область розрахунку

• Результат висвітлюється червоним кольором

(F) Інформація про пацієнта
• ІН пацієнта

• Вік

• Час всмоктування (завжди 30сек)

• Дата проведення вимірювання
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5 Процедура чищення

УВАГА! НЕ застосовуйте для чищення та догляду за 
інструментом засоби, які містять спирт. Це також стосується 
аерозолів та серветок, що містять спирт!

УВАГА! НЕ застосовуйте для прибирання ділянки в 
безпосередній близькості до інструменту NIOX VERO® 
засоби, які містять спирт. Це також стосується аерозолів та 
серветок, що містять спирт.

Дивіться вказівки стосовно чищення інструменту в Інструкції
користувача NIOX VERO.

Примітка: Назальний комплект NIOX є одноразовим елементом та 
повинен застосовуватися лише для одного пацієнта.

• Якщо якась частина Назального комплекту виявиться закупореною, 
замініть Назальний комплект.

• Назальний комплект NIOX застосовуватися лише для одного 
пацієнта та не потребує чищення.

6 Технічна специфікація 
NIOX VERO® Nasal

6.0.1 Електромагнітне випромінювання
ОБЕРЕЖНО! В результаті тестування за стандартом CISPR 11 це
обладнання віднесено до Класу A. В побутовому оточенні воно може
викликати радіоперешкоди та необхідність вжити додаткових заходів
для зменшення цих перешкод.

Інструкцію та декларацію виробника – електромагнітне випромінювання
можна знайти на сайті www.niox.com

6.1 Робочі характеристики 
Діапазон вимірів: від 5 до 2000 ppb 
Нижня межа чутливості: 5 ppb
Швидкість потоку при відборі проби: 5 мл/с

6.2 Лінійність
Квадрат коефіцієнта кореляції r2 > 0.998

6.3 Прецизійність
< 3ppb фактичного результату для значень < 30 ppb, < 10% фактичного
результату для значень > 30 ppb. Виражається як одне стандартне
відхилення при паралельних вимірюваннях одним й тим же
інструментом з застосуванням еталонного зразка оксиду азоту
гарантованої концентрації.
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6.4 Точність
±10 ppb фактичних результатів для значень < 50ppb чи 20% фактичних
результатів для значень > 50 ppb. Виражається як верхня 95% межа
достовірності на основі абсолютного середнього відхилення від
гарантованої концентрації оксиду азоту.

Технічну специфікацію для FeNO можна знайти в Інструкції користувача
NIOX VERO.

6.5 Головні функціональні характеристики
Головні функціональні характеристики назального режиму вимірювання
NIOX VERO включають.

1. Вимірювання концентрації NO в повітрі, що всмоктується з носової 
порожнини.

2. Вимірювання назального NO для дослідження на хвороби, такі як 
первинна циліарна дискінезія згідно ATS/ERS.

NIOX VERO має функцію внутрішнього контролю за безпекою та
основними робочими характеристиками. Інструмент не потребує
регулярних перевірок для підтримки своїх функціональних
характеристик та параметрів безпеки.





Інформація в цьому документі може змінюватися. 

Circassia надасть поправки, коли вони відбудуться.

На основі інтелектуальної власності компанії Circassia розвивається та комерціалізується
продукти моніторингу оксиду азоту (NO) як маркера запалення дихальних шляхів, поліпшити управління та 

догляд за хворими із запальними захворюваннями в дихальних шляхах.

Патенти: 

NIOX-продукція Circassia захищена низкою патентів у США, Європі та ряді інших країн

Circassia AB, Hansellisgatan 13, SE-754 50 Уппсала, Швеція
+46 18 32 88 37, +46 18 32 88 38,

nioxtechsupport@circassia.com
www.niox.com

Авторські права 2020 Circassia AB, Упсала, Швеція. 
Circassia є зареєстрованою торговою маркою Circassia Limited

NIOX, NIOX MINO та NIOX VERO є зареєстрованими торговими марками Circassia AB.

Уповноважений представник виробника в 
Україні: ТОВ “Дансон Фарма”

Юр.адреса: 01034 м.Київ, вул.Ярославів Вал, буд.13/2, 
літ.Б. Тел.: (044) 225 05 77, e-mail: 

danhsonpharma@ukr.net
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