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NIOX VERO® 

Nazal Ölçüm Modu

Kullanım Kılavuzu



Hatırlamak

Aşağıdaki belirtilen koşullara uymak önemlidir:

• Ortam sıcaklığı: + 10 ° C ila + 35 ° C

• Nem:% 20 -% 80 Bağıl Nem (yoğuşmasız)

• Cep telefonları, telsiz telefonlar ve gaz yayan cihazlar cihaza 

müdahale edebilir ve bu nedenle cihazdan uzak tutulmalıdır. Parazit, 

bir ölçüm yapmayı imkansız hale getirebilir.

• Ekshale edilen nefes, cihazın içinde yoğunlaşabilen su buharı 

içerir. Kısa sürede aşırı kullanıldığında, NIOX VERO® içindeki 

suyun yoğunlaşması riski vardır.

Normalde sürekli kullanım sırasında NIOX VERO® ile maksimum 10 

ekshalasyon / saat yapılabilir. Bununla birlikte, eğer cihaz bir sonraki 

ekshalasyon seansından önce en az 30 dakika duraklatılırsa, bir 

saatte 20 ekshalasyon yapmak mümkündür.

Ekshalasyonlar başarısız ve başarılı ölçümleri içerir.

• Cihazın veya Sensörün üzerine su veya diğer sıvıları dökmekten 

kaçının.

• NIOX VERO®'nun taşınması ve saklanması için daima kapalı bir 

çanta veya çanta (NIOX VERO® çantası önerilir) kullanın.

• Yeni bir sensör taktıktan sonra, ölçüm yapmadan önce cihaz açıkken 

üç saat beklenmesi önerilir.

• NIOX VERO® Cihazının çalışma ömrü: Maksimum 5 yıl kullanımda 

veya 15.000 ölçüm veya cihazda belirtilen son kullanma tarihi 

(hangisi önce gelirse). Kullanımda 5 yıl, cihaz kullanılarak alınan ilk 

NO ölçümünden başlayarak tanımlanmalıdır.

• NIOX VERO® Sensörünün çalışma ömrü: Paketi açtıktan ve 

NIOX VERO®'ya monte edildikten veya hangisi önce gelirse 

kullanılsın, Sensörde belirtilen son kullanma tarihinden itibaren en 

fazla 12 aydır.

UYARI!

NIOX VERO® cihazına yakınında alkol içeren maddelerin kullanıl-

ması, hatalı ölçüm sonuçlarına neden olabilir.

Cihazı temizlemeyin veya alkol ya da herhangi bir sprey veya alkol-

lü bezle KULLANMAYIN!

NIOX VERO® cihazının üzerinde veya yakınında alkol içeren madde-

ler kullanmayın. Bu, tesisi temizlemek için kullanılan temizlik mad-

delerini veya bölgedeki diğer ekipmanları ve hastalar üzerinde

kullanılan alkollü mendilleri veya spreyleri içerir.

Hasta filtreleri ve nazal kitler sadece tek kullanımlık olarak etiket-

lenmiştir. Her hasta için her zaman yeni bir hasta dosyası ve nazal

kiti kullanın. Hastaların tekrar kullanılması çapraz kontaminasyon

veya çapraz enfeksiyon riskini artırabilir.

DİKKAT!: NIOX VERO®'yu organik sıvılar veya dezenfektanlar gibi uçu-

cu maddelerin kullanıldığı alanların yakınında kullanmayın. Açık kaplar

veya ultrasonik banyolar olmak üzere aerosollere ve dezenfeksiyon ban-

yolarına özel dikkat gösterilmelidir.

Tüm dikkat, uyarı, önleyici bakım ve sorun giderme işlemlerinin eksiksiz

bir şekilde gözden geçirilmesi için NIOX VERO® Kullanıcı Kılavuzuna

bakın.



İçindekiler  

NIOX VERO® Nazal NO Ölçümleri Kullanım KılavuzuTR 005276-01, Mayıs 2020

(İlgi, NIOX VERO® Nasal User Manual 002346-04 English, March 2020) 1

1 NIOX VERO® Nazal ölçüm modu ..............................................3

1.1 NIOX VERO®'yu kullanmadan önce......................................... 3

1.2 Bu kılavuz hakkında .................................................................  3

1.3 Uyum........................................................................................  3

1.4 Sorumlu üretici ve iletişim bilgileri ............................................ 3

1.5 Uyarılar.....................................................................................  3

1.6 Kullanım Amacı ........................................................................  4

2 Ürün tanımı ................................................................................5

2.1 Nazal aksesuarları ve parçaları................................................  5

2.2 NIOX VERO® aksesuarlar ve parçalar .....................................  5

2.3 Ana Görünüm...........................................................................  6

3 Nazal NO ölçümleri ....................................................................6

3.1 Nazal (nNO) ölçümü için hazırlık..............................................  6

3.2 Nazal ölçüm yapın....................................................................  7

3.3 Dirence karşı Ekspirasyon (ER-nNO).......................................  8

3.4 Tidal Solunum (TB-nNO)........................................................  10

3.5 Uyarı kodları ve eylemleri.......................................................  10

4 Nazal ölçümler NIOX® Paneli ..................................................11

4.1 NIOX® Panelinin Kurulumu.....................................................  11

4.2 Kurulum..................................................................................  11

4.3 NIOX® Panel ile Nazal ölçümlerini yapın................................  12

5 Temizleme prosedürü .............................................................17

6 NIOX VERO® NazalTeknik Özellikleri .....................................18

6.1 Performans verileri .................................................................  18

6.2 Doğrusallık .............................................................................  18

6.3 Hassasiyet .............................................................................  18

6.4 Doğruluk.................................................................................  18

6.5 Temel performans..................................................................  18



Chapter 1 NIOX VERO® Nazal ölçüm modu

005276-01 NIOX VERO® Nazal Kullanım Kılavuzu TR, Mayıs 2020

(İlgi, NIOX VERO® Nasal User Manual 002346-04 English, March 2020) 3

1 NIOX VERO® Nazal ölçüm modu

1.1 NIOX VERO®'yu kullanmadan önce
NIOX VERO® sadece bu kılavuzda belirtildiği şekilde eğitimli sağlık uzmanları

tarafından çalıştırılabilir. Eğitimli duruma ancak bu kılavuz, dikkatle 

okunduktan sonra ulaşılır. Kullanım talimatlarının tamamını okuyun ve 

güvenlik bilgilerini tam olarak anladığınızdan emin olun.

Bu, NIOX VERO Kullanıcı Kılavuzunda yapılan bir değişikliktir. NIOX VERO

Nazal ölçümlerini yapmadan önce NIOX VERO Kullanıcı Kılavuzunu ve

NIOX VERO® Nazal Ölçüm Modu Kullanım Kılavuzunu dikkatle okuyun.

1.2 Bu kılavuz hakkında
NIOX VERO® Nazal Ölçüm Modu Kullanım Kılavuzu - İngilizce 005276 sürüm

01, Mayıs 2020.

Cihaza takılı yazılım sürüm numarasının nasıl görüntüleneceğine ilişkin 

talimatlar için NIOX VERO Kullanıcı Kılavuzuna bakın

Bu belgedeki bilgiler değişebilir. Değişiklikler meydana geldikçe Circassia 

tarafından yapılacaktır.

Bu Kullanım Kılavuzu, NIOX VERO®'nun Nazal Ölçüm modunda nasıl 

çalıştırılacağı hakkında talimatlar sağlar.

Ekranlar ve resimlerle numaralandırılmış adım adım talimatlar içerir. Adımlar

içindeki seçenekler madde işaretleri ile gösterilir.

1.3 Uyum
NIOX VERO® ve NIOX® Panel, In Vitro Diagnostics Device Direktif 98/79 /

EC'ye göre CE işaretlidir.

NIOX VERO Hasta filtresi ve NIOX VERO Nazal kitleri Tıbbi Cihaz 

Yönetmeliğine göre CE işaretlidir

NIOX VERO®, RoHS uyumludur.

1.4 Sorumlu üretici ve iletişim bilgileri
Posta adresi:

Circassia AB, P.O. Box 3006

SE-750 03 Uppsala, İsveç

Ziyaret adresi:

Hansellisgatan13

SE-754 50 Uppsala

www.circassia.com 

www.niox.com

1.5 Uyarılar
• Cihazın üzerinde veya yakınında alkol içeren maddeler kullanmayın. 

NIOX VERO® cihazı. Bu, tesisi temizlemek için kullanılan temizlik 

maddelerini veya bölgedeki diğer ekipmanları ve hastalar üzerinde 

kullanılan alkollü mendilleri veya spreyleri içerir.

Sembol Açıklama

UYARI Önlenmediği takdirde bedensel zarara veya 
yaralanmaya yol açabilecek potansiyel olarak tehlikeli 
bir durumu belirtir.

DİKKAT Kaçınılmadığı takdirde bir ürüne veya sisteme zarar 
verebilecek, veri kaybına veya işletmeye zarar 
verebilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu 
belirtir.

Not Okuyucuyu ürünün doğru kullanımı, kullanıcı 
beklentileri, hata durumları ve bunlarla ilgili eylemler 
hakkında önemli bilgiler konusunda uyarır.
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• NIOX VERO® sadece sağlık uzmanları tarafından kullanılmalıdır. 

• NIOX VERO®'yu bu kılavuzda belirtilen şekilde çalıştırın. Ekipman bu 

kılavuza göre kullanılmazsa, Circassia hasarlı ekipman veya hatalı 

sonuçlar için sorumluluk kabul etmez.

• NIOX VERO® ürününüz için bir aksesuar seçerken, Circassia tarafından 

önerilmeyen bir aksesuarın performans kaybına, NIOX VERO® 

ürününüze zarar vermesine, yangına, elektrik çarpmasına, yaralanmaya 

veya diğer malların hasar görmesine neden olabileceğini unutmayın. 

Ürün garantisi, onaylanmamış aksesuarlarla kullanımdan kaynaklanan 

ürün arızalarını veya hasarlarını kapsamaz. Circassia sağlık ve güvenlik 

problemleri veya Circassia tarafından onaylanmamış aksesuarların 

kullanımından kaynaklanan diğer problemler için hiçbir sorumluluk kabul 

etmez.

• NIOX VERO®, diğer elektronik ekipmanlara bitişik veya üst üste 

kullanılmamalıdır. 

• Yalnızca birlikte verilen güç kaynağını kullanın. NIOX VERO® cihazını 

elektrik prizinden çıkartırken fişi çekin.

• Sadece Circassia tarafından sağlanan solunum kolunu kullanın.

• NIOX VERO® cihazında, kolunda veya Sensörde değişiklik yapılmasına 

izin verilmez.

• Cihazı düşürmeyin veya güçlü darbelere maruz bırakmayın.

• Hasarlı bir NIOX VERO® aleti veya hasarlı bileşenler kullanmayın.

• Cihazı ve Sensörü sudan uzak tutun. Cihazın veya Sensörün üzerine 

sıvı dökülmemesine veya düşürülmemesine dikkat edin.

• Cihazı veya Sensorü ateşe atmayın.Bakınız, cihazın veya aksesuarların 

atılması. 

• Solunum kolundaki NIOX VERO® ve NO temizleyici, potasyum 

permanganat içerir. Kullanılmış veya süresi dolmuş cihazlar ve solunum 

kolları, yerel atık imha yönetmeliklerine uygun olarak tehlikeli atık olarak 

imha edilmelidir.

• Solunum kolu son kullanma tarihinden sonra kullanılmamalıdır.

• Hasta filtreleri açıldıktan hemen sonra kullanılmalıdır.

• NIOX VERO® Sensörü, yutulması halinde zararlı olabilecek kimyasallar 

içerir.

• Sensör kutusunu açarken dikkatli olun. Açıklığın içi keskin kenarlara 

sahip olabilir.

• Beyaz Sensör membranına dokunmayın veya temizlemeyin.

• Yeni bir Sensör taktıktan sonra, ölçüm yapmadan önce cihaz açıkken üç 

saat beklenmesi önerilir.

• Doğru ölçüm modunu kullandığınızdan emin olun, aksi takdirde yanlış 

ölçüm sonuçları elde edilebilir.

• Hasta filtreleri yalnızca tek kullanımlık olarak etiketlenmiştir. Her hasta 

için her zaman yeni bir hasta filtresi kullanın. Hastalar arasında yeniden 

kullanım, çapraz kontaminasyon veya çapraz enfeksiyon riskini 

artırabilir.

• NIOX VERO®'yu organik sıvılar veya dezenfektanlar gibi uçucu 

maddelerin kullanıldığı alanların yakınında kullanmayın. Açık kaplar 

veya ultrasonik banyolar olmak üzere aerosollere ve dezenfeksiyon 

banyolarına özel dikkat gösterilmelidir. Cihazı yanıcı anestezik, buhar 

veya sıvıların bulunduğu ortamlarda kullanmayın.

• Nazal Kit açıldıktan hemen sonra kullanılmalıdır.

• Nazal Kitleri sadece tek kullanımlık olarak etiketlenmiştir. Her hasta için 

daima yeni bir Nazal Kit kullanın. Hastalar arasında yeniden kullanım, 

çapraz kontaminasyon veya çapraz enfeksiyon riskini artırabilir.Aynı filtre 

ve nazal kit bir hastada aynı seansta birden fazla girişim için tekrar 

kullanılabilir.

1.6 Kullanım Amacı
NIOX VERO®, insan nefesindeki Nitrik Oksit (Kesirli ekshale Nitrik Oksit, 

FeNO) ve nazal boşluğundan emilen havada Nazal Nitrik Oksit (nNO) ölçer.
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FeNO

FeNO, astım gibi bazı hava yolu enflamatuar süreçlerinde artar ve anti-enfla-

matuar tedaviye yanıt olarak azalır. NIOX VERO'lu FeNO ölçümleri kantitatif,

invaziv olmayan, basit ve güvenlidir ve bu durumdaki hastaların düzenli olarak

değerlendirilmesinin ve izlenmesinin bir parçası olarak kullanılmalıdır.

NIOX VERO, FeNO ölçümleri için 4 yaş ve üstü hastalar için uygundur.

Ölçüm hasta işbirliğini gerektirdiğinden, 7 yaşın altındaki bazı çocuklar ek

koçluk ve cesaret gerektirebilir. NIOX VERO, NIOX VERO Kullanıcı kılavu-

zunda belirtildiği şekilde kullanılmalıdır.

• DİKKAT! FeNO ölçümü için NIOX VERO, 10 saniye ve 6 saniye olmak 

üzere iki farklı ekshalasyon süresi ile çalıştırılabilir. 10 saniyelik test tercih 

edilen moddur. 10 saniyelik testi yapamayan çocuklar için 6 saniyelik test 

bir alternatiftir. 6 saniyelik test, 10 yaşın üzerindeki hastalarda dikkatli 

kullanılmalıdır. Yetişkin hastalarda kullanılmamalıdır. 6s ekshalasyon 

modunun yanlış kullanımı yanlış klinik kararlara yol açabilecek şekilde 

yanlış düşük FeNO değerlerine neden olabilir.

nNO

Primer Siliyer Diskinezi (PCD) olan hastalarda Nazal Nitrik Oksit azaldığı 

gösterilmiştir ve nNO ölçümü ERS kılavuzlarına göre PCD vakalarının 

tanımlanmasına yardımcı olabilir1.

NIOX VERO Nazal Ölçüm Modu ile nNO ölçümü, NIOX VERO Nazal Ölçüm

Modu Kullanıcı Kılavuzuna göre ölçüldüğünde 5 yaş ve üzeri hastalarda 

invazif olmayan, basit, güvenli ve tekrarlanabilirdir. NNO ile taramayı takiben

şüpheli PCD vakaları, PCD tanı ve yönetimi için yayınlanmış önerilere göre

doğrulanmalıdır.

1. Lucas JS, Barbato A, Collins SA ve diğ. Primer siliyer diskinezi tanısı için Avrupa So-

lunum Derneği kılavuzları. Eur Respir J 2017; 49: 1601090

2 Ürün tanımı

2.1 Nazal aksesuarları ve parçaları

(A) NIOX VERO® Nazal  Kiti, Ürün No 12-1065 Pediatrik, 12-1045 Yetişkin, 
NIOX VERO® Nazal Restriktör, Ürün No 12-1033 (NIOX VERO® Hasta filtresi 
ile birlikte kullanım için)
(B) NIOX VERO® Nazal Restriktörü, Ürün No 12-1033 (NIOX VERO® Hasta 
filtresi ile birlikte kullanım için)

2.2 NIOX VERO® aksesuarlar ve parçalar

(C) NIOX VERO® Solunum Kolu, Ürün No 12-1010 (NIOX VERO® ile birlikte 
verilir)
(D) NIOX VERO® Hasta Filtresi, Ürün No 12-1018 (ayrı olarak satılır)
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2.3 Ana Görünüm

(A) Durum çubuğu, (B) Eğitici gösteri, (C) Hasta ID, (D) Ana menü, 
(E) Ölçümü başlat düğmesi

2.3.1 Ana menü

(a) Ölçüm modu 10s / 6s, (b) Nazal ölçüm modu, (c) gösteri, (d) Hasta 
kimliği girişi, (e) Ayarlar

3 Nazal NO ölçümleri
Nazal ölçümler ya Tidal Solunum (TB-nNO) yöntemi kullanılarak ya da 

Dirence karşı ekspirasyon (ER-nNO) yöntemi ile kapatılan velum ile 

yapılabilir. Nazal ölçümler sol veya sağ burun deliğinde yapılabilir.

UYARI! Her hasta için her zaman yeni bir nazal kiti ve hasta filtresi (ER-nNO 

yöntemi kullanılırken) kullanın. Hastalar arasında yeniden kullanım, çapraz 

kontaminasyon veya çapraz enfeksiyon riskini artırabilir. Aynı filtre ve nazal 

kiti bir hastada aynı seansta birden fazla girişim için tekrar kullanılabilir.

3.1 Nazal (nNO) ölçümü için hazırlık
NIOX VERO® ile nazal ölçüm yapmadan önce uygun hazırlıkları doğrulayın.

Her kullanımdan önce temel bir önleyici inceleme yapılması önerilir, bkz.

NIOX VERO Kullanıcı Kılavuzu.

Note: Ölçümler NIOX Panel yazılımı olmadan yapılabilir, ancak eğer 

yapılırsa, grafik yoktur. Ekranda sadece değer gösterilir.

3.1.1 Nazal Kit’i NIOX VERO cihazına takın
1. Cihazı düz bir yüzeye yerleştiriniz.

2. Soketi cihaza iterek solunum 

kolunu cihazdan ayırın ve tüpü 

yavaşça dışarı çekin.
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3. Nazal kitini alın, kapağı tüpün ucundan çıkarın ve üçgen artık 

görünmeyene kadar solunum kolu portuna yavaşça itin.

Note: NIOX VERO'ya daha kolay bağlantı için tüpün ucunda yağlayıcı 

vardır.

Note: Üçgen doğru monte edildiğinde görünmemelidir.

(A), Burun Zeytini, (B) Burun Filtresi, (C) Burun Tüpü, (D) kapak

3.2 Nazal ölçüm yapın
Nazal ölçümler Dirence karşı ekspirasyon (ER-nNO) yöntemi (bkz. Bölüm

3.3) veya Tidal Solunum (TB-nNO) yöntemi (bkz. Bölüm 3.4).

Note: Nazal ölçüm sırasında hastanın burnuyla solunum yapmadığından 

emin olun.

Note: Burun deliklerinde kan kanıtı varsa, hasta nazal NO ölçümleri 

yapmamalıdır.

Note: Nazal NO ölçümleri yapmadan önce, hasta rahatça oturmalı ve nazal 

geçişi iyice temizlemelidir.

Note: Nazal ölçümlerin iki aşaması vardır. Cihazın 30 saniye boyunca 

aspire ettiği bir ölçüm periyodu ve cihazın numuneyi 30 saniye 

boyunca analiz ettiği bir analiz periyodu.
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Note: NIOX Panel kullanmadan nazal ölçüm yapılması (bkz. Bölüm  4.3, 

NIOX® Panel ile Nazal ölçümlerini yapın) grafiksel bir sonuç 

üretmez, sadece NIOX VERO ekranında nazal nitrik oksit 

ölçümünün sayısal sonucunu verir.

DİKKAT! Doğru boyutta burun zeytini kullandığınızdan emin olun, doğru 

ölçüm sonucunu sağlamak için burun zeytini ve burun deliği arasında hava 

geçirmezlik olmalıdır.

(A) Burun Zeytini Yetişkin, (B) Burun Zeytini Pediatrik

DİKKAT! Burun deliği içine burun zeytinini sokmayın. Burun zeytininin büyük

bölümü burun deliği dışında kalmalıdır. 

DİKKAT! Nazal Burun zeytinindeki örnekleme deliğinin burun geçişiyle 

hizalandığından ve tıkalı olmadığından emin olun. Tıkalı bir numune alma

deliği ölçüm sonucunu etkiler.

Note: Bir hata oluşursa, bkz: “Uyarı kodları ve eylemleri” sayfa 10. 

3.3 Dirence karşı Ekspirasyon (ER-nNO)
ER-nNO Nazal ölçümleri ağızdan bir Restriktöre (nefes alma kolu) doğru 

ekshalasyon yapılırken yapılmalıdır, bu, perdenin kapalı olduğundan emin

olan bir basınç oluşturur. Hasta filtresine sahip NIOX VERO Solunum Kolu

ve bu solunum yönteminde kısıtlayıcı olarak NIOX VERO Restriktör kullanı-

lır. Bu şekilde kullanıldığında solunum kolu NIOX VERO’ya BAĞLANMA-

MIŞTIR.

1. Yeni bir hasta filtresi açın ve hasta filtresine yeni bir burun Restriktörü 

yerleştirin, böylece beyaz filtre pedinin üstüne oturacaktır.

Note: Hasta Filtresini NIOX VERO Burun Restriktörü olmadan 

kullanmayın.

Note: Hasta Filtresini ve Nazal Kit'i açıldıktan hemen sonra kullanın.
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2. Hasta Filtresini yerine oturana kadar Solunum Koluna takın.

3. Solunum kolunu hastaya verin, Burun zeytinini burun deliğine koyun ve 

hastaya toplam akciğer kapasitesini solumasını ve dudaklarını sıkıca 

kapatıldıktan sonra hasta filtresine nefes vermeye başlamasını söyleyin. 

Hasta 30 saniye boyunca sürekli ve sürekli nefes vermek zorunda.

4. Nazal simgesini seçerek Nazal ölçümünü başlatın (A)

5. Hasta kimliğini girin (isteğe bağlı) ve ardından ölçümü başlat düğmesine 

basarak nazal ölçümü başlatın (B)

Note: Ölçüm hasta hazır olmadan önce başlatılırsa, ölçümü iptal etme 

seçeneği vardır, sensör veya cihazda ölçüm olarak kaydedilmez.

6. Cihaz 30 saniye aspire eder ve ardından numuneyi analiz etmeye başlar. 

Aspirasyon tamamlandıktan sonra burun zeytinini burun deliğinden 

çıkarın ve sonucu bekleyin.
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3.4 Tidal Solunum (TB-nNO)
TB-nNO ölçümleri açık ağızdan normal nefes alırken yapılmalıdır.

1. Burun zeytinini burun deliğine koyun ve hastaya ağızdan yavaşça nefes 

almasını ve nefes vermesini söyleyin..

2. Burun simgesini seçerek Nazal ölçümünü başlatın (A) 

3. Hasta kimliğini girin (isteğe bağlı) ve ardından ölçümü başlat düğmesine 

basarak nazal ölçümü başlatın (B)

Note: Ölçüm hasta hazır olmadan önce başlatılırsa, ölçümü iptal etme 

seçeneği vardır, sensör veya cihazda ölçüm olarak kaydedilmez.

4. Cihaz 30 saniye aspire eder ve ardından numuneyi analiz etmeye 

başlar. Aspirasyon tamamlandıktan sonra burun zeytinini burun 

deliğinden çıkarın ve sonucu bekleyin.

3.5 Uyarı kodları ve eylemleri

Ek uyarı kodları için NIOX VERO Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

Kullanıcı 

uyarıları 

Ekranı Aksiyon

A28 Dahili donanım hatası kurtarılabilir 

Sensör, pil ve kapağın doğru konumda 
olduğunu kontrol edin, ayrıca tüpün 
katlanmadığından emin olun. İşiniz 
bittiğinde cihazı yeniden başlatın.

A29 Analiz hatası

Ortam ölçüm hatası

Tamam düğmesine tıklayın ve yeni bir 
ölçüm alın.
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4 Nazal ölçümler NIOX® Paneli
NIOX Panel kullanımı, nNO ölçümünü grafiksel olarak görme, dosyayı üretme

ve sonuçları yazdırma olanağı sağlar.

4.1 NIOX® Panelinin Kurulumu
NIOX® Panel yazılımı bir USB depolama aygıtında sağlanır.

1. USB depolama aygıtını bilgisayarın USB bağlantı noktasına takın.

2. Setup.exe adlı dosyayı seçin.

3. NET Framework 4.5, VC ++ 2013 veya SQL Server Compact yüklü 

değilse, her program için birer birer yükleme sihirbazı açılır.

4. Programların lisans sözleşmesini kabul etmek için seçin.

5. Talimatları izleyin ve programların yüklenmesini bekleyin

6. NIOX® Panel Nazal için Kurulum sihirbazı açılır.

7. Talimatları izleyin ve programı yükleyin.

Note: Yüklemenin son adımı “Yedek dosyaları kaldırma” birkaç dakika 

sürer.

8. Kurulum tamamlandığında Kapat'a tıklayın. 

Uygulama şimdi başlat menüsünde mevcuttur.

4.2 Kurulum
1. Bilgisayarı ve monitörü açın.

2. Cihazı açın.

3. Monitörün sol alt köşesinde normal olarak bulunan Başlat veya Windows 
düğmesini seçin.

4. Program listesinden NIOX® Panel'i seçin.

5. USB kablosunu NIOX VERO® üzerindeki USB bağlantı noktasına takın ve 
PC'deki USB bağlantı noktasına bağlayın veya Bluetooth ile bağlayın. Bu 
simge, bir bağlantının kurulduğunu ve NIOX VERO®'nun uzaktan 
kumanda ile çalıştığını göstermek için ekranda gösterilir.

NIOX® Panel Sistemi gereksinimleri

• Windows® 7, Windows® 8 (RT sürümleri hariç) veya 
Windows® 10

• .NET Framework 4.5

• 1 GHz ya da daha hızlı işlemci

• 256 MB RAM (512 MB RAM önerilir)

• 250 MB of video grafik RAM

• 250 MB kullanılabilir sabit disk alanı

• 1024x768 ekran çözünürlüğü

• Genel Microsoft Bluetooth sürücüsü *

* Bluetooth bağlantı gerektirir.
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6. NIOX® Panel uygulaması açılır ve Nazal NO ölçümleri yapmak 
mümkündür.

4.3 NIOX® Panel ile Nazal ölçümlerini yapın
UYARI! Her hasta için daima yeni bir nazal kiti ve hasta filtresi (ER-nNO 

yöntemi kullanılırken) kullanın. Hastalar arasında tekrar kullanım çapraz

kontaminasyon ve enfeksiyon riskini doğurur. bir hastada aynı seansta 

birden fazla girişim için aynı filtre ve nazal kit tekrar kullanılabilir. 

Note: Düğmeler, semboller ve görünümler NIOX® Panel ve 

NIOX VERO®'da benzerdir.

1. Hasta kimliğini girmek için hasta kimliği düğmesini seçin. (A)

2. Burun Seç düğmesi. (B)

3. Hangi metodu kullanacağınızı seçin, ER-nNO (bkz. Bölüm 4.3.1) veya 

TB-nNO (bkz. Bölüm 4.3.2) ve hangi burun deliği, sol veya sağ, hasta 

yaşı isteğe bağlıdır.

4. Ölçüm eğrisini, .xlsx, pdf veya her ikisini kaydetmek için hangi dosya 

biçimini seçin. Pdf dosyası seçilirse, bir excel dosyası bilgisayar 

masaüstündeki NIOX Nazal Ölçümleri klasörüne kaydedilir

4.3.1 Dirence karşı Ekspirasyon (ER-nNO)
ER-nNO Nazal ölçümleri ağızdan bir Restriktöre (nefes alma kolu) doğru 

ekshalasyon yapılırken yapılmalıdır, bu, kadumun kapalı olduğundan emin

olan bir basınç oluşturur. Hasta filtresine sahip NIOX VERO Solunum Kolu

ve bu solunum yönteminde kısıtlayıyıcı olarak NIOX VERO Restriktörü kulla-

nılır. Bu şekilde kullanıldığında solunum kolu NIOX VERO'ya BAĞLANMA-

MIŞTIR.
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1. Yeni bir Hasta Filtresi açın ve hasta filtresine yeni bir Burun Restriktörü 

yerleştirin, böylece beyaz filtre pedinin üstüne oturacaktır.

2. Hasta Filtresini yerine oturana kadar Solunum Koluna takın.

3. Solunum kolunu hastaya verin, Burun zeytinini burun deliğine koyun ve 

hastaya toplam akciğer kapasitesini solumasını ve dudakları sıkıca 

kapatıldıktan sonra hasta filtresine nefes vermeye başlamasını söyleyin. 

Hasta 30 saniye boyunca sürekli ve sürekli nefes vermek zorunda 

kalacaktır.

4. NIOX Panel ile bir ER-nNO Nazal ölçümü başlatmak için ölçümü başlat 

düğmesini (A) seçin.

Note: Ölçüm hasta hazır olmadan önce başlatılırsa, ölçümü iptal etme 

seçeneği vardır, sensör veya cihazda ölçüm olarak kaydedilmez.

Note: Y ekseni, ölçüm ve analiz dönemlerinde nitrik oksit değeri göstermez. 

Bunun nedeni, numunenin tamamının sensörden geçmesi 

gerektiğidir (gecikmeli analiz).

5. Cihaz 30 saniye aspire eder ve ardından numuneyi analiz etmeye başlar. 

Aspirasyon tamamlandıktan sonra burun zeytinini burun deliğinden 

çıkarın ve sonucu bekleyin.

Note: İptal düğmesini (A) seçerek ölçüm iptal edilir. Buna, ölçümü iptal 

etmek için ölçüm veya analiz aşamalarında basılabilir.

6. Tamam düğmesini (B) seçerken, dosyayı kaydetme seçeneği gösterilir.

Note: Ölçüm sonucu her zaman cihaz hafızasına kaydedilir.
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Note: Hayır” seçeneği seçilirse dosya kaydedilmez.

7. Bir kaydetme iletişim kutusu ve dosyayı görüntüleme seçeneği 

gösterilecektir

Note: Excel dosyasında hesaplama alanının genişliğini ayarlama veya 

ölçüm sonucunu hesaplamak için kullanılan saniye aralığını 

değiştirme seçenekleri bulunur.

Note: Pdf dosyası grafiği gösterir.

(A) Tam nNO eğrisi verileri 
• Mavi çizgi grafiği

• 30 saniyelik aspirasyon ölçümü

• 30 saniyelik temel ölçüm

(B) nNO hesaplama aralığı
• Grafiğin turuncu bölümü

• nNO, klinik olarak onaylanmış yöntem kullanılarak NIOX VERO 

tarafından hesaplandığı şekliyle

(C) Ayarlanabilir Hesaplama Alanı 
• Grafiğin giri bölümü

(D) nNO Değer ve Ölçüm bilgileri
• ppb cinsinden nNO

• Ölçüm Yöntemi (TB veya ER)

• Burun deliği (L veya R)
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(E) Kullanıcı tanımlı nNO Değeri
• Ayarlanabilir hesaplama alanını değiştirebilir

• Çıktı "kırmızı" metinde gösterilir

(F) Hasta bilgisi
• Hasta Kimliği

• Yaş

• Aspirasyon süresi (daima 30sn)

• Ölçüm Tarihi

4.3.2 Tidal Solunum (TB-nNO)
TB-nNO ölçümleri açık ağızdan normal nefes alırken yapılmalıdır.

1. Ölçüm başlat düğmesini seçmeden önce, hastaya ağızdan yavaşça 

nefes almasını ve nefes vermesini bildirdiğinizden emin olun.

2. NIOX Panel ile TB-nNO Nazal ölçümünü başlatmak için ölçümü 

başlat düğmesini seçin .

Note: Ölçüm hasta hazır olmadan önce başlatılırsa, ölçümü iptal 

etme seçeneği vardır, sensör veya cihazda ölçüm olarak 

kaydedilmez.

Note: Y ekseni, ölçüm ve analiz dönemlerinde nitrik oksit değeri göstermez. 

Bunun nedeni, numunenin tamamının sensörden geçmesi 

gerektiğidir (gecikmeli analiz).

3. Cihaz 30 saniye aspire eder ve ardından numuneyi analiz etmeye başlar. 

Aspirasyon tamamlandıktan sonra burun zeytinini burun deliğinden 

çıkarın ve sonucu bekleyin.

Note: İptal düğmesini (A) seçerek ölçüm iptal edilir. Buna, ölçümü iptal 

etmek için ölçüm veya analiz aşamalarında basılabilir.
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4. Tamam düğmesini (B) seçerken, dosyayı kaydetme seçeneği gösterilir..

5. Bir kaydetme iletişim kutusu ve dosyayı görüntüleme seçeneği gösterilir.

Note: Ölçüm sonucu her zaman cihaz hafızasına kaydedilir.

Note: Pdf dosyası grafiği gösterir.
(A) Tam nNO eğrisi verileri 
• Mavi çizgi grafiği

• 30 saniyelik aspirasyon ölçümü

• 30 saniyelik temel ölçüm

(B) nNO hesaplama aralığı
• Grafiğin turuncu bölümü

• nNO, klinik olarak onaylanmış yöntem kullanılarak NIOX VERO 

tarafından hesaplandığı şekliyle

(C) Ayarlanabilir Hesaplama Alanı 
• Grafiğin giri bölümü

(D) nNO Değer ve Ölçüm bilgileri
• ppb cinsinden nNO

• Ölçüm Yöntemi (TB veya ER)

• Burun deliği (L veya R)
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(E) Kullanıcı tanımlı nNO Değeri
• Ayarlanabilir hesaplama alanını değiştirebilir

• Çıktı "kırmızı" metinde gösterilir

(F) Hasta bilgisi
• Hasta Kimliği

• Yaş

• Aspirasyon süresi (daima 30sn)

• Ölçüm Tarihi

5 Temizleme prosedürü

UYARI! Cihazı temizlemeyin veya alkol içeren ürünlerle 

KULLANMAYIN. Buna alkol içeren spreyler veya mendiller 

dahildir!

UYARI! NIOX VERO®'yu çevreleyen alanı alkol içeren ürünlerle 

TEMİZLEMEYİN. Buna alkol içeren spreyler veya mendiller 

dahildir.

Cihazın temizlenmesi için bkz. NIOX VERO Kullanıcı Kılavuzu.

Note: NIOX Nazal Kiti yalnızca tek hastada kullanım için atılabilir ürünlerdir.

• Nazal Kit'in herhangi bir kısmı tıkalı görünüyorsa, Nazal Kit'i değiştirin

• NIOX Nazal Kiti tek hastada kullanım içindir ve herhangi bir temizliğe 

gerek yoktur.
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6 NIOX VERO® NazalTeknik Özellikleri

6.0.1 Elektromanyetik emisyonlar
DİKKAT! Bu ekipman CISPR 11 Sınıfı için tasarlanmış ve test edilmiştir

A. Ev ortamında radyo parazitine neden olabilir, bu durumda paraziti azalt-

mak için önlemler almanız gerekebilir.

Kılavuzluk ve üreticinin beyanı - elektromanyetik emisyonlar için bkz.

Www.niox.com

6.1 Performans verileri 
Ölçüm aralığı: 5 ila 2000 ppb En 

düşük algılama limiti: 5 ppb

Örnekleme akış hızları: 5 ml/s

6.2 Doğrusallık
Kare korelasyon katsayısı r2 ≥ 0.998

6.3 Hassasiyet
<30 ppb değerleri için ölçülen değerin <3ppb, ≥ 30 ppb değerleri için ölçülen

değerin <% 10'u. Nitrik Oksit referans standardının sertifikalı gaz 

konsantrasyonu kullanılarak aynı cihazla tekrar ölçümler için bir standart 

sapma olarak ifade edilir.

6.4 Doğruluk
Ölçülen değerler için ± 10 ppb <50ppb veya değerler için ölçülen değerin%

20'si ≥ 50 ppb. Nitrik Oksit'in onaylı gaz konsantrasyonundan mutlak 

ortalamalara dayanarak% 95 üst güven limiti olarak ifade edilir..

FeNO teknik özellikleri için NIOX VERO Kullanıcı Kılavuzuna bakın.

6.5 Temel performans
NIOX VERO Nazal Ölçüm Modu için temel performans şunlardan oluşur:

1. Burun boşluğundan aspire edilen NO hava konsantrasyonunun ölçümü

2. ATS / ERS'ye göre primer siliyer diskinezi gibi hastalıkların taranması 

için nazal NO ölçümü

NIOX VERO, güvenlik ve temel performans parametreleri için dahili izleme 

işlevselliği içerir. Temel performansı veya temel güvenliği sağlamak için 

tekrarlanan testler gerekli değildir.



Bu belgedeki bilgiler değişebilir.

Değişiklikler meydana geldikçe Circassia AB tarafından sağlanacaktır. 

Şirketin fikri mülkiyetine dayanarak, Circassia hava yollarında inflamatuar hastalığı olan hastaların yönetimini ve bakımını iyileştirmek için hava yolu 

inflamasyonunun bir işareti olarak nitrik oksidin (NO) izlenmesi için ürünler geliştirir ve ticarileştirir.

Patentler: 

Circassia’nın NIOX ürünleri ABD, Avrupa ve diğer birçok ülkede patentlerle korunmaktadır.

Circassia AB, Hansellisgatan 13, SE-754 50 Uppsala, İsveç

Telefon: +46 18 32 88 37, Faks: +46 18 32 88 38, E-posta: nioxtechsupport@circassia.com

www.niox.com

Telif Hakkı 2020 Circassia AB, Uppsala, İsveç.
Circassia, Circassia Limited'in tescilli ticari markasıdır

NIOX, NIOX MINO ve NIOX VERO, Circassia AB'nin tescilli ticari markalarıdır.
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