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Pamiętaj

Należy przestrzegać podanych warunków eksploatacji:

• Temperatura otoczenia: +10–35°C 

• Wilgotność: 20–80% RH (bez kondensacji)

• Telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe i urządzenia 

wydzielające gaz mogłyby zakłócać działanie urządzenia, w związku 

z czym nie należy ich do niego zbliżać. Zakłócenia mogłyby 

uniemożliwić wykonywanie pomiarów.

• Wydychane powietrze zawiera parę wodną, która może skraplać się 

wewnątrz urządzenia. W przypadku intensywnej eksploatacji w krótkim 

czasie występuje ryzyko skraplania się pary wodnej wewnątrz 

urządzenia NIOX VERO®. 

Zazwyczaj w ciągu jednej sesji można wykonać maksymalnie 10 

wydechów na godzinę za pomocą urządzenia NIOX VERO®. Można 

także wykonać 20 wydechów w ciągu jednej godziny, jeśli przed kolejną 

sesją wydechów urządzenie nie będzie używane przez co najmniej 30 

minut. Wydechy obejmują nieudane i udane pomiary.

• Urządzenie i czujnik należy chronić przed zalaniem wodą lub innymi 

cieczami.

• Urządzenie NIOX VERO® zawsze należy transportować i przechowywać 

w zamkniętym kartonie lub torbie (zalecana jest torba NIOX VERO®).

• Po umieszczeniu nowego czujnika zaleca się włączyć urządzenie 

i odczekać trzy godziny przed wykonaniem pomiaru.

• Okres eksploatacji urządzenia NIOX VERO®: Maksymalnie 5 lat 

użytkowania lub 15 000 pomiarów lub zgodnie z terminem ważności 

podanym na urządzeniu, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.

5 lat użytkowania należy liczyć od pierwszego pomiaru NO wykonanego 

za pomocą urządzenia.

• Okres eksploatacji czujnika NIOX VERO®: Maksymalnie 12 miesięcy po 

rozpakowaniu i umieszczeniu w urządzeniu NIOX VERO® lub zgodnie 

z terminem ważności podanym na czujniku, w zależności od tego, 

co nastąpi pierwsze.

OSTRZEŻENIE!

Używanie substancji zawierających alkohol w pobliżu urządzenia

NIOX VERO® może powodować błędne wyniki pomiarów.

NIE czyścić urządzenia ani przepływomierza za pomocą alkoholu, ae-

rozoli zawierających alkohol ani gazików nasączonych alkoholem!

Nie używać substancji zawierających alkohol na urządzeniu

NIOX VERO® ani w jego pobliżu. Dotyczy to wszystkich środków czy-

stości używanych do czyszczenia obiektu lub innego sprzętu

w pobliżu, a także gazików nasączonych alkoholem czy aerozoli uży-

wanych przez pacjentów.

Filtry pacjenta i zestawy donosowe są przeznaczone

do jednorazowego użytku. Dla każdego pacjenta należy zawsze uży-

wać nowego filtra pacjenta i zestawu donosowego. Ponowne wykorzy-

stanie 

tego samego filtra i zestawu donosowego dla kolejnego pacjenta może

zwiększyć ryzyko zanieczyszczenia lub zakażenia krzyżowego. Poje-

dynczy filtr pacjenta i zestaw donosowy można wykorzystać ponownie

dla tego samego pacjenta przy kolejnych próbach w ramach jednej se-

sji.

PRZESTROGA!: Nie zaleca się używania urządzenia NIOX VERO® 
w pobliżu miejsc stosowania substancji lotnych, takich jak płyny organiczne 
lub środki dezynfekcyjne. Należy zwracać szczególną uwagę na aerozole 
i kąpiele dezynfekcyjne (otwarte naczynia lub kąpiele ultradźwiękowe).

W instrukcji obsługi NIOX VERO można znaleźć wszystkie przestrogi,

ostrzeżenia oraz informacje dotyczące konserwacji zapobiegawczej

i usuwania usterek.
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1 Nosowy tryb pomiarów urządzenia 
NIOX VERO®

1.1 Przed użyciem urządzenia NIOX VERO®

Urządzenie NIOX VERO® może być używane tylko zgodnie z zaleceniami po-

danymi w niniejszej instrukcji przez przeszkolonych pracowników służby

zdrowia. Status „przeszkolony” można uzyskać dopiero po uważnym przeczy-

taniu niniejszej instrukcji. Użytkownik powinien przeczytać całą instrukcję ob-

sługi i upewnić się, że w pełni rozumie informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Niniejszy dokument stanowi aktualizację instrukcji obsługi urządzenia

NIOX VERO. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek nosowych pomiarów

za pomocą urządzenia NIOX VERO należy uważnie przeczytać instrukcję ob-

sługi urządzenia NIOX VERO oraz instrukcję obsługi nosowego trybu pomia-

rów urządzenia NIOX VERO®.

1.2 O tej instrukcji
Instrukcja obsługi nosowego trybu pomiarów urządzenia NIOX VERO® — ję-

zyk polski, 005816 Wersja: 1 październik 2020 r. 

Instrukcje wyświetlania numeru wersji oprogramowania zainstalowanego 

w urządzeniu, patrz instrukcja obsługi urządzenia NIOX VERO. 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. Aktualiza-

cje będą publikowane na bieżąco przez firmę Circassia.

Instrukcja obsługi przedstawia informacje dotyczące nosowego trybu pomia-

rów urządzenia NIOX VERO®. 

Zawarto w niej ponumerowane wskazówki krok po kroku, uzupełnione

o zrzuty ekranu i ilustracje. Opcje w ramach danego kroku podano w formie

punktów.

1.3 Zgodność z przepisami
Urządzenie NIOX VERO® oraz aplikacja NIOX® Panel są opatrzone znakiem

CE, 

potwierdzającym zgodność z dyrektywą 98/79/WE w sprawie wyrobów me-

dycznych używanych do diagnozy in vitro. 

Filtr pacjenta NIOX VERO oraz zestawy donosowe NIOX VERO są opatrzone

znakiem CE, potwierdzającym zgodność z rozporządzeniem w sprawie wyro-

bów medycznych.

Urządzenie NIOX VERO® jest zgodne z dyrektywą RoHs.

1.4 Producent odpowiedzialny i kontakty 
Adres do korespondencji:

Circassia AB, P.O. Box 3006

SE-750 03 Uppsala, Szwecja

Adres dla gości:

Hansellisgatan13

SE-754 50 Uppsala

www.circassia.com 

www.niox.com

Symbol Opis

OSTRZEŻENI

E

Wskazuje na sytuację potencjalnie niebezpieczną, 
której wystąpienie może spowodować uszkodzenie 
ciała lub obrażenia.

PRZESTROGA Wskazuje na sytuację potencjalnie niebezpieczną, 
której wystąpienie może uszkodzić produkt lub system, 
spowodować utratę danych lub szkody materialne.

Uwaga Zwraca uwagę użytkownika na ważną informację 
dotyczącą właściwego używania produktu, oczekiwań 
użytkownika, wystąpienia błędu i związanych z nimi 
czynności.
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1.5 Ostrzeżenia
• Nie używać substancji zawierających alkohol na urządzeniu 

NIOX VERO® ani w jego pobliżu. Dotyczy to wszystkich środków 

czystości używanych do czyszczenia obiektu lub innego sprzętu 

w pobliżu, a także gazików nasączonych alkoholem czy aerozoli 

używanych przez pacjentów.

• Urządzenie NIOX VERO® powinno być używane tylko 

przez pracowników służby zdrowia. 

• Urządzenie NIOX VERO® należy obsługiwać w sposób podany 

w niniejszej instrukcji obsługi. Firma Circassia nie ponosi 

odpowiedzialności za uszkodzenie urządzenia lub błędne wyniki 

w przypadku postępowania niezgodnego z niniejszą instrukcją obsługi.

• Wybierając akcesoria do produktu NIOX VERO®, należy pamiętać, 

że akcesoria niezalecane przez firmę Circassia mogą spowodować 

spadek sprawności, uszkodzenie produktu NIOX VERO®, pożar, 

porażenie prądem elektrycznym, obrażenia ciała lub uszkodzenie 

mienia. Gwarancja produktu nie obejmuje wad ani szkód będących 

wynikiem użycia niezatwierdzonych akcesoriów. Firma Circassia nie 

ponosi odpowiedzialności za problemy ze zdrowiem i bezpieczeństwem 

ani za inne problemy spowodowane użyciem niezatwierdzonych przez 

nią akcesoriów.

• Urządzenia NIOX VERO® nie należy używać w pobliżu innych urządzeń 

elektronicznych ani na nich. 

• Należy używać tylko dostarczonego zasilacza. Odłączając urządzenie 

NIOX VERO®, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda zasilania.

• Używać tylko przepływomierza dostarczonego przez firmę Circassia.

• Zabrania się modyfikowania urządzenia NIOX VERO®, przepływomierza 

lub czujnika.

• Urządzenie należy chronić przed upadkiem i silnymi uderzeniami.

• Nie używać uszkodzonego urządzenia NIOX VERO® ani uszkodzonych 

podzespołów.

• Nie zbliżać urządzenia ani czujnika do wody. Urządzenie i czujnik należy 

chronić przed zalaniem lub spryskaniem cieczą.

• Nie ogrzewać ani nie wrzucać urządzenia ani czujnika do ognia. 

• Urządzenie NIOX VERO® i skruber NO w przepływomierzu zawierają 

nadmanganian potasu. Zużyte lub przeterminowane urządzenia 

i przepływomierze należy utylizować jako odpady niebezpieczne 

zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.

• Nie wolno używać przepływomierza po upływie terminu ważności.

• Filtry pacjenta należy wykorzystać bezpośrednio po otwarciu.

• Czujnik NIOX VERO® zawiera substancje chemiczne, które mogłyby być 

szkodliwe w razie połknięcia.

• Podczas otwierania pojemnika z czujnikiem należy zachować 

ostrożność. Wewnątrz otworu mogą znajdować się ostre krawędzie.

• Nie dotykać ani nie czyścić białej membrany czujnika.

• Po umieszczeniu nowego czujnika zaleca się włączyć urządzenie 

i odczekać trzy godziny przed wykonaniem pomiaru.

• Upewnić się, że wybrano odpowiedni tryb pomiaru. W przeciwnym razie 

mogłyby zostać uzyskane nieprawidłowe wyniki pomiaru.

• Filtry pacjenta są przeznaczone do jednorazowego użytku. Dla każdego 

pacjenta należy zawsze używać nowego filtra pacjenta. Wykorzystanie 

tego samego filtra dla kolejnego pacjenta może zwiększyć ryzyko 

zanieczyszczenia lub zakażenia krzyżowego. Pojedynczy filtr pacjenta 

można wykorzystać ponownie dla tego samego pacjenta przy kolejnych 

próbach w ramach jednej sesji. 

• Nie zaleca się używania urządzenia NIOX VERO® w pobliżu miejsc 

stosowania substancji lotnych, takich jak płyny organiczne lub środki 

dezynfekcyjne. Należy zwracać szczególną uwagę na aerozole i kąpiele 

dezynfekcyjne (otwarte naczynia lub kąpiele ultradźwiękowe). Nie 

należy używać urządzenia w obecności łatwopalnych środków 

znieczulających, oparów ani cieczy.

• Zestaw donosowy należy wykorzystać bezpośrednio po otwarciu.
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• Zestawy donosowe są przeznaczone do jednorazowego użytku. Dla 

każdego pacjenta należy zawsze używać nowego zestawu donosowego. 

Wykorzystanie tego samego zestawu donosowego dla kolejnego 

pacjenta może zwiększyć ryzyko zanieczyszczenia lub zakażenia 

krzyżowego. Pojedynczy zestaw donosowy można wykorzystać ponownie 

dla tego samego pacjenta przy kolejnych próbach w ramach jednej sesji.

1.6 Przeznaczenie
Urządzenie NIOX VERO® mierzy stężenie tlenku azotu w wydychanym po-

wietrzu (Fractional exhaled Nitric Oxide, FeNO) oraz zawartość tlenku azotu

w powietrzu zasysanym z jamy nosowej (Nasal Nitric Oxide, nNO).

FeNO

W niektórych procesach zapalnych dróg oddechowych, takich jak astma, wy-

stępuje podwyższone frakcjonowane stężenie tlenku azotu w wydychanym

powietrzu (FeNO), które w odpowiedzi na lek przeciwzapalny maleje. Pomia-

ry FeNO za pomocą urządzenia NIOX VERO są ilościowe, nieinwazyjne, pro-

ste i bezpieczne, i należy je traktować jako część standardowej oceny

i monitorowania pacjentów z tymi schorzeniami. Pomiary FeNO za pomocą

urządzenia NIOX VERO można wykonywać u pacjentów w wieku 4 lat

i starszych. 

Ponieważ wykonanie pomiaru wymaga współpracy pacjenta, niektóre dzieci

w wieku poniżej 7 lat mogą wymagać dodatkowej pomocy i zachęty. Urządze-

nia NIOX VERO należy używać zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji

obsługi urządzenia NIOX VERO.

• PRZESTROGA! Pomiary FeNO za pomocą urządzenia NIOX VERO 

można wykonywać z użyciem dwóch czasów wydechu: 10 sekund 

i 6 sekund. Preferowanym trybem jest test 10-sekundowy. W przypadku 

dzieci, które nie są w stanie wykonać testu 10-sekundowego, można użyć 

testu 6-sekundowego. Test 6-sekundowy może być ostrożnie stosowany 

u pacjentów mających ponad 10 lat. Nie należy go stosować 

w przypadku dorosłych pacjentów. Nieprawidłowe użycie trybu wydechu 

6-sekundowego może skutkować fałszywie niskimi wartościami FeNO, 

prowadząc do błędnych decyzji klinicznych.

nNO

Badania wykazały, że u pacjentów z pierwotną dyskinezą rzęsek (primary ci-

liary dyskinesia, PCD) występuje obniżone stężenie tlenku azotu w powietrzu

zawartym w nosie. Według wytycznych ERS pomiar nNO może pomóc

w wykryciu PCD1.

Pomiary nNO za pomocą nosowego trybu pomiarów urządzenia NIOX VERO

są nieinwazyjne, proste, bezpieczne i powtarzalne u pacjentów w wieku 5 lat

i starszych, o ile wykonuje się je zgodnie z instrukcją obsługi nosowego trybu

pomiarów urządzenia NIOX VERO. Zgodnie z opublikowanymi wytycznymi

diagnozowania i leczenia PCD podejrzenie PCD w następstwie pomiaru nNO

należy odpowiednio potwierdzić.

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

the diagnosis of primary ciliary dyskinesia. Eur Respir J 2017; 49: 1601090
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2 Opis produktu

2.1 Części i akcesoria donosowe

(A) Zestaw donosowy NIOX VERO®, nr artykułu 12-1065 (dla dzieci) lub 
12-1045 (dla dorosłych) 
(B) Ogranicznik nosowy NIOX VERO®, nr artykułu 12-1033 (przeznaczony 
do użytku z filtrem pacjenta NIOX VERO®) 

2.2 Części i akcesoria urządzenia NIOX VERO®

(C) Przepływomierz NIOX VERO®, nr artykułu 12-1010 (dostarczany 
z urządzeniem NIOX VERO®)
(D) Filtr pacjenta NIOX VERO®, nr artykułu 12-1018 (dostarczany osobno)

2.3 Widok główny

(A) Pasek stanu, (B) Pokaz instruktażowy, (C) ID pacjenta, (D) Menu 
główne, (E) Przycisk Rozpocznij pomiar

2.3.1 Menu główne

(a) Tryb pomiaru 10 s/6 s, (b) Nosowy tryb pomiarów, (c) Demo, 

(d) Wprowadzanie ID pacjenta, (e) Ustawienia
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3 Pomiar nosowy NO
Pomiary nosowe można wykonywać za pomocą metody spokojnego oddy-

chania 

(TB-nNO) lub przy zamkniętym podniebieniu miękkim metodą wydychania

przy oporze (ER-nNO). Pomiary nosowe można wykonywać w lewym lub

w prawym nozdrzu.

OSTRZEŻENIE! Dla każdego pacjenta należy zawsze używać nowego 

zestawu donosowego i filtra pacjenta (przy korzystaniu z metody ER-nNO). 

Wykorzystanie tego samego filtra dla kolejnego pacjenta może zwiększyć 

ryzyko zanieczyszczenia lub zakażenia krzyżowego. Pojedynczy filtr pacjenta 

i zestaw donosowy można wykorzystać ponownie dla tego samego pacjenta 

przy kolejnych próbach w ramach jednej sesji.

3.1 Przygotowanie do pomiaru nosowego (nNO)
Przed wykonaniem pomiaru nosowego za pomocą urządzenia NIOX VERO®

należy sprawdzić poprawność przygotowań. Przed każdym użyciem zaleca-

na jest podstawowa kontrola profilaktyczna, patrz instrukcja obsługi urządze-

nia NIOX VERO.

Uwaga: Pomiar można wykonać bez aplikacji NIOX Panel. Jednakże nie 

będzie wówczas dostępny wykres. Na ekranie urządzenia wyświetli 

się tylko wartość.

3.1.1 Podłączanie zestawu donosowego do urządzenia 
NIOX VERO

1. Umieścić urządzenie na boku, na równej stabilnej powierzchni.

2. Odłączyć przepływomierz 

od urządzenia, wciskając gniazdo 

w urządzenie i ostrożnie wyjmując 

rurkę.
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3. Chwycić zestaw donosowy, zdjąć zatyczkę z końca rurki i powoli 

wsuwać w port przepływomierza, aż trójkąt przestanie być widoczny.

Uwaga: Na końcu rurki znajduje się środek poślizgowy ułatwiający 

podłączenie do urządzenia NIOX VERO.

Uwaga: Po prawidłowym montażu trójkąt nie powinien być widoczny.

(A) Końcówka donosowa, (B) Filtr nosowy, (C) Rurka nosowa, (D) Zatyczka

3.2 Wykonywanie pomiaru nosowego
Pomiar nosowy można wykonać metodą wydychania przy oporze (ER-nNO)

(patrz punkt 3.3) lub metodą spokojnego oddychania (TB-nNO) (patrz punkt

3.4).

Uwaga: Upewnić się, że podczas pomiaru pacjent nie oddycha przez nos.

Uwaga: Nie należy wykonywać pomiaru nosowego NO, jeśli w nozdrzach 

pacjenta znajduje się krew.

Uwaga: Przed wykonaniem pomiaru nosowego NO pacjent powinien zająć 

wygodną pozycję siedzącą. Powinien mieć też w pełni drożny 

przewód nosowy.

Uwaga: Pomiar nosowy składa się z dwóch etapów: okresu pomiaru, 

podczas którego urządzenia zasysa powietrze przez 30 sekund, 

oraz okresu analizy, w czasie którego urządzenie analizuje próbkę 

przez 30 sekund.
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Uwaga: Przy wykonywaniu pomiaru nosowego bez użycia aplikacji NIOX 

Panel (patrz punkt 4.3, Wykonywanie pomiarów nosowych z użyciem 

aplikacji NIOX® Panel) wynik w formie graficznej będzie 

niedostępny. Na ekranie urządzenia NIOX VERO wyświetli się tylko 

wartość liczbowa stężenia tlenku azotu w powietrzu zawartym 

w nosie.

PRZESTROGA! Pamiętać, aby używać końcówek o właściwej wielkości. 

W celu uzyskania prawidłowego wyniku przez przestrzeń między 

końcówką a nozdrzem nie może przepływać powietrze.

(A) Końcówka donosowa dla dorosłych, (B) Końcówka donosowa dla dzieci

PRZESTROGA! Nie wkładać końcówki donosowej do nozdrza. Większa

część końcówki donosowej powinna pozostawać poza nozdrzem.

PRZESTROGA! Upewnić się otwór do próbkowania końcówki donosowej jest

drożny i wyrównany z przewodem nosowym. Niedrożny otwór

do próbkowania wpłynie negatywnie na wynik pomiaru.

Uwaga: W razie wystąpienia błędu, patrz „Kody alarmowe i postępowanie” na 

stronie 12. 
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3.3 Wydychanie przy oporze (ER-nNO)
Pomiar nosowy ER-nNO należy wykonywać podczas wydychania powietrza

przez usta w kierunku ogranicznika (przepływomierza). Spowoduje

to powstanie ciśnienia gwarantującego zamknięcie podniebienia miękkiego.

Do wykonywania pomiarów tą metodą używa się przepływomierza NIOX

VERO z filtrem pacjenta oraz ogranicznika NIOX VERO pełniącego funkcję

ogranicznika. Podczas korzystania z tej metody przepływomierz NIE jest

podłączony do urządzenia NIOX VERO.

1. Otworzyć nowy filtr pacjenta i umieścić nowy ogranicznik nosowy 

w filtrze pacjenta, tak aby znalazł się powyżej białej wkładki filtra.

Uwaga: Nie używać filtra pacjenta bez ogranicznika nosowego NIOX VERO.

Uwaga: Filtr pacjenta i zestaw donosowy należy wykorzystać bezpośrednio 

po otwarciu.

2. Przymocować filtr pacjenta do przepływomierza, aż się zablokuje.

3. Wręczyć przepływomierz pacjentowi, przyłożyć końcówkę donosową 

do wybranego nozdrza i poprosić pacjenta, aby wykonał wdech 

do granic pojemności płuc, a następnie rozpoczął wydychanie powietrza 

do filtra pacjenta po przyłożeniu ust do filtra (tworząc szczelne 

połączenie). Pacjent będzie musiał stale i równomiernie wydychać 

powietrze przez 30 sekund.
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4. Przystąpić do pomiaru nosowego, naciskając ikonę nosa (A)

5. Wprowadzić ID pacjenta (opcjonalnie), a następnie rozpocząć pomiar 

nosowy, naciskając przycisk Rozpocznij pomiar (B)

Uwaga: Jeśli pomiar rozpocznie się, zanim pacjent będzie gotowy, można 

przerwać procedurę. Nie zostanie ona wówczas zarejestrowana 

przez czujnik ani urządzenie jako pomiar.

6. Urządzenie będzie zasysać powietrze przez 30 sekund, a następnie 

rozpocznie analizę próbki. Po ukończeniu zasysania wyjąć końcówkę 

donosową z nozdrza i poczekać na wynik.

3.4 Spokojne oddychanie (TB-nNO)
Pomiar TB-nNO należy wykonywać podczas normalnego oddychania

przez otwarte usta.

1. Przyłożyć końcówkę donosową do wybranego nozdrza i poprosić 

pacjenta, aby powoli wdychał i wydychał powietrze przez usta.

2. Przystąpić do pomiaru nosowego, naciskając ikonę nosa (A) 
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3. Wprowadzić ID pacjenta (opcjonalnie), a następnie rozpocząć pomiar 

nosowy, naciskając przycisk Rozpocznij pomiar (B)

Uwaga: Jeśli pomiar rozpocznie się, zanim pacjent będzie gotowy, można 

przerwać procedurę. Nie zostanie ona wówczas zarejestrowana 

przez czujnik ani urządzenie jako pomiar.

4. Urządzenie będzie zasysać powietrze przez 30 sekund, a następnie 

rozpocznie analizę próbki. Po ukończeniu zasysania wyjąć końcówkę 

donosową z nozdrza i poczekać na wynik.

3.5 Kody alarmowe i postępowanie

Dodatkowe kody alarmowe można znaleźć w instrukcji obsługi urządzenia

NIOX VERO.

Alarmy 

użytkownika

Ekran Postępowanie

A28 Naprawialny wewnętrzny błąd sprzętowy

Sprawdzić, czy czujnik, akumulator 
i pokrywa są umieszczone prawidłowo 
i czy rurka nie jest zgięta. 
Po zakończeniu uruchomić urządzenie 
ponownie.

A29 Błąd analizy

Błąd pomiaru otoczenia.

Kliknąć przycisk OK i przeprowadzić 
nowy pomiar.
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4 Pomiary nosowe z użyciem aplikacji 
NIOX® Panel

Aplikacja NIOX Panel umożliwia przedstawienie pomiaru nNO w formie gra-

ficznej, utworzenie pliku pomiarów i wydrukowanie wyników.

4.1 Instalacja aplikacji NIOX® Panel
Aplikacja NIOX® Panel jest dostarczana na urządzeniu pamięci USB.

1. Umieścić urządzenie pamięci USB w złączu USB komputera. 

2. Wybrać plik o nazwie setup.exe. 

3. Jeśli nie zainstalowano oprogramowania .NET Framework 4.5, VC++ 
2013 lub SQL Server Compact, zostaną kolejno wyświetlone kreatory 
instalacji poszczególnych programów.

4. Zaakceptować umowę licencyjną dotyczącą programów.

5. Postępować według instrukcji i zaczekać na ukończenie instalacji 
programów.

6. Wyświetli się kreator instalacji aplikacji NIOX® Panel Nasal.

7. Postępować według instrukcji, aby zainstalować aplikację.

Uwaga: Ostatni krok instalacji (tzn. usuwanie plików kopii zapasowych) 

potrwa kilka minut.

8. Po zakończeniu instalacji kliknąć przycisk Zamknij. 

Aplikacja będzie dostępna w menu Start.

4.2 Konfiguracja
1. Włączyć komputer i monitor.

2. Włączyć urządzenie.

3. Kliknąć przycisk Start lub Windows. Zwykle znajduje się w lewym dolnym 
rogu ekranu.

4. Wybrać aplikację NIOX® Panel z listy programów. 

5. Podłączyć kabel USB do złącza USB w urządzeniu NIOX VERO®, 
a następnie podłączyć go do złącza USB komputera, lub nawiązać 
połączenie Bluetooth. Ta ikona wyświetlana na ekranie informuje, 
że nawiązano połączenie oraz że urządzenie NIOX VERO® pracuje 
w trybie zdalnym.

Wymagania systemowe aplikacji NIOX® Panel

• System operacyjny Windows® 7, Windows® 8 (oprócz wersji 
RT) lub Windows® 10

• Oprogramowanie .NET Framework 4.5

• Procesor 1 GHz lub szybszy

• 256 MB RAM (zalecane 512 MB RAM)

• Karta graficzna z pamięcią 250 MB

• 250 MB dostępnej przestrzeni dyskowej

• Rozdzielczość ekranu 1024x768

• Oryginalny sterownik Bluetooth firmy Microsoft*

*Wymagany do komunikacji Bluetooth
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6. Otworzy się aplikacja NIOX® Panel i można przeprowadzić nosowy 
pomiar NO.

4.3 Wykonywanie pomiarów nosowych z użyciem apli-
kacji NIOX® Panel

OSTRZEŻENIE! Dla każdego pacjenta należy zawsze używać nowego ze-

stawu donosowego i filtra pacjenta (przy korzystaniu z metody ER-nNO).

Wykorzystanie tego samego filtra dla kolejnego pacjenta może zwiększyć

ryzyko zanieczyszczenia lub zakażenia krzyżowego. Pojedynczy filtr pacjen-

ta i zestaw donosowy można wykorzystać ponownie dla tego samego pa-

cjenta przy kolejnych próbach w ramach jednej sesji.

Uwaga: Przyciski, symbole i widoki w aplikacji NIOX® Panel i urządzeniu 

NIOX VERO® są podobne.

1. Aby wprowadzić numer identyfikacyjny pacjenta, należy nacisnąć 

przycisk ID pacjenta. (A)

2. Nacisnąć ikonę nosa. (B)

3. Wybrać metodę pomiaru, tzn. ER-nNO (patrz punkt 4.3.1) lub TB-nNO 

(patrz punkt 4.3.2), nozdrze lewe lub prawe oraz wiek pacjenta 

(opcjonalnie).

4. Wybrać format pliku zapisu krzywej pomiaru: .xlsx, PDF lub oba formaty. 

Po wybraniu pliku PDF w folderze NIOX Nasal Measurements 

na pulpicie komputera zapisywany jest plik programu Excel.
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4.3.1 Wydychanie przy oporze (ER-nNO)
Pomiar nosowy ER-nNO należy wykonywać podczas wydychania powietrza

przez usta w kierunku ogranicznika (przepływomierza). Spowoduje

to powstanie ciśnienia gwarantującego zamknięcie podniebienia miękkiego.

Do wykonywania pomiarów tą metodą używa się przepływomierza NIOX

VERO z filtrem pacjenta oraz ogranicznika NIOX VERO pełniącego funkcję

ogranicznika. Podczas korzystania z tej metody przepływomierz NIE jest pod-

łączony do urządzenia NIOX VERO.

1. Otworzyć nowy filtr pacjenta i umieścić nowy ogranicznik nosowy w filtrze 

pacjenta, tak aby znalazł się powyżej białej wkładki filtra.

2. Przymocować filtr pacjenta do przepływomierza, aż się zablokuje.

3. Wręczyć przepływomierz pacjentowi, przyłożyć końcówkę donosową 

do wybranego nozdrza i poprosić pacjenta, aby wykonał wdech do granic 

pojemności płuc, a następnie rozpoczął wydychanie powietrza do filtra 

pacjenta po przyłożeniu ust do filtra (tworząc szczelne połączenie). 

Pacjent będzie musiał stale i równomiernie wydychać powietrze przez 

30 sekund.

4. Nacisnąć przycisk Rozpocznij pomiar (A), aby rozpocząć pomiar nosowy 

ER-nNO z użyciem aplikacji NIOX Panel.

Uwaga: Jeśli pomiar rozpocznie się, zanim pacjent będzie gotowy, można 

przerwać procedurę. Nie zostanie ona wówczas zarejestrowana 

przez czujnik ani urządzenie jako pomiar.

Uwaga: Podczas okresów pomiaru i analizy oś Y nie pokazuje wartości tlenku 

azotu. Wynika to z konieczności przejścia całości próbki przez 

czujnik (opóźniona analiza).

5. Urządzenie będzie zasysać powietrze przez 30 sekund, a następnie 

rozpocznie analizę próbki. Po ukończeniu zasysania wyjąć końcówkę 

donosową z nozdrza i poczekać na wynik.

Uwaga: Naciśnięcie przycisku Przerwij (A) spowoduje anulowanie pomiaru. 

Przycisk można nacisnąć podczas okresów pomiaru lub analizy.
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6. Po naciśnięciu przycisku OK (B) wyświetli się opcja zapisania pliku.

Uwaga: Wynik pomiaru będzie zawsze zapisywany w pamięci urządzenia.

Uwaga: Po wybraniu opcji Nie plik nie zostanie zapisany.

7. Wyświetli się okno dialogowe zapisywania oraz opcja podglądu pliku.

Uwaga: W pliku Excel można dopasować szerokość obszaru obliczeń lub 

zmienić sekundowy zakres obliczeń wyniku pomiaru.

Uwaga: W pliku PDF można znaleźć wykres.
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(A) Pełne dane krzywej nNO
• Niebieska linia wykresu

• 30-sekundowy pomiar zasysania

• 30-sekundowy pomiar bazowy

(B) Zakres obliczeń nNO 
• Pomarańczowy odcinek na wykresie

• Urządzenie NIOX VERO oblicza wartość nNO za pomocą klinicznie 

sprawdzonej metody

(C) Regulowany obszar obliczeń
• Szary odcinek na wykresie

(B) Informacje na temat wartości i pomiaru nNO
• Wartość nNO wyrażona jednostką ppb

• Metoda pomiaru (TB lub ER)

• Nozdrze (lewe lub prawe)

(E) Określona przez użytkownika wartość nNO
• Możliwość zmiany regulowanego obszaru obliczeń

• Wartość wyjściowa jest wyświetlana w kolorze czerwonym

(F) Informacje o pacjencie
• ID pacjenta

• Wiek

• Czas zasysania (zawsze 30 sekund)

• Data pomiaru
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4.3.2 Spokojne oddychanie (TB-nNO)
Pomiar TB-nNO należy wykonywać podczas normalnego oddychania

przez otwarte usta.

1. Przed naciśnięciem przycisku Rozpocznij pomiar należy poprosić 

pacjenta, aby powoli wdychał i wydychał powietrze przez usta.

2. Nacisnąć przycisk Rozpocznij pomiar , aby rozpocząć pomiar 

nosowy TB-nNO z użyciem aplikacji NIOX Panel.

Uwaga: Jeśli pomiar rozpocznie się, zanim pacjent będzie gotowy, można 

przerwać procedurę. Nie zostanie ona wówczas zarejestrowana 

przez czujnik ani urządzenie jako pomiar.

Uwaga: Podczas okresów pomiaru i analizy oś Y nie pokazuje wartości 

tlenku azotu. Wynika to z konieczności przejścia całości próbki 

przez czujnik (opóźniona analiza).

3. Urządzenie będzie zasysać powietrze przez 30 sekund, a następnie 

rozpocznie analizę próbki. Po ukończeniu zasysania wyjąć końcówkę 

donosową z nozdrza i poczekać na wynik.

Uwaga: Naciśnięcie przycisku Przerwij (A) spowoduje anulowanie pomiaru. 

Przycisk można nacisnąć podczas okresów pomiaru lub analizy.

4. Po naciśnięciu przycisku OK (B) wyświetli się opcja zapisania pliku.

5. Wyświetli się okno dialogowe zapisywania oraz opcja podglądu pliku.
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Uwaga: Wynik pomiaru będzie zawsze zapisywany w pamięci urządzenia.

Uwaga: W pliku PDF można znaleźć wykres.

(A) Pełne dane krzywej nNO
• Niebieska linia wykresu

• 30-sekundowy pomiar zasysania

• 30-sekundowy pomiar bazowy

(B) Zakres obliczeń nNO 
• Pomarańczowy odcinek na wykresie

• Urządzenie VERO oblicza wartość nNO za pomocą klinicznie 

sprawdzonej metody

(C) Regulowany obszar obliczeń
• Szary odcinek na wykresie

(B) Informacje na temat wartości i pomiaru nNO
• Wartość nNO wyrażona jednostką ppb

• Metoda pomiaru (TB lub ER)

• Nozdrze (lewe lub prawe)

(E) Określona przez użytkownika wartość nNO
• Możliwość zmiany regulowanego obszaru obliczeń

• Wartość wyjściowa jest wyświetlana w kolorze czerwonym

(F) Informacje o pacjencie
• ID pacjenta

• Wiek

• Czas zasysania (zawsze 30 sekund)

• Data pomiaru
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5 Procedura czyszczenia

OSTRZEŻENIE! NIE czyścić urządzenia ani przepływomierza 

środkami zawierającymi alkohol. Dotyczy to aerozoli oraz 

gazików nasączonych alkoholem! 

OSTRZEŻENIE! NIE czyścić bezpośredniego otoczenia 

urządzenia NIOX VERO® środkami zawierającymi alkohol. 

Dotyczy to aerozoli oraz gazików nasączonych alkoholem.

Informacje na temat czyszczenia urządzenia można znaleźć w instrukcji ob-

sługi urządzenia NIOX VERO.

Uwaga: Zestaw donosowy NIOX składa się z jednorazowych elementów 

przeznaczonych tylko dla jednego pacjenta.

• Jeśli dowolny element zestawu donosowego wydaje się niedrożny, 

należy wymienić cały zestaw donosowy.

• Zestaw donosowy NIOX jest przeznaczony tylko dla jednego pacjenta 

i nie wymaga czyszczenia. 

6 Specyfikacje techniczne nosowego 
trybu pomiarów urządzenia NIOX 
VERO®

6.0.1 Emisje elektromagnetyczne
PRZESTROGA! Urządzenie zostało zaprojektowane i przetestowane pod

kątem zgodności z normą CISPR 11 klasa A. W środowisku domowym

może ono powodować zakłócenia radiowe — w takim przypadku należy

podjąć odpowiednie środki w celu ograniczenia zakłóceń.

Wytyczne i deklaracja producenta dotyczące emisji

elektromagnetycznych — patrz www.niox.com

6.1 Dane robocze
Zakres pomiaru: od 5 do 2000 ppb

Dolna granica wykrywania: 5 ppb

Przepływ próbkowania: 5 ml/s

6.2 Liniowość
Współczynnik kwadratowy korelacji r2 ≥ 0,998

6.3 Precyzja
< 3 ppb zmierzonej wartości dla wartości < 30 ppb, < 10% zmierzonej warto-

ści dla wartości ≥ 30 ppb. Wyrażona jako jedno standardowe odchylenie w

przypadku pomiarów powtarzanych na tym samym urządzeniu, przy użyciu

wzorca porównawczego tlenku azotu o zatwierdzonym stężeniu gazu.
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6.4 Dokładność
±10 ppb zmierzonej wartości < 50 ppb lub 20% zmierzonej wartości dla war-

tości ≥ 50 ppb. Wyrażona jako górna granica ufności 95%, na podstawie

średniej bezwzględnej różnic przy zatwierdzonym stężeniu gazu tlenku azo-

tu.

Specyfikacje techniczne pomiaru FeNO można znaleźć w instrukcji obsługi

urządzenia NIOX VERO.

6.5 Zasadnicze funkcje
Zasadnicze funkcje nosowego trybu pomiarów urządzenia NIOX VERO

obejmują:

1. Pomiar stężenia NO w powietrzu zasysanym z jamy nosowej.

2. Pomiar stężenia NO w powietrzu zawartym w nosie na potrzeby 

wykrywania chorób, takich jak pierwotna dyskineza rzęsek, zgodnie 

z wytycznymi ATS/ERS.

Urządzenie NIOX VERO oferuje funkcję samodiagnostyki służącą do moni-

torowania bezpieczeństwa i parametrów zasadniczych funkcji. Urządzenie

nie wymaga regularnego testowania do utrzymania zasadniczych funkcji ani

podstawowego poziomu bezpieczeństwa.



Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie. 

Aktualizacje będą publikowane na bieżąco przez firmę Circassia AB. 

W oparciu o posiadaną własność intelektualną, firma Circassia projektuje i wprowadza na rynek 

produkty do monitorowania tlenku azotu (NO) jako znacznik zapalenia, 

aby poprawić leczenie i pielęgnację pacjentów z chorobą zapalną dróg oddechowych.

Patenty: 

Urządzenia NIOX firmy Circassia są chronione przez szereg patentów w Stanach Zjednoczonych, Europie i wielu innych krajach.

Firma Circassia AB posiada certyfikat ISO 13485

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

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

www.niox.com

Copyright 2020 Circassia AB, Uppsala, Szwecja. 

Circassia jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Circassia Limited,

NIOX, NIOX MINO, NIOX VERO są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Circassia AB.
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