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Sammanfattning 

Rapportens syfte är att ge en översyn av utrusningen RespiMeter samt utförda uppdateringar 

av programvaran, RespiMeter 2008. RespiMeter är en laborationsutrustning vars 

användningsområde ligger inom forskning av andningssystem. RespiMeter har funnits i flera 

versioner genom åren, men har aldrig slagit igenom som mätteknik. Den tidigare versionen av 

RespiMeter har haft problem med sin mätteknik och programvaran var svåröverskådlig, vilket 

gjorde det svårt att hitta de fel som uppstod med utrustningen. Dessutom är mekaniken hos 

RespiMeter känslig, då höga krav ställs på inspirationsventilen för att utföra mätningar. 

Människans andningsfysiologi är ett stort komplex system, vilket styrs och påverkas av ett 

nätverk av olika neuron. Utsignalerna kommer från andningscentra, vilket lokaliseras i 

hjärnstammen. Dessa utsignaler resulterar i olika tryckskillnader i andningsvägarna som 

bidrar till gasutbytet i lungans alveoler. Användandet av RespiMeter är ett försök att övervaka 

detta komplexa system kontinuerligt genom en icke invasiv mätteknik kallad P0.1. Det finns i 

dagens läge inget väl använt sätt att mäta andningsdrive kontinuerligt och tekniken hos 

RespiMeter är en modifierad version av P0.1-mätning, en mätteknik som kvantifierar 

utsignalen från det respiratoriska centret genom att mäta tryckfallet vid en 100 ms lång 

blockerad inspiration.  

RespiMetern med serienummer 20-13 testades praktiskt och programvaran undersöktes på 

källkodsnivå. Mekaniska delar undersöktes genom att bytas ut och testas under mätningar. 

Programvaran modellerades till att ge en bättre översyn av utrustningen och modifieringar i 

källkoden utfördes till att lösa problem med utrustningen. Värdering av programvaran efter 

modifieringarna utfördes med ett gammalt försöksprotokoll till att kontrollera utrustningens 

funktion. 

RespiMeter bedömdes användbar som laborationsutrustning under de testförsöken som 

gjordes i denna rapport och är tillförlitlig till att användas i forskning inom andningsdrive, då 

de felaktiga mätvärdena nu beräknas korrekt. Det finns dock områden som är värda att 

utveckla inför större studier. Bland annat med bättre teknik för flödesmätning, bredare 

mätintervall för tryckgivarna och anpassning av användargränssnittet till dagens OS. 

Testförsöken visade också på en högre känslighet för andningsdrivemätningar jämfört med 

minutvolymmätningar. Genom att få en bättre bild av andningsdriven kan man lättare 

undersöka hur sjukdomar och mediciner påverkar det respiratoriska centret jämfört med friska 

patienter.  

Programvaran och konstruktionen för RespiMeter har även utvecklings möjligheter som kan 

med fördel anpassas till andra andningssystem exempelvis ventilatorer.  
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Abstract 

The report´s purpose is to provide a review of equipment called RespiMeter and performed 

software updates on RespiMeter 2008. RespiMeter is a laboratory equipment with a field of 

use is in research of the respiratory system. RespiMeter has been built in different versions, 

but has never made any breakthrough as measurement method. The previous version of 

RespiMeter has had problems with its measurement technology, and the software was not 

very transparent which made it difficult to find errors that occurred with the equipment. 

Moreover, the mechanics of the RespiMeter is crucial and places high demands on the 

performance of the inspiration valve in measurements.  

Human respiratory physiology is a large complex system, which is controlled and influenced 

by a network of neurons. Output signals from the respiratory centers located in the brainstem, 

result in different pressure variations in the respiratory tract and contribute to the gas 

exchange in the lung alveoli. The use of the RespiMeter is an attempt to monitor this complex 

system through a non-invasive measurement technique called P0.1. There is at present no 

established way to measure respiratory drive continuously and the technology of the 

RespiMeter is a modified version of the P0.1 measurement, a measurement that quantifies the 

output signal from the respiratory centers by measuring the pressure drop at a 100-ms 

occluded inspiration. 

 

The RespiMeter with serial number 20-13, was tested practically and the software was studied 

at source code level. Mechanical parts were investigated by replacing parts and conducting 

measurements. The software was modeled to give a better review of the equipment and 

modifications in the source code were performed to solve problems with the RespiMeter. A 

evaluation of the software after the modifications was carried out using an old experimental 

protocol to control the RespiMeter functions.  

 

The RespiMeter is deemed useful as laboratory equipment during the test experiments made 

in this report and is reliable for use in research on respiratory drive, now that the incorrect 

readings are calculated correctly. However, there are areas worth developing before larger 

studies are conducted. E.g. better technology of flow measurements should be developed, 

wider measuring range of the pressure sensors and development of a new user interface for 

the RespiMeter to be applicable to current computer OS. Test trials also showed a higher 

sensitivity to respiratory drive measurements compared with respiratory minute volume. By 

gaining a better picture of respiratory drive, you can easily examine how diseases and drugs 

affect the respiratory center, compared with healthy patients.  

The software and the design of the RespiMeter offer development opportunities that can be 

with advantage adapted to other respiratory systems such as ventilators.   
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Förord 

Denna rapport är resultatet av mitt examensarbete som högskoleingenjör i medicinsk teknik 

på KTH/STH, Skolan för Teknik och Hälsa. Rapporten syftar till att ge läsaren kunskap om en 

utrustning för kontinuerlig registrering av andningsdrive genom P0.1-mätning. För att läsaren 

helt ska ta till sig innehållet i rapporten bör läsaren ha en viss teknisk och medicinsk 

bakgrund.  

 

 

Jag vill även tacka följande 

Gösta Hellström   Handledare och studierektor för KTH 

Peter Arfert    KTH Verkstadsföreståndare 

Tommy Ribbe   KTH F.d. Verkstadsföreståndare 

 

Samt alla nära och kära som varit behjälpliga till detta projekt.  

Utan dessa individer hade examensarbetet inte kommit fram till det resultat som 

eftersträvades.  
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Ordlista 

Andningstid – Den tid som gått mellan två inspirationer. 

Andningsdrive – Utsignalen från hjärnan som styr andningsfysiologin. 

Autonom – Automatisk system som inte påverkas av viljan och styr den metaboliska 

respirationen. 

BDE – Borland Database Engine. 

BNC-kontakt – Bayonet Niell-Concelman-kontakt för anslutning av externa maskiner. 

Cerebellum – Lillhjärnan styr motorkoordination, kroppsställning och balans. 

Cerebrospinal vätska – Hjärn-ryggmärgsvätska skyddar hjärnans strukturer vid mekaniska 

trauman och verkar som transportmedel för näringsämnen och cellers slaggprodukter.   

CNS – Centrala nervsystemet. 

Cortex – Hjärnbarken. 

Datex OscarOxy – Kapnograf med pulsoximeter tillverkad av Datex Helsingfors. 

DLL – Dynamik Link Libary, kommunikations protokoll för USB kontakten och Borland 

Database Engine. 

Exspiration – Utandning. 

IDE – Integrerad utvecklingsmiljö. 

Inspiration – Inandning. 

Larynx – Struphuvudet. 

Regression – Gren inom statistiken, en funktion som bäst passar observerade data. 

Medulla oblongata – Förlängda märgen där andningscentra befinner sig. 

Minutvolym – Den ventilerade luftvolymen per minut. 

Ocklusion – Blockering, hindrar luftflöden. 

OS – Operativsystem. 

P0.1 – Tryckfallet efter 100 ms i en helt blockerad inspiration. 

PCO2 – Partialtrycket koldioxid i blodet 

PO2 – Partialtrycket syrgas i blodet 

pH – Logaritmiskt mått på surhet, det vill säga på aktiviteten av vätejoner i blodet. 

Pharynx – Svalget. 

Receptor – Sensorer som fångar upp och överför signaler. 

ResP0.1 – RespiMeter-beräknad P0.1 värde. 

RespiMeter – Namnet på utrustningen för andningsmätning. 

RespiMetern – RespiMeter med serienumret 20-13. 

Respiration – Cellandning då celler förbränner energi och skapar koldioxid   

SpO2 – Syrgasmättnad, mäts mha pulsoximeter. 

Tidalvolym – Den mängd luft som ventileras under ett normaltandetag. 

Trachea – Luftstrupen. 

UML - Unified modeling language modelleringsmodel för objektorienterad analys och 

design. 

USB – Universal serial bus. 

 

10 cmH20~1 kPa~7,5 mmHg~10 mbar. 

% CO2 – Koldioxidhalt, mäts mha kapnograf. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
RespiMeter och dess programvara RespiMeter 2008 är en vidareutveckling av tidigare 

versions RM20 (tillverkad 2000). Den skapades i samband med ett forskningsprojekt om 

människans respiration som pågick mellan 1990-2004. 

 

Projektet lades ner under fyra år, men under sommaren 2008 utvecklade en holländsk student 

vid namn Robbert Meek en ny version av produkten [1]. Hårdvaran byttes till viss del ut och 

programvaran skrevs om helt och hållet. Vid ett examensarbete om säkerhet och användning 

av RespiMeter 2008 av Emelie Norlén och Kanitta Panngam [2], upptäcktes en del problem 

och det är dessa två examensarbeten som ligger till grund för denna rapport.  

 

Efter att problemen uppmärksammades med mättekniken för RespiMeter 2008, har den inte 

använts. Utrustning finns nu på KI:s avdelning för medicinsk teknik. Det som är  

speciellt för RespiMeter är att den klarar av att mäta andningsdrive med beräknat P0.1-mätning 

kontinuerligt, det vill säga muntryckfallet vid 100 millisekunder i en ocklusion.  Tre år senare 

är det dags med en översyn och vidareutveckling av utrustningen.  

1.2 Problembeskrivning 
I. RespiMeter behöver undersökas och värderas. Utrustningen ger felaktiga värden och 

missar att registrera andetag. Problem misstänks i mjuk- och hårdvarukonstruktionen 

för mätmetoden. Kan RespiMetern dessutom vidareutvecklas på ett sådant sätt att 

utrustningen blir användbar för medicinska problemställningar? 

II. Dokumentationen och kommentering av programkoden är bristande och en översyn av 

programstrukturen är svårbegriplig. Kan förståelsen av programmet underlättas? 

III. Hur kan RespiMeter vidareutvecklas? Och finns det möjlighet till testning och 

forskning ifall tid och budget erhålls för arbetet? 

1.3 Mål 
Värdering och förberedelse av RespiMeter-utrustningen inför framtida studier.  

Förbättra systemet genom att lösa problemet med de missade registreringarna av andetagen 

samt andra uppmärksammade fel.  

Modellering och översyn av programvaran för att ge en bättre översyn av systemet.  

1.4 Avgränsning 
Programmering i Borland C++ builder 6.0.  

RespiMeter utrustningen och liknande teknik för mätning av andningsdrive. 

1.5 Metod 
Arbetet kommer att tillämpa programmeringsanalys med hjälp av objektorienterad analys i 

form av Unified Modelling Language (UML).  Litteraturstudier kommer att ge en bakgrund 

till teorin bakom utrustningen. Diskussion med personer som tidigare varit involverade i 

projektet eller experter inom berörda områden ger idéer och kunskaper inför vidareutveckling 

av utrustningen. Praktisk provning av utrustningen ger förståelse för mättekniken. 

1.6 Metodmotivering 
Användandet av UML beror på att författaren av denna rapport har tidigare erfarenhet av 

systemmodellering i UML, detta via en kurs i Objektorienterad analys och design (GES: OSS) 

på institutionen för Data- och systemvetenskap (DSV). Med hjälp av UML:s modellering 

kommer målet om översyn och dokumentationen av programvaran uppfyllas, samt att det blir 
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ett stöd vid förståelse av källkoden.  

RespiMeter är en prototyp för en andningsmätningsutrustning så det är svårt att hitta 

information angående RespiMeter. Litteraturstudier hjälper till vid förståelse av teknikens 

bakgrund och liknande tekniker. Därför involveras tidigare personers arbeten och experter 

inom området till att ge idéer inför vidareutveckling av utrustningen. Dessutom går det inte att 

värdera en utrustning utan praktisk provning, vilket är viktigt för helhetsbilden av 

RespiMeter-utrustningen. 
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2.  Bakomliggande teori 

2.1 Andningsfysiologi  
Andningen styrs av två anatomiskt skilda delar som 

interagerar med varandra för att reglera andningen, den 

metaboliska delen (autonoma) och den viljestyrda delen. 

Den metaboliska delens huvudmål är att reglera andningen 

på ett sådant sätt att blodgasnivåerna för syre, koldioxid 

och pH är stabilt. Andningen varierar för att kompensera 

för den metaboliska aktiviteten som sker i kroppen vid 

olika fysiologiska tillstånd. Medans viljestyrda delen 

kontrollerar andningen för bl.a. kommunikation och sång 

[3][4]. 

Syre transporteras in via orala eller nasala kaviteterna. 

Förbi pharynx och larynx som delas upp i trachea, två 

förgreningar av bronker i vänster och höger lunga. 

Bronkerna förgrenas sedan vidare till bronkioler för att 

sedan sluta i alveoler där gasutbytet sker (se figur 1) [5]. 

För att andningen ska fungera måste tryckskillnader 

uppstå, vilket skapar gasflöden för in- och utandning. Vid 

en inandning kontraheras diafragman vilket gör att 

muskeln rör sig neråt och ett undertryck i lungan skapas och 

luft flödar in i lungan.   

När diafragman slappnar av åker muskeln upp mot lungan och skapar ett övertryck, så att 

luften flödar ut. Notera att intercostalmuskler mellan revbenen hjälper till med att expandera 

bröstkorgen vid inandning och krympa bröstkorgen vid utandning (se figur 2). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figur 1. Andningssystemets anatomiska struktur, 

visar passagen för luftflödena ner till alveolerna 

där gasutbytet inträffar.  

 

Figur 2. Andningsfysiologi. Tryckskillnader skapas då diafragman flyttar sig ner vid 

inspiration (undertryck) och upp vid exspiration (övertryck). 
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2.2 Andningsystemets kemoreceptorer 
Tidigare nämndes att den metaboliska andningen styrs huvudsakligen av tre olika 

blodgasnivåer. Sensorerna för dessa blodgaser benämns kemoreceptorer, och det finns två 

olika huvudtyper av receptorer som är utspridda i kroppen, perifera och centrala 

kemoreceptorer (se figur 3) [6]. Det är dessa receptorer som stimulerar reglersystemet i 

hjärnans andningscentra. 

Perifera kemoreceptorer lokaliseras 

främst i aortabågen och halspulsådern. 

Dessa kemoreceptorer stimuleras till 

största delen av förhöjda värden av 

koldioxid, men även av minskande 

syrehalt i blodet. Vid ökad koldioxidhalt 

ökar nervimpulserna från de perifera 

kemoreceptorerna till andningscentra i 

medulla oblongata (förlängda märgen) 

och pons (bryggan) i hjärnstammen, 

vilket stimulera andningen (Se figur 4) 

[6]. 

Centrala kemoreceptorer lokaliseras främst 

till medulla oblongata och stimuleras till 

största delen av förhöjda värden av 

koldioxid och förändring av pH i 

cerebrospinalvätskan [6] (Se figur 4). 

 

 

 

Figur 2 Illustrerar mekaniken bakom respiration  

[http://people.eku.edu/ritchisong/301notes6.htm] 

 

Figur 3, vänster: Perifera kemoreceptorer i aorta och 

hjärtpulsåder detekterar syrgas och koldioxidnivåerna i blodet. 

Figur 3, höger: Central kemoreceptorer i förlängda märgen 

reagerar främst på pH och koldioxidhalten i cerebrospinalvätskan.  

 

Figur 4. Schematiskt diagram över den metaboliska styrningen av andningsfysiologin. 

Kemoreceptorerna är insignaler som stimuleras av partialtrycket koldioxid och syrgashalt i 

blodet (PO2 PCO2). Andningscentra i förlängda märgen och bryggan bearbetar insignalerna och 

skickar utsignaler i komplexa nätverk av neuroner (Ý) till att öka eller minska andningen.  

 

 

Andningscentra 

Perifera 

kemoreceptorer 

Centrala 

kemoreceptorer 

Arteriell 

PO2, PCO2, pH 

Cerebrospinal 

PCO2, pH 

Ẏ 
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2.3 Mättekniken P0.1  
Utsignalen från andningscentra går i ett komplext nätverk av nervimpulser från olika neuron 

som resulterar i tryckförändringar i luftvägarna. Istället för att lägga in elektroder i 

hjärnstammen och mäta impulser, används en metod att kvantifiera dessa impulser genom en 

icke invasiv mätteknik kallad P0.1-mätning [7]. 

P0.1-mätningen visar hur snabbt och kraftigt den neuro-muskulära delen av andningssystemet 

reagerar på signalerna från andningscentra. Anledningen till namnet P0.1 (P = Pressure, 0,1 s = 

100 ms) är att man registrerar tryckfallet vid 100 ms i en ockluderad inspiration. Storleken på 

tryckfallet ger information om amplituden på utsignalen från andningscentrat. Anledningen 

till att tryckfallet mäts vid 100 ms är för att Whitelaw och Derenne 1993 uppmärksammade att 

personer som får sin inspiration blockerad i mer än 150 ms ändrar sin respiration på grund av 

ocklusionen [8]. P0.1-mätning har vissa för- och nackdelar då andningen kan påverkas av 

många olika faktorer (se figur 5), dock är den godtagen i den vetenskapliga världen till att 

vara en accepterad metod för att mäta andningsdrive [9]. 

 

 

 

 

Problemen finns med att den traditionella P0.1-mätningen inte kan mätas kontinuerligt vid 

varje inspiration genom att blockera de första 100 ms. Patientens respiration påverkas av den 

kontinuerliga ocklusionen och andningsdriven påverkas [8]. RespiMeter utrustningen 

använder sig av en annorlunda teknik, vilket kan beräkna ett teoretiskt P0.1 värde vid varje 

andetag. Detta görs genom att låta tiden för ockluderingen variera och en algoritm räknar ut 

vad trycket hade blivit om ockluderingen fortsatt till 100 ms.  Detta teoretiska P0.1 benämns 

senare i rapporten ResP0.1 (se kapitel 3.2). Idén är delvis inspirerad av Matthews och Howell 

arbete 1975, som undersökte när maximala derivatan inträffar på muntrycksfallet vid en 

ockluderad inspiration och fann att det förekom som mest 0.12 sekunder efter ocklusion [11]. 

Dessutom var förändringen dP/dt nära anknuten till P0.1 hos normala patienter med hypoxi och 

hypokapni [6]. Användandet av dP/dt är central för algoritmen vid beräkningen av ResP0.1 i 

programvaran.  

  

Figur 5. Flödesschemat visar olika faktorer som påverkar signalerna till andningssystemet. Exempelvis 

sensorisk stimuli skickar signaler till reticularformationen i hjärnan där signalerna behandlas av 

hjärnan, som sedan reagerar på signalen eller blockerar signalen [10]. 

 

 

- 
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3. Projektanalys 

3.1 RespiMeter  
RespiMeter utrustningen består av ansiktsmask, mätslangar och RespiMeter-enheten (se figur 

6) där tre tryckgivare i RespiMeter-enheten registrerar tryckförändringar under varje andetag. 

ResP0.1, tidalvolym, inspirationstid, exspirationstid, andetagstid och lägsta muntrycket är 

parametrar som mäts och registreras av RespiMetern. En dator kopplas till enheten via en 

USB kabel för strömförsörjning och kommunikation via ett egentillverkat användargränssnitt 

för mätningen. Utöver utrustningen och datorn så finns det två stycken BNC-anslutningar för 

tillkoppling av externa maskiner. Den maskin som använts i detta arbete är en Datex – 

OscarOxy, tillverkad av Datex, som fanns i Helsingfors men företaget är uppköpt av GE 

Healthcare. Denna kapnograf kan övervaka koldioxidhalten och syrgasmättnad med en 

tillhörande pulsoximeter. 

 

 

Ansiktsmasken är en produkt från företaget Hans Rudolph™ i Shawnee USA (se figur 7), en 

tvåvägs icke-återandnings mask, där inspirationsflödet kommer in från en av öppningarna och 

exspirationsflödet lämnar vid den andra öppningen. Masken är tillverkad av silikon med en 

specialbyggd ventil (se kap 5) på inspirationssidan. Inspirationsventilen möjliggör RespiMeter 

P0.1-mätning och på exspirationssidan sitter en silkonventil tillverkad av företaget Hans 

Rudolph™ som stänger sig vid inspiration och öppnas vid exspiration [12][2]. 

RespiMeter har funnits i flera versioner, dagens version är ombyggd av den holländska 

studenten Robert Meek (2008). Från tidigare version har RespiMeter fått en ny 

mikroprocessor som möjliggör USB kommunikation, men även att USB kontakten ger 

strömförsörjning åt utrustningen. Dessutom upptäckte examensarbetaren Emelie Norlén och 

Kanitta Panngam diverse problem med utrustningen, bland annat att kommunikationen mellan 

kretsarna var dålig i kortet på grund av små ledningsbanor, vilket har blivit återgärdat med ett 

nytt kretskort med tjockare ledningsbanor [2].  

Figur 6, vänster: RespiMeter-utrustningen, med ansiktsmask slangar för mätning av tryck i ansiktsmasken och 

RespiMeter-enheten.  

Figur 7, höger: Ansiktsmaskens olika delar, inspirationsventil uppe till höger med röd plastventil som hålls på 

plats av fjäderkonstruktionen. Y-delade delen delar upp inspirationsflödet och exspirationsflödet till det nedre 

röret, som består av Hans Rudolph™ silikonventil och exspirationsrör. 
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3.1.1 Användningsområdet för RespiMeter 
Med hjälp av kontinuerlig ResP0.1-mätning får användaren av utrustningen en bättre bild av 

patientens andningsdrive, då traditionell P0.1-mätning karakteriseras av hög variabilitet kan 

information missas mellan mätandetagen.  

Kontinuerlig ResP0.1-mätningar ger bättre förståelse av patienter som lider av neuro- eller 

muskulära sjukdomar, men även vid obstruktiva lungsjukdomar. I teorin kan RespiMeter-

utrustningen undersöka om patienten är drabbad av en nervsjukdom eller muskelsjukdom då 

ResP0.1 inte påverkas nämnvärt av muskelsjukdomar, vilket däremot vanlig 

ventilationsmätning gör [9]. Detta medför att RespiMeter kan användas som ett diagnostiskt 

hjälpmedel för att bestämma felorsaker gällande andningsdrive. 

Ett annat exempel är att olika typer av farmakas påverkan av andningsdriven kan undersökas 

för att ge bättre insikt i medicinernas påverkan på andningssystemet [6], vilket gör att 

momentan påverkan av olika farmaka eventuellt kan observeras tydligare tack vare ResP0.1 

större känslighet (se kapitel 6). 

Dessutom är det möjligt med programvaran och tekniken hos RespiMeter att anpassas till 

andra maskiner. Exempelvis hos ventilatorer kan tekniken underlätta för personal att se när 

patienter börjar spontanandas och effekten hos ventilatorn kan minskas [13]. 

3.2 P0.1 och ResP0.1 
Beräkningen av ResP0.1 hos RespiMeter utrustningen använder sig av en annan metod än det 

traditionella tillvägagångssättet (Beskrivet i kapitel 2.3) och möjliggör kontinuerlig P0.1-

mätning utan att påverka andningen. Skillnaden visar sig i att längden för ocklusionen av 

inspirationen kan variera istället för att ockludera varje inspiration i 0.1 sekunder. 

Ocklusionen bestäms inte längre av tiden utan av det negativa tryckets tröskelvärde vid en 

inspiration som jämförs med en ventil som hålls fast av ett negativt tryck. Det gör att 

motståndet för en inspiration alltid är konstant ur testpersonens perspektiv, vilket minimerar 

påverkan på testpersonen. Dessutom är det ResP0.1-värde som erhålls ett teoretiskt värde av 

P0.1 men som ändå stämmer bra överens med den traditionella tekniken, (se figur 8) [6]. 

3.2.1 ResP0.1 algoritmen 
Datakoden som skickas från RespiMeter-enheten hanteras av koden kompilerad av källfilen 

RespiData.cpp (se bilaga 2). I filen existerar de algoritmer som behandlar de inkomna 

datasamplen. Programvaran har haft problem med beräkningar av ResP0.1, även fast ett 

korrekt andetag har registrerats av programvaran så har algoritmen inte lyckats räkna ut ett 

ResP0.1 värde.  

 

Figur 8. Illustrativ beräkning på en inspiration. 

Starten för en inspirationen (då muntrycket börjar 

falla) beräknas genom användandet av tangenten 

under regressionsintervallet. Från tangenten 

beräknas också det tryckfall som skulle ha 

uppkommit efter 100 ms ocklusion. (ResP0.1) 
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För att programvaran ska räkna ut ResP0.1 vid ett andetag måste variablerna stämma. De 

variabler som behövs är minsta muntrycket Pmin vid ett registrerat andetag. När tröskelvärdet 

triggas så räknas Pmin ut i programmet genom att man letar efter det lägsta trycket 100 ms 

före till 10 ms efter tröskelvärdet triggades.  

Tryckfallets tangent beräknas med hjälp av tryckförändringen mellan 90 % och 30 % av 

Pmin, vilket är två punkter inom muntrycksfallets intervall, och detta kan sedan ge ResP0.1 i 

programvaran. Algoritmen ser ut på följande sätt (se bilaga 2, rad 254- 267):  

 

 

 

 

 

Anledningen till valet av 30 % och 90 % är att tryckfallet kan betraktas som linjärt i det 

intervallet (Se figur 8). Fördelar är att störningar i muntrycksfallet nästan helt försvinner, och 

på detta sätt kan man även bortse från den traditionella problematiken med när en inspiration 

börjar, vilket i traditionella mätningar av P0.1 var en mer subjektiv bedömning beroende av 

muntrycksfallets form och inspirationflödets nollpunkt [8]. RespiMeter definierar endast att 

en inspiration har inträffat då ventilens tröskelvärde har överstigits och beräknar ResP0.1 med 

tangenten enligt ovan. 

3.2.2 RespiMeterns övriga parametrar 
Förutom ResP0.1-mätningen så hanteras tidalvolym, inspirationstid, andningstid samt externa 

dataparametrar. Andningstiden beräknas som antalet sampel mellan två inspirationer i ms och 

visar information om hur långt det registrerade andetaget är. Definitionen i detta program för 

ett andetags längd är från en inspiration till nästkommande registrerade inspiration. 

Inspirationstiden räknas ut genom att ta tiden då inspirationsventilen är öppen tills den stängs. 

Programvaran känner av när ventilen är öppen då vakuumtrycket ligger över tröskelnivån tills 

den faller ner under tröskeln vid exspiration (se kapitel 5 för mer om inspirationsventilen). 

Tidalvolymen räknas ut med hjälp av Bernoulli’s lag [14]. RespiMeter använder sig av ett 

venturirör [15], ett rör som smalnar av och där man mäter tryckskillnaden mellan två olika 

punkter och beräknar flödet med hjälp av Bernoulli’s lag [14], (se figur 9).  

 

 

 

Figur 9. Venturirör, flödeshastigheten av gasen 

ökar då passagen minskar i diameter. 

     
       

(
                   

          
)    

 

P30 = 0,3   Pmin  (Trycket vid 30 %) 

P90 = 0,9   Pmin  (Trycket vid 90 %) 

 

 

Pmin är minstatrycket vid 

tröskelvärdet. 

Skillnaden i trycket mellan P90 

och P30 =  P. 

Nämnaren beräknar ut  P/ t per 

100 millisekunder. 
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Eftersom röret smalnar av ökar luftflödet vid avsmalningen och flödet går att räkna ut med 

hjälp av tryckskillnaden enligt formeln. 

 

     √
    

 

   
 

 
  

    

 

Då flödet räknats ut för varje sampel så integrerar programmet flödet under inspirationstiden 

och tidalvolymen sparas i databasen. 

De externa dataparametrarna från exempelvis en kapnograf kan loggas i programvarans 

datatabell på tre olika valbara metoder: minimumvärdet, medelvärdet och maxvärdet. Dessa 

signaler kommer in till RespiMeter BNC urtag som AD-omvandlas och hanteras av 

mikroprocessorn i RespiMeter-enheten.  

En extern maskin som användes är en Datex kapnograf OscarOxy. Den skickade analoga 

signaler (koldioxidhalt och syrgasmättnad) till BNC-urtagen på RespiMeter-enheten, som 

vidaresänder signalen via hårdvara till datorn och behandlas i programvaran. Problemen med 

den externa delen är att utsignalerna från kapnografen är 0-10 V och RespiMeter endast klarar 

signaler upp till 5 V. Detta är löst genom späningsdelning över två resistanser i RespiMeter-

enheten, det gör dock att den inkomna signalen inte får exakt korrekt värde utan kan vara 

större eller mindre, och måste kalibreras av RespiMetern (se kapitel 4.2). 

3.3 Utveckling av RespiMeterns programvara 

3.3.1 Borland C++ 6.0 Builder 
Programvaran till RespiMeter utvecklad av Robert Meek 2008 och är skriven I Borland 6.0 

C++ builder som kom ut år 2002. Företaget som utvecklade Borland är uppköpta av 

Embarcadero™ 2008 och har integrerats med det nya företagets egna utvecklingsplatformar 

[16]. 

C++ builder tillämpar objektorienterad programmering med en visuell programmeringsmiljö. 

Den visuella programmeringen gör det möjligt att utveckla program med minimal kodning, 

vilket gör det till ett snabbt verktyg till att skriva program som lämpar sig till prototyper då 

dessa kan lätt formas om med den inbyggda koden [17].  

C++ builder använder sig av Visual Component Library (VCL), ett bibliotek som utökar 

Windows application programming interface (API) med egna programstrukturer skrivna i 

Delphi med en C++ kompilator. Detta bibliotek är endast anpassat till Windows 

XP/2000/98/Me/NT [18], vilket gör att RespiMeter programvaran endast fungerar felfritt i 

dessa OS. 

3.3.2 Borland Database Engine (BDE) 
RespiMeterns data lagras och styrs med hjälp av den inbyggda Borlanddatabasen (BDE). 

Detta medför att programkoden blir tjockare och mer komplex, men gör det möjligt att 

RespiMeter applikationen kan dela information med andra databaser som använder BDE. Det 

gör det även möjligt att manipulera data utanför RespiMeterns applikation med andra 

applikationer som använder sig av BDE. 

  

Q = Flödet  
 

 

 
 

  = Luftens densitet vid 25 
o
C  

  

   

 P = Tryckskillnaden    –     Pascal 

B = Tvärsnittsarean m
2
 

A = Tvärsnittsarean m
2 
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4. Utvärdering av programvaran 

4.1 Programvarans uppdateringar 2012 
Tidigare versionen av RespiMeterns programvara beräknade kontinuerligt massor av felaktiga 

värden på ResP0.1. Dessa värden sparades i systemet som P0.1 = 0, vilket gjorde att tabellen 

med data fylldes med oönskade 0:or. De riktiga värdena gick förlorade så att undersökningen 

behövde göras om.  

Försök till att reproducera felet var svårt och gjorde det sannolikt att det kunde bero på flera 

felaktigheter, som kunde bero på programvarans algoritmer och/eller inspirationsventilens 

konstruktion (se kapitel 5). 

Ett fel inom programvaran visade sig ligga i algoritmen för beräkningen av ResP0.1. En loop 

som ska leta fram sampel med muntryck som var 90 % och 30 % av minimum muntryck 

fungerade inte. Detta medförde att ResP0.1 inte kunde räknas ut och att P0.1 sparades som 0. I 

algoritmen för att hitta samplen med 90 % och 30 % av minsta muntrycket användes en 

variabel Pmax. 

                     
                     

Pmax sattes i programvaran till muntrycket vid tröskelvärdets sampel subtraherat med 

samplingsfrekvesen*0.2. 

                                                        

Vad detta innebär är att vid 1000 Hz samplingsfrekvens sattes Pmax till muntrycket som 

inträffade 200 ms innan tröskelvärdet uppkom. Anledningen till att Pmax sattes till 

muntrycket långt innan en inspiration antas vara att komma nära inspirationens startpunkt. 

Studerar man hur muntryckskurvan ser ut vid ett andetag så kan det vara svårt att se när en 

exspiration tar slut och en inspiration börjar, speciellt då alla andetag ser olika ut. Mätningar 

då Pmax har ett positivt värde (vid en exspiration eller hosta och tal) medför att algoritmen 

måste byta tecken vid beräkningen av 90 % och 30 %, som gör att ResP0.1 blir en beräkning av 

tryckfallet inom intervallet från en positiv exspiration till lägsta muntrycket vid en inspiration. 

Detta är inte något som varit avsikten vid utvecklingen av RespiMeter, vilket gör att 

algoritmen med Pmax inte är en bra metod. Störningar vid 200 ms samplet gör att ResP0.1 kan 

få felaktiga värden och därför tas Pmax bort ur programmet och ResP0.1 bestäms endast av en 

tangent mellan 90 % och 30 % värdena av Pmin (se bilaga 2, rad 254- 267). 

Efter editeringen av programkoden så klarar programmet att räkna ut ResP0.1 för nästan alla 

andetag. Det kan dock uppkomma problem med att andetag utan andningsdrive detekteras 

(när P0.1=0), vilket beror på mekaniska fel t.ex. klämda slangar och läckage. Detta detekteras 

nu av programmet via felmeddelande så att användaren kan åtgärda felen.   

Felmeddelande har lagts till i programmet när programmet räknar ut ResP0.1=0 (se bilaga 2, 

rad 261-265). Detta inträffar då både 90 % och 30 % samplen är samma sampel. 

Programvaran meddelar användaren genom att en Windows MessageBox dyker upp och visar 

vilka värden det beräknade 90 % och 30 % bör vara, och att man inte kunde hitta de värdena i 

muntrycksfallets intervall. När detta händer kan man kontrollera breath-by-breath grafen och 

kanske förstå varför P0.1 inte gick att beräkna. Denna funktion ger användaren en chans till att 

kontrollera alla slangar, att de inte är klämda eller felkopplade.  
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Ett villkor om Pmin är större än 0 mmH2O då ventilen öppnas har också lagts in som 

felmeddelande (se bilaga 2, rad 256-260). Det kan inte vara en inspiration om muntrycket är 

positivt, vilket kan orsakas av att vakuumventilen har triggats under en exspiration och beror 

på ventil läckage (se kapitel 5.2). Anledningen till detta meddelande är för att påvisa problem 

med ventilen som kan behöva rengöras före fortsatt undersökning. 

4.2 Kalibrering av RespiMeter 
RespiMeter använder sig av tryckmätning och för att veta att det RespiMetern mäter är 

korrekt behövs kalibrering av systemet. Det sätt som användes för att kalibrera tryckgivarna i 

detta arbete är att ansluta ett u-rör med vatten i en T-koppling. Genom att koppla givaren till 

T-kopplingen och spruta in luft i andra sidan av T-kopplingen, kommer det ökande trycket 

göra att vattnet flyttar sig. Skillnaden mellan vattennivåer i u-röret ska motsvara det tryck som 

programmet ger [19]. Problemet är att programmet mäter endast 20 mmH2O mellan min- och 

maxvärdena. Detta gör att kalibrering kan störas starkt av den mänskliga faktorn. Ett 

avläsningsfel på 1 mm vid 20 mmH2O ger ett fel på 5 %.  

 Kalibrering försvåras ytterligare av att tillverkaren har ställt in givarna att mäta i olika 

intervall. 

Pmouths interval 7,03 – (-18,37) mmH2O. 

Ppumps interval   0 – (-21) mmH2O. 

Pflow interval 9,45 – (-16,36) mmH2O. 

Därför mäts dessa endast till -150 mmH2O, ett avläsningsfel på 1 mm motsvarar max ett fel på  

7 %. 

Eftersom P0.1 kännetecknats av en hög variabilitet (kap 3.1.1). Så berörs ResP0.1 inte mycket 

av en hög noggrannhet vid kalibrering. ResP0.1 kommer att användas för att se skillnader hos 

testpersonen under olika påverkan av stimuli och ett felvärde på ResP0.1 med 7 % skapar ingen 

större påverkan i testpersonens resultat.  

Alla mätvärden går att ändra i programmet genom att ändra värden i kalibreringsmenyn som 

finns i programvaran.  

4.3 Programvarans arkitektur 
Programvarans dokumentation var inte utförlig, vilket gör att programmeraren som ska 

vidareutveckla programmet måste testköra programmet och granska källkodsfilerna. 

Dokumentationen av programmet ska hjälpa till vid vidareutvecklingen av programvaran till 

att bli en bättre produkt. Programvarans struktur kartläggs nedan med hjälp av UML [18], (se 

kapitel 4.3.1-2). 

4.3.1 Objektorienterad Analys UML 
Vid objektorienterad systemutveckling bör programmeringsfasen föregås av objektorienterad 

analys och design. Detta för att se till att systemet uppfyller beställarens krav samt vara till 

hjälp i utvecklingsfasen och dokumentationen.  

Vid modellering kan utvecklarna av systemet använda sig av olika notationer. UML är en av 

dessa notationer vilket författaren av detta examensarbete har haft tidigare erfarenheter av, 

och är ett lämpligt val då dokumentation för programvaran saknades. Syftet med UML-

utredningen är att skapa den dokumentation som saknas för programmet och hjälpa till vid 

eventuell vidareutveckling av programvaran. Översiktsbilden av programvaran är ett av de 

ställda kraven hos uppdragsgivaren.   
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Ett av de vanligaste diagrammen i UML är klassdiagramen. Ett klassdiagram beskriver vilka 

typer av objekt och klasser som ska ingå i systemet, samt vilka relationer det finns mellan 

klasserna. Klassdiagramen kan även visa vilka attribut och operationer som finns inom en 

klass [18]. De andra diagrammen som används är aktivitetsdiagram och 

användarfallsdiagram.  

 

Aktivitetsdiagram påminner om flödesscheman som beskriver ett förlopp med aktiviteter och 

övergångar som utförs då en aktivitet är utförd. Det speciella med aktivitetsdiagram är att det 

visar vilka delar av programmet som kan köras parallellt och synkront. 

  

Användarfallsdiagrammet har som uppgift att illustrera hur användaren av programmet kan 

använda programmet till att uppfylla sina mål och de olika hinder som kan uppkomma i 

användandet. Istället för att kolla på hur systemet exekveras tittar man på hur systemet 

används av användaren.   

4.3.2. Programstruktur. 
Klassdiagramet (se figur 10) beskriver hur en testperson som är en underklass av person blir 

relaterad till ett mätningsobjekt av klassen Measurement. Measurment objekt är relaterat till 

exakt en person, men en person kan göra flera olika mätningar. Varje mätning innehåller data 

beräknad från sampel som lagras i en tabell. Förutom tabellen finns även en breath-by-breath 

graf tillsammans med det registrerade andetaget. Tabellen kan sparas i en databas och 

redigeras i efterhand. Det som inte är så synligt är hur RespiMetern kopplad till testpersonen 

får data från personen. Detta sker inte genom programkod utan genom mätning med olika 

trycksensorer i RespiMetern, därför skickar RespiMeter data till mätningsklassen via sampel. 

Dagens RespiMeter program bygger på en liknande typ av klasstruktur men implanterar all 

grundkod och objekt genom källfilen RespiData.cpp medan resterande filer bygger upp 

användargränssnittet och editering av variabler. 

Anledningen till modelleringen av en objektorienterad struktur för RespiMetern är att själva 

programvaran blir mer anpassningsbar till olika maskiner och en enklare struktur gör 

programmet flexiblare och lättare att förstå inför eventuell vidareutveckling.  
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+GetMeasurment()

-Patient number : int

TestSubject +GetSample()
+LookForBreath()
+CalibrateFlow()
+CalibratePpump()
+CalibratePMouth()
+Calibrate Aux()
+FindP0.1Params()
+SaveBreath()
+StartStopMeasurement()
+PlotGraph()

-Test name : char
-Comment : char
-Test date : int

Measurment

+EditData()

-Time : int
-P0.1 : float
-Tidalvolym : float
-Insp.time : float
-Breathtime : float
-Min. P : float
-Aux1 : float
-Aux2 : float
-Comment : string
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-does tests
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1..1
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-Pmouth : float
-Pflow : float
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-Aux1 : float
-Aux2 : float
+Comment : char
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Figur 10. Klassdiagramet inför RespiMeterns 

vidareutveckling av programvaran 
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Aktivitetsdiagrammet (se figur 11) har till uppgift att illustrera aktiviteten vid körning av 

programvaran under en mätning. Data som strömmas in via USB-kabeln hanteras av 

funktionen HandleData som konverterar inkommen data till sampel, men även anropar 

funktionen lookforbreath (se figur 12). HandleData anropas varje ms som mätningen pågår. 

Under denna aktivitet inträffar två procedurer parallellt, nämligen att all data som kommer in 

plottas till en graf samtidigt som man undersöker om villkoren för ett andetag har inträffat via 

LookForBreath funktionen. När ett andetag inträffar beräknas alla parametrar för andetaget 

och sparas undan samt att en breath-by-breath graf skapas och sparas till det registrerade 

andetaget. 

 

HandleData(BYTE *Databuffer, DWORD recivelength, bool *inspDetect)

PlotOnlineGraph(LastBufSample)LookForBreath()

Called every 1 ms when data 
is recived from the respimeter.

End Measurment

[True] 

Incomming sample data is plotted on a OnlineGraph

Activity Diagram – During 

Measurement

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Aktivitetsdiagrammet för RespiMeterns 

programvaran, illustrerar att två aktiviteter körs 

parallellt i programmet.  
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Vid körning av LookForBreath (se figur 12) kontrolleras om inspirationsventilen har öppnat 

sig, ifall den inte har gjort det så finns det inget andetag och funktionen gör ingenting.  

När ventilen öppnas för första gången, följs de blåmarkerade aktiviteterna till höger i figur 12. 

Det som då kontrolleras är ifall det är ett korrekt andetag och att andetaget uppfyller det 

villkoret som användaren har satt i inställningarna för minimum tiden som måste passera efter 

ett andetag avslutats. 

Vid nästa inkomna sampel går funktionen in i delen ”andetag detekterad”, om villkoren för ett 

andetag i de blå aktiviteterna uppfylldes och den minsta godkända inspirationstiden har 

passerats med en öppen ventil. I de gulmarkerade aktiviteterna till vänster i figur 12 beräknas 

parametrar som föregående andetags totallängd, lägsta muntrycket och ResP0.1, vilket sparas i 

programmets databastabell. Eftersom ventilen var stängd innan detta sampel, kalibreras även 

flödesmätningen till 0 i intervallet 100 ms – 50ms innan ventilöppningen, då inget flöde kan 

ha inträffat innan ventilen öppnade sig. 

Efter att inspirationsventilen stängt sig igen följs de mittersta rödmarkerade aktiviteterna i 

figur 12. Då beräknas inspirationstiden och tidalvolymen ut och lagras i programmets 

databastabell. Sedan väntar programmet tills ventilen öppnar sig igen innan proceduren 

upprepas.  
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If Valve is open and was not open before

[True] 

BreathToFast = True

BreathToFast = False

[False] 

[True] 

Valve was open = true

RealOpeningMoment = TotalSamples

VOpeningmoment = LastBufSample

[False] 

If Valve is open and valve was open before and breath is not detected
yet or the breath wasent to fast after the last breath and the breaths
inspirationtime is longer then MinInspTime

BreathDetected = TrueBreathPlotted = FalseCalculate Pmin

Calculate TotalBreathTime

[True] 

If table is not empty

[True] 

Save TotalBreathTime to table

Calculate LastBreathMoment

[False] 

Calibrate flow

Calculate P0.1

Save parameters

[False] 

If valve is closed and it was open before

Calculate InspirationTime and TidalVolym

[True] 

BreathDetected = True

[True] 

Save Parameters to Table

Save data to database

BreathDetected = False

Valve was open = False

Plot Graph
Plotgraph is false and Time for 
MaxBreathbyBreath graph has passed

[True] 

[False] 

[False] 

Check if enugh time has gone since last breath then MinExpTimeLookForBreath algoritm
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Aktivitetsdiagrammet för funktionen LookForBreath. Ett andetag som detekterats följer de 

blåmarkerade aktiviteterna när inspirationsventilen öppnas för första gången. För att sedan gå till de gula 

aktiviteterna där parametrar beräknas och sparas i användargränssnittets datatabell. När ventilen stänger sig 

igen följs de röd markerade aktiviteterna som beräknar de sista parametrarna och sparar en breath-by-

breath graf till det registrerade andetaget. 
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User-Case-Diagrammet har till syfte att illustrera hur användaren av programmet går igenom 

de olika funktionerna som användaren kan använda sig av för att slutföra sitt mål med 

systemet. Enligt Martin Fowler, en expert inom objektorienterad programmering och 

modellering, strävar användaren av systemet till att uppfylla ett mål med programvaran [18]. 

Användarfallsdiagrammet ska ta upp vilka fel som kan uppstå med användandet av 

programmet och vilka vägar systemet går igenom för att komma tillrätta med detta.  

 

User Case Diagram – RespiMeter

User

Enters
TestSubjects data

User Connects
RespiMeter to PC

User stores TestSubjects
data for later editing and

reviewing

«uses» «uses» «uses»

Conducts
measuresments on TestSubject

«uses»

 

 

 

Mål: En lyckad RespiMeter undersökning. 

1. Användaren matar in TestSubjects data i programvaran 

2. RespiMeter-enheten ansluts till programmet 

3. Mätning startas och sparar data i tabell och räknar ut rätt värden på parametrar 

4. Mätningen pausas och sparas undan för senare databehandling och undersökning. 

Felhantering 

2a. Felmeddelande om RespiMetern inte ansluten. 

2b. Går tillbaka till TestSubjects inmatade data. 

3a. P90 och P30 gick inte att hitta vid muntrycksfallet. 

3b. WindowErrorMassage med beräknad P30 och P90 dyker upp. Räknas ut till P0.1 = 0 

3c. Programmet fortsätter. 

3a. Pmin är positivt ger ett felmeddelande då det kan bero på ventil läckage. 

3b. Programmet fortsätter.  

 

  

Figur 13. Användarfallsdiagrammet för 

RespiMeterns programvara, den ordning som 

användaren utför olika handlingar i 

programvaran. 
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5. RespiMeter inspirationsventil 

5.1 Konstruktion 
Den specialbyggda ventilen är utformad för att fylla två speciella 

funktioner, att mäta tidalvolym (se kapitel 3.2.2) och att mäta ResP0.1. 

I inspirationsröret finns ett venturirör [15] som går att ta ut och byta 

till ett annat venturirör med andra dimensioner, då smalare 

dimensioner lämpar sig för mätning av mindre flöden. 

Specialkonstruktionens viktigaste del är dock utformningen av 

envägsventilen bestående av en del viktiga delar. En cirkulär 

vakuumkanal som suger fast den gröna ventilen gör att luftflödet 

endast släpps igenom i en riktning. Plastventilen som hålls fast av 

vakuumkanalen och fjädern gör det möjligt att veta då ventilen 

öppnas, vilket inträffar när muntrycket understiger det undertryck 

som håller ventilen stängd mot vakuumkanalen. Vakuumkanalens 

vakuum försvinner då ventilen är öppen och programvaran vet då att 

ventilen är öppen. 

5.2 Mekanikproblem 
Ett problem som existerar med användandet av ventilen är att 

det negativa tryckets tröskelvärde ska vara så minimalt som 

möjligt, i en storleksordning från 10-15 mmH2O för att inte 

påverka respirationen [6]. Detta ställer stora krav på ventilen 

som måste klara av att öppnas och stängas helt utan läckage vid 

små förändringar i tryck. 

De mättekniska problemen med ResP0.1 mätning är att det negativa trycket i vakuumkanalen 

kan minska under en pågående mätning. Det beror på att ventilen inte ligger tät mot 

vakuumkanalen och vakuumpumpen inte klarar av att övervinna luftläckaget för att ventilen 

ska slutas helt. Anledningarna till att ventilen kan börja läcka kan ligga i den ökade 

luftfuktigheten från utandningsluften eller att ventilen hamnar fel eller blivit skadad under 

mätningar. Problemet med att det negativatrycket minskar, gör att datorn får problem och 

triggar för tidigt innan en inspiration inträffar, eller att tröskelvärdet redan är överstiget. Det 

gör att andetag missas att registreras samt att databastabellen fylls med felaktiga ResP0.1 

värden, då ingen inspiration har påbörjats (se figur 15). 

 

 

Figur 14. Specialbyggd inspirationsventil, 

där grön anslutning är till för 

vakuumpumpen som håller fast ventilen 

med ett negativttryck. Övriga anslutningar 

är för venturiröret och beräkning av flödet. 

 

Figur 15. Mätning med läckande ventil då tröskelvärdet är -10 mmH2O, gör att inga andetag registreras. 
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Därför är det upp till användaren att kompensera detta genom att öka effekten på 

vakuumpumpen genom programvaran i RespiMetern, eller genom att skruva ner pysventilen i 

RespiMeter-enheten.  

Ventilen kan även ha omvänd funktion. I ett fåtal fall är ventilen alltid öppen men stänger sig 

vid en exspiration för patienten (se figur 16). Det som händer är att vakuumpumpen klarar av 

att övervinna ventilläckaget vid en exspiration, då lufttrycket från exspirationen hjälper till att 

stänga ventilen. Problemet inträffar då patienten slutar med exspirationen och ventilen öppnas 

på grund av läckage. Det gör att programvaran triggas till att räkna ut ett ResP0.1-värde då 

Pmin har ett positivtvärde. ResP0.1 går inte att räkna ut och därför blir det ett felaktigt värde. 

 

 

Detta problem är löst genom att programmet kollar ifall muntrycket är positivt vid en 

inspiration (se kap 4.1) och ger ett felmeddelande då ventilen kan behöva bytas ut. 

5.3 Försök med nya ventiler 
Olika ventiler har testats med varierande styvhet, tjocklek och material, för att hitta en ventil 

som är mer driftsäker och inte läcker vid stängt läge.  

Ventiler tillverkad av en kortlek stansades ut till att testas då denna typ av kort känns täta på 

så sätt att man kan trycka fast kort på en glasskiva i lodrätt position, vilket sedan hålls fast av 

ett vakuum en kort period. Det visade sig dock att den låga styvheten på korten gjorde att 

ventilen böjde sig på ett sådant sätt att läckage uppstod vid kanterna, och inte fungerade som 

en bra ventil. 

Materialet till ursprungsventilen, en 0,24 mm tjock grön plastskiva i materialet PVC hittades i 

skåpen på KTH/STH verkstad, tillverkad av företaget Cobex. Försök att limma på en 

gummiyta på ventilen för att täta eventuella ojämnheter mot anläggningsytan gjordes. Tanken 

var att gummits förmåga att deformeras och fylla ojämnheter och sprickor i ventilen skulle 

minska läckaget. Det som inträffade var dock att limmet gjorde gummit buckligt och ökade 

luftläckaget på ventilen. 

Vid diskussion med tillverkaren av ursprungsventilen, f.d. verkstadsmekanikern Tommy 

Ribbe kom det fram att han tidigare testat en mängd olika material i olika tjocklekar med 

varierande styvhet. Exempelvis metall, gummi och andra plaster testades. Även att ändra 

formen och diametern på vakuumkanalen testades [20]. Slutprodukten är dagens ventil, som 

är ursprungsventilen och en vakuumkanal som är tre mm bred med räfflade kanter. Man vill 

att anläggningsytan mot ventilen blir så liten och tät som möjligt för att ventilen inte ska 

läcka. En idé är att man behandlar plastventilen med någon typ av ytbehandling för att minska 

Figur 16. Mätning med ventil som stänger sig vid exspiration och öppnar sig innan inspirationen börjat. 
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ventilläckaget.  T.ex. genom att smörja på ett tunt lager fett som vaselin skulle kunna täta 

ytterligare ojämnheter mellan ventilen och anläggningsytan.  

I de försök som gjordes (se kapitel 6) så användes endast den ursprungliga ventilen som 

fungera hyfsat, då ingen markant förbättring med de andra ventilerna hittades.  
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6. Försök med RespiMeter 

6.1 Inledning 
RespiMetern testades på friska individer i syfte att värdera mätresultaten och driftsäkerheten 

efter modifieringen av programvaran. I försöken användes ett gammalt testprotokoll för en 

studie om koldioxidkänslighet hos patienter med lungsjukdom. Detta protokoll kortades ned 

med en del förenklingar, så koldioxidnivåerna och stimuleringen av andningen kommer 

snabbare (se bilaga 3). Gruppen av friska testpersoner är vänner och familj i min närhet, vilket 

gör det enkelt för mig att testa utrustningen på samarbetsvilliga individer. Att få testa 

maskinen på sjuka patienter hade varit bra för utvärderingen av RespiMeter, men den korta 

tiden och att programmet inte var testat ordentligt gjorde detta olämpligt.   

6.2 Teorin 
Teorin inför mätningarna går ut på att vid en enkel undersökning ska RespiMetern klara av att 

registrera alla andetag testpersonen gör under försöket. Inga felaktiga ResP0.1-värden ska 

förekomma, om inget fel inträffat vid mätningen. Dessutom kontrolleras att ResP0.1-värdena 

kommer att öka då testpersonen får andas in koldioxid och tillfälligt sjunka då 100 % syrgas 

andas in (se kapitel 2.2). 

6.3 Utförandet 
Patienten ligger på en brits i halvlutande ställning och andas genom RespiMeterns 

andningsmask. Andningsmasken är inkopplad till ett rör som leder inspirationsluft till 

testpersonen. I detta rör är en mindre koldioxid (CO2) -slang ansluten för att förse 

inspirationsluften med koldioxid, halten koldioxid ställs in med hjälp av en rotameter 

(flödesmätare). Förutom koldioxiden ska patienten även inandas 100 % syrgas (O2). Denna gas 

är inhämtad i en gassäck på Karolinska universitetssjukhusets röntgenavdelning. Gassäcken 

placeras bakom patientens vilande huvud med en ventil för öppning och stängning av säcken. 

Med en trevägskoppling. 

6.4 Resultat 
Minutvolymen och P0.1 påverkas av stimulering med syrgas och koldioxid, och olika 

testpersoner kan ha varierande svar på dessa tester. Följande sida visar resultat av 

mätningarna för fyra olika testpersoner (se Tabell 1-2 och figur 17).  

Tabell 1: Test Person data 

Test Person Ålder Kön Längd Vikt 

Person 1 26 Man 1,88 m 88 kg 

Person 2 63 Kvinna 1,60 m 66 kg 

Person 3 25 Kvinna 1,69 m 58 kg 

Person 4 27 Kvinna 1,66 m 59 kg 

Tabell 2: Fas förklaring för diagrammen i figur 17 

Fas 1: ResP0.1 medelvärde vid spontanandningen i början av testet 

Fas 2: ResP0.1 medelvärde vid 100 % inandning av syrgas 

Fas 3: ResP0.1 medelvärde vid 200 ml inspiratorisk CO2 

Fas 4: ResP0.1 medelvärde vid 250 ml inspiratorisk CO2 

Fas 5: ResP0.1 medelvärde vid 300 ml inspiratorisk CO2 

Fas 6: ResP0.1 medelvärde vid 350 ml inspiratorisk CO2 

Fas 7: ResP0.1 medelvärde vid 400 ml inspiratorisk CO2 

Fas 8: ResP0.1 medelvärde vid spontanandning i slutet av testet 
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Figur 17. Medelvärden för testpersoner som blivit undersökta (se tabell 2 på förgående sida för beteckningar för 

de olika staplarna). Medelvärdena beräknas på de 10 sista andetagen i sin fas, utom för syrgasfasen som är 

beräknat efter tre andetag till en halv minut efter start. 
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Vid mätningen på testpersonerna uppkom inga felaktiga ResP0.1 värden, men inom andra 

parametrar gick det att hitta fel. Pmin som räknas ut som lägsta trycket vid en inspiration fick 

vid enstaka tillfällen värden kring -500 mmH2O. Vad detta beror på har inte blivit noggrant 

undersökt men kan bero på variabelbyten i källkoden, då variabler i olika typer jämförs. En 

annan möjlighet är vid beräkningen av Pmin, då man letar 10 ms efter ventilöppningen kan 

det inträffa att dessa sampel inte än har kommit in till programvaran. Det gör att man läser in 

ett sampel som inte existerar, vilket skulle kunna förklara felet. En annan algoritm som hade 

problem var BreathTimeAlgoritmen för att beräkna längden på ett andetag. Andetagen 

avslutades inte alltid vid nästa inkomna andetag, detta gjorde att två andetag kunde räknas 

som ett andetag, vilket skapar problem vid beräkning av minutvolym. Därför togs andetag 

som har en kvot mellan inspirationstiden och totala andetagstiden med lägre värde än 0,16 

eller högre än 0,5 bort ur mätvärdena, detta för att andetagen inte är riktiga andetag vid höga 

värden utan liknar värden vid tal, hosta eller liknande störningar. De värden som ligger under 

0,16 har med missat andetag att göra och är därför opålitliga vid minutvolymberäkning.  

6.5 Konklusion 
Det går att dra slutsatser att ResP0.1-mätning är en mycket mer känslig funktion än 

minutvolym, eftersom ResP0.1 har en stor variation jämfört med minutvolymen. Till 

minutvolymens försvar kan det avslöjas att tekniken för flödesmätningen inte är helt 

tillförlitlig, då den bygger på en enkel mätteknik som kan ge olika värden för olika 

flödeshastigheter. Dock anser jag att ResP0.1 kan användas till att göra noggrannare studier av 

andningsfunktionen hos olika personer. ResP0.1-mätning är dock inte alltid en fördel då 

ResP0.1 är lättare att störa på grund av att mängden faktorer som påverkar är flera hos ResP0.1 

jämfört med minutvolym (se figur 5 kapitel 2.3). Exempelvis så beter sig person nummer 3 

och 4 oroligt vid syrgasfasen och ökar sin andning (se figur 17), även då de redan får in extra 

syre. Kollar man på medelvärden för alla försöken kan man se att båda mätteknikerna klarar 

att mäta koldioxidkänsligheten hos testpersonerna med undantag av syrgasfasen. Hade flera 

mätningar gjorts tror jag att även syrgasen följt samma mönster. 
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Figur 18. Medelvärden för testpersoner som blivit undersökta. Samma trend finns i båda mätmetoderna, dock 

skiljer sig P0.1 på grund av dess förmåga att påverkas av många olika faktorer. Detta inträffade då testpersonerna 

3 och 4 var oroliga under syrgasperioden, vilket stör mätningen av den metaboliska andningsdriven. 
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7. Sammanfattning av resultat 

7.1 Projektets huvudmål 
Problemen med de missade ResP0.1-mätningarna har till största delen programmerats bort och 

eventuella felaktiga ResP0.1 värden detekteras nu av programvaran och kan undersökas vidare 

med hjälp av felmeddelande (se kapitel 4.1). Detta gör att målsättningen avseende de felaktiga 

ResP0.1-mätningarna är uppfylld, och att andra uppmärksammade problemen är delvis lösta 

genom felmeddelanden. Fortfarande finns det små buggar i programvaran, som gör att visa 

värden kan få orimligt höga eller låga värden. Det gäller t.ex. Pmin som vid enstaka tillfällen 

beräknades till -500 mmH2O, och som skulle behöva undersökas vidare och fixas till. 

Metodvalet om praktisk testning och modellering av programvaran har underlättat för 

förståelsen av programvaran. Utan de modeller som skissats up i kapitel 4.3.2 för översyn av 

programvaran och som varit diskussionsunderlag med handledaren är det möjligt att 

förståelsen för programvaras ResP0.1-algoritm hade missats och att fortsatta problem hade 

kvarstått med RespiMeter-utrustningen.  

Målet att värdera RespiMeter har genomförts med försök på fyra olika testpersoner. 

Undersökningssyftet var att kontrollera om modifieringarna i programkoden gjort att 

RespiMeter-utrustningen är användbar inom medicinska problemställningar. Resultaten visar 

på god användbarhet i forskningssyfte, speciellt då ResP0.1 ger tydliga svar på olika stimuli (se 

kapitel 6.5).  

Ett av de ställda kraven från beställaren av examensarbetet, var en bättre överblick av 

systemet. Det är löst genom UML modellering av hur RespiMeter-programvaran styrs och 

fungerar (se kapitel 4.3.2). Diagrammen över RespiMeter-programvaran beskriver hur 

programvaran exekverar källkoden men inte med de beteckningar som den aktuella strukturen 

är programmerad i. Anledningen till att den aktuella strukturen inte är modellerad beror på att 

huvuddelen av programmet är skrivet i en källfil, RespiData.cpp, samt dess respektive header-

fil. Att modellera en klass som skapar flera olika objekt och gör allting inom samma källfil 

med undantag för användargränssnittet känns inte som god objektorienterad programmering, 

och den magra kommenteringen av källkoden är anledningen till att programmet var 

svåröverskådligt. Det är min förhoppning att diagrammen för programvaran skapar en bättre 

förståelse och gör det lättare att undersöka källkoderna. Tillägg av egna kommentarer i 

källkoden underlättar förståelsen av källkoden (se bilaga 2). 

7.2 Uppmärksammade problem 
Kunskapen om inspirationsventilens svagheter är viktig för användandet av RespiMeter-

utrustningen (se kapitel 5). Användaren måste manuellt kompensera ventilläckaget genom att 

antingen öka/minska vakuumpumpens effekt eller öka/minska pysventilen i RespiMeter-

enheten, då ventilens läckage ökar/minskar vid undersökningar, för att hålla det negativa 

trycket konstant vid exspiration. 

Efter diskussionen med Tommy Ribbe och ett flertal tester drogs slutsatsen att man kan arbeta 

mycket med ventilens utformning för att hitta den mest optimala lösningen. Ingen förbättring 

gjordes på inspirationsventilen då ursprungsventilen fungerade bäst av de testade metoderna 

(se kapitel 5.3). 

Flödesmätning (se kapitel 3.2) är en teknik som kan ha varierande svar på samma volym 

beroende på flödeshastigheten. Detta är ett kännt problem då små flöden är svåra att mäta och 

kan missas helt. Men RespiMeter har även problem med att mäta höga flöden då tryckgivarna 
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i enheten har ett för kort mätinvervall (se kapitel 4.2). Detta kan förhoppningsvis förbättras 

med en bättre mätteknik för flödesmätningen. 

Kalibreringen av tryckgivarna känns väldigt godtycklig (se kapitel 4.2) och kan förbättras 

med att byta ut givarna till mer moderna givare, som har en högre precision och ett större 

mätintervall. Detta gör dessutom att flöden som är större än vid vanlig viloandning kan mätas 

korrekt. 

Vid en närmare granskning av kretskortet och OrCAD layout i tidigare bilagor av 

examensarbeten E. Norlén, K. Panngam och R. Meek, påträffades ändringar av kretskortet 

som inte är dokumenterade. Varför dessa ändringar har gjorts antas bero på problem har 

upptäcks med elektroniken och att kretskortet inte fungerade tillfredställande. 

 

 

  
  

Figur 19. RespiMetern med serie nr 20-13 kretskort med ej dokumenterade modifieringar 
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8. Diskussion 
Examensarbetet har fungerat bra och varit ett praktiskt projekt som behandlat många olika 

aspekter som programmering, testning, mekanik och rapportskrivning. Kunskaperna från detta 

projekt kommer jag bära med mig vid utveckling eller modifieringar av nya produkter. Vikten 

av dokumentation som stödjer utvecklingsarbetet och förståelsen av produkten är uppenbar.  

De kvarstående problemen med RespiMetern är försumbara inför forskningsstudier då felen är 

tydliga och uppträder alldeles för sällan för att påverka resultaten av undersökningarna (se 

kapitel 6). Flödesmätning för att beräkna tidalvolymen känns som ett komplement till 

RespiMeter-utrustningen för att få fram värden som kan jämföras med ResP0.1-värdena, men 

med volymkalibrering före undersökningen så fungerar det tillräckligt bra till att göra studier 

inom andningsdrive. 

Undersökningar på patienter med andningsrelaterade sjukdomar kan ge en större förståelse av 

ResP0.1, då de kan jämförs med andra befintliga tekniker. Detta gör att metoden kan värderas 

och eventuellt ersätta eller komplettera dessa tekniker. 

Problemen med ventilen bygger på enkla mätningar, som ställer höga krav på ventilen och 

användaren (se kapitel 5). Genom att lägga ner resurser på utvecklandet av en bättre ventil 

skulle RespiMetern kunna bli användbar inom klinisk andningsdiagnostik. Ventilen skulle 

kunna styras elektroniskt av programvaran så den kan öppnas och slutas helt. Svårigheter som 

kan förekomma är av typen fördröjning av signaler, vilket skulle skapa problem med 

mättekniken ifall ventilen inte är tillräcklig snabb på att öppna och stänga sig, då 

andningsdriven påverkas av ockluderingen. En ny konstruktion av ventilen med en 

pingpongboll som sugs fast av vakuum är något som har dykt upp flera gånger som en idé. 

Pingpongbollen är av ett lätt material och ojämnheter i ventilen skulle kanske kunna lösas 

genom att bollen tätar mot en kant som suger fast bollen. Dock måste hela inspirationsventilen 

byggas om för testning.  

En annan del att utveckla på RespiMeter-utrustningen är flödesmätningen som inte fungerar 

bra vid låga flöden (se kapitel 3.2.2), eftersom den är kvadratiskt beroende av små 

tryckskillnader. Med hjälp av ny teknik kan man hitta bättre mätteknik för att få säkrare 

värden vid små flöden. I programvaran går det att kalibrera flödesmätningen med en 

kalibreringsspruta. I testförsöken kalibrerades flödesmätningen med en Hans Rudolph™ 3 

liter calibration syringe (modell 5530). Det som är problematiskt med den här typen av 

kalibreringar är att det lätt blir stor variation i flödet, vilket gör att man blir mer osäker på 

flödesmätningstekniken.  

Dagens analoga givare Auto-Tran 850D-001 kan bytas ut mot nyare Auto-Tran 865D-01 (se 

bilaga 1) som kommunicerar digitalt (har inbyggd A/D-omvandling). Dessa har en 0,38 tums 

hög display som visar mätvärdena direkt på givaren. Då behövs inte separata A/D-omvandlare 

till tryckgivarna, och kalibreringen av givarna blir mycket mer korrekt tack vare det större 

mätintervallet. Dock kommer AD-omvandlare att behövas till den externa inläsningen av 

koldioxidhalten och syrgasmättnaden via Datex kapnograf. 

Programvaran stöds endast av OS Windows XP/2000/98/Me/NT, eftersom VCL-biblioteket 

som används i Borlands 6.0 C++ builder inte är anpassat för andra OS (se kapitel 3.3). För att 

få programmet att fungera i ett modernare OS så rekommenderas att användargränssnittet 

programmeras om från början. För att programvaran ska kunna spara data krävs också att 

Borland Database Engine är installerad på datorn. BDE går att hitta uppdateringar till och gör 

det möjligt att fungera på andra mer moderna OS. 
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En del av RespiMeter-enheten som inte undersökts i detta examensarbete är elektroniken, då 

fokus har legat på annat håll. De problem som har uppmärksammats med hårdvaran är att 

signalen från inkommande externutrustning har en så hög spänningsnivå 0-10 V, att 

mikroprocessorn inte klarar av att mäta den inkommande signalen, då den endast klarar av 

signaler upp till 5 V. Detta är löst genom att skapa en spänningsdelning med hjälp av två 

resistanser som minskar spänningen till hanterbara nivåer. Men eftersom det inte är 2 stycken 

ideala resistorer så blir det ett litet mätfel på inkommande signal som går att kalibrera bort i 

programvarans användargränssnitt (se kapitel 3.2.2).  

 

 

 

 

 

  



31 

 

9. Fortsatt arbete 
Det behövs en större mängd mätningar på testpersoner för att kontrollera RespiMeter-

utrustningens funktion. Dessa mätningar kan ha till syfte att jämföra med de tester som 

gjordes i detta arbete samt ge idéer för ytterligare tillägg av funktioner vid vidareutveckling 

av utrustningen. 

Min rekommendation inför vidareutveckling av RespiMetern ligger i att hela koden för 

användargränssnittet skrivs om vid utvecklingstillfället och använder sig av en 

objektorienterad analys och programmering liknande den i kapitel 4.2.3. Genom kommande 

studier med RespiMeter-utrustningen kommer eventuellt andra aspekter bli mer intressant. 

Därför behöver programvaran anpassas i formulär och inställningar. Mätparametrar som 

mättekniken inte stödjer kommer eventuellt att behöva stödjas. T.ex. exspirationsvolym och 

exspirationstid går att stödja genom att ha en flödesmätare på exspirationsventilen. Med denna 

mätning får man mer information om andetagets exspiration och gör det möjligt att mäta 

längden på andetaget när exspirationsflödet blir noll efter en registrerad inspiration, vilket är 

en mer korrekt andetagsmätning, då inspirationer och exspirationer kan följas av långa 

andningspauser. 

Dessutom bör elektroniken vidareutvecklas med givare som klarar av att mäta i ett större 

mätintervall, då dagens givare ligger nära en gräns där man inte klarar av att mäta hastiga in- 

och utandingar.  

Att utforska nya mekaniska eller elektriskt styrda inspirationsventiler är en del av 

RespiMeter-tekniken som har möjligheter till förbättring, speciellt vid anpassandet av 

tekniken till nya maskiner som ventilatorer.  
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Series 865  
Pressure Transducer with Display 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Features & Applications 
 
• Easy to read display (0.38” height) 

 
• Available in custom pressure ranges 

from 0/0.25”WC up to 0/15PSI, 
including bi-directional  
 

• Output Stability of 0.5% FSO 
 

• Perfect for a variety of air and inert 
gas applications such as duct static, 
VAV and fan control 
 

• Easy wiring via a pluggable screw 
terminal block 

 
• Pressure range calibrated to 

customer’s specific requirement 
 

• Able to handle high overpressure 
 

• Internally conditioned allowing it to 
automatically accept unregulated 12-
24 VDC or 24 VAC power 
 

• Reverse voltage protection 
 

 

  

 
Note:  Controller Sensors LLC reserves the right to make changes at any time to any products herein.  Controller Sensors LLC does 
not assume any liability arising out of the application or use of any product described herein, neither does it convey any license 
under its patent rights nor the rights of others. 

  

Specifications 
 

 

Accuracy*: +/-1.0% FSO 

Stability: +/-0.5% FSO/yr 

Thermal Effects: 
 

+/-0.075% FSO/°C 

Overpressure: 1-10”WC = 100”WC 
11-20”WC = 10x rated pressure 
21-30”WC = 5x rated pressure 
Over 30”WC = 45PSI 
 

FSO Pressure Range: 0/0.25”WC up to 0/15PSI  
(bi-directional ranges available) 
 

Compensated Range: 10° to 50°C 

Media: Non-corrosive, non-ionic gases 
 

Operating Humidity: 
 
Operating Temp: 

90% RH non-condensing 
 
-25° to 70°C 
 

Input Supply**: 12-24 VDC/24VAC 

Supply Current: <30mA 

Load Resistance: 2KΩ minimum on voltage out, 250Ω 
maximum loop resistance on 4-20mA 
output 
(500Ω max loop resistance available 
upon request**) 
 

Output Signal: 
 
 
 
Circuit Protection: 

1-5VDC, 1-6VDC, 1-10VDC** or  
4-20mA*** (call for custom outputs) 
 
Output limited and reverse voltage 
protected 

  

Electrical Connections: 
 
Pressure Connections: 
 

Pluggable Screw Terminal Block 
 
Barbed fitting for 1/8” ID tubing 

Enclosure: Impact resistant ABS plastic 

Dimensions: Approx. 3.5” x 2.7” x 1.4” (8.7cm x 
6.8cm x 3.5cm) 

  

  

*     Includes non-linearity hysteresis and non-repeatability at a fixed temperature 
**   An input of 18-24VDC/AC is required to drive a 500Ω load; the same input is also  
      required for a 1-10VDC output  
***  3-wire 4-20mA 
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How to Order 
 
A typical order number consists of the model number, type, output signal, pressure range and calibration 
pressure. 
 

Model Type Output Signal FSO Pressure Range Calibration Pressure 
865 D = Differential 

or Gage* 
0…..1 to 5 volts 
1…..1 to 6 volts 
2…..1 to 10 volts** 
3…..4-20mA (250Ω load) 
4…..4-20mA (500Ω load)** 
5…..Custom Output 

0…..0.25”WC to 5”WC 
1…..>5”WC to 13” WC 
2…..>0.5PSI to 1PSI 
3…..>1PSI to 5PSI 
4…..>5PSI to 15PSI 
 
 

Customer designated 
exact FSO 

 
Example:  865D-01 Cal Pressure = 6” WC.  “Pressure Range” is not a specific number.  Please 
indicate exact calibration pressure.  (This unit has an output of 1-5 VDC and will be calibrated to 
6” WC.)  If a custom output is needed, the exact output must be specified.  

 
* With a gage application, one of the two pressure ports is vented to atmosphere 
 
** With a 1-10 VDC output as well as with a 4-20mA output that needs to drive a 500Ω load a 18-24 

VDC/24VAC input is required. 
 
 
 

Kari Peter
Cross-Out
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Bilaga 3 – Försöksprotokoll 
Studie av koldioxidkänslighet hos patienter med lungsjukdom 

Försöksprotokoll 

Ventilations-perfusionsförhållanden, andningsdrive samt ansträngsförmåga vid svår 

pulmonell arteriell hypertension (PAH). Effekt av långtids vasodilaterarbehandling.  

Projektkatalog: Lung KS-08 

Ansiktsmask (HR 2-vägs, adult small)  

Halvliggande, DVD + hörlurar  

RM nr 11, FM 2708, ventil 2008 

 

Datum: …………………………………. 

Namn: ………………………………….. 

Personnr: ………………………………. 

Ålder: ………………………………….. 

Längd: …………………………………. 

Vikt: …………………………………… 

Fil namn: ………………………………. 

FÖRE:   

 Kontrollera: gastuber, P0.1-ventil 

 Kalibrering 

 1. Justera gasblandning/flöden 

 2. Kalibrera Kapnometrar (4%), OscarOxy i luftväg, Normocap i inluft  

 3. Kalibrera RM20:  Muntryck mot vattenpelare i U-rör 

flöde med 1liter  

Volym från kalibreringsspruta  

Tröskeltryck vid P0.1-mätning bör vara 1,0 cmH2O 

Negativventiltryck under exspiration 1,5 cmH2O 

Motorspänning: ………….. (1,5 V) 

Rumstemp:  ……. C Lufttryck:  ……. 

   Patient  

  Kontroll lungfrisk  

  Koffein/nikotin 3 timmar före 



Start KLOCKAN: ………… 

A. NORMOKAPNI    KOMMENTARER 

 

 1) Spontanandning  > 8 min FÖRSTA ANDETAGET TID: ...... 

B. HYPEROXI 

 

 1) 100 % oxygen  > 30 sekunder FÖRSTA ANDETAGET TID: ...... 

C. NORMOKAPNI 

 

 1) Spontanandning  > 1 min FÖRSTA ANDETAGET TID: ...... 

D. HYPERKAPNI 

  

 4) 200 ml/min koldioxid 3 min  FÖRSTA ANDETAGET TID: ......  

 5) 250 ml/min koldioxid 3 min  FÖRSTA ANDETAGET TID: ......  

 6) 300 ml/min koldioxid 3 min  FÖRSTA ANDETAGET TID: ......  

 7) 350 ml/min koldioxid 3 min  FÖRSTA ANDETAGET TID: ......  

 8) 400 ml/min koldioxid 3 min  FÖRSTA ANDETAGET TID: ......  

E. NORMOKAPNI 

 

 1) Spontanandning  8 min FÖRSTA ANDETAGET TID: ...... 

 

 2)  SISTA ANDETAGET TID: ......  

 

Stopp KLOCKAN: ………… 

 

 

 


