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Sammanfattning 

Avdelningen för Medicinsk teknik på Akademiska sjukhuset har uppdaterat befintliga 

kalibreringsprotokoll för Welch Allyn 767 som används som referensmanometer vid kalibrering av 

blodtrycksmätare. I protokollet ska det enligt ISO 9001 och ISO 13485 ingå att vid varje 

kalibreringspunkt ange mätosäkerheten.  Rutiner kring detta var inte definierade. En modell för att ta 

fram mätosäkerhet utformades utifrån standardiserade metoder från “Guide to the expression of 

uncertainty in measurement” och anpassades för att kunna användas på den medicintekniska 

avdelningen. En mätmetod för kalibrering togs fram och med modellen beräknades mätosäkerhet för 

en referensmanometer. Mätosäkerheten med definierad mätmetod blev lägre än den av Welch Allyn 

specificerade mätosäkerheten på ± 3 mmHg. Felfortplantning från kalibrering till blodtrycksmätning 

undersöktes. Mätosäkerheten ökade i varje steg, varför avdelningen bör ta fram ett protokoll för hur 

kalibrering genomförs, och på så sätt förbättra spårbarheten. 

 

Nyckelord: kalibrering, Welch Allyn 767, mätosäkerhet, referensmanometer, blodtrycksmätning, 

auskultatorisk blodtrycksmätning, spårbarhet, GUM 
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Abstract 

 
The department of Medical Technology at Akademiska sjukhuset has updated their current protocol 

for calibration for Welch Allyn 767, which serves as a reference manometer for blood pressure meters 

when being calibrated. According to ISO 9001 and ISO 13485, the protocol has to include a 

measurement uncertainty for every given point of calibration. The routines regarding this were 

undefined. A model for retrieving measurement uncertainty was designed using standardized methods 

from “Guide to the expression of uncertainty in measurement” and was customized to be used at the 

department of Medical Technology. A method for calibration was created and used to calculate the 

measurement uncertainty for the reference manometer. This measurement uncertainty was smaller 

than the one specified by Welch Allyn, which was ± 3 mmHg. Propagation of uncertainty from the 

calibration to the blood pressure measurement was investigated. The measurement uncertainty 

increased in every step. Therefore, the department should introduce a protocol for how a calibration is 

performed, and thereby improve the traceability. 

 

Keywords: calibration, Welch Allyn 767, Measurement uncertainty, reference manometer, blood 

pressure measurement, Auscultatory blood pressure measurement, traceability, GUM 
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Förord 
 

“Although this Guide provides a framework for assessing uncertainty, it cannot substitute for 

critical thinking, intellectual honesty and professional skill. The evaluation of uncertainty is 

neither a routine task nor a purely mathematical one; it depends on detailed knowledge of the 

nature of the measurand and of the measurement. The quality and utility of the uncertainty 

quoted for the result of a measurement therefore ultimately depend on the understanding, 

critical analysis, and integrity of those who contribute to the assignment of its value. “ 
JCGM. Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement  

 

 

Stort tack till våra handledare Ingalill Karlsson, Ida Helenefors, Alexandra De Geer och resterande 

personal på MSI på Akademiska sjukhuset. 
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1 Inledning 

Avdelningen för Medicinsk teknik på Akademiska sjukhuset har uppdaterat befintliga 

kalibreringsprotokoll för referensutrustning som används för att kalibrera manuella blodtrycksmätare 

enligt ett visst format. Detta efter att de fått anmärkning på att mätosäkerhet saknades i det tidigare 

protokollet, vilket är ett krav enligt de standarder som avdelningen är certifierade mot. Dessa 

standarder är ISO 9001, vilket är en internationell standard för kvalitetsledningssystem, och ISO 

13485, vilket är en internationell standard för kvalitetsledning avsedd för medicinsk klassning. I det 

nya protokollet, se Bilaga 4, ska det ingå att vid varje kalibreringspunkt ange mätosäkerheten. Det ska 

också finnas dokumentation kring hur mätosäkerheten har tagits fram. Problemet är att det finns 

otydliga rutiner och modeller för att ta fram toleransnivåer för mätosäkerheten som ska användas i 

protokollet vid kalibrering av Welch Allyn (WA) 767 som fungerar som referensmanometer för 

blodtrycksmätare. WA 767 är en aneroid manometer med ett förnicklat berylliummembran som mäter 

tryck
1
.  

 Syfte och mål 1.1

Syftet med kandidatexamensarbetet är att genom arbetet ge avdelningen för Medicinsk teknik en 

uppfattning om hur de skulle kunna arbeta med rutiner och modeller för att ange mätosäkerhet, främst 

för kalibrering av referensmanometer, samt möjlighet för liknande arbete med annan utrustning i 

framtiden. 

Målet är att ta fram ett värde för mätosäkerheten samt en modell för hur mätosäkerheten kan 

utvärderas och undersökas för en referensmanometer WA767. Eftersom referensmanometern används 

vid kalibrering av blodtrycksmätare påverkas blodtrycksmätarens mätosäkerhet av 

referensmanometerns mätosäkerhet. Därför ska även en mindre undersökning av mätosäkerheten vid 

kalibrering av blodtrycksmätare med WA 767 som referens göras. Vidare ska felkällor som kan 

uppkomma vid blodtrycksmätning och därmed bidrar till mätosäkerhet undersökas.  

 Avgränsningar 1.2

Projektet avgränsas till att omfatta framtagning och utvärdering av en modell för 

mätosäkerhet vid kalibrering av en WA 767 referensmanometer med en Fluke ProSim 8 som 

tryckreferens samt utvärdering.  
 

2 Bakgrund 

 Tidigare arbeten på MSI 2.1

För kalibrering av referensmanometer finns inga tidigare arbeten på MSI angående mätosäkerhet därav 

behovet av ett arbete kring detta. Det finns ett tidigare arbete kring mätosäkerhet för temperaturgivare 

där en modell i form av ett Excel-ark har tagits fram för att beräkna mätosäkerhet.  

 Blodtrycksmätning 2.2

Med blodtryck menas det arteriella blodtrycket som uppstår när blodet trycks mot artärväggarna. Det 

är alltså det tryck som driver blodet genom blodbanan och ger upphov till blodflöde
2
.  Vid 

blodtrycksmätning mäts det systoliska och det diastoliska trycket i artärerna. Blodtrycket anges i 

                                                             
1 AB Henry Eriksson. Blodtrycksmätare WA 767 bord. 
http://www.henryeriksson.se/web/article.asp?artID=1028  

2
 Rydén, Lars, Malmquist, Jörgen. Blodtryck. Nationalencyklopedin. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/blodtryck. (Hämtad 2016-05-16) 

http://www.henryeriksson.se/web/article.asp?artID=1028
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/blodtryck
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mmHg. Normalt systoliskt tryck ligger mellan 120-140 mmHg och normalt diastoliskt tryck mellan 

60-90 mmHg
3
. För att diagnostiseras med högt blodtryck krävs att man har ett systoliskt tryck på minst 

140 mmHg eller ett diastoliskt på minst 90 mmHg vid flera mätningar
4
. 

Tryck kan mätas på två principiellt olika sätt, med direkt eller indirekt metod. Vid indirekt 

tryckmätning behöver organet inte punkteras. Nackdelarna är att denna metod inte är lika noggrann 

som den direkta.  Indirekt tryckmätning kan ske antingen manuellt eller automatiskt, där den manuella 

är noggrannare än den automatiska, varför endast denna får användas vid diagnostisering av högt och 

lågt blodtryck (hypertoni och hypotoni)
5
.  

Blodtrycksmätning som görs manuellt med hjälp av ett stetoskop kallas auskultatorisk 

blodtrycksmätning. Vid denna sorts mätning används en blodtrycksmätare som består av en manschett, 

gummiblåsa och en oelastisk krage. Denna är kopplad till en ballongpump som pumpar upp 

manschetten och en manometer som visar trycket med hjälp av en visare. När blodtrycket ska mätas 

placeras manschetten på patientens överarm i höjd med patientens högra förmak. Stetoskopet placeras 

mot patientens armvecksartär
6
. Manschetten pumpas upp med hjälp av ballongpumpen tills inget ljud 

hörs i stetoskopet, det innebär att trycket i manschetten är högre än det systoliska trycket och 

blodflödet i artären stoppats. Därefter öppnas pysventilen som sitter på ballongpumpen något och 

trycket i manschetten sjunker. När trycket i manschetten sjunkit till det systoliska trycket i artären kan 

blodet åter flöda genom manschetten, då hörs ett ljud som kallas det första Korotkoffljudet, och vid 

detta ljud läses det systoliska trycket av på manometern. När trycket i manschetten sjunkit så lågt att 

inget ljud längre hörs i stetoskopet, d.v.s. när det femte Korotkoffljudet hörs, motsvarar trycket det 

diastoliska trycket i artären, och detta tryck läses av på manometern.  Den manuella metoden kräver ett 

tränat öra för att utföras korrekt 
7
.  

Högt blodtryck är en bakomliggande riskfaktor för många folksjukdomar som hjärt- och 

kärlsjukdomar, diabetes och demens. Eftersom högt blodtryck är så vanligt förekommande, 26.4% av 

den vuxna befolkningen i världen
8
, leder frekvent feldiagnostisering till höga kostnader även om den 

enskilda behandlingen inte är så dyr
9
.  

 Mätosäkerhet 2.3

Det går aldrig att mäta en storhet exakt eftersom det inte går att ha exakt kunskap om mätförhållanden 

och dess inverkan på resultatet. P.g.a. detta sägs det att ett mätresultat är en skattning av mätstorhetens 

verkliga värde. Det är intressant att veta hur bra en mätning är eftersom man vill veta tillförlitligheten 

hos ett mätresultat och hur det går att förbättra mätningen. Mätosäkerhet är en parameter som 

beskriver spridningen av mätvärden orsakade av olika felkällor som en metod ger, och denna 

parameter kan användas för att skapa ett intervall som brukar anges i plus-minusvärde med en viss 

konfidensnivå. Ett exempel på detta är en termometer med mätosäkerheten ±2 °C och konfidensnivå 

                                                             
3
 Lindén, Maria, Öberg, P.Åke (red). Jacobssons Medicin och Teknik. 97-98. 2006. Studentlitteratur AB 

4
 Socialstyrelsen. Rekommendationer vid högt blodtryck. 

http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforstrokesjukvard/sokiriktlinjerna/hjart-

karlfriskpatientmedhyper1 (Hämtad 2016-05-17) 
5 Biomedicinsk analytiker avdelning Klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset. Intervju 2016-03-21. 
6
 Jacobsson, Bertil, Öberg, P.Åke. Teknik i praktisk sjukvård. 107. 2003. Studentlitteratur AB 

7
 Biomedicinsk analytiker avdelning Klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset. Intervju 2016-03-21. 

8
Kearney, Patricia M et. Al. Global burden of hypertension: analysis of worldwide data. The Lancet, vol 365, no 

9455 (2005) :217–223. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673605177411 (Hämtad 2016-04-

04) 
9
 Socialstyrelsen. Rekommendationer vid högt blodtryck.  

http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforstrokesjukvard/sokiriktlinjerna/hjart-karlfriskpatientmedhyper1
http://www.socialstyrelsen.se/nationellariktlinjerforstrokesjukvard/sokiriktlinjerna/hjart-karlfriskpatientmedhyper1
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673605177411
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01406736/365/9455
http://www.sciencedirect.com/science/journal/01406736/365/9455
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95 %, detta betyder att det avlästa värdet med en 95 % sannolikhet maximalt avviker 2 °C från det 

sanna värdet
10

. 

Ett sätt att ta fram mätosäkerhet är att följa de riktlinjer i “Guide to the expression of uncertainty in 

measurements” (GUM)
11

, vilket är ett dokument framtaget av ISO som har samverkat med flera 

internationella organ som arbetar med internationella metrologifrågor. Syftet med dokumentet är att 

harmonisera vad mätosäkerhet betyder och hur det används. Dokumentet är utformat för att vara 

applicerbart på ett brett spektra av mätningar.  

 

Dokumentet “Utvärdering av mätosäkerhet vid kalibrering - EA-4/02”
12

 är ett dokument som baseras 

på GUM och är utfärdat av Europeiska samarbetsorganisationen för ackreditering. I dokumentet står 

det hur mätosäkerhet ska modelleras, utvärderas och rapporteras. Dokumentet är tvingande för 

ackrediteringsorgan, alltså Swedac i Sverige.  

2.3.1 Mätosäkerhetsbudget 

Mätosäkerhet kan tas fram genom att ta fram en mätosäkerhetsbudget. I en mätosäkerhetsbudget 

försöker man värdera hur mycket olika variabler påverkar den totala mätosäkerheten. Resultatet av en 

mätosäkerhetsbudget är ett skattat mätvärde och en mätosäkerhet, som är summan av varje felkällas 

osäkerhetsbidrag. Formel 1 är en generell formel för utstorhet med korrektioner och skattade värden 

för olika felkällor.  
 

mutstorhet = muppmätt + mkorr1 +mkorr2 + mkorr3 +δfelkälla1+δfelkälla2+δfelkälla3 (Formel 1) 

 
Det första steget i utformningen av en budget är att försöka hitta alla tänkbara felkällor som bidrar till 

mätosäkerhet för ett instrument och lista dessa. När felkällor ska identifieras kan miljön där mätningen 

sker, mätutrustningens karaktäristik, mätmetod, arrangemang av mätobjekt och operatören undersökas. 

Felkällor brukar delas in i systematiska och slumpmässiga fel. Systematiska fel ger värden som alltid 

avviker i en viss riktning så att det uppmätta värdet alltid är större eller mindre än det sanna värdet. 

Dessa fel kan t.ex. bero på fel i instrumentet eller felaktig mätmetod. För att identifiera systematiska 

effekter genom mätningar måste en jämförande mätning med en annan metod som inte påverkas av 

effekten göras
13

. Slumpmässiga fel är fel som varierar varje gång avläsningen görs och inte avviker åt 

ett visst håll varje gång
14

. När felkällor identifierats och kategoriserats som systematiska eller 

slumpmässiga ska effekten av de systematiska felen försöka elimineras genom att ändra eller anpassa 

mätmetoden. Går inte detta kan man försöka kompensera för de systematiska felkällornas bidrag 

genom att ta fram korrektionsfaktorer för dessa. De slumpmässiga felen kan inte helt kompenseras för, 

rent teoretiskt kan dessa minskas genom upprepade mätningar och medelvärdesbildning. I praktiken 

går inte detta att göra, utan därför måste en mätosäkerhetbudget göras
15

.  

Skatta standardosäkerhet 

De listade felkällorna som ej kan kompenseras för måste utvärderas för att kunna skatta deras bidrag 

till den totala mätosäkerheten. För att kunna skatta standardosäkerheten behövs en skattad 

standardavvikelse och en antagen eller beräknad sannolikhetsfördelning. Standardavvikelsen kan fås 

                                                             
10

 Lau, Peter, Arrhén, Fredrik, Hjelmgren, Jan. Kompendium: Vad är mätosäkerhet. Avancerad 

Mätosäkerhetsberäkning, SP, 2014-04-03 
11

 JCGM. Evaluation of measurement data — Guide to the expression of uncertainty in measurement. 2008. 5-6. 

http://www.bipm.org/utils/common/documents/jcgm/JCGM_100_2008_E.pdf  (Hämtad 2016-05-16) 
12

 Swedac, Utvärdering av mätosäkerhet vid kalibrering - EA-4/02 Svensk översättning. 2014-05-19. 1-4. 

http://www.swedac.se/PageFiles/1295/DOC%2004-1.pdf.  (Hämtad 2016-05-16) 
13

 Lau, Arrhén, Hjelmgren, Jan. Kompendium: Vad är mätosäkerhet. Avancerad Mätosäkerhetsberäkning, Sida 4 
14

 Lindén, Öberg (red). Jacobssons Medicin och Teknik. Sida 90. 
15

 SP Mätteknik. GUM konceptet för beräkning av Mätosäkerhet. Avancerad Mätosäkerhetsberäkning, SP. 

2014-04-08 

http://www.bipm.org/utils/common/documents/jcgm/JCGM_100_2008_E.pdf
http://www.swedac.se/PageFiles/1295/DOC%2004-1.pdf
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på två olika sätt, genom utvärderingsmetod A eller B. Metoderna är likvärdiga och därför kan en 

kombination av dem användas.   

 

Utvärderingsmetod A är en metod som baseras på statistisk analys av observationsserier som består av 

flera oberoende observationer som gjorts under oförändrade mätförhållanden. Standardavvikelsen fås 

med hjälp av medelvärdesbildning av observationsserier. Är antalet observationer mindre än 10 anses 

skattningen osäker
16

. Är antalet observationer tillräckligt stort kan skattningen antas vara 

normalfördelad enligt Centrala gränsvärdessatsen
17

.  

Utvärderingsmetod B är en metod där skattningen sker på annat sätt än genom statistisk analys av 

mätserier. Istället sker skattningen genom att utvärdera all tillgänglig information om mätstorheten. 

Denna information kan vara tidigare mätdata, kalibreringsbevis, data från tillverkaren, erfarenhet eller 

tidigare kunskap om instrumentet och mätprocessen
18

.  

Sannolikhetsfördelningar fastställs, och då är det endast de symmetriska fördelningarna som är 

intressanta. De vanligaste är normalfördelning, rektangelfördelning, triangelfördelning och u-

fördelning.  Sannolikhetsfördelningar kan räknas ut genom test av fördelning med hjälp av statistiska 

metoder, med hjälp av statistiska program, eller genom erfarenhet anta en viss fördelning. Är 

fördelningen okänd kan rektangelfördelning antas för att inte få en falsk för låg osäkerhet, då det är 

den fördelning som ger störst värde på mätosäkerhet
19

. Sambanden mellan standardmätosäkerheten där 

a = skattad standardavvikelse och σ = standardmätosäkerhet  för de olika fördelningarna som används 

i arbetet beskrivs med Formel 2.  

 Normalfördelning σ =
a

2
 

 Rektangelfördelning σ =
a

√3
   

 Triangelfördelning σ =
a

√6
 

      (Formel 2) 

Känslighetsfaktor 

I teorin hör en känslighetsfaktor till varje felkälla. Den beskriver hur mycket den totala 

mätosäkerheten påverkas av den specifika felkällan. För att få reda på känslighetsfaktorn behövs en 

modellfunktion för mätresultatet
20

. Är modellfunktionen svår att bestämma kan känslighetsfaktorn 1 

antas.  Detta kommer dock påverka slutresultatet eftersom det då antas att alla bidrag påverkar lika 

mycket
21

.  

Korrelation 

Felkällornas bidrag kan vara korrelerade, d.v.s. att det finns ett samband mellan dessa och att de är 

ömsesidigt beroende. Finns det en korrelation måste denna kovarians finnas med som en felkälla i 

form av ett osäkerhetsbidrag. Är bidragen okorrelerade är deras korrelationskoefficient 0. Vid 

                                                             
16

 Swedac, Utvärdering av mätosäkerhet vid kalibrering - EA-4/02 Svensk översättning. 2014-05-19. 6. 

http://www.swedac.se/PageFiles/1295/DOC%2004-1.pdf. Hämtat 2016-05-16 
17

 Blom, Gunnar et. al. Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar. 158-161. 2005. Studentlitteratur 

AB, Lund.  
18

 Lau, Arrhén, Hjelmgren. Kompendium: Vad är mätosäkerhet. Avancerad Mätosäkerhetsberäkning, Sida 8. 
19

 Lau, Arrhén, Hjelmgren. Kompendium: Vad är mätosäkerhet. Avancerad Mätosäkerhetsberäkning, 9-11. 
20

 Lau, Arrhén, Hjelmgren. Kompendium: Vad är mätosäkerhet. Avancerad Mätosäkerhetsberäkning, Sida 9. 
21 Fors, Per. Systematiskt arbete för att hantera osäkerheter vid mätning. Sida 8. http://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:326603/FULLTEXT01.pdf (hämtad 2016-15-29) 

http://www.swedac.se/PageFiles/1295/DOC%2004-1.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:326603/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:326603/FULLTEXT01.pdf
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försummande av korrelationer mellan felkällor blir utvärderingen av standardosäkerheten i allmänhet 

felaktig
22

. Korrelerade faktorer behöver dock inte ha ett kausalt samband
23

.   

Sammanlagd mätosäkerhet 

Den sammanlagda standardmätosäkerhet ges av Formel 3 där u(y) är den sammanlagda 

standardmätosäkerheten, 𝒄𝒊  är känslighetskoefficient, 𝒖𝒊 (𝒙𝒊) är standardosäkerhet
24

. 

𝒖𝟐(𝒚) = ∑ 𝒄𝒊
𝟐𝒖𝒊

𝟐𝑵

𝒊=𝟏
(𝒙𝒊)      (Formel 3) 

 

Den expanderade mätosäkerheten fås när den sammanlagda mätosäkerheten multipliceras med en 

täckningsfaktor k. Om normalfördelning antas och k = 2 ges resultatet på en 95 % konfidensnivå av 

±2∙u(y), vilket är standard när man anger mätosäkerhet.  

 Spårbarhet 2.4

Spårbarhet definieras enligt följande: ”Egenskap hos ett mätresultat som innebär att detta kan relateras 

till lämpliga normaler, vanligen internationella eller nationella, via en obruten kedja av jämförelser” 
25

. 

Att se till att mätresultatet har en viss spårbarhet är ett sätt att höja kvaliteten på mätresultatet. 

Spårbarhet är också ett krav i ISO 9001 och ISO 13485 som avdelningen är certifierad mot. Generellt 

finns ett antal nationella eller internationella normaler som referensnormaler kalibreras mot. Dessa kan 

sedan användas av företag för att kalibrera sina arbetsnormaler som sedan används för att kalibrera 

själva bruksintrumentet
26

. Eftersom varje steg medför en viss mätosäkerhet är det viktigt att varje steg 

är väldokumenterat gällande mätosäkerheten. Det är också viktigt att dokumentationen och 

mätmetoderna försöker följa standardiserade metoder för detta, så som GUM, även om man inte ämnar 

bli ett ackrediterat kalibreringslaboratorium. Genom kunskap om ett instruments spårbarhet kan 

mätresultaten utvärderas bättre
27

. 

I fallet med referensmanometern ser spårbarheten på MSI ut på följande vis:  

Referensmanometern jämförelsekalibreras mot en blodtryckssimulator, Fluke ProSim 8. 

Blodtryckssimulatorn kalibreras på uppdrag av återförsäljaren Tesika hos tillverkaren Fluke 

Biomedicals godkända servicecenter Ultramedic Ltd i England. Ultramedic Ltd kalibrerar direkt eller 

indirekt mot nationella standarder 
28 29

. Referensmanometrarna används sedan för att kalibrera 

blodtrycksmätare sjukhusen i Uppsala län. Det finns 36 stycken WA 767 referensmanometrar i 

Uppsala län
30

.  

 

                                                             
22

 Lau, Arrhén, Hjelmgren. Kompendium: Vad är mätosäkerhet. Avancerad Mätosäkerhetsberäkning, Sida 11. 
23

 Sp Mätteknik, Bedömning och hantering av beroende i osäkerhetssammanhang. Avancerad 

Mätosäkerhetsberäkning, SP. 2014-04-08 
24

 Lau, Arrhén, Hjelmgren. Kompendium: Vad är mätosäkerhet. Avancerad Mätosäkerhetsberäkning, Sida 19. 
25

 Jonsson, Sven. Kalibrering, spårbarhet och kvalitet. Tillämpad medicinsk mätteknik, KS. 2011. 

http://130.237.83.53/Kurshemsidor/MAT/Forelasningar/Kalibrering%20och%20Sparbarhet/Forelasning/Kalibrer

ing%20sparbarhet%20och%20kvalite.pdf (Hämtad 2016-05-16) 
26

 Ohlon, Rolf. Spårbarhet. Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/spårbarhet 

(Hämtad 2016-04-20) 
27 Jonsson, Sven. Kalibrering, spårbarhet och kvalitet. Tillämpad medicinsk mätteknik, KS. 2011. 

http://130.237.83.53/Kurshemsidor/MAT/Forelasningar/Kalibrering%20och%20Sparbarhet/Forelasning/Kalibrer

ing%20sparbarhet%20och%20kvalite.pdf (Hämtad 2016-05-16) 
28

 Ultramedic Ltd. Services. http://www.ultramedic.com/Services.htm (Hämtad 2016-04-20) 
29

 Ultramedic Ltd. Certificate of calibration no 55853. 2015-08-11.  
30

 Landstinget Uppsala län. Utdrag ur Medusa om WA767. (Hämtad 2016-05-10) 

http://130.237.83.53/Kurshemsidor/MAT/Forelasningar/Kalibrering%20och%20Sparbarhet/Forelasning/Kalibrering%20sparbarhet%20och%20kvalite.pdf
http://130.237.83.53/Kurshemsidor/MAT/Forelasningar/Kalibrering%20och%20Sparbarhet/Forelasning/Kalibrering%20sparbarhet%20och%20kvalite.pdf
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/spårbarhet
http://130.237.83.53/Kurshemsidor/MAT/Forelasningar/Kalibrering%20och%20Sparbarhet/Forelasning/Kalibrering%20sparbarhet%20och%20kvalite.pdf
http://130.237.83.53/Kurshemsidor/MAT/Forelasningar/Kalibrering%20och%20Sparbarhet/Forelasning/Kalibrering%20sparbarhet%20och%20kvalite.pdf
http://www.ultramedic.com/Services.htm
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3 Metod 

 Litteraturstudie 3.1

En stor del av metoden ägnades åt litteraturstudier kring blodtrycksmätning och mätosäkerhet. 

Gällande blodtrycksmätning användes främst facklitteratur om medicinsk teknik. Sökningar gjordes i 

databasen Scopus med fraserna reproducibility  of  results  calibration  blood  pressure, measurment 

uncertainty calibration, blood pressure measurement auscultatory, aneroid sphygmomanometer,  

aneroid sphygmomanometer calibration. Sökningen begränsades till dokumenttypen Review och 

ämnesområdet medicin.  

 

Litteraturstudien kring mätosäkerhet omfattade facklitteratur, internationella publikationer kring 

mätosäkerhet (GUM och EA), kursmaterial från en kurs om mätosäkerhet av SP som tillhandahölls av 

MSI, kalibreringsbevis och servicemanualer för WA 767 och Fluke ProSim 8, samt sökning i DiVA 

portal på tidigare examensarbeten om ämnet.  

 Studiebesök och intervjuer 3.2

Det gjordes två studiebesök på avdelningen för Klinisk fysiologi på Akademiska sjukhuset för att se 

handhavande av blodtrycksmätare samt intervju om kalibrering, potentiella felkällor vid kalibrering 

och användning av blodtrycksmätare. Dessutom skedde flera möten och samtal med personal på MSI. 

Dessa omfattade kvalitetssystem, modeller för mätosäkerhet, potentiella felkällor vid kalibrering av 

referensmanometer och blodtrycksmätare samt tidigare arbeten. Tillverkarna av utrustningen i 

provuppställningen, Welch Allyns återförsäljare Alere och Flukes återförsäljare Tesika, intervjuades 

via telefon angående produktspecifikationer. 
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 Modell för framtagning av mätosäkerhetsbudget 3.3

Modellen för arbetsgången, se Figur 1, fastställdes utifrån litteraturstudien och denna arbetsgång 

följdes vid framtagande av mätosäkerhet för referensmanometern och blodtrycksmätare.  

 

Figur 1: Modell för arbetsgång 

 

Figur 2: Provuppställning för kalibrering av referensmanometer 

  

Fluke ProSim 8 
Referensmanometer 
 

Ballongpump 
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Utifrån samtal med personalen på MSI togs en provuppställning fram. I provuppställningen, se Figur 

2, ingick referensmanometer WA 767, blodtryckssimulator Fluke ProSim 8, ballongpump, 

tryckgivare, plastslangar av längd 32, 33, 27 cm, Y-koppling, peang, tidtagarur, termometer 

ALMEMO 2590. 

Potentiella felkällor försökte identifieras med hjälp av personalens erfarenhet av kalibrering, 

information från kalibreringsbevis och servicemanualer, och tester av prouppställningen. En del av 

dessa källor kunde direkt bestämmas till systematiska eller slumpmässiga felkällor och utvärderades 

med hjälp av utvärderingsmetod B. En preliminär mätmetod togs fram, mätmetod 1. Mätmetoden och 

tillhörande instruktion, se Bilaga 2, försökte utformas så att bidragen från kända systematiska felkällor 

minimerades samt utifrån Welch Allyns rekommendationer för kalibrering. Mätmetod 1 innebär att 

trycket pumpas upp till maximalt för att sedan sänkas till varje tryck i kalibreringsprotokollet genom 

att reglera luftflödet med hjälp av ventilen på ballongpumpen. För att undersöka metodens 

reproducerbarhet testades den av 5 testpersoner på avdelningen för Medicinsk teknik. Mätmetoden 

jämfördes också med en annan mätmetod, mätmetod 2 som innebär att trycket pumpas upp till varje 

tryck i kalibreringsprotokollet med hjälp av ballongpumpen, alltså går från lågt tryck till högt.  

De felkällor som inte bestämdes direkt undersöktes med både utvärderingsmetod A och B, genom en 

kombination av mätningar, jämförande mätningar, erfarenheter från personal och tidigare 

dokumentation, för att kunna läggas in i en mätosäkerhetsbudget. Mätningarna genomfördes på MSI. 

Erhållen data från mätningar behandlades och visualiserades i Microsoft Excel 2010, Google Sheets 

och MATLAB R2015a. 

 Mätosäkerhetsbudget 3.4

En mall för mätosäkerhetsbudgeten togs fram utifrån “Utvärdering av mätosäkerhet vid kalibrering - 

EA-4/02”
31

 och ett kompendium om mätosäkerhet från SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
32

. På 

grund av svårighet att ta fram en modellfunktion antogs känslighetsfaktorn till 1 för alla bidrag. 

Bidragens fördelningar togs fram genom granskning av frekvensdiagram (histogram) från mätningar 

för aktuell felkälla eller antogs utifrån litteratur. De bidrag som anges i standardosäkerhet behöver inte 

en angiven fördelning då de redan är på standardnivå.  Bidragens korrelationskoefficienter antogs vara 

0. En budget togs fram för varje tryck i kalibreringsprotokollet, 300, 250, 200, 150, 100, 50, 0 mmHg. 

Den slutgiltiga mätosäkerheten angavs i expanderad mätosäkerhet med 95 % konfidensnivå. 

4 Resultat 

 Referensmanometer 4.1

Mätosäkerhetsbudget för referensmanometern togs fram med hjälp av modellen för arbetsgången, se 

Figur 1.  

4.1.1 Felkällor 

Resultat från samtal med personal på avdelningen för medicinsk teknik med erfarenhet av kalibrering, 

information från kalibreringsbevis och servicemanualer, och tester av provuppställningen gav dessa 

potentiella felkällor, se Tabell 1. 

  

                                                             
31 Swedac, Utvärdering av mätosäkerhet vid kalibrering - EA-4/02 Svensk översättning. Sida 1-4.  
32

 Lau, Arrhén, Hjelmgren. Kompendium: Vad är mätosäkerhet. Avancerad Mätosäkerhetsberäkning, Sida 31.  
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Tabell 1: Felkällor för referensmanometer 

Typ  Felkällor 

Miljö 

 

Temperatur 

Lufttryck 

Luftfuktighet 

Mätmetod 

 

Operatör - upplösning, syn 

Repeterbarhet 

Reproducerbarhet 

Arrangemang av mätobjekt  

Typ av kopplingar, slangar 

Korttidsstabilitet - tidpunkt avläsning 

Nollställning mellan mätningar 

Snabb tryckförändring 

Mätutrustning 

 

Ballongpump - läckage, ventil 

Slang - läckage, längd, plasttyp, blockering 

Hysteres 

Linjäritet 

Drift/stabilitet 

Upplösning - begränsning instrument 

Korrelation  

Referens Fluke ProSim 8 

 

Referensens noggrannhetsspecifikation  

Upplösning  

 
Felkällor som direkt kunde bestämmas till ett värde med hjälp av utvärderingsmetod B eller uteslutas 

var: 

 Korrelation antogs vara 0.  

 Luftfuktighet, i verkstaden låg denna på ungefär 60 %, i Welch Allyns servicemanual, se 

Bilaga 5, angavs det att luftfuktighet under 90 % ej påverkade mätresultat. Mätosäkerheten 

antogs därför till 0.  

 Lufttryck påverkar mätresultat. Detta felbidrag antas reduceras till 0 genom att instruktionen 

till mätmetod 1 föreskriver att alla instrument i provuppställningen placeras på samma höjd. 

 Temperatur. Welch Allyns servicemanual specificerar att produkten kan användas inom 

temperaturintervallet 10-40 °C. I detta temperaturintervall skulle tryckskillnaden vara 0,225 

mmHg enligt Ideala gaslagen. På sjukhusen antas temperaturen ligga på 15-30 °C vilket ger en 

tryckskillnad på 0,113 mmHg. För att förhindra större osäkerhetsbidrag orsakad av 

temperaturen föreskriver instruktionen till mätmetod 1 att man ska vänta 30 min innan 

kalibrering sker, så att alla instrument i provuppställning har samma temperatur. Vid lägre 

eller högre temperatur än 10-40 °C ska ingen mätning ske.  

 Upplösning på referensmanometer för operatör antog vara 1 mmHg eftersom det går att avläsa 

om visaren är mellan markeringarna på 2 mmHg. Denna upplösning kan uppnås om 

operatören sitter rakt framför referensmanometern.  

 Upplösning på referensen Fluke ProSim 8 för operatör är 0,1 mmHg enligt 

produktspecifikation. Digitala siffror med 0,1 mmHg noggrannhet.  
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 Referensens noggrannhetsspecifikation bestämdes till 0,5 % + 0,5 mmHg på aktuellt tryck 

utifrån kalibreringsprotokoll för Fluke ProSim 8
33

 och intervju med Tesika
34

.  

 Arrangemang av mätobjekt antas inte påverka om mätobjektet placeras utifrån vad 

instruktionen för mätmetod 1 föreskriver.  

 Snabb tryckförändring kan påverka referensmanometerns membrans funktionalitet negativt då 

det tros finnas en begränsning i membranets svarstid. Welch Allyns servicemanual föreskriver 

att inte släppa ut luften snabbare än 10 mmHg per sekund, följs mätmetod 1 antas det inte 

påverka resultatet märkbart. 

 Drift antas som en okänd felkälla, men tros vara liten p.g.a. referensmanometerns långa livstid 

och livstidskalibreringsgaranti. 

 Kortidsstabilitet hos referens. Ingen information i specifikation därför antogs den ligga inom 

upplösningen 0,1 mmHg
35

.  

Felkällor som bestämdes genom mätningar med mätmetod 1: 

Hysteres utvärderades genom att jämföra mätmetod 1 och 2.  Mätmetod 2 har delvis använts på 

avdelningen tidigare, medan mätmetod 1 rekommenderas av Welch Allyn, se Bilaga 5. Det 

observerades en skillnad i metodernas noggrannhet och precision. Det observerades att trycken avvek 

från varandra på trycken 150, 100, 50 och 0 mmHg med de två olika metoderna, och detta undersöktes 

närmare som okända felkällor från mätmetod. 

 

Figur 3: Noggrannhet/Avvikelse från referensvärde (ref - uppmätt medel) där ballongpump använts.

    

                                                             
33

 Ultramedic Ltd. Certificate of calibration no 55853.  
34

Olsson, Anders. Tesika. Intervju via telefon 2016-05-10 
35

 SP Mätteknik. Exempel på osäkerhetsanalys. Avancerad Mätosäkerhetsberäkning, SP 
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Figur 4: Precision/Standardavvikelse för varje referensvärde där ballongpump använts. 

Läckage undersöktes på flera sätt, bland annat undersöktes hur stort läckage systemet tålde innan 

trycket sjönk så snabbt att ingen korrekt avläsning kunde ske. Hål gjordes i slangen för att se hur 

mycket trycket sjönk på 30 sekunder vid 250 mmHg. Det observerades att maxläckaget för att kunna 

genomföra korrekta mätningar låg på cirka 6 mmHg/30 sek. Denna siffra användes som läckagegräns 

för när mätning kan genomföras i instruktionen för mätmetod 1, se Bilaga 2. 

Läckagetest på 30 sekunder vid 250 mmHg genomfördes med olika delar av provuppställningen 

isolerade med hjälp av en peang för att undersöka om läckaget kunde lokaliseras till någon viss del. 

Det observerades att samtliga kopplingar, slangar och ballongpump bidrog till läckage.  

Pumpens läckage undersöktes genom att göra en jämförande mätning med metod 1 och 

ballongpumpen avklämd och en mätning med tryckgivare. Läckaget kontrollerades efter 10 sekunder 

istället för 30 sekunder för att se hur läckage påverkar korttidsstabiliteten samt att försöka efterlikna en 

verklig mätning mer. På de höga trycken 300, 250, 200 mmHg hade trycket sjunkit efter 10 sekunder 

p.g.a. läckaget. På de låga trycken hade trycket istället ökat efter 10 sekunder. Detta undersöktes 

vidare som okända felkällor från mätmetod 1.  

Reproducerbarhet utvärderades genom ett reproducerbarhetstest med 5 testpersoner med 3 mätningar 

var. Reproducerbarheten beräknades genom standardavvikelsen av alla testpersoners mätresultat för 

alla mätningar på varje tryck. Reproducerbarhetsvärdet var för varje tryck mindre än 30 % av totala 

mätosäkerheten. Värdet var alltså tillräckligt lågt för att metoden i sig inte var för osäker och fortsatta 

mätningar med metod 1 kunde göras av en operatör
36

.  

                                                             
36

 Sandholm Associates. Mätsystemanalys Gage R&R. sida 5.  
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Okända felkällor från mätmetod 1 för låga tryck. Utifrån observationer från läckagetest och 

hysterestest observerades okända systematiska effekter som utvärderades ytterligare för att se om 

dessa kunde härledas till mätmetoden. Denna effekt utvärderades genom ytterligare läckagetest på 10 

sekunder med metod 1 och 2.  

 

 

Figur 5: Läckage efter 10 sekunder för metod 1 och 2 för både pump och givare. 

Utifrån antagande om att läckage borde göra att trycket sjunker på 10 sekunder antogs att orsaken till 

att trycket ökade efter 10 sekunder på de låga trycken bero på okända effekter från mätmetod 1. En av 

de okända effekterna antogs efter samtal med Welch Allyns återförsäljare Alere kunna vara 

membranets egenskaper
37

. En annan bidragande orsak skulle kunna vara att visaren på 

referensmanometern kan ha varierande tröghet beroende på från vilket håll den tryckssätts. Det 

observerades att samma effekt var märkbar även vid mätning med tryckgivare. Det togs fram en 

korrektionsfaktor för de låga trycken 150, 100, 50 mmHg, se Figur 1 och Bilaga 1. För 0 mmHg togs 

ingen korrektionsfaktor med. Det observerades att om tiden mellan tryckutsläpp och mätning av 0 

mmHg förlängdes minskade den okända effekten av metod 1, alltså trycket hade inte ökat lika mycket 

efter 10 sekunder.  

Linjäritet undersöktes utifrån upprepade mätningar av mätmetoden. Avvikelsen från referensvärdet 

avtog relativt linjärt.  

 

Repeterbarhet för varje tryck beräknades till standardavvikelsen för 16 mätningar av mätmetod 1. 

 

Nollställning mellan mätningar undersöktes med en mätserie där luften släpptes ut helt ur 

ballongpumpen mellan mätningarna. Inga tydliga förändringar mot tidigare mätningar observerades 

och därför antogs effekten ej påverka mätosäkerheten. Fluke ProSim 8 testades genom att pumpa upp 

trycket och sedan stänga av och sätta på apparaten för att undersöka om detta tarerade apparaten. Det 

gjorde det inte.  

Okända systematiska felkällor för höga tryck. Det observerades systematiskt för låga värden på 

trycken 300, 250, 200 och 150 mmHg vid mätningar med mätmetod 1. Samma fel observerades vid 

användning av givare och vid reproducerbarhetstestet, se Figur 6. För dessa tryck togs en 

korrektionsfaktor fram utifrån mätserierna.  

                                                             
37

 Hanning, Mikael. Alere. Intervju via telefon 2016-04-27 
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Figur 6: Korrektion för okänd systematisk felkälla för höga tryck. Avvikelse från referensvärde.  

4.1.2 Mätosäkerhetsbudget 

Resultat från utvärderderingsmetoderna sammanställdes till en mätosäkerhetsbudget för varje tryck, se 

Bilaga 1 och Figur 7. Utstorheten beräknades utifrån Formel 4, där mKorr1 är korrektion för okänt 

systematiskt, mKorr2 är korrektion för pumpläckage, mKorr3 = korrektion metod (för de låga trycken) 

 

mutstorhet = muppmätt + mkorr1 +mkorr2 + mkorr3 +δuppl.op. + δrepro.+ δtemp.+ δuppl.fluke+ δosäk.fluke + 
δkorttidstab.+ δrepet.man      (Formel 4) 
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Figur 7: Mätsosäkerhetsbudget 250 mmHg. Kombinerad standardosäkerhet beräknas med formel 3, övriga använda 

formler finns i Excel arken, se Bilaga 1.  
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De olika osäkerhetsbidragens fördelningar antogs till följande: 

 Upplösning för operatör på referensmanometer och Fluke ProSim 8, rektangelfördelad 

eftersom alla värden mindre än upplösningen avrundas till närmsta avläsbara värde, alltså 

sannolikheten lika fördelad
38

.  

 Reproducerbarhet beräknas på standardnivå.  

 Temperaturskillnad antas vara normalfördelad p.g.a. temperaturregleringen på sjukhuset antas 

sträva efter att hålla en konstant temperatur.  

 Osäkerhet för Fluke ProSim 8 antas vara rektangelfördelning eftersom inget är känt om 

specifikationens sannolikhetsfördelning
39

. 

 Repeterbarhetens fördelningar bestämdes utifrån frekvensdiagram för de olika tryckens 16 

mätningar. Då det var otydligt vilken fördelning det var antogs rektangelfördelning.  

Tabell 2: Den totala mätosäkerheten för varje tryck 

Värde 

referensmanometer 

[mmHg] 

Expanderad 

mätosäkerhet 

[mmHg] 

Expanderad mätosäkerhet 

utifrån manometerns 

upplösning [mmHg] 

Maximal avvikelse 

[mmHg] 

300 ±2,6 ±3 2,7 

250 ±2,4 ±2 3 

200 ±2,2 ±2 2,7 

150 ±2 ±2 1,8 

100 ±1,8 ±2 0,6 

50 ±1,6 ±2 0,6 

0 ±1,3 ±1 0,2 

 

4.1.3 Utvärdering av mätosäkerhetsbudget 

Mätosäkerhetsbudgeten är framtagen för just detta exemplar av WA 767 och gäller endast då 

instruktionerna för metod 1 följs. Antalet mätningarna som gjordes på varje tryck var större eller lika 

med 10. De största bidragen är manometerns upplösning och osäkerheten för Fluke ProSim 8. 

Mätmiljön har inte undersökts praktiskt, utan endast teoretiskt. Det finns ingen accepterad gräns för 

mätosäkerhet för referensmanometern, men jämfört med Welch Allyns angivelse för mätosäkerhet på 

± 3 mmHg kan mätprocessen anses vara tillräckligt säker för sitt syfte.  

  Blodtrycksmätare 4.2

Vid kalibrering av blodtrycksmanschettens manometer med referensmanometer WA 767 som referens 

räknades tryckskillnad mellan dessa och standardavvikelse mellan de 10 mätningarna ut, se Tabell 3.  

Mätosäkerheten kan utvärderas på samma sätt som för referensmanometern, men här utvärderas den 

istället endast med utvärderingsmetod A. Mätosäkerheten antas här till att vara skillnaden mellan 

blodtrycksmanschettens manometer och referensmanometer ± standardavvikelse.  

                                                             
38

 SP Mätteknik. Exempel på osäkerhetsanalys. Avancerad Mätosäkerhetsberäkning. 
39

 SP Mätteknik. Exempel på osäkerhetsanalys. Avancerad Mätosäkerhetsberäkning 
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Figur 8: Provuppställning för kalibrering av blodtrycksmätare med referensmanometer 

Tabell 3: Resultat från kalibrering av blodtrycksmätare 

A B C D 

300 -0,60 0,699 1,299 

280 -1,00 0 1 

260 -1,50 0,707 2,207 

240 -2,00 0 2 

220 -2,10 0,3162 2,416 

200 -3,00 0 3 

180 -3,00 0 3 

160 -3,00 0,471 3,471 

140 -2,80 0,422 3,222 

120 -2,80 0,422 3,222 

100 -2,60 0,516 3,116 

80 -1,50 0,527 2,027 

60 -1,40 0,516 1,916 

40 -1,60 0,516 2,116 

20 -1,80 0,422 2,222 

0 0,00 0 0 

 

 

4.2.1 Felkällor 

På liknande sätt som vid utvärdering av referensmanometerns felkällor togs potentiella felkällor fram 

för kalibrering av blodtrycksmanschettens manometer, se Tabell 4 nedan.  
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Tabell 4: Felkällor vid kalibrering av blodtrycksmanschettens manometer med referensmanometer WA 767 som 

referens 

Typ Felkällor 

Miljö 

 

Temperatur 

Lufttryck 

Luftfuktighet 

Mätmetod 

 

Operatör - upplösning, syn 

Repeterbarhet 

Reproducerbarhet 

Arrangemang av mätobjekt  

Kopplingar, slangar 

Korttidsstabilitet - tidpunkt avläsning 

Nollställning mellan mätningar 

För stor eller för liten manschett 

Manschett används ut och in. 

Mätutrustning 

 

Ballongpump - läckage, ventil 

Slang - läckage, längd, plasttyp, blockering 

Hysteres 

Läckande manschett.  

Linjäritet 

Drift/stabilitet 

Dålig kardborre 

Upplösning - begränsning instrument 

Korrelation  

Referens (WA 767) 

 

Referensens noggrannhetsspecifikation  

Upplösning  

Mekanisk skada p.g.a. stöt 

 

Utöver dessa tillkommer ytterligare felkällor vid användning av blodtrycksmätare på patienter, se 

Tabell 5 nedan. 

Tabell 5: Felkällor vid blodtrycksmätning 

Typ Felkällor 

Blodtrycksmätning 

 

Avrundning till närmaste 5-tal vid 

blodtrycksmätning
40

.   

Visaren “slår” p.g.a. patientens hjärtslag, svårare 

att läsa av.  

White coat syndrom  

Manschett ej placerad i höjd med höger förmak 

Patient sitter eller står 

Öppnas pysventilen för mycket så att trycket 

sjunker för snabbt kan ett falskt för lågt värde fås, 

detta eftersom man då kan höra det första 

Korotkoff ljudet vid ett lägre värde än det 

sanna
41

.  

 

                                                             
40

 Hedenström, Hans; Överläkare, Avdelning Klinisk fysiologi, Akademiska Sjukhuset. Intervju 2016-05-10 
41

 Biomedicinsk analytiker avdelning Klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset. Intervju 2016-03-21. 
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4.2.2 Utvärdering 

När referensmanometerns mätosäkerhet kombineras med blodtrycksmätarens maximala avvikelse fås 

inte en maximal avvikelse större än 5,5 mmHg. Detta kan jämföras med den sammanlagda 

toleransnivån från Welch Allyn (3 mmHg, se Bilaga 5) och Primärvårdens protokoll för kontroll av 

blodtrycksmätare (4 mmHg, se Bilaga 6) som blir 7 mmHg. 

5 Diskussion 

 Referensmanometer 5.1

5.1.1 Felkällor  

De felkällor som undersöktes närmare valdes ut utifrån MSIs personals tidigare erfarenheter av 

kalibrering samt egna antaganden. Läckage var ett exempel som ofta diskuterades och därför 

undersöktes det närmare. Eftersom denna utsortering av felkällor gjordes baserat på personalens 

erfarenhet och i ett tidigt skede av projektet går det inte att bortse från att bortvalda och okända 

felkällor skulle kunna ha ett betydande bidrag till mätosäkerheten. Dessutom påverkas resultatets 

trovärdighet av bristen på egen personlig erfarenhet av kalibrering vilket kan ha påverkat värdering av 

de olika felkällorna. En felkälla som inte undersöktes alls var korrelation mellan felkällor. Det är inte 

särskilt troligt att alla källor är okorrelerade, men en undersökning av korrelation valdes bort då det 

antogs ta för lång tid. En annan felkälla som inte undersöktes var hur manometerns felkällor påverkas 

över tid. Projektet genomfördes under en kortare period, därför är det inte svårt att tänka sig att 

felkällornas bidrag kan förändras och ytterligare felkällor kan uppkomma efter en viss tid. Exempel på 

detta är en eventuell drift i manometern som kan uppstå p.g.a. att membranets egenskaper blir sämre. 

5.1.2 Mätmetod 

Mätmetod 1 för kalibrering av referensmanometer utformades främst utifrån Welch Allyns 

servicemanual för att resultatet skulle kunna vara jämförbart med tillverkarens 

noggrannhetsspecifikation på ± 3 mmHg.  Vissa felkällorna för metoden antogs höra ihop med att 

olika personer genomför kalibreringen och att de mäter på olika sätt, därför var det viktigt att utforma 

instruktionerna för mätmetoden på ett sätt som gav en tillräckligt god reproducerbarhet. 

Utgångspunkten har alltså inte varit att ta fram den mätmetod som ger minst mätosäkerhet, utan att 

undersöka felkällor i en mätmetod som liknar den Welch Allyn föreskriver.  

Resultatet från jämförelserna av de två metoderna tyder på att mätmetod 1 inte är den metod med 

högst noggrannhet på alla tryck, men precisionen är märkbart bättre för mätmetod 1 än mätmetod 2. 

Den bättre precisionen tros vara en bakomliggande faktor för den höga reproducerbarheten som 

uppmättes. Dock måste det poängteras att ett liknande reproducerbarhetstest inte genomfördes för 

mätmetod 2, varför det inte går att säga att den ena metoden är bättre än den andra i detta fall. En 

fördel med den valda mätmetod 1 är att det upplevdes vara betydligt lättare att reglera luftflödet med 

ventilen än genom att klämma på ballongpumpen. Att få till den långsamma tryckförändring som 

Welch Allyn föreskriver upplevdes vara enklare med mätmetod 1 och detta tros påverka precisionen 

positivt.   

Utifrån det aktuella kunskapsläget vore den bästa lösningen med pump att kombinera de båda 

metoderna och använda metod 2 för trycken 150, 100, 50 och 0 mmHg och metod 1 för 200, 250, 300 

mmHg. Då skulle en bättre precision uppnås på de höga trycken och precisionen på de låga trycken 

skulle inte påverkas märkbart eftersom den är ungefär samma för båda metoderna på dessa tryck. 

Noggrannheten skulle förbättras på de låga trycken samtidigt som effekten av den okända effekten på 

de låga trycken för mätmetod 1 skulle minskas.  

5.1.3 Mätningar 

Resultatet som mätningarna gav kan ifrågasättas gällande antalet utförda mätningar, att mätningarna 

endast utfördes på en referensmanometer, att de endast utfördes under en kortare tidsperiod av samma 
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personer, samt att mätningarna kan ha blivit noggrannare längre in i projektet då hanteringen av 

ballongpumpen kunde ske med större skicklighet p.g.a. övning. Det är därför viktigt att poängtera att 

resultatet endast gäller under dessa förutsättningar och bör därför inte ses som allmängiltiga siffror för 

mätosäkerhet för referensmanometer WA 767. Istället bör det tolkas som ett resultat för den 

undersökta provuppställningen under den aktuella tidsperioden.  

5.1.4 Budget 

Gällande mätosäkerhetsbudgetarna är det viktigt att nämna att t.ex. sannolikhetsfördelningarna inte har 

beräknats fram med statistiska metoder utan har härletts från granskning av frekvensdiagram från 

mätningar av aktuell felkälla eller antagits utifrån litteratur. Fördelningarna är ofta valda för att vara på 

den säkra sidan och därför är det möjligt att tänka sig att dessa antaganden ger en större mätosäkerhet 

som följd av detta.  

 

Känslighetskoefficienter antogs till 1 i mätosäkerhetsbudgetarna p.g.a. svårighet att hitta 

modellfunktioner. Vid en noggrannare utvärdering hade andra känslighetskoefficienter eventuellt 

kunnat beräknas och gett en annan mätosäkerhet som kanske varit mer korrekt då det inte är troligt att 

alla felkällorna påverkar lika mycket. Korrektionsfaktorerna för de okända felkällorna kan ifrågasättas 

eftersom det aldrig exakt utreddes vad det var som orsakade dessa effekter, men mätningarna antogs 

ändå vara tillräckligt omfattande för att motivera sådana korrektioner. 

5.1.5 Givare 

Trots att mätosäkerheten för metod 1 ligger inom Welch Allyns mätosäkerhetsgräns betyder det inte 

att metoden är den metod med lägst mätosäkerhet. Utifrån data från de mätningar som gjordes under 

projektet med olika metoder, se Bilaga 3: Noggrannhet och precision för samtliga mätserier, verkar 

metod 2 med tryckgivare istället för ballongpump vara den metod som visar tendens att ge en mindre 

mätosäkerhet. Detta eftersom diagrammen i bilagan visar att det är den av de undersökta metoderna 

som både ger bäst noggrannhet och precision, samt att begränsningar i tryckgivaren gör att det inte går 

att ändra trycket snabbare än med den hastighet som Welch Allyn föreskriver. Dessutom fås ingen 

effekt av metod 1 på de låga trycken 150, 100, 50, 0 mmHg. Om en lägre mätosäkerhet skulle önskas 

skulle en mätosäkerhetsutvärdering av metod 2 med tryckgivare rekommenderas. 

 Blocktrycksmätare 5.2

Vid kalibrering av blodtrycksmanschettens manometer med referensmanometer erhölls en maximal 

avvikelse som ligger inom toleransnivån på ± 4 mmHg som Primärvården har i sitt protokoll för 

kontroll av blodtrycksmätare och då kan manometerns avvikelse anses vara okej. Dock bör det 

poängteras att de uppmätta värdena från kalibreringen kan ifrågasättas då avläsningen på 

blodtrycksmanschettens manometer är svår och kräver övning. Kalibreringen genomfördes endast vid 

ett tillfälle, av en operatör med 10 mätningar på varje tryck. Manschetten spändes fast på en smalare 

gasflaska istället för ett rör i PVC-plast som vanligtvis används. Flaskan var tillräckligt stor för 

manschetten men hur denna svarade på tryckförändring är okänt. Det ska också poängteras att 

mätosäkerheten inte är utvärderad med en komplett mätosäkerhetsanalys och därför kan inte 

mätosäkerheten härledas till specifika felkällor. För att kunna göra detta behövs en 

mätosäkerhetsutvärdering likt den som gjordes för referensmanometern.  

 

Även om den sammanlagda avvikelsen ligger inom accepterad toleransnivå betyder det inte att denna 

är känd och beaktas vid kalibrering och användning av blodtrycksmätare inom vården. Utifrån samtal 

med personal på avdelningen för klinisk fysiologi går det att misstänka att detta faktum inte är särskilt 

känt. Vidare har det under arbetet diskuterats det faktum att korrektionsfaktorer framtagna för olika 

mätinstrument inte förs vidare och beaktas när utrustningen kalibreras i vården. Därför kan det finnas 

en fördel med att ange ett instruments toleransnivå som en komplettering till mätosäkerheten. 

 

Vidare tillkommer ytterligare mätosäkerhet vid själva blodtrycksmätningen. Även om denna osäkerhet 

inte har uppskattats i detta arbete är det viktigt att påpeka att den tillkommer. Att vidare undersöka den 
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totala mätosäkerheten och dess betydelse vid diagnostisering är viktigt för att kunna besluta om en 

bättre mätmetod för kalibrering av referensmanometer är nödvändigt att ta fram. Bättre mätmetoder 

kan tas fram genom att göra fler mätningar och utvärderingar, men detta måste vägas mot kostnaderna 

för arbetet samt om en sådan förbättring verkligen skulle ge en korrektare diagnostisering. Dessutom 

måste det diskuteras huruvida det är rimligt att sträva efter att ha en lägre mätosäkerhet än den som 

tillverkaren specificerar eller om detta endast skulle ge en falsk noggrannhet.  

 

Som nämnts i bakgrunden är högt blodtryck en bakomliggande riskfaktor för flera andra 

folksjukdomar, varför korrekt diagnostisering av högt blodtryck är en förebyggande åtgärd. 

Feldiagnostisering av för högt eller för lågt blodtryck kan leda till felaktig behandling och 

felmedicinering. På samma sätt kan ett mätvärde som tyder på ett normalt blodtryck när patienten i 

själva verket har ett för högt eller lågt värde göra att patienten går obehandlad trots att behandling är 

nödvändig. Feldiagnostisering och felmedicinering kan få allvarliga konsekvenser både utifrån ett 

samhällsekonomiskt och utifrån patientens perspektiv. Det är därför tänkvärt att det finns 36 stycken 

WA 767 referensmanometrar i Uppsala län och varje manometer används för att kalibrera ett större 

antal blodtrycksmätare, därför kan ett arbete med den totala mätosäkerheten vid blodtrycksmätning 

tänkas ge en stor nytta. 

 Spårbarhet 5.3

För att höja kvaliteten på mätresultatet från kalibrering av referensmanometer är det viktigt att 

förbättra spårbarheten. Denna kan förbättras genom att utöver det kalibreringsprotokoll som redan 

sparas skapa rutin och dokumentation kring hur kalibreringen genomförs. Detta kan åstadkommas 

genom att ta fram en instruktion som ska användas tillsammans med protokollet vid kalibrering. Om 

en instruktion likt den för mätmetod 1 som utvärderats i detta arbete, se Bilaga 2, kan flera val av 

instruktioner styrkas genom att referera till det som diskuterats i denna rapport.  

6 Slutsats 

Används metod 1 med ballongpump utifrån den framtagna instruktionen kan resultatet från 

mätosäkerhetsbudgetarna användas som mätosäkerhet i kalibreringsprotokollet.  Dessutom kan ± 3 

mmHg användas som tolerans i protokollet. Den totala mätosäkerheten ökade i varje kalibreringssteg 

och p.g.a. detta borde ett protokoll för hur kalibrering av referensmanometer genomförs tas fram. Görs 

inte detta bryts spårbarhetskedjan i ett tidigt skede och påverkar utvärderderingen av resultatet vid 

blodtrycksmätning. Det är också viktigt med ett protokoll med en definierad mätmetod eftersom 

resultatet kommer variera med metodvalet.  

Den modell och metod som använts i detta arbeta kan användas som utgångspunkt för fortsatt arbete 

med mätosäkerhet för andra medicintekniska produkter då den utgår ifrån standardiserade metoder. 

Nivån på modellen kan ifrågasättas men dess styrka ligger i dess överskådlighet och möjlighet till 

direkt praktisk tillämpning vilket kan tänkas passande för vissa medicintekniska produkter som 

kalibreras på MSI. Viktigt att poängtera är att mätosäkerheten inte enbart ligger i den beräknade siffra 

utan också i analysen av resultatet och dess betydelse. 
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Bilaga 1 
 
Mätosäkerhetsbudgetar 
 
Ekvationer som används i Excel-dokument: 
 
Standardosäkerhet 
u(xi)= δxi*Φi 
 
=IF(G12="S";E12;IF(G12="N";E12/2;IF(G12="R";E12/SQRT(3);IF(G12="T";E12/SQRT(6))))) 
 
Osäkerhetskomponenet 
ui=u(xi)*ci 

 
Kombinerad standarsosäkerhet 
u2(y) = � ci2ui2

N
i=1 (xi)  

 
=SQRT(SUMSQ(J12:J19)) 
 
Expanderad osäkerhet 
 
U = k * uc 

 
=J21*2 



Mätosäkerhetsbudget

300 mmHg

Ingångsstorhet Standard- Känsligh. Osäkerhets-
Osäkerhetsbidrag ID Värde Skattning Enhet Fördelning osäkerhet koeff. komponent Enhet

Xi δxi mmHg Φi u(xi)= δxi*Φi ci ui=u(xi)*ci mmHg
Uppmätt värde muppmätt 297,84375
Korrektion okänt systematiskt mkorr1 2,16
Korrektion pumpläckage mkorr2 0,07

u1 Upplösning operatör δuppl.op. 1 R 0,577350269 1 0,57735027
u2 Reproducerbarhet δrepro. 0,249761791 S 0,249761791 1 0,24976179
u3 Temperaturskillnad (15-30) δtemp. 0,1125 N 0,05625 1 0,05625
u4 Upplösning Fluke δuppl.fluke 0,1 R 0,057735027 1 0,05773503
u5 Osäkerhet Fluke δosäk.fluke 1,98921875 R 1,148475981 1 1,14847598
u6 Korttidsstabilitet δkorttidstab. 0,1 R 0,057735027 1 0,05773503
u7 Repeterbarhet manometer δrepet.man. 0,2279 R 0,131578126 1 0,13157813

Utgångsstorhet Y mutstorhet 300,07375 k = 1 1,31979351

k = 2 2,63958701

Kommentar:
u5 0,5%+0,5mmHg av testvärde 0,89

% av korrigerat värde 0,88

kombinerad standardosäkerhet  uc

Expanderad osäkerhet  U = k * uc

% av mätvärde



Mätosäkerhetsbudget

250 mmHg

Ingångsstorhet Standard- Känsligh. Osäkerhets-
Osäkerhetsbidrag ID Värde Skattning Enhet Fördelning osäkerhet koeff. komponent Enhet

Xi δxi mmHg Φi u(xi)= δxi*Φi ci ui=u(xi)*ci mmHg
Uppmätt värde muppmätt 247,5125
Korrektion okänt systematiskt mkorr1 2,49
Korrektion pumpläckage mkorr2 0,007

u1 Upplösning operatör δuppl.op. 1 R 0,577350269 1 0,57735027
u2 Reproducerbarhet δrepro. 0,24436 S 0,24436 1 0,24436
u3 Temperaturskillnad (15-30) δtemp. 0,1125 N 0,05625 1 0,05625
u4 Upplösning Fluke δuppl.fluke 0,1 R 0,057735027 1 0,05773503
u5 Osäkerhet Fluke δosäk.fluke 1,737563 R 1,003182177 1 1,00318218
u6 Korttidsstabilitet δkorttidstab. 0,1 R 0,057735027 1 0,05773503
u7 Repeterbarhet manometer δrepet.man. 0,2156 R 0,124476718 1 0,12447672

Utgångsstorhet Y mutstorhet 250,0095 k = 1 1,19362674

k = 2 2,38725349

0,96
% av korrigerat värde 0,95

Kommentar:
u5 0,5%+0,5mmHg av testvärde

kombinerad standardosäkerhet  uc

Expanderad osäkerhet  U = k * uc

% av mätvärde



Mätosäkerhetsbudget

200 mmHg

Ingångsstorhet Standard- Känsligh. Osäkerhets-
Osäkerhetsbidrag ID Värde Skattning Enhet Fördelning osäkerhet koeff. komponent Enhet

Xi δxi mmHg Φi u(xi)= δxi*Φi ci ui=u(xi)*ci mmHg
Uppmätt värde muppmätt 197,7125
Korrektion okänt systematiskt mkorr1 2,29
Korrektion pumpläckage mkorr2 0

u1 Upplösning operatör δuppl.op. 1 R 0,577350269 1 0,57735027
u2 Reproducerbarhet δrepro. 0,3464 S 0,3464 1 0,3464
u3 Temperaturskillnad (15-30) δtemp. 0,1125 N 0,05625 1 0,05625
u4 Upplösning Fluke δuppl.fluke 0,1 R 0,057735027 1 0,05773503
u5 Osäkerhet Fluke δosäk.fluke 1,488563 R 0,85942196 1 0,85942196
u6 Korttidsstabilitet δkorttidstab. 0,1 R 0,057735027 1 0,05773503
u7 Repeterbarhet manometer δrepet.man. 0,2247 N 0,11235 1 0,11235

Utgångsstorhet Y mutstorhet 200,0025 k = 1 1,10199167

k = 2 2,20398335

Kommentar:
u1 upplösning på referensmanometer
u7 Okänt från metod. Drift, hysteres, kortidsstabilitet.
u5 0,5%+0,5mmHg av testvärde

kombinerad standardosäkerhet  uc

Expanderad osäkerhet  U = k * uc



Mätosäkerhetsbudget

150 mmHg

Ingångsstorhet Standard- Känsligh. Osäkerhets-
Osäkerhetsbidrag ID Värde Skattning Enhet Fördelning osäkerhet koeff. komponent Enhet

Xi δxi mmHg Φi u(xi)= δxi*Φi ci ui=u(xi)*ci mmHg
Uppmätt värde muppmätt 148,51875
Korrektion okänt systematiskt mkorr1 1,48
Korrektion metod mkorr3 -0,37

u1 Upplösning operatör δuppl.op. 1 R 0,577350269 1 0,57735027
u2 Reproducerbarhet δrepro. 0,3575 S 0,3575 1 0,3575
u3 Temperaturskillnad (15-30) δtemp. 0,1125 N 0,05625 1 0,05625
u4 Upplösning Fluke δuppl.fluke 0,1 R 0,057735027 1 0,05773503
u5 Osäkerhet Fluke δosäk.fluke 1,242594 R 0,717411836 1 0,71741184
u6 Korttidsstabilitet δkorttidstab. 0,1 R 0,057735027 1 0,05773503
u7 Repeterbarhet manometer δrepet.man. 0,2344 N 0,1172 1 0,1172

mutstorhet

Utgångsstorhet Y 149,62875 k = 1 0,9996929

k = 2 1,9993858

Kommentar:
u1 upplösning på referensmanometer
u7 Okänt från metod. Drift, hysteres, kortidsstabilitet.
u5 0,5%+0,5mmHg av testvärde

kombinerad standardosäkerhet  uc

Expanderad osäkerhet  U = k * uc



Mätosäkerhetsbudget

100 mmHg

Ingångsstorhet Standard- Känsligh. Osäkerhets-
Osäkerhetsbidrag ID Värde Skattning Enhet Fördelning osäkerhet koeff. komponent Enhet

Xi δxi mmHg Φi u(xi)= δxi*Φi ci ui=u(xi)*ci mmHg
Uppmätt värde muppmätt 99,775
Korrektion metod mkorr3 -0,34
Korrektion pumpläckage mkorr2 -0,06

u1 Upplösning operatör δuppl.op. 1 R 0,577350269 1 0,57735027
u2 Reproducerbarhet δrepro. 0,3021 S 0,3021 1 0,3021
u3 Temperaturskillnad (15-30) δtemp. 0,1125 N 0,05625 1 0,05625
u4 Upplösning Fluke δuppl.fluke 0,1 R 0,057735027 1 0,05773503
u5 Osäkerhet Fluke δosäk.fluke 0,998875 R 0,57670075 1 0,57670075
u6 Korttidsstabilitet δkorttidstab. 0,1 R 0,057735027 1 0,05773503
u7 Repeterbarhet manometer δrepet.man. 0,1653 R 0,095435999 1 0,095436

Utgångsstorhet Y mutstorhet 99,375 k = 1 0,88097688

k = 2 1,76195375

Kommentar:
u1 upplösning på referensmanometer
u7 Okänt från metod. Drift, hysteres, kortidsstabilitet.
u5 0,5%+0,5mmHg av testvärde

Expanderad osäkerhet  U = k * uc

kombinerad standardosäkerhet  uc



Mätosäkerhetsbudget

50 mmHg

Ingångsstorhet Standard- Känsligh. Osäkerhets-
Osäkerhetsbidrag ID Värde Skattning Enhet Fördelning osäkerhet koeff. komponent Enhet

Xi δxi mmHg Φi u(xi)= δxi*Φi ci ui=u(xi)*ci mmHg
Uppmätt värde muppmätt 50,375
Korrektion metod mkorr3 -0,23
Korrektion pumpläckage mkorr2 -0,06

u1 Upplösning operatör δuppl.op. 1 R 0,577350269 1 0,57735027
u2 Reproducerbarhet δrepro. 0,2615 S 0,2615 1 0,2615
u3 Temperaturskillnad (15-30) δtemp. 0,1125 N 0,05625 1 0,05625
u4 Upplösning Fluke δuppl.fluke 0,1 R 0,057735027 1 0,05773503
u5 Osäkerhet Fluke δosäk.fluke 0,751875 R 0,434095234 1 0,43409523
u6 Korttidsstabilitet δkorttidstab. 0,1 R 0,057735027 1 0,05773503
u7 Repeterbarhet manometer δrepet.man. 0,1612 R 0,093068863 1 0,09306886

Utgångsstorhet Y mutstorhet 50,085 k = 1 0,78015819

k = 2 1,56031638

Kommentar:
u1 upplösning på referensmanometer
u7 Okänt från metod. Drift, hysteres, kortidsstabilitet.
u5 0,5%+0,5mmHg av testvärde

kombinerad standardosäkerhet  uc

Expanderad osäkerhet  U = k * uc



Mätosäkerhetsbudget

0 mmHg

Ingångsstorhet Standard- Känsligh. Osäkerhets-
Osäkerhetsbidrag ID Värde Skattning Enhet Fördelning osäkerhet koeff. komponent Enhet

Xi δxi mmHg Φi u(xi)= δxi*Φi ci ui=u(xi)*ci mmHg
Uppmätt värde muppmätt 0,14375
Korrektion pumpläckage mkorr2 0

u1 Upplösning operatör δuppl.op. 1 R 0,577350269 1 0,57735027
u2 Reproducerbarhet δrepro. 0,08452 S 0,08452 1 0,08452
u3 Temperaturskillnad (15-30) δtemp. 0,1125 N 0,05625 1 0,05625
u4 Upplösning Fluke δuppl.fluke 0,1 R 0,057735027 1 0,05773503
u5 Osäkerhet Fluke δosäk.fluke 0,50071875 R 0,289090105 1 0,28909011
u6 Korttidsstabilitet δkorttidstab. 0,1 R 0,057735027 1 0,05773503
u7 Repeterbarhet manometer δrepet.man. 0,0727 R 0,041973365 1 0,04197336

Utgångsstorhet Y mutstorhet 0,14375 k = 1 0,66003223

k = 2 1,32006446

Kommentar:
u1 upplösning på referensmanometer
u7 Okänt från metod. Drift, hysteres, kortidsstabilitet.
u5 0,5%+0,5mmHg av testvärde

Expanderad osäkerhet  U = k * uc

kombinerad standardosäkerhet  uc



Bilaga 2 Instruktion 
Test av modell 
 

 
 

Förberedelse 
Vänta minst 30 min efter eventuell transport så att provuppställning har samma temperatur 
och kontrollera att temperaturen i rummet är mellan 10°C och 40°C. 
Placera referensmanometer i samma höjd som simulatorn (Fluke ProSim 8) som i bilden. 
Sätt på slangarna med en Y-koppling som i bilden och trä på slangarna så långt det går eller 
tills du är övertygad om att de sluter tätt (i detta test är redan slangarna monterade, men 
kontrollera ändå att de sitter bra). 
Se till att slangarna inte blockeras och tänk på att inte trycka på slangarna under mätningen. 
 
Kontrollera att manometerns visare är inom ”ovalen/rektangeln”, alltså att den är på 
nollpunkten. 
 
Testa för läckage, pumpa upp till ca 250 mmHg och notera nedan hur mycket trycket sjunkit 
på 30 sek. Om trycket sjunker mer än 6 mmHg måste uppställningen undersökas ytterligare 
för att identifiera källan till läckaget.  
 
 
                                 _______ mmHg/30 sek 
 
 
Sätt på Fluke ProSim 8 och tryck på NIBP    →  Tests     →  välj Manometer   →   Enter  
 
Testa att pumpa upp ballongpumpen till något tryck över 300 mmHg och öva på att hantera 
ventilen genom att släppa ur luften långsamt, inte snabbare än 10 mmHg/sek. Öva på att 
öppna och stänga ventilen så att du kan stanna på några tryck på vägen ner till 0.   
 

Referensmanometer 

 
Fluke ProSim 8 

Ballongpump 

 



Nollställ simulator och referensmanometer genom att släppa ut luft ur ballongpump. 
Kolla nollpunkt, är visaren inom “ovalen/rektangel” innan testet.  
 
Test 
Sitt så att du ser referensmanometern rakt framifrån och så att du enkelt kan avläsa om visaren 
ligger mellan två markeringar.  
 
Pumpa upp trycket med ballongpumpen till ett tryck över 300 mmHg. Släpp sedan ut luften 
genom att försiktigt öppna ventilen så att trycket inte sjunker snabbare än 10 mmHg/sek  
Stanna på trycken 300, 250, 200, 150, 100 och 50 genom att stänga ventilen vid dessa tryck. 
När du tycker visaren är på det aktuella trycket läser du av värdet på Fluke ProSim 8 och 
noterar detta. Misslyckas du med att stanna på ett visst tryck, pumpa upp trycket till över 300 
mmHg igen och släpp ut med samma långsamma takt som innan. 
 
För värdet på 0 så släpper du ut all luft och stänger sedan ventilen och noterar trycket. 
 
Gör testet 3 gånger och fyll i tabellen nedan.  
 
Värde 
referensmanometer 

Test 1 Test 2 Test 3 

300 mmHg    

250 mmHg    

200 mmHg    

150 mmHg    

100 mmHg    

50 mmHg    

0 mmHg    

 
 
Lycka till! 
/Elin & Rebecka  



Bilaga 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metod 1 med pump
Kalibrering enligt instruktion

ref. mmHg F1 F2 F3 F4 F5
300 298,1 297,8 297,7 297,8 298
250 247,5 247,7 247,4 247,6 247,7
200 197,3 197,7 197,8 197,6 197,9
150 148,3 148,7 148,6 148,5 148,7
100 99,4 99,8 99,9 99,9 99,8
50 50,3 50,2 50,2 50,5 50,4
0 0,2 0,1 0,2 0,1 0,2

F6 F7 F8 F9 F10
298 298 297,7 297,8 297,9

247,7 247,5 247,3 247,2 247,3
197,4 197,8 197,4 197,7 197,6
148,2 197,8 148,3 148,6 148,3
99,6 197,8 99,8 100 99,8
50,3 197,8 50,4 50,5 50,2
0,2 197,8 0,2 0,2 0,2

F11 F12 F13 F14 F15
298 298,1 297,3 298,1 297,7

247,6 247,6 247,7 247 247,7
198,1 197,9 197,9 197,7 197,6
148,8 148,8 148,7 148 148,5
99,7 99,5 99,8 99,8 99,7

50 50,5 50,6 50,5 50,5
0 0 0,1 0,1 0,2

F16 Stdav, medel
297,5 0,227943707 297,84375
247,7 0,215638587 247,5125

198 0,224722051 197,7125
148,6 0,234431938 148,51875
99,9 0,165327957 99,775
50,5 0,161245155 50,375
0,2 0,072743843 0,14375



Metod 1 med pump
Läckage: värde efter 10 sek

ref. mmHg F1 F2 F3 F4 F5
300 295,6 295,8 295,3 296 295,7
250 246,8 246,8 247 246,3 247
200 197,8 197,7 197,6 197,5 197,5
150 148,7 148,8 148,8 148,3 148,7
100 99,9 99,8 100,2 100,1 100,2
50 50,5 51,1 51 51 50,9
0 0,6 0,5 1 1,2 1,1

F6 F7 F8 F9 F10
296,1 295,9 295,9 295,7 296,1
246,9 246,9 247,2 246,8 247,1
197,9 196,6 196,7 196,9 197,1
148,7 148,2 148,1 148,8 148,5
100,3 99,1 99,6 99,8 99,7

51 50,4 50,8 50,7 50,7
1,3 0,9 1,1 0,6 0,8

Metod 1 med pump
Diff : uppmätt värde minus värde efter 10 sek

ref, mmHg F1 F2 F3 F4 F5
300 2,4 2,3 2 2,1 2
250 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7
200 0,3 0,2 0,3 0,2 0,1
150 0,1 0 -0,1 -0,3 -0,2
100 -0,2 -0,3 -0,4 -0,3 -0,5
50 -0,5 -0,6 -0,4 -0,5 -0,4
0 -0,6 -0,5 -0,9 -1,1 -0,9

F6 F7 F8 F9 F10
1,4 -295,9 -295,9 -295,7 -296,1
0,8 -246,9 -247,2 -246,8 -247,1
0,1 -196,6 -196,7 -196,9 -197,1

-0,1 -148,2 -148,1 -148,8 -148,5
-0,4 -99,1 -99,6 -99,8 -99,7
-0,5 -50,4 -50,8 -50,7 -50,7
-1,1 -0,9 -1,1 -0,6 -0,8



Metod 1 med pump

Avvikelse från referensvärde (ref - uppmätt)
ref. mmHg F1 F2 F3 F4 F5

300 1,9 2,2 2,3 2,2 2
250 2,5 2,3 2,6 2,4 2,3
200 2,7 2,3 2,2 2,4 2,1
150 1,7 1,3 1,4 1,5 1,3
100 0,6 0,2 0,1 0,1 0,2
50 -0,3 -0,2 -0,2 -0,5 -0,4
0 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1 -0,2

F6 F7 F8 F9 F10
2 2 2,3 2,2 2,1

2,3 2,5 2,7 2,8 2,7
2,6 2,2 2,6 2,3 2,4
1,8 1,3 1,7 1,4 1,7
0,4 0 0,2 0 0,2

-0,3 -0,4 -0,4 -0,5 -0,2
-0,2 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2

F11 F12 F13 F14 F15
2 1,9 2,7 1,9 2,3

2,4 2,4 2,3 3 2,3
1,9 2,1 2,1 2,3 2,4
1,2 1,2 1,3 2 1,5
0,3 0,5 0,2 0,2 0,3

0 -0,5 -0,6 -0,5 -0,5
0 0 -0,1 -0,1 -0,2

F16
2,5
2,3

2
1,4
0,1

-0,5
-0,2



Metod 1 med pump

Histogram: Kalibrering enligt instruktion



Metod 1 med pump

Histogram: Kalibrering enligt instruktion



Metod 1 med pump

Histogram: Kalibrering enligt instruktion



Metod 1 med pump
Histogram: Läckagetest 10 sek



Metod 1 med givare
Kalibrering enligt instruktion

F1 F2 F3 F4 F5
300 297,2 297,5 297,9 297,3 298
250 246,9 247,4 247,2 247 247,8
200 197,6 197,4 198,2 197,4 197,9
150 148,2 148,1 148,4 148,6 148,3
100 99,2 99 99,3 99,1 99,1
50 50,2 50,3 50,3 50,2 50,1
0 -0,6 -0,5 -0,9 -0,9 -0,8

F6 F7 F8 F9 F10
297,9 298,1 297,9 297,9 297,9
247,9 247,9 247,5 248 247,9
198,2 198 197,8 197,9 197,9
148,3 148,4 148,5 148,4 148,8
99,3 99,2 99,4 99,1 99
50,2 50,3 50,2 50,2 50
-0,6 -0,5 -0,7 -0,5 -0,7

Medel Stdav.
297,76 0,309838668
247,55 0,408928138
197,83 0,286937856
148,4 0,2
99,17 0,133749351
50,2 0,094280904

-0,67 0,156702124



Metod 1 med givare

Avvikelse från referensvärde (ref - uppmätt)
ref. mmHg F1 F2 F3 F4 F5

300 2,8 2,5 2,1 2,7 2
250 3,1 2,6 2,8 3 2,2
200 2,4 2,6 1,8 2,6 2,1
150 1,8 1,9 1,6 1,4 1,7
100 0,8 1 0,7 0,9 0,9
50 -0,2 -0,3 -0,3 -0,2 -0,1
0 0,6 0,5 0,9 0,9 0,8

F6 F7 F8 F9 F10
2,1 1,9 2,1 2,1 2,1
2,1 2,1 2,5 2 2,1
1,8 2 2,2 2,1 2,1
1,7 1,6 1,5 1,6 1,2
0,7 0,8 0,6 0,9 1

-0,2 -0,3 -0,2 -0,2 0
0,6 0,5 0,7 0,5 0,7

Medel Stdav.
2,24 0,309838668
2,45 0,408928138
2,17 0,286937856
1,6 0,2

0,83 0,133749351
-0,2 0,094280904
0,67 0,156702124



Metod 1 med givare

Läckage: värde efter 10 sek
ref. mmHg Läck 10 sek F2 F3 F4 F5

300 296,6 296,7 297 296,6 297,2
250 246,6 247,2 246,9 246,7 247,6
200 197,5 197,3 198 197,3 197,8
150 148,4 148,1 148,4 148,7 148,4
100 99,4 99,2 99,5 99,4 99,3
50 50,6 50,5 50,5 50,5 50,4
0 -0,3 -0,2 -0,6 -0,7 -0,4

F6 F7 F8 F9 F10
297,1 297,1 297,1 297 296,6
247,7 247,6 247 247,7 247,5
198,1 197,9 197,7 197,8 197,9
148,4 148,5 148,5 148,5 149
99,5 99,6 99,6 99,2 99,2
50,2 50,5 50,5 50,4 50,3
-0,4 -0,2 -0,3 -0,2 -0,3

Medel Stdav.
296,9 0,244948974

247,25 0,424918293
197,73 0,279085809
148,49 0,233095116
99,39 0,159513148
50,44 0,117378779
-0,36 0,171269768



Metod 1 med givare

Diff : uppmätt värde minus värde efter 10 sek
ref. mmHg F1 F2 F3 F4 F5

300 0,6 0,8 0,9 0,7 0,8
250 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2
200 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1
150 -0,2 0 0 -0,1 -0,1
100 -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 -0,2
50 -0,4 -0,2 -0,2 -0,3 -0,3
0 -0,3 -0,3 -0,3 -0,2 -0,4

F6 F7 F8 F9 F10
0,8 1 0,8 0,9 1,3
0,2 0,3 0,5 0,3 0,4
0,1 0,1 0,1 0,1 0

-0,1 -0,1 0 -0,1 -0,2
-0,2 -0,4 -0,2 -0,1 -0,2

0 -0,2 -0,3 -0,2 -0,3
-0,2 -0,3 -0,4 -0,3 -0,4

medel Stdav.
0,86 0,18973666
0,3 0,094280904
0,1 0,047140452

-0,09 0,073786479
-0,22 0,078881064
-0,24 0,10749677
-0,31 0,073786479



Metod 1 med avklämd pump
Enligt instruktion

ref. mmHg F1 F2 F3 F4 F5
300 299,5 298,4 299 299 299,1
250 249,5 251,1 249,8 249,6 250,1
200 199,7 199,5 199,7 199,7 199,8
150 150,7 150,5 150,8 150,4 150,7
100 101,5 101,7 101,9 101,8 101,8
50 52,5 52,3 52,4 52,3 52,5
0 2,6 2,4 2,3 2,3 2,5

F6 F7 F8 F9 F10
299,4 297,2 298,8 299,1 299,1
249,9 249,2 249,5 249,8 249,5
199,9 200,1 199,5 199,6 200
150,7 150,7 150,9 149,9 150,7
101,6 101,9 101,7 101,7 101,7
52,7 52,5 52,7 52,3 52,4
2,3 2,4 2,4 2,5 2,3

Medel Stdav.
298,86 0,623217458
249,8 0,495983871

199,75 0,191049732
150,6 0,268328157

101,73 0,118743421
52,46 0,142828569

2,4 0,1



Metod 1 med avklämd pump

Läckage: värde efter 10 sek
ref. mmHg F1 F2 F3 F4 F5

300 298,5 296,6 297,6 297 297,3
250 249 250,4 249,2 249 249,4
200 199,4 199,3 199,5 199,3 199,6
150 150,8 150,5 150,7 150,4 150,6
100 101,7 101,9 102 102 101,9
50 52,8 52,5 52,7 52,5 52,8
0 3,4 2,9 3 2,8 3,1

F6 F7 F8 F9 F10
297,5 295,2 297,4 297,1 297,3
249,2 248,6 248,8 249 248,7
199,6 199,9 199,2 199,2 199,6
150,5 150,6 150,9 149,8 150,6
101,8 102,1 101,9 101,8 101,8

53 52,8 53,1 52,7 52,6
2,7 3 3,1 3 2,8

Medel Stdav.
297,15 0,79906195
249,13 0,481767579
199,46 0,210713075
150,54 0,283548938
101,89 0,113578167
52,75 0,185741756
2,98 0,188679623



Metod 1 med avklämd pump

Diff : uppmätt värde minus värde efter 10 sek
ref. mmHg F1 F2 F3 F4 F5

300 1 1,8 1,4 2 1,8
250 0,5 0,7 0,6 0,6 0,7
200 0,3 0,2 0,2 0,4 0,2
150 -0,1 0 0,1 0 0,1
100 -0,2 -0,2 -0,1 -0,2 -0,1
50 -0,3 -0,2 -0,3 -0,2 -0,3
0 -0,8 -0,5 -0,7 -0,5 -0,6

F6 F7 F8 F9 F10
1,9 2 1,4 2 1,8
0,7 0,6 0,7 0,8 0,8
0,3 0,2 0,3 0,4 0,4
0,2 0,1 0 0,1 0,1

-0,2 -0,2 -0,2 -0,1 -0,1
-0,3 -0,3 -0,4 -0,4 -0,2
-0,4 -0,6 -0,7 -0,5 -0,5

Medel Stdav.
1,71 0,317647603
0,67 0,09
0,29 0,083066239
0,06 0,08

-0,16 0,048989795
-0,29 0,07
-0,58 0,116619038



Metod 2 med pump
Kalibrering enligt instruktion

2016-05-12
mmHg F1 F2 F3 F4 F5

300 298,4 298,4 298 298,3 298,2
250 248,2 247,6 247,7 247,7 248,2
200 200 200 199,3 199,5 199,6
150 151 150,4 150,3 150,4 150,4
100 100,2 100,3 100,5 100,5 100,5
50 49,8 49,7 50 50,1 49,9
0 0 0,1 0 0,2 0,1

F6 F7 F8 F9 F10 F11
298,5 298 298,2 298 297,7 297,4
248,3 247,7 248,3 248,3 247,7 247,3
199,7 199,6 199,9 199,5 199,7 199,2
149,9 150,4 150,4 150,3 150,5 150,2
100,5 100,4 100,5 100,4 100 100,1

50 49,9 49,9 49,8 49,6 49,7
0,2 0,1 0,1 0 0,2 0,1

F12 F13 F14 F15 F16 F17
298 298 297,5 298 297,7 298,1

247,7 248,1 247,7 247,8 248 248,2
199,5 199,4 199,6 199,7 200 199,7
150,1 150,4 149,9 150,4 150,4 150,7
100,2 100,2 100,3 100,4 100,4 100,1
49,8 49,7 50,3 49,7 49,9 49,7
0,2 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1

F18 F19 F20 Medel Stdav.
298 297,8 298 298,01 0,288188535

247,7 248 247,8 247,9 0,28654016
199,5 199,7 200,1 199,66 0,243656359
150,6 150,3 150,2 150,36 0,247938872
100,6 100,3 100,4 100,34 0,163514043
49,9 49,9 49,8 49,855 0,163755273
0,2 0,1 0,2 0,135 0,08127277



Metod 2 med pump

Läckage: värde efter 10 sek
ref. mmHg F1 F2 F3 F4 F5

300 296,3 296,6 296,3 296,6 296,3
250 246,5 246,2 245,8 246,2 246,7
200 198,4 198,8 198 198 198,3
150 149,6 149,3 149,3 149,4 149,4
100 99,1 99,7 99,9 99,9 99,9
50 49,2 49,5 49,6 49,9 49,8
0 0,1 1,4 0,6 1,5 1,5

F6 F7 F8 F9 F10
296,8 296,3 296,7 296,1 295,4
246,5 245,7 246,6 246,7 245,9
198,4 198 198,4 197,9 198,2

149 149,4 149,5 149 149,6
100,1 99,7 99,9 99,7 99,2

50 49,8 49,6 49,4 49,6
1,7 1,5 2 0,4 1,6

Medel Stdav.
296,34 0,39777157
246,28 0,3765339
198,24 0,275680975
149,35 0,212132034
99,71 0,321282154
49,64 0,241292814
1,23 0,629020402



Metod 2 med pump

Diff : uppmätt värde minus värde efter 10 sek
ref. mmHg F1 F2 F3 F4 F5

300 2,1 1,8 1,7 1,7 1,9
250 1,7 1,4 1,9 1,5 1,5
200 1,6 1,2 1,3 1,5 1,3
150 1,4 1,1 1 1 1
100 1,1 0,6 0,6 0,6 0,6
50 0,6 0,2 0,4 0,2 0,1
0 -0,1 -1,3 -0,6 -1,3 -1,4

F6 F7 F8 F9 F10
1,7 1,7 1,5 1,9 2,3
1,8 2 1,7 1,6 1,8
1,3 1,6 1,5 1,6 1,5
0,9 1 0,9 1,3 0,9
0,4 0,7 0,6 0,7 0,8

0 0,1 0,3 0,4 0
-1,5 -1,4 -1,9 -0,4 -1,4

Medel Stdav.
1,83 0,231180545
1,69 0,191195072
1,44 0,150554531
1,05 0,171593836
0,67 0,182878223
0,23 0,194650684

-1,13 0,565783626



Metod 2 med pump
Kalibrering enligt instruktion

ref. mmHg F1 F2 F3 F4 F5
300 298,1 298,3 298,2 298,3 298,4
250 248,1 248 248,3 248,3 248,3
200 200,1 199,6 199,8 199,7 199,8
150 150,6 150,4 150,6 150,6 150,6
100 100,5 100,3 100,5 100,3 100,5
50 49,8 49,7 49,9 49,8 49,8
0 0 0,1 0,1 0,1 0

F6 F7 F8 F9 F10
298,4 298,4 298,4 298,3 298,4
248,3 248,3 248 248,2 248,1
199,7 199,9 199,8 199,7 200,1
150,6 150,6 150,5 150,7 150,7
100,7 100,4 100,5 100,5 100,5
49,9 49,7 49,7 49,7 49,7
0,1 0,1 0,2 0,1 0

Medel Stdav.
298,32 0,103279556
248,19 0,128668394
199,82 0,168654809
150,59 0,087559504
100,47 0,115950181
49,77 0,08232726
0,08 0,063245553



Metod 2 med pump

Läckage: värde efter 10 sek
ref. mmHg F1 F2 F3 F4 F5

300 297,2 297,4 297,4 297,4 297,5
250 247,5 247,5 247,6 247,7 247,5
200 199,5 199,1 199,2 199,2 199,2
150 150,2 150,1 150,3 150,3 150,2
100 100,2 100,1 100,3 100,2 100,3
50 49,7 49,7 49,9 49,8 49,6
0 0,1 0,5 0,6 1 0,3

F6 F7 F8 F9 F10
297,7 297,5 297,6 297,6 297,6
247,7 247,7 247,4 247,6 247,5
199,1 199,3 199,3 199 199,5
150,2 150,3 150,2 150,4 150,4
100,5 100,3 100,3 100,4 100,3
49,8 49,7 49,8 49,7 49,7
0,3 0,7 0,8 0,5 0,4

Medel Stdav.
297,49 0,144913767
247,57 0,105934991
199,24 0,16465452
150,26 0,096609178
100,29 0,110050493
49,74 0,084327404
0,52 0,265832027



Metod 2 med pump

Diff : uppmätt värde minus värde efter 10 sek
ref. mmHg F1 F2 F3 F4 F5

300 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9
250 0,6 0,5 0,7 0,6 0,8
200 0,6 0,5 0,6 0,5 0,6
150 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4
100 0,3 0,2 0,2 0,1 0,2
50 0,1 0 0 0 0,2
0 -0,1 -0,4 -0,5 -0,9 -0,3

F6 F7 F8 F9 F10
0,7 0,9 0,8 0,7 0,8
0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
0,6 0,6 0,5 0,7 0,6
0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
0,2 0,1 0,2 0,1 0,2
0,1 0 -0,1 0 0

-0,2 -0,6 -0,6 -0,4 -0,4

Medel Stdav.
0,83 0,08232726
0,62 0,078881064
0,58 0,063245553
0,33 0,048304589
0,18 0,063245553
0,03 0,08232726

-0,44 0,227058485



Noggranhet och Precisions 
Jämförelse metod 1 metod 2

Medelvärden
metod 1 metod 2

300 297,84375 298,01
250 247,5125 247,9
200 197,7125 199,66
150 148,51875 150,36
100 99,775 100,34
50 50,375 49,855
0 0,14375 0,135

Noggrannhet: Avvikelse från referensvärde (ref - uppmätt medel)
metod 1 metod 2

300 2,15625 1,99
250 2,4875 2,1
200 2,2875 0,34
150 1,48125 -0,36
100 0,225 -0,34
50 -0,375 0,145
0 -0,14375 -0,135
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Noggranhet och Precisions 
Jämförelse metod 1 metod 2

Precision
Standardavvikelse

metod 1 metod 2
300 0,227943707 0,288188535
250 0,215638587 0,28654016
200 0,224722051 0,243656359
150 0,234431938 0,247938872
100 0,165327957 0,163514043
50 0,161245155 0,163755273
0 0,072743843 0,08127277
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Korrektion för avvikelse på tryck 150, 100, 50 mmHg 
pga okänd systematisk felkälla med metod 1

Värdet en differens mellen det först uppmätta värdet och värdet efter 10 sekunder
Metod 1 Metod 2 Metod 2 Metod 1 Metod 1
givare givare pump pump avklämd pump

300 0,86 0,83 1,83 1,71 1,91
250 0,3 0,62 1,69 0,67 0,69
200 0,1 0,58 1,44 0,29 0,2
150 -0,09 0,33 1,05 0,06 -0,07
100 -0,22 0,18 0,67 -0,16 -0,35
50 -0,24 0,03 0,23 -0,29 -0,47
0 -0,31 -0,44 -1,13 -0,58 -0,82

Ev metodskillnad: Metod 1 - Metod 2
Metod 1 Metod 2 korrektion
pump pump diff diff/3

300 1,91 1,83 0,08 0,0267
250 0,69 1,69 -1 -0,3333
200 0,2 1,44 -1,24 -0,4133
150 -0,07 1,05 -1,12 -0,3733
100 -0,35 0,67 -1,02 -0,3400
50 -0,47 0,23 -0,7 -0,2333
0 -0,82 -1,13 0,31 0,1033

metodskilnnad med givare: Metod 1 - Metod 2
Metod 1 Metod 2
givare givare diff

300 0,86 0,83 0,03
250 0,3 0,62 -0,32
200 0,1 0,58 -0,48
150 -0,09 0,33 -0,42
100 -0,22 0,18 -0,4
50 -0,24 0,03 -0,27
0 -0,31 -0,44 0,13



Korrektion för avvikelse på tryck 150, 100, 50 mmHg 
pga okänd systematisk felkälla med metod 1

För låga tryck sjuker inte värdet pga läckage utan ökar
p.g.a. okänd effekt av metod.
Effekt märkbar även vid användning av givare.
Korrigering på låga värden (0-150) lägga till negativ faktor.
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Korrektion för avvikelse på tryck 300, 250, 200 mmHg 
pga okänd systematisk felkälla

medel pump medel givare medel reproducerbarhet
297,84375 297,76 297,73
247,5125 247,55 247,66
197,7125 197,83 197,8

148,51875 148,4 148,57
99,775 99,17 99,61
50,375 50,2 50,25

0,14375 -0,67 0,1

Korrektion Noggrannhet: Avvikelse från referensvärde (ref - uppmätt medel)
300 2,15625 2,24 2,27
250 2,4875 2,45 2,34
200 2,2875 2,17 2,2
150 1,48125 1,6 1,43
100 0,225 0,83 0,39
50 -0,375 -0,2 -0,25
0 -0,14375 0,67 -0,1

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

300 250 200 150 100 50 0

[mmHg] 

Referensvärde [mmHg] 

Noggrannhet 

Metod 1 Pump

Metod 1 Givare

Metod 1 reproducerberhet



Läckagekorrektion för metod 1 med pump

Metod 1: Pumpa upp trycket till 300mmHg och sänka trycket med ventil inte snabbare än 10mmHg/sek
Metod 2: Pumpa upp till tryck

Metod 1 Metod 2 Metod 2 Metod 1 Metod 1
givare givare pump pump avklämd pump

300 0,86 0,83 1,83 1,71 1,91
250 0,3 0,62 1,69 0,67 0,69
200 0,1 0,58 1,44 0,29 0,2
150 -0,09 0,33 1,05 0,06 -0,07
100 -0,22 0,18 0,67 -0,16 -0,35
50 -0,24 0,03 0,23 -0,29 -0,47
0 -0,31 -0,44 -1,13 -0,58 -0,82

Skillnad: metod 1 m.pump -metod 1 med avklämd pump
Metod 1 Metod 1 korrektion
pump pump avklämd diff diff/3

300 1,91 1,71 0,2 0,0667
250 0,69 0,67 0,02 0,0067
200 0,2 0,29 -0,09 -0,0300
150 -0,07 0,06 -0,13 -0,0433
100 -0,35 -0,16 -0,19 -0,0633
50 -0,47 -0,29 -0,18 -0,0600
0 -0,82 -0,58 -0,24 -0,0800



Läckagekorrektion för metod 1 med pump
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Jämförelse noggranhet metod 1 och metod 2 med givare
Noggranhet: Avvikelse från referensvärde (ref - uppmätt medel)

Metod 2 Metod 1
givare givare 
medel medel

300 298,32 297,76
250 248,19 247,55
200 199,82 197,83
150 150,59 148,4
100 100,47 99,17
50 49,77 50,2
0 0,08 -0,67

Metod 2 Metod 1
givare givare 
avvikelse avvikelse

1,68 2,24
1,81 2,45
0,18 2,17

-0,59 1,6
-0,47 0,83
0,23 -0,2

-0,08 0,67
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Kalibrering av blodtrycksmanschettens manometer
med WA 767 som referens temp 24,8 16:31

ref. mmHg F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7
300 300 299 301 300 301 301 301
280 281 281 281 281 281 281 281
260 261 262 260 262 262 262 262
240 242 242 242 242 242 242 242
220 222 222 223 222 222 222 222
200 203 203 203 203 203 203 203
180 183 183 183 183 183 183 183
160 163 162 163 163 163 163 164
140 143 143 143 143 143 143 142
120 123 123 122 123 123 123 123
100 103 102 102 102 102 103 103
80 82 81 81 81 81 81 82
60 61 62 61 61 62 61 61
40 42 41 42 41 41 42 42
20 22 22 22 22 22 21 22
0 0 0 0 0 0 0 0

F8 F9 F10 Stdav. medel
301 301 301 0,699206 300,6
281 281 281 0 281
261 261 262 0,707107 261,5
242 242 242 0 242
222 222 222 0,316228 222,1
203 203 203 0 203
183 183 183 0 183
163 163 163 0,471405 163
143 142 143 0,421637 142,8
123 123 122 0,421637 122,8
103 103 103 0,516398 102,6
82 82 82 0,527046 81,5
62 61 62 0,516398 61,4
41 42 42 0,516398 41,6
22 22 21 0,421637 21,8
0 0 0 0 0



Kalibrering av blodtrycksmanschettens manometer
med WA 767 som referens

Avvikelse från referensvärde (ref - uppmätt medel)
Avvikelse

ref. mmHg kommentar Absolut belopp Stdav.+ abs medel
300 -0,6 0,6 1,299206
280 -1 1 1
260 -1,5 1,5 2,207107
240 -2 2 2
220 -2,1 2,1 2,416228
200 -3 Svårt att läsa av 3 3
180 -3 Svårt att läsa av 3 3
160 -3 Svårt att läsa av 3 3,471405
140 -2,8 2,8 3,221637
120 -2,8 2,8 3,221637
100 -2,6 2,6 3,116398
80 -1,5 1,5 2,027046
60 -1,4 1,4 1,916398
40 -1,6 1,6 2,116398
20 -1,8 1,8 2,221637
0 0 0 0



Intervall: mätningar där exakt värde på manometer inte behövde nås
släppa trycket från 300 mmHg inte snabbare än 10 mmHg/sek
Temp 24,5 luftfuktighet 6 11:30 03/05/2016

F1 F2 F3
Manometer Fluke Manometer Fluke Manometer Fluke

296 293,5 294 291 298 295,3
252 249,5 252 249,2 252 249,5
202 199,4 201 198,7 198 195,4
154 152,4 152 150,4 151 149,4
102 101,9 102 101,8 98 97,7
52 52,7 52 52,4 47 47,8
0 0,1 0 0,2 0 0,1

F4 F5 F6
Manometer Fluke Manometer Fluke Manometer Fluke

299 297 299 296,8 299 296,7
249 246,4 251 248,1 251 248,4
200 197,7 199 196,5 200 198,1
152 150,2 151 149,8 152 150,2
100 99,5 101 100,9 101 101,1
49 49,6 51 51,2 51 51,6
0 0,1 0 0,2 0 0,2

F7 F8 F9
Manometer Fluke Manometer Fluke Manometer Fluke

300 297,6 300 297,1 295 293
251 248,3 251 248,4 250 247,4
201 198,8 201 198,8 201 198,4
151 149,4 151 149,7 151 149,7

98 97,2 101 100,9 101 100,8
51 51,6 49 49,5 49 49,2
0 0,2 0 0,2 0 0,2

F10
Manometer Fluke

299 296,6
251 248,4
201 198,7
152 150,7
100 99,9
50 50,1
0 0,1



Intervall: mätningar där exakt värde på manometer inte behövde nås

Avvikelse från referensvärde (ref - uppmätt)

ca tryck F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7
300 2,5 3 2,7 2 2,2 2,3 2,4
250 2,5 2,8 2,5 2,6 2,9 2,6 2,7
200 2,6 2,3 2,6 2,3 2,5 1,9 2,2
150 1,6 1,6 1,6 1,8 1,2 1,8 1,6
100 0,1 0,2 0,3 0,5 0,1 -0,1 0,8
50 -0,7 -0,4 -0,8 -0,6 -0,2 -0,6 -0,6
0 -0,1 -0,2 -0,1 -0,1 -0,2 -0,2 -0,2

F8 F9 F10 Medel Stdav.
2,9 2 2,4 2,44 0,343835
2,6 2,6 2,6 2,64 0,126491
2,2 2,6 2,3 2,35 0,227303
1,3 1,3 1,3 1,51 0,218327
0,1 0,2 0,1 0,23 0,254078

-0,5 -0,2 -0,1 -0,47 0,235938
-0,2 -0,2 -0,1 -0,16 0,05164



Intervall: mätningar där exakt värde på manometer inte behövde nås
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Metod 1 Reproducerbarhet Metod 1 med pump
Kalibrering enligt instruktion

Test utfört med metod 1 av 5 testpersoner

Testperson F1 F2 F3 F4 F5
10:15 10:45 12:46 13:06 13:40

Temperatur 25 25 25,7 26,7 26,5

F6 F7
14:11 följande dag
26,6 25

Läckagetest efter 30 sek
från 250 mmHg F2
i [mmHg] 4

F2.1 F2.2 F2.3
300 298 297,5 297,8
250 247,3 247,8 247,4
200 198 197,5 197,1
150 148,6 148,7 148,5
100 99,4 99,8 99,5
50 50,6 50,3 50,6
0 0,1 0,1 0,1

F3 F4
2,4 4

F3.1 F3.2 F3.2 F4.1 F4.2 F4.3
297,8 298 297,8 297,3 297,5 297,7
247,9 247,5 247,7 247,5 247,8 247,6
197,8 198,3 197,8 198,2 198 198,2
149,1 148,5 148,3 149 149 148,7
99,8 99,6 99,5 99,5 99,1 99,7
50,4 50,3 50,4 50,1 49,9 50,1
0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 -0,1



Metod 1 Reproducerbarhet Metod 1 med pump
Kalibrering enligt instruktion

F6 F7

5 4
F6.1 F6.2 F6.3 F7.1 F7.2 F7.3

297,8 297,6 297,8 297,3 298,1 298
247,4 247,5 247,5 247,9 248 248,1
197,5 197,7 197,5 198,2 197,7 197,5

148 148,4 148,5 148,7 148,8 147,8
99,7 99,6 99,4 99,9 99,3 100,4
50,4 49,8 50,3 50,2 50,5 49,8

0 0 0,1 0,2 0,2 0,1

Stdav.
0,249761791
0,244365066
0,346410162
0,357504579
0,302056444
0,261497519
0,084515425

Test utfört med metod 1 av 5 testpersoner
Stdav. tot mätosäkerhet Stdav. i % av tot mätsosäkerhet

300 0,249761791 3 9,46
250 0,244365066 2 10,24
200 0,346410162 2 15,72
150 0,357504579 2 17,88
100 0,302056444 2 17,14
50 0,261497519 2 16,76
0 0,084515425 1 6,40

Mätprocess duglig då Rep. stdav. < 30% av tot. mätosäkerheten



Metod 1 Reproducerbarhet Metod 1 med pump
Kalibrering enligt instruktion
Test utfört med metod 1 av 5 testpersoner

Samma test inklusive Elin och rebeckas försöksvärden

F1
Läck 5

300 297,7 297,2 298
250 247,8 247,5 247,7
200 197,9 197,5 197,7
150 149 148,8 148,5
100 100,1 99,7 99,6
50 50,2 50,1 50,4
0 0,2 0,2 0,1

F2 F3
4 2,4

298 297,5 297,8 297,8 298 297,8
247,3 247,8 247,4 247,9 247,5 247,7

198 197,5 197,1 197,8 198,3 197,8
148,6 148,7 148,5 149,1 148,5 148,3
99,4 99,8 99,5 99,8 99,6 99,5
50,6 50,3 50,6 50,4 50,3 50,4
0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2

F4 F5
4 4

297,3 297,5 297,7 298,1 297,6 297,8
247,5 247,8 247,6 247,3 247,4 247,2
198,2 198 198,2 197,3 197,7 197,4

149 149 148,7 147,9 147,7 147,7
99,5 99,1 99,7 99,2 99,7 99,3
50,1 49,9 50,1 50,2 50,4 50,5
0,1 0,1 -0,1 0,2 0,2 0,1

F6 F7
5 4

297,8 297,6 297,8 297,3 298,1 298
247,4 247,5 247,5 247,9 248 248,1
197,5 197,7 197,5 198,2 197,7 197,5

148 148,4 148,5 148,7 148,8 147,8
99,7 99,6 99,4 99,9 99,3 100,4
50,4 49,8 50,3 50,2 50,5 49,8

0 0 0,1 0,2 0,2 0,1



Metod 1 Reproducerbarhet Metod 1 med pump
Kalibrering enligt instruktion

Samma test inklusive Elin och rebeckas försöksvärden
Stdav.

0,263312235
0,248806676
0,326306896
0,43850395

0,299841228
0,233401351
0,08135753



Noggranhet och precision för samtliga mätserier
Avvikelse från referensvärde (ref - uppmätt medel)

Metod 1 Metod 1 Metod 1 Metod 2 Metod 2
pump givare rep givare pump

300 2,15625 2,24 2,27 1,68 1,99
250 2,4875 2,45 2,34 1,81 2,1
200 2,2875 2,17 2,2 0,18 0,34
150 1,48125 1,6 1,43 -0,59 -0,36
100 0,225 0,83 0,39 -0,47 -0,34
50 -0,375 -0,2 -0,25 0,23 0,145
0 -0,14375 0,67 -0,1 -0,08 -0,135

Abs
2,15625 2,24 2,27 1,68 1,99
2,4875 2,45 2,34 1,81 2,1
2,2875 2,17 2,2 0,18 0,34

1,48125 1,6 1,43 0,59 0,36
0,225 0,83 0,39 0,47 0,34
0,375 0,2 0,25 0,23 0,145

0,14375 0,67 0,1 0,08 0,135
Summa abs:

9,15625 10,16 8,98 5,04 5,41

Stdav.
Metod 1 Metod 1 Metod 1 Metod 2 Metod 2
pump givare rep givare pump

300 0,228 0,310 0,250 0,103 0,288
250 0,216 0,409 0,244 0,129 0,287
200 0,225 0,287 0,346 0,169 0,244
150 0,234 0,200 0,358 0,088 0,248
100 0,165 0,134 0,302 0,116 0,164

50 0,161 0,094 0,261 0,082 0,164
0 0,073 0,157 0,085 0,063 0,081

Intervall
Metod 1
pump

0,343834586
0,126491106
0,227303028
0,218326972
0,254077853
0,235937845
0,051639778



Noggranhet och precision för samtliga mätserier
Avvikelse från referensvärde (ref - uppmätt medel)
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Noggranhet och precision för samtliga mätserier + intervall mätning Intervall
Avvikelse från referensvärde (ref - uppmätt medel) Metod 1

Abs pump
2,15625 2,24 2,27 1,68 1,99 2,44
2,4875 2,45 2,34 1,81 2,1 2,64
2,2875 2,17 2,2 0,18 0,34 2,35

1,48125 1,6 1,43 0,59 0,36 1,51
0,225 0,83 0,39 0,47 0,34 0,23
0,375 0,2 0,25 0,23 0,145 0,47

0,14375 0,67 0,1 0,08 0,135 0,16
Summa abs:

9,15625 10,16 8,98 5,04 5,41 9,8
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Blodtrycksmanschettens manometer
Max. avvikelse Abs. Mätosäkerhet Maximal avvikelse
Blodtrycksmätare ref. manometer sammanlagd

300 1,299205899 2,64 3,9392
280 1
260 2,207106781 2,39 4,5971
240 2
220 2,416227766 2,4162
200 3 2,2 5,2000
180 3
160 3,471404521 2 5,4714
140 3,221637021
120 3,221637021
100 3,116397779 1,76 4,8764
80 2,027046277
60 1,916397779 1,56 3,4764
40 2,116397779 1,56 3,6764
20 2,221637021
0 0 1,32 1,3200



Preliminär Hysteres försök

nollställa mellan varje Med ballongpump
Försök 1 2 3 medelv. vr.vid. avst. v.-medel

0 0,1 0,1 0,2 0,133 0,1 0,133
50 50,3 50,1 50,1 50,167 0,2 0,167

100 100 100,2 100,2 100,133 0,2 0,133
150 149,7 150,1 150,6 150,133 0,9 0,133
200 200,1 199,5 199,8 199,800 0,6 0,200
250 248,8 248,6 248,9 248,767 0,3 1,233
300 298,2 298,3 299,7 298,733 1,50 1,267

0,54 3,267
nollställa och pumpa upp trycket till ca 300

1 2 3 medelv. vr.vid. avst. v.-medel
300 298 298 298 298,000 0,00 2,000
250 247 247,9 247,8 247,567 0,90 2,433
200 198,5 198,5 197,8 198,267 0,70 1,733
150 148,9 148,5 148,5 148,633 0,40 1,367
100 99,7 100,2 99,2 99,700 1,00 0,300
50 50,2 50,3 50,2 50,233 0,10 0,233
0 0,1 0,1 0,2 0,133 0,10 0,133

0,46 8,200
pumpa upp till 300 släpp ut tryck inte mer än 10 mmHg/sekund 
slut ventilen för att läsa av vid specifik tidpunkt

1 2 3 medelv. vr.vid. avst. v.-medel
300 297,8 298 297,7 297,833 0,30 2,167
250 248 247,7 247,8 247,833 0,30 2,167
200 198,2 197,7 197,6 197,833 0,60 2,167
150 149 148,5 148,8 148,767 0,50 1,233
100 99,7 99,7 99,8 99,733 0,10 0,267
50 50,4 50,3 50,4 50,367 0,10 0,367
0 0,1 0,1 0,2 0,133 0,10 0,133

0,29 8,500



Preliminär Hysteres försök
Försök

Med tryckgivare
, obs ta av och sätt på slangen till referensen för att "nollställa" innan mätning
ej vrida ner 1 2 3 medelv. vr.vid. avst. v.-medel

0 0,1 0,1 0,2 0,133 0,10 0,133
50 49,7 49,7 50 49,800 0,30 0,200

100 100,3 100,3 100,6 100,400 0,30 0,400
150 150,3 150,3 150,4 150,333 0,10 0,333
200 199,5 199,8 200,1 199,800 0,60 0,200
250 247,8 248 248,2 248,000 0,40 2,000
300 298,1 298 298,6 298,233 0,60 1,767

0,34 5,033
"nollställa" emellan

1 2 3 medelv. vr.vid. avst. v.-medel
0 0,2 0,2 0,2 0,200 0,00 0,200

50 49,7 49,6 49,7 49,667 0,10 0,333
100 100,3 100,6 100,5 100,467 0,30 0,467
150 150,5 150,6 150,6 150,567 0,10 0,567
200 200,4 199,5 199,8 199,900 0,90 0,100
250 248,5 248,6 248,5 248,533 0,10 1,467
300 298,2 298,3 298,1 298,200 0,20 1,800

0,24 4,933

tryckgivare 1 2 3 medelv. vr.vid. avst. v.-medel
300 297,9 299,8 297,6 298,433 2,20 1,567
250 247,7 247,4 247,4 247,500 0,30 2,500
200 197,9 197,9 198,4 198,067 0,50 1,933
150 149,2 148,5 148,8 148,833 0,70 1,167
100 99,6 99,4 99,8 99,600 0,40 0,400
50 50,2 50,4 50,2 50,267 0,20 0,267
0 0,2 0,1 0,2 0,167 0,10 0,167

0,63 8,000

300 mellan varje gå neråt
1 2 3 medelv. vr.vid. avst. v.-medel

300 297,8 297,8 297,4 297,667 0,40 2,333
250 247,4 248,7 247,6 247,900 1,30 2,100
200 197,8 198,5 198,4 198,233 0,70 1,767
150 149 148,8 148,9 148,900 0,20 1,100
100 99,3 99,5 99,5 99,433 0,20 0,567
50 50,3 50,3 50,3 50,300 0,00 0,300
0 0,3 0,2 0,2 0,233 0,10 0,233

0,41 8,400



Test med hål i slangen: Läckage på 30 sekunder vid startpunkt 250 mmHg

fler hål referensman. fluke
6 knapphål 5 5,5

4 4,5
4 4,2

15 knapphål sjönk för snabbt

Läcktest 250mmHg 30 sek
inga 4 mmHg
1 hål 5 mmHg 3 mmHg
2 hål 4 mmHg 3 mmHg
3 hål 3 mmHg 3 mmHg
4 hål 80mmHg

Test om placering av hålet spelade roll
1 hål referensman. fluke
nära referensman 4 5,1

4 4
3 3,1

3 4
3 3,7
2 3,4

1 hål referensman. fluke
nära fuke 5 5,2

5 4,6
4 3,3

4 5,2
4 3,9
3 4



Metod 2 med pump
Inte nollställa

Försök 1 2 3
0 0,1 0 0,1

50 50,1 50,2 50,2
100 100,2 100,4 100,4
150 150,2 150,5 149,9
200 199,2 199,7 199,9
250 248,3 246,8 248,5
300 298,3 298,8 298,3



Läckagetest
nästan 4 mmHg 30 sek på ungefär 250

30 sek nästan 2.5 mmHg samma fast ballongpump avklämd.
250mmHg 150mmHg 250mmHg
4mmHg 4 mmHg 2mmHg 4mmHg

isolerad pump 2.5 mmHg 2 mmHg 1mmHg 5mmHg

30 sek 250mmHg
isolera Referensman. Fluke Referensman. Fluke

5 och 6 5,5 3 4
pump 2 3 2 3
ef. y in. r 0 och 1 3,7 0 3
ef. y r 1 3 1 2,9
ef y in f 1 och 1,5 2 2 1,5
ef y f 1och 2 0,5 2 2,4

utan isolering 3 2,7
pump 4 2,9
ef. y in. r 0 3,3
ef. y r 2 3,1
ef y in f 3 2,2
ef y f 3 2,8

Y y koppling
in innan
r referensmanometr
f fluke



Test med olika lång slang 
Lång slang fluke

0 0,1 0,1
50 50,2 49,7

100 100,3 100,5
150 149 150,4
200 199,1 198,4
250 247,7 248,1
300 298,8 298,2

0 0,2 0
50 50,1 50

100 100,2 100,6
150 149,7 150
200 199 200,1
250 247 248,2
300 298 297,8

kort slang fluke
0 0,1 0,2

50 50,1 50
100 100,2 100,4
150 149,2 150,1
200 198 198,4
250 246,6 247
300 298 297,5

0,1 0
49,9 49,8

100,2 100,7
149,7 150,4
200,1 199,7

248 248,2
298 297,3



Metod 1 med givare
Kalibrering enligt instruktion
Spridningsdiagram: horistonell axel - avvikelse mellan uppmätt värde och referensvärdet

vertikal axel - försöksnummer



Intervall: mätningar där exakt värde på manometer inte behövde nås
Spridningsdiagram: horistonell axel - avvikelse mellan uppmätt värde och referensvärdet

vertikal axel - försöksnummer



Metod 1 med pump
Kalibrering enligt instruktion
Spridningsdiagram: horistonell axel - avvikelse mellan uppmätt värde och referensvärdet

vertikal axel - försöksnummer



Metod 1 Reproducer- Metod 1 med pump
barhet Kalibrering enligt instruktion

Test utfört med metod 1 av 5 testpersoner
Spridningsdiagram: horistonell axel - avvikelse mellan uppmätt värde och referensvärdet

vertikal axel - försöksnummer
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MÄTPROTOKOLL 
 

Kalibrering 
 

Medicinsk teknik 

Mätobjekt 

Benämning: Blodtrycksmätare 

Fabrikat: Welch Allyn 

Modell: ABPM 7100 
   

FU utfört av 
Fredrik Jonneryd 

Utfört datum 
2016-03-18 

Arbetsordernummer 
16-107200 

Inventarienr/serienr 
241293 

Mätförutsättningar 
Testutrustning Inventarienr/serienr Giltig kalibrering 
Fluke ProSim 4  228440  Ja 
Fluke ProSim 8  233603  Ja 
        Ja 
        Ja 

Mätresultat 

Nr Beskrivning Uppmätt 
värde Avvikelse Mät-

osäkerhet 

Kundens 
accepterade 

tolerans 

Uppfyller  
toleranskrav 

Ja Nej Anm 
1 Tryckkalibrering        
1.1 300 mmHg 

 302 mmHg 2 mmHg ± 3 mmHg ± 3 mmHg    

1.2 250 mmHg 
 252 mmHg 2 mmHg ± 3 mmHg ± 3 mmHg    

1.3 200 mmHg 
 201 mmHg 1 mmHg ± 3 mmHg ± 3 mmHg    

1.4 150 mmHg 
 151 mmHg 0 mmHg ± 3 mmHg ± 3 mmHg    

1.5 100 mmHg 
 100 mmHg 0 mmHg ± 3 mmHg ± 3 mmHg    

1.6 50 mmHg 
 50 mmHg 0 mmHg ± 3 mmHg ± 3 mmHg    

1.7 0 mmHg 
 0 mmHg 0 mmHg ± 3 mmHg ± 3 mmHg    

 

Kommentar/anmärkning 
Nr Kommentar/anmärkning 
  
  
            
            

Bedömning 
Antal bifogade sidor med mätresultat:       

Uppfyller krav:   Ja  Nej  Ej bedömd 
  

Signatur:_____FJ______________________________________________________ 

  

Medicinsk teknik är certifierade enligt ISO 9001:2008 och ISO 13485:2012. 
Kalibrering utförs enligt gällande instruktion och rutin RU25 i Medicinsk 
tekniks kvalitetssystem. 
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FRANÇAIS
Merci d’avoir investi dans un tensiomètre Welch Allyn.

Introduction 
Indications
Les sphygmomanomètres de Welch Allyn sont utilisés par les membres du corps médical et les personnes formées à 
la technique auscultatoire de détermination de la pression artérielle afin de déterminer la pression sanguine 
systolique et diastolique des humains et des animaux.
Contre-indications
Les sphygmomanomètres de Welch Allyn sont contre-indiqués pour les applications néonatales. Ne pas les utiliser 
avec des brassards néonatals ni sur des nouveaux-nés.

Mises en garde 
Les mises en garde de ce manuel identifient les conditions ou pratiques qui, si elles ne sont pas corrigées ou 
arrêtées immédiatement, risquent de provoquer des blessures, des maladies ou le décès du patient.
MISE EN GARDE : la loi fédérale limite la vente de ce dispositif aux médecins ou aux praticiens agréés de soins 
médicaux ou encore sur ordonnance de ces derniers.
MISE EN GARDE : si des connecteurs de type luer lock sont utilisés au niveau de la tubulure, on court le risque 
qu’ils soient accidentellement connectés aux systèmes intra-vasculaires, ce qui se traduirait par le pompage de l’air 
dans un vaisseau sanguin. Consultez immédiatement un médecin dans ce cas.
MISE EN GARDE : ne jamais laisser un brassard pour pression artérielle sur le bras du patient pendant plus de 10 
minutes s’il est gonflé à plus de 10 mm Hg. Ceci pourrait faire mal au patient, troubler la circulation sanguine et 
entraîner une lésion des nerfs périphériques.
MISE EN GARDE : la sécurité et l’efficacité du dispositif avec des brassards néonatals (tailles comprises entre néo 
1 et néo 5) n’ont pas été établies.
MISE EN GARDE : utiliser exclusivement des brassards de pression artérielle fabriqués par Welch Allyn ; toute 
substitution risque d’entraîner des erreurs de mesure.

Connexions
1. Raccorder une extrémité du serpentin à la valve du sphygmomanomètre située au bas de l’appareil.
2. Aligner l’adaptateur FlexiPort sur le port du brassard et appuyer dessus.
3. Fixer la poire de gonflement sur le tube (si nécessaire). Pour faciliter cette opération, utiliser de l’alcool.
4. Raccorder le serpentin au tube du brassard.
5. S’assurer que tous les points de connexion sont hermétiques.

Fonctionnement 
La position et la condition physiologique du patient peuvent avoir un impact sur les mesures de la pression artérielle. 
Avant de commencer la procédure, veiller à ce que le patient se repose pendant au moins cinq minutes, que son dos 
et ses pieds soient soutenus, et que ses jambes ne soient pas croisées. Soutenir passivement l’avant-bras du patient 
et maintenir son arrière-bras au niveau du coeur. La procédure doit se dérouler dans un environnement calme et sans 
paroles. Ne pas respecter ces recommandations risque de provoquer l’inexactitude des mesures de pression 
artérielle.

1. Sélectionner une taille de brassard appropriée à la circonférence du bras du patient. La plage d’utilisation, 
donnée en centimètres, est inscrite sur chaque brassard.
REMARQUE : l’étiquette « Artery Index Marker » sur le brassard doit tomber dans la plage indiquée sur le 
brassard. Si l’étiquette ne parvient pas jusqu’à la plage, utiliser un brassard plus grand pour garantir 
l’exactitude des résultats. Si l’étiquette dépasse la plage, utiliser un brassard plus petit pour garantir 
l’exactitude des résultats.

2. Envelopper le brassard autour du bras de façon à ce que l’étiquette « Artery Index Marker » se trouve au-
dessus de l’artère humérale et que le bord inférieur du brassard soit à 2,5 cm au-dessus du pli du coude.

3. Gonfler le brassard rapidement jusqu’à 30 mm Hg au-delà de la pression systolique (ou auscultatoire) estimée.
4. Ouvrir partiellement la valve pour permettre un dégonflement à un taux de 2 à 3 mm Hg par seconde. À 

mesure que la pression diminue, noter la pression systolique et la pression diastolique identifiées à l’aide du 
stéthoscope.

5. Finir de dégonfler rapidement et enregistrer les résultats immédiatement. Après un minimum de 30 secondes, 
répéter la procédure ci-dessus afin d’effectuer une seconde lecture.

Spécifications 
Le sphygmomanomètre anéroïde Welch Allyn DuraShock est exact à ± 3 mm Hg.
Ce produit conservera les caractéristiques de sécurité et de performance spécifiées aux températures comprises 
entre 10 et 40 °C et à un niveau d’humidité relative ne dépassant pas 90 %.

Normes
• Norme nationale américaine ANSI/AAMI, SP10 : 2002, sphygmomanomètres manuels, électroniques ou 

automatisés.
• Norme européenne EN 1060-1 : 1995, sphygmomanomètres non invasifs-partie 1 : Exigences générales. 
• Norme européenne EN 1060-2 : 1996, sphygmomanomètres non invasifs-partie 2 : Exigences générales.

Entretien 
Nettoyage
Dispositif manométrique anéroïde, poire de gonflement et valve : essuyer le dispositif manométrique anéroïde, la 
poire de gonflement et la valve avec un chiffon légèrement humide ou un tampon d’ouate alcoolisé.
Brassard mono-pièce réutilisable : Utiliser une ou plusieurs des méthodes suivantes, puis laisser sécher à l’air libre :
• Frotter à l’aide d’une solution aqueuse et d’un détergent doux (solution 1:9). Rincer.
• Frotter à l’Enzol conformément aux instructions du fabricant. Rincer.
• Frotter avec une solution aqueuse contenant 0,5 % de javel. Rincer.
• Frotter avec de l’isopropanol à 70 %.
• Laver en machine avec un détergent doux dans de l’eau chaude (60 °C max.), cycle de lavage normal. Le bras-

sard peut subir 5 cycles de lavage (uniquement pour les brassards réutilisables).
Brassard à deux pièces et poire : nettoyer le brassard en toute sécurité avec un chiffon humide ou le laver dans de 
l’eau chaude (60 °C maximum) avec un détergent doux. NE PAS REPASSER AVEC UN FER CHAUD. 
Avant de laver le brassard en machine :
1. Retirer la poire des brassards à deux pièces. Sur les brassards mono-pièces, bloquer le(s) tube(s) avec 

l’accessoire nº 5082-163.
2. Attacher le crochet et les boucles d’attache de façon à les fermer.
3. Laver en machine en choisissant le cycle délicat et en utilisant de l’eau chaude et un détergent doux.
4. Laisser sécher complètement à l’air libre et remonter les composants.
Désinfection de bas niveau (uniquement pour les brassards réutilisables FlexiPort) : 
Préparer un détergent enzymatique à l’Enzol® selon les instructions du fabricant. Placer un bouchon (réf. accessoire 
5082-159) sur le port du brassard. Pulvériser abondamment la solution détergente sur le brassard et utiliser une 
brosse stérile pour appliquer le détergent sur toute la surface du brassard pendant cinq minutes. Rincer à l’eau 
distillée pendant cinq minutes sans interruption. Pour la désinfection, suivre les étapes de nettoyage ci-dessus, puis 
pulvériser jusqu’à saturation une solution à 10 % d’eau de javel sur le brassard. Utiliser une brosse stérile pour 
appliquer le détergent sur toute la surface du brassard pendant cinq minutes. Rincer à l’eau distillée pendant cinq 
minutes sans interruption. Essuyer l’excédent d’eau sur le brassard à l’aide d’un chiffon stérile et laisser sécher à 
l’air libre.  
Contrôle d’étalonnage du sphygmomanomètre anéroïde
Vérification rapide de l’étalonnage : 
À la pression zéro, vérifier que l’aiguille indicatrice est dans l’ovale entourant le repère de pression zéro du 
cadran. Bien qu’une mesure non pressurisée de zéro ne garantisse pas l’exactitude de tous les points de l’échelle, 
toute aiguille indicatrice écartée du zéro (à plus de ± 3 mm Hg) constitue un signe évident d’erreur.
Vérification complète de l’étalonnage : 
Welch Allyn recommande de procéder à la vérification complète de l’étalonnage au moins tous les deux ans ou 
conformément aux lois locales ainsi qu’après l’entretien et la réparation du dispositif, en respectant la procédure 
suivante.

1. Connecter l’instrument devant être testé à un manomètre d’excellente qualité et à un volume de test compris 
entre 150 et 500 cm3 à l’aide d’un connecteur en T.

2. Pressuriser le tensiomètre jusqu’à une pression légèrement supérieure à 300 mm Hg.
3. Dépressuriser à un taux maximum de 10 mm Hg par seconde, en s’arrêtant pour vérifier la pression à 300, 250, 

200, 150, 100, 50 (60 pour les E.U.) et 0 mm Hg.
REMARQUE : la capacité de mesurer la précision de l’appareil dépend de la sensibilité du manomètre étalon 
utilisé pour la procédure d’étalonnage.
Si un manomètre (colonne de mercure ou instrument anéroïde) à la précision de ± 3,0 mm Hg est utilisé, une 
erreur indétectable maximum de 6,0 mm Hg est possible. Si un dispositif (ex. manomètre numérique) à la 
précision de ± 0,1 mm Hg est utilisé, une erreur indétectable maximum de 3,1 mm Hg seulement est possible.
Welch Allyn recommande d’utiliser un manomètre aussi sensible que possible lors des contrôles d’étalonnage. 
Un manomètre étalonné Setra (pièce nº 2270-01), dont la précision d’étalonnage est ± 0,1 mm Hg, ou un 
manomètre étalonné Netech (pièce nº 200-2000IN), dont la précision d’étalonnage est aussi ± 1,0 mm Hg, 
conviennent très bien à ces contrôles. 

Garantie 
Votre produit Welch Allyn, à l’état neuf, est garanti être exempt de tout vice de matériau et de main-d’oeuvre, et 
fonctionner conformément aux spécifications du fabricant dans des conditions normales d’utilisation et de service. 
La période de garantie* commence à compter de la date d’achat auprès de Welch Allyn, Inc. ou d’un de ses 
distributeurs agréés. La responsabilité de Welch Allyn se limite à la réparation ou au remplacement des composants 
reconnus comme étant défectueux par Welch Allyn pendant la période de garantie. Cette garantie s’applique à 
l’acheteur d’origine et ne peut être ni attribuée ni transférée à un tiers. Cette garantie ne s’applique pas aux 
dommages ou aux pannes que Welch Allyn aura déterminées comme étant le résultat d’une utilisation inappropriée, 
d’un accident (y compris dommages pendant le transport), d’une négligence, d’un entretien inapproprié, d’une 
altération ou d’une réparation par une personne autre qu’un employé de Welch Allyn ou l’un de ses représentants 
agréés.
*Garantie pour le dispositif manométrique
S’il s’avérait que, pendant la période de garantie, la précision du sphygmomanomètre anéroïde Welch Allyn 
DuraShock ne corresponde plus à sa spécification de ± 3 mm Hg, Welch Allyn ré-étalonnera le sphygmomanomètre 
gratuitement. Renvoyer seulement le dispositif manométrique au service technique de Welch Allyn ou au 
représentant agréé local de Welch Allyn.
Welch Allyn DuraShock Modèle 767 : garantie à vie
*Garantie pour les brassards : Brassard mono-pièce réutilisable FlexiPort Welch Allyn : 

garantie de trois ans
Brassard Welch Allyn à deux pièces : 
garantie de deux ans

Ces garanties expresses remplacent toutes les autres garanties, explicites ou implicites, y compris les garanties de 
valeur marchande et d’aptitude à un usage particulier, et aucun autre individu n’est autorisé à assumer pour Welch 
Allyn une autre responsabilité dans le cadre de la vente du produit Welch Allyn. Welch Allyn décline toute 
responsabilité en cas de dommages ou pertes, qu’ils soient directs, fortuits ou indirects, résultant du non-respect de 
toute garantie expresse, sauf comme stipulé dans le présent document.

DEUTSCH
Vielen Dank, dass Sie sich für das Blutdruckmessgerät von Welch Allyn 
entschieden haben.

Einführung 
Verwendungszweck
Die Aneroid-Sphygmomanometer von Welch Allyn werden von Ärzten und in der auskultatorischen 
Blutdruckmessung geschulten Personen eingesetzt, um den systolischen und diastolischen Blutdruck bei Menschen 
und Tieren zu bestimmen.
Kontraindikationen
Für Neugeborene sind die Aneroid-Sphygmomanometer von Welch Allyn kontraindiziert. Nicht mit Manschetten für 
Neugeborene oder bei Neugeborenen einsetzen.

Warnhinweise
Ein Warnhinweis in dieser Anleitung weist auf einen Zustand oder eine Handlung hin, der bzw. die sofort zu 
Krankheit, Verletzung oder Tod des Patienten führen könnte, wenn er bzw. sie nicht geändert oder abgestellt wird.
WARNUNG: Wenn im Schlauchsystem Luer-Lock-Anschlüsse verwendet werden, ist besonders darauf zu achten, 
dass diese nicht versehentlich an intravaskuläre Flüssigkeitssysteme angeschlossen werden, da dadurch Luft in ein 
Blutgefäß gepumpt werden kann. In diesem Fall sofort einen Arzt konsultieren.
WARNUNG: Die Blutdruckmanschette darf bei einem Druck von über 10 mm Hg nicht länger als zehn Minuten am 
Arm des Patienten verbleiben. Sonst könnte eine Störung der Blutzirkulation oder eine Verletzung peripherer Nerven 
hervorgerufen werden.
WARNUNG: Die Sicherheit und Effektivität für Manschetten für Neugeborene (Größe Neo 1 bis Neo 5) wurde nicht 
untersucht.
WARNUNG: Nur Blutdruckmanschetten von Welch Allyn und entsprechendes Zubehör verwenden. Ersatz durch 
andere Teile kann zu Messfehlern führen.

Anschlüsse
1. Ein Ende des spiralförmigen Schlauchs am Sphygmomanometerventil unten am Gerät anschließen. 
2. Den FlexiPort-Adapter ausrichten und auf den Manschettenanschluss drücken.
3. Die Inflationsbirne am Schlauch anbringen (sofern erforderlich). Zur leichteren Anbringung Alkohol verwenden.
4. Den spiralförmigen Schlauch mit dem Manschettenschlauch verbinden.
5. Eine luftdichte Verbindung an allen Anschlusspunkten herstellen.

Betrieb
Blutdruckmessungen können durch die Position des Patienten und seinen physiologischen Zustand beeinträchtigt 
werden. Vor Beginn einer Messung sicherstellen, dass der Patient mindestens fünf Minuten Ruhe hatte, Rücken und 
Füße abstützen kann und seine Beine nicht überkreuzt. Den Unterarm des Patienten abstützen und den Oberarm in 
Herzhöhe halten. Die Messung muss in einer ruhigen Umgebung ohne Gespräche durchgeführt werden. Werden 
diese Empfehlungen nicht eingehalten, können Messfehler bei der Blutdruckmessung die Folge sein.

1. Die Manschettengröße entsprechend dem Armumfang des Patienten auswählen. Auf den einzelnen 
Manschetten sind die entsprechenden Bereiche für den Armumfang (in cm) aufgedruckt.
ANMERKUNG: Die „Arterienmarkierung“ auf der Manschette sollte sich innerhalb des auf der Manschette 
angezeigten „Bereichs“ befinden. Liegt die Arterienmarkierung unter diesem Bereich, sollte für exakte 
Ergebnisse eine größere Manschette verwendet werden. Liegt die Arterienmarkierung über diesem Bereich, 
sollte zur Gewährleistung exakter Ergebnisse eine kleinere Manschette verwendet werden.

2. Die Manschette muss so angelegt werden, dass sich die Arterienmarkierung auf der Oberarmarterie befindet 
und der untere Manschettenrand 2,5 cm oberhalb der Ellenbeuge abschließt.

3. Die Manschette rasch aufpumpen, bis ein Wert von 30 mm Hg über dem geschätzten (bzw. palpatorischen) 
systolischen Druck erreicht ist.

4. Bei leicht geöffnetem Ventil den Druck um 2 bis 3 mm Hg pro Sekunde verringern. Bei der Druckminderung den 
systolischen und diastolischen Druck mit dem Stethoskop überprüfen.

5. Den verbleibenden Druck rasch entweichen lassen und die Messwerte unverzüglich aufzeichnen. Vor der 
Wiederholung dieser Schritte für eine zweite Messung mindestens 30 Sekunden warten.

Technische Daten
Das Aneroid-Sphygmomanometer DuraShock von Welch Allyn hat eine Genauigkeit von ± 3 mm Hg.
Die für dieses Produkt angegebenen Sicherheits- und Leistungsmerkmale gelten für die Verwendung bei 
Temperaturen von 10 °C bis 40 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von unter 90 %.

Standards
• American National Standard ANSI/AAMI SP10: 2002 für manuelle, elektronische oder automatische 

Sphygmomanometer.
• Europäische Norm EN 1060-1: 1995, Nicht-invasive Sphygmomanometer-Teil 1: Allgemeine Anforderungen. 
• Europäische Norm EN 1060-2: 1996, Nicht-invasive Sphygmomanometer-Teil 2: Allgemeine Anforderungen.

Wartung
Reinigung
Aneroidmessgerät, Druckball und Ventil: Das Aneroidmessgerät, den Druckball und das Ventil mit einem feuchten 
Tuch oder einem in Alkohol getränkten Wattebausch reinigen.
Wiederverwendbare, einteilige Manschette:  Eine oder mehrere der folgenden Methoden verwenden und an der Luft 
trocknen lassen:
• Mit einer Lösung aus mildem Reinigungsmittel und Wasser (Verdünnung 1:9) abwischen und anschließend mit 

Wasser abspülen.
• Entsprechend den Herstelleranweisungen mit Enzol abwischen und anschließend mit Wasser abspülen.
• Mit einer Lösung aus 0,5%igem Bleichmittel und Wasser abwischen und anschließend mit Wasser abspülen.
• Mit 70%igem Isopropylalkohol abwischen.
• Mit einem milden Waschmittel und einem normalen Waschgang in warmem Wasser (max. 60 °C) waschen. 

Die (wiederverwendbare) Manschette ist für 5-maliges Waschen ausgelegt.
Zweiteilige Manschette und Gummibeutel: Die Manschetten können problemlos mit einem feuchten Tuch oder in 
warmem Wasser (maximal 60 °C) mit mildem Waschmittel gereinigt werden. DIE MANSCHETTE NICHT HEISS 
BÜGELN.
Vor dem Waschen der Manschette:
1. Bei zweiteiligen Manschetten den Gummibeutel entfernen. Bei einteiligen Manschetten die Schläuche mit 

Zubehörteil Nr. 5082-163 abklemmen.
2. Den Klettverschluss schließen.
3. Die Manschette mit warmem Wasser und einem milden Waschmittel im Schongang in der Waschmaschine 

waschen.
4. Die Manschette vollständig an der Luft trocknen lassen und die Teile wieder zusammensetzen.
Low-level-Desinfektion (nur wiederverwendbare FlexiPort-Manschetten)
Enzol® Enzymreiniger gemäß den Herstellerangaben vorbereiten. Anschlusskappe (Teile-Nr. 5082-159) auf 
Manschette setzen. Manschette mit reichlich Reinigungslösung besprühen und die gesamte Oberfläche der 
Manschette fünf Minuten lang mit einer sterilen Bürste leicht schrubben. Fünf Minuten lang kontinuierlich mit 
destilliertem Wasser abspülen. Zum Desinfizieren die obigen Reinigungsschritte befolgen und dann die Manschette 
mit einer 10%igen Bleichlösung besprühen, bis diese nass ist. Anschließend die gesamte Oberfläche der Manschette 
mit einer sterilen Bürste fünf Minuten lang leicht schrubben. Fünf Minuten lang kontinuierlich mit destilliertem 
Wasser abspülen. Überschüssiges Wasser mit einem sterilen Tuch entfernen und Manschette an der Luft trocknen 
lassen.
Kalibrierungstest des Aneroid-Sphygmomanometers
Schnellüberprüfung der Kalibrierung: 
Bei einem Druck von null überprüfen, ob sich der Zeiger im ovalen Bereich der Nulldruckskala auf der Anzeige 
befindet. Obgleich eine Messung bei null ohne Druck keine Exaktheit in allen Skalenbereichen garantiert, liegt 
offensichtlich ein Fehler vor, wenn der Zeiger nicht null (± 3 mm Hg) anzeigen kann.
Vollständige Überprüfung der Kalibrierung:
Welch Allyn empfiehlt eine vollständige Überprüfung der Kalibrierung mindestens alle 2 Jahre bzw. entsprechend 
den lokalen Vorschriften sowie nach Wartungs- und Reparaturarbeiten gemäß dem folgenden Verfahren.

1. Das zu testende Instrument an einen hochwertigen bekannten Druckstandard anschließen und mit einem T-
Stück mit einem Testvolumen von 150 bis 500 cm3 verbinden.

2. Den Druck des Messgeräts auf etwas über 300 mm Hg erhöhen.
3. Den Druck mit einer maximalen Geschwindigkeit von 10 mm Hg pro Sekunde verringern und bei 300, 250, 200, 

150, 100, 50 und 0 mm Hg überprüfen.
ANMERKUNG: Die Messgenauigkeit bei der Überprüfung eines Messgeräts ist von der Empfindlichkeit des 
verwendeten Kalibrierungsgeräts abhängig.
Bei der Verwendung eines Manometers (Quecksilbersäule oder Aneroidmessgerät) mit einer Voreinstellung von ± 
3,0 mm Hg kann die Genauigkeit des überprüften Messgeräts bis auf ± 6,0 mm Hg bestimmt werden. Bei 
Verwendung eines Geräts (z.B. eines digitalen Druckstandards) mit einer Genauigkeit von ± 0,1 mm Hg beträgt der 
Messfehler maximal 3,1 mm Hg.
Welch Allyn empfiehlt, für den Kalibrierungstest ein möglichst empfindliches Kalibrierungsgerät zu verwenden. 
Dazu sollte die auf ± 0,1 mm Hg kalibrierte Setra-Messvorrichtung (Produkt-Nr. 2270-01) oder das entsprechende 
auf ± 1,0 mm Hg kalibrierte Netech-Gerät (Produkt-Nr. 200-2000IN) verwendet werden.

Gewährleistung
Welch Allyn gibt bei neuen Welch Allyn-Produkten eine Gewährleistung auf Herstellungsfehler in Material und 
Verarbeitung. Bei normaler Verwendung und Bedienung wird die einwandfreie Funktion entsprechend der vom 
Hersteller angegebenen Leistungsmerkmale gewährleistet. Der Gewährleistungszeitraum* beginnt mit dem 
Kaufdatum des Geräts bei Welch Allyn Inc. bzw. einer autorisierten Vertriebsstelle. Die Verpflichtungen von 
Welch Allyn beschränken sich auf die Reparatur und den Ersatz von Teilen, deren Fehlerhaftigkeit von Welch Allyn 
innerhalb des Gewährleistungszeitraums festgestellt werden muss. Diese Gewährleistung gilt für den 
ursprünglichen Käufer und kann nicht an Dritte weitergegeben oder übertragen werden. Diese Gewährleistung 
gilt nicht bei möglichem Versagen des Produkts oder Schäden, bei denen durch Welch Allyn unsachgemäße 
Verwendung, Unfälle (einschließlich Versandschäden), Unachtsamkeit, unsachgemäße Wartung, Veränderungen 
oder Reparaturen nachgewiesen werden, die nicht von Welch Allyn oder einem autorisierten 
Kundendienstvertreter vorgenommen wurden.
*Gewährleistung für das Messgerät
Sollte das Sphygmomanometer DuraShock von Welch Allyn innerhalb des Gewährleistungszeitraums von der 
Genauigkeitsspezifikation von ± 3 mm Hg abweichen, wird das Sphygmomanometer durch Welch Allyn kostenfrei 
neu kalibriert. Das Messgerät ausschließlich an den technischen Dienst von Welch Allyn oder an einen von Welch 
Allyn autorisierten Vertreter vor Ort geben.
Welch Allyn Modell 767: Lebenslage Gewährleistung für Kalibrierung
*Gewährleistung für die Manschette: Wiederverwendbare, einteilige FlexiPort-Manschette von 

Welch Allyn: Drei Jahre Gewährleistung 
Zweiteilige Manschette von Welch Allyn:
Zwei Jahre Gewährleistung

Diese ausdrücklichen Gewährleistungen gelten anstelle aller anderen ausdrücklichen und konkludenten 
Gewährleistungen, z.B. der Gewährleistung der Handelbarkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Im 
Zusammenhang mit dem Verkauf des Produkts von Welch Allyn sind keine weiteren Personen autorisiert, 
Haftungsverpflichtungen für Welch Allyn zu übernehmen. Welch Allyn haftet nicht für direkte, zufällige oder 
mittelbare Verluste und Schäden, die aus der Verletzung der ausdrücklichen Gewährleistungsbestimmungen 
entstanden sind, es sein denn, sie fallen unter die hierin aufgeführten Bedingungen.

ITALIANO
Grazie per aver investito nello sfigmomanometro Welch Allyn.

Introduzione 
Uso previsto
Gli sfigmomanometri aneroidi Welch Allyn vengono usati da personale sanitario qualificato e da soggetti addestrati 
nella tecnica auscultatoria della pressione arteriosa per determinare la pressione sanguigna sistolica e diastolica 
nell’uomo e negli animali.
Controindicazioni
Gli sfigmomanometri aneroidi Welch Allyn sono controindicati per l’uso neonatale. Non utilizzare su bracciali 
neonatali o su pazienti neonati.

Avvertenze 
Un messaggio di Avvertenza, in questo manuale, identifica una condizione o pratica che, se non corretta o interrotta 
immediatamente, potrebbe portare a lesione, malattia o evento letale.
AVVERTENZA: se nella costruzione del tubo sono stati introdotti dei connettori di chiusura luer, 
vi è la possibilità che possano inavvertitamente essere collegati a sistemi di liquidi endovascolari consentendo così il 
pompaggio dell’aria nei vasi sanguigni. In questo caso rivolgersi immediatamente ad un medico.
AVVERTENZA: non lasciare il bracciale sul paziente per oltre 10 minuti se gonfiato oltre i 10 mm Hg in quanto ciò 
potrebbe causare stress, disturbi alla circolazione locale e contribuire alla lesione delle terminazioni nervose del 
paziente.
AVVERTENZA: la sicurezza e l’efficacia con bracciali neonatali (misure da “neo 1” a “neo 5”) non sono state 
accertate.
AVVERTENZA: utilizzare esclusivamente bracciali e accessori per la misurazione della pressione Welch Allyn; la 
sostituzione con dispositivi di produttori diversi può portare ad errore nella misura.

Connessioni
1. Collegare un’estremità del tubo a serpentina alla valvola dello sfigmomanometro sul fondo dell’unità. 
2. Allineare e premere l’adattatore FlexiPort sull’ingresso del bracciale.
3. Attaccare il palloncino di gonfiaggio al tubo (se necessario). Usare alcol per agevolare l’operazione.
4. Raccordare il tubo spiraliforme con il tubo del bracciale.
5. Verificare che tutti i punti di connessione siano a tenuta ermetica.

Funzionamento 
Le misure della pressione arteriosa possono essere influenzate dalla posizione del paziente e dalle sue condizioni 
psicologiche. Prima di iniziare una procedura, assicurarsi che il paziente sia a riposo per almeno cinque minuti, che 
abbia la schiena ed i piedi appoggiati comodamente e che non incroci le gambe. Sostenere passivamente 
l’avambraccio del paziente e mantenere il braccio a livello del cuore. La procedura va effettuata in un ambiente 
tranquillo, senza parlare. La mancata adesione a queste raccomandazioni può comportare delle misure non precise 
della pressione arteriosa.

1. Selezionare la misura del bracciale idonea alla circonferenza del braccio del paziente. L’intervallo valido, in 
centimetri, è stampato sul bracciale.
NOTA: il contrassegno d’indice arterioso che si trova sul bracciale dovrà rientrare nell’intervallo stampato sul 
bracciale stesso. Se il contrassegno non rientra nell’intervallo, utilizzare un bracciale più grande per garantire 
dei risultati precisi. Se il contrassegno supera l’intervallo, utilizzare un bracciale più piccolo per garantire 
risultati precisi.

2. Avvolgere il bracciale attorno al braccio con il contrassegno posizionato sopra l’arteria brachiale e con il bordo 
inferiore del bracciale posto 2,5 cm al di sopra della piega del gomito.

3. Gonfiare rapidamente fino a raggiungere un livello di 30 mm Hg al di sopra della pressione sistolica stimata (o 
percepita alla palpazione).

4. Aprire parzialmente la valvola per consentire lo sgonfiaggio ad una velocità di 2–3 mm Hg per secondo. 
Durante la caduta di pressione, seguire mediante stetoscopio la pressione sistolica e quella diastolica.

5. Rilasciare rapidamente la pressione rimasta e registrare subito i valori della lettura. Dopo un minimo di 30 sec 
ripetere i punti di cui sopra per una seconda lettura.

Specifiche 
Lo sfigmomanometro aneroide Welch Allyn DuraShock ha una precisione di ± 3 mm Hg.
Questo prodotto mantiene le specifiche di sicurezza e di rendimento ad intervalli di temperatura da 10 °C a 40 °C e 
ad un livello di umidità relativa non superiore al 90%.

Standard
• American National Standard ANSI/AAMI, SP10: 2002, per sfigmomanometri manuali, elettronici automatici.
• Standard europeo EN 1060-1: 1995, Sfigmomanometri non invasivi-Parte 1: Requisiti generali.
• Standard europeo EN 1060-2: 1996, Sfigmomanometri non invasivi-Parte 2: Requisiti generali.

Manutenzione 
Pulizia
Manometro aneroide, palloncino di gonfiaggio e valvola: pulire il manometro aneroide, il palloncino di gonfiaggio e 
la valvola con un panno leggermente inumidito o un batuffolo di cotone.
Bracciale in un unico pezzo riutilizzabile:  Utilizzare uno dei seguenti metodi e lasciar asciugare:
• Pulire con detergente delicato e soluzione acquosa (soluzione 1:9) Sciacquare.
• Pulire con Enzol come da istruzioni del produttore. Sciacquare.
• Pulire con varechina allo 0,5% e soluzione acquosa. Sciacquare.
• Pulire con alcol isopropilico 70%
• Mettere in lavatrice con detergente delicato e acqua calda (60 °C max.), ciclo di lavaggio normale. Il bracciale è 

compatibile con 5 cicli di lavaggio (solo modello riutilizzabile).
Bracciale a due pezzi e palloncino: pulire i bracciali con un panno inumidito o lavarli in acqua calda (massimo 60 °C) 
con un detergente delicato. NON STIRARE!
Prima del lavaggio in lavatrice del bracciale
1. Togliere il palloncino dai bracciali a due pezzi. Sui bracciali ad un pezzo, bloccare il tubo con l’accessorio n. 5082-

163.
2. Mettere il gancio e le fibbie dell’ansa in posizione chiusa.
3. Metterli in lavatrice impostando un ciclo delicato, con acqua calda e detersivo delicato.
4. Asciugare completamente in aria calda e rimontare le parti.
Disinfezione di livello basso (solo bracciali riutilizzabili FlexiPort)
Preparare il detergente enzimatico Enzol® in base alle istruzioni del produttore. Applicare il tappo dell'apertura 
(parte accessorio 5082-159) sul bracciale. Spruzzare abbondantemente la soluzione detergente sul bracciale e usare 
una spazzola sterile per spargere la soluzione detergente sull'intera superficie del bracciale per cinque minuti.  
Sciacquare continuamente per 5 minuti in acqua distillata. Per disinfettare, attenersi alle varie fasi di pulizia 
descritte sopra, quindi spruzzare il bracciale con una soluzione di candeggina al 10% fino a quando è saturo, agitare 
con un pennello sterile sull'intera superficie del bracciale per 5 minuti. Sciacquare continuamente per 5 minuti in 
acqua distillata. Togliere con un panno sterile la soluzione in eccesso e lasciare asciugare il bracciale all'aria.
Controllo di calibrazione dello sfigmomanometro aneroide
Controllo rapido della calibrazione
Alla pressione zero, controllare che la lancetta si trovi nella zona ovale attorno al grado di pressione zero sul quadrante. 
Anche se una lettura non pressurizzata di zero non garantisce la precisione a tutti i punti della scala, la mancata 
indicazione della lancetta sullo zero (± 3 mm Hg) è un evidente segno di errore.
Controllo completo della calibrazione
Welch Allyn raccomanda un controllo completo della calibrazione almeno ogni due anni oppure in base Alle 
normative locali e, dopo la manutenzione e riparazione, mediante la seguente procedura.

1. Connettere lo strumento sottoposto a test ad una pressione standard di elevata qualità ed a un volume di test 
da 150–500 cc mediante un giunto a T.

2. Mettere sotto pressione il manometro leggermente oltre i 300 mm Hg.
3. Far scendere la pressione ad una velocità non superiore a 10 mm Hg /sec, interrompendo il controllo pressorio 

a 300, 250, 200, 150, 100, 50 (60 per gli USA) e 0 mm Hg.
NOTA: la capacità di misurare la precisione di un manometro dipende dalla sensibilità dello standard di 
pressione adottato per la procedura di calibrazione.
Se si utilizza un manometro (colonna di mercurio o manometro aneroide) regolato ad un valore nominale di 
± 3,0 mm Hg, è possibile un errore non rilevabile fino a 6,0 mm Hg. Se si utilizza un dispositivo (ad es. a pressione 
digitale standard) regolato su un valore nominale di ± 0,1 mm Hg, è possibile solo un errore non rilevabile fino a 
3,1 mm Hg.
Welch Allyn consiglia di usare uno standard pressorio quanto più sensibile possibile per i controlli di calibrazione. 
Per questa applicazione, possono essere idonei un manometro Setra (n. di cat. 2270-01), calibrato a ± 0,1 mm Hg, 
oppure un manometro Netech (n. di cat. 200-2000IN), calibrato a ± 1,0 mm Hg.

Garanzia
Il prodotto Welch Allyn che lei ha acquistato è garantito alla consegna come privo di difetti all’origine, nei materiali e 
nella manodopera e funziona in conformità alle specifiche del produttore alle normali condizioni d’uso e di 
assistenza. Il periodo di garanzia* inizia dalla data di acquisto da Welch Allyn, Inc. o dai distributori autorizzati. Gli 
obblighi di Welch Allyn sono limitati alla riparazione o alla sostituzione dei componenti che Welch Allyn consideri 
difettosi entro il periodo di garanzia. La garanzia è valida solo per l’acquirente del prodotto e non può essere 
assegnata o trasferita a terzi. Questa garanzia non potrà essere applicata in presenza di danni o guasti che, a giudizio 
di Welch Allyn, siano stati causati da uso errato, incidente (compresi danni di spedizione), negligenza, manutenzione 
non adeguata, modifica, riparazione effettuata da personale diverso dal personale Welch Allyn o dal rappresentante 
autorizzato.
*Garanzia del manometro
Nel caso lo sfigmomanometro aneroide DuraShock Welch Allyn presenti una deviazione dalla specifica di precisione 
di ± 3 mm Hg durante il periodo di garanzia, Welch Allyn effettuerà gratuitamente la ricalibrazione dello strumento. 
Rispedire il manometro esclusivamente all’assistenza tecnica Welch Allyn o al rappresentante locale autorizzato 
Welch Allyn.
Welch Allyn DuraShock, modello 767: garanzia a vita
*Garanzia del bracciale: Bracciale in un unico pezzo Welch Ally FlexiPort riutilizzabile: 

garanzia di 3 anni;
bracciale a due pezzi Welch Allyn: garanzia di 2 anni

Queste garanzie esplicite vengono emesse in sostituzione di tutte le altre garanzie, esplicite o implicite, comprese le 
garanzie di commerciabilità e idoneità ad uno scopo particolare; nessun altro soggetto è stato autorizzato ad 
assumere per conto di Welch Allyn alcuna altra responsabilità in rapporto alla vendita del prodotto Welch Allyn. 
Welch Allyn non si assumerà alcuna responsabilità relativa ad eventuali perdite o danni, diretti, accidentali o 
conseguenti, che possano risultare dal mancato rispetto di qualsiasi garanzia esplicita, ad eccezione di quanto 
stabilito sopra.

PORTUGUÊS
Obrigado por investir num medidor de tensão arterial da Welch Allyn.

Introdução 
Uso a que se destina
Os esfigmomanómetros aneróides da Welch Allyn são utilizados por fornecedores de cuidados de saúde 
profissionais e indivíduos com formação na técnica de auscultação mediata para determinar a tensão arterial 
sistólica e diastólica em seres humanos e em animais.
Contra-indicações
Os esfigmomanómetros aneróides da Welch Allyn estão contra-indicados para utilização em recém-nascidos. Não 
utilizar com mangas neonatais nem em doentes recém-nascidos.

Avisos
Neste manual, um aviso identifica uma condição ou prática que, se não for corrigida ou descontinuada 
imediatamente, poderá conduzir a lesões, doença ou morte do doente.
AVISO: Se forem utilizados conectores luer lock na construção da tubagem, existe a possibilidade de poderem ser 
inadvertidamente ligados aos sistemas de fluidos intravasculares, permitindo que seja bombeado ar para dentro de 
um vaso sanguíneo. Caso ocorra uma situação deste tipo, consulte imediatamente um médico.
AVISO: Não deixe a manga de tensão arterial no paciente durante mais de 10 minutos quando insuflada acima dos 
10 mm Hg. Tal poderá provocar distúrbios no paciente, perturbar a circulação sanguínea e contribuir para lesões dos 
nervos periféricos.
AVISO: A segurança e eficácia com mangas neonatais (tamanhos entre neo 1 e neo 5) não foi estabelecida.
AVISO: Utilize exclusivamente mangas de tensão arterial e acessórios fabricados pela Welch Allyn. A sua 
substituição poderá resultar em erros nas medições.

Ligações
1. Ligar uma ponta da tubagem da bobina à válvula do esfigmomanómetro no fundo da unidade. 
2. Alinhar e empurrar o adaptador FlexiPort para a entrada da manga.
3. Anexar o balão de insuflação ao tubo (se necessário). Utilizar álcool para facilitar esta acção.
4. JJuntar a tubagem da bobina ao tubo da manga.
5. Certifique-se de assegurar uma vedação total ao ar em todos os pontos de ligação.

Funcionamento 
As medições da tensão arterial podem ser afectadas pela posição do paciente e respectiva condição fisiológica. 
Antes de iniciar um procedimento, certifique-se de que o paciente repousa durante pelo menos 5 minutos, tem as 
costas e pés apoiados e não cruza as pernas. Apoie passivamente o antebraço do doente e mantenha o braço ao 
nível do coração. O procedimento precisa de ser efectuado num ambiente tranquilo, sem falar. A não observação 
destas recomendações poderá resultar em medições erradas da tensão arterial.

1. Seleccione as dimensões da manga adequadas à circunferência do braço do paciente. O intervalo aplicável 
está impresso em centímetros em cada manga.
NOTA: O “Marcador de índice de artéria” na manga deve estar dentro do “Intervalo” indicado na mesma. Se o 
marcador de índice de artéria estiver abaixo do intervalo, deve ser utilizada uma manga maior para assegurar 
a precisão dos resultados. Se o marcador de índice de artéria estiver acima do intervalo, deve ser utilizada 
uma manga mais pequena para assegurar a precisão dos resultados.

2. Enrole a manga à volta do braço, com o marcador de índice de artéria localizado sobre a artéria braquial e com 
a extremidade mais baixa da manga 2,5 cm acima da curva do cotovelo.

3. Insufle rapidamente a manga a um nível 30 mm Hg acima da tensão sistólica (ou palpável) calculada.
4. Abra parcialmente a válvula para permitir a desinsuflação a uma taxa de 2 a 3 mm Hg por segundo. À medida 

que a tensão vai baixando, anote as pressões sistólica e diastólica detectadas com o estetoscópio.
5. Solte rapidamente a tensão restante e registe imediatamente as medições. Após um mínimo de 30 segundos, 

repita os passos acima para uma segunda leitura.

Especificações 
O esfigmomanómetro aneróide DuraShock da Welch Allyn apresenta uma precisão até ± 3 mm Hg.
Este produto mantém as características de segurança e desempenho especificadas a temperaturas entre os 10 °C e 
os 40 °C e com humidade relativa não superior a 90%.

Normas
• Norma americana ANSI/AAMI, SP10: 2002, esfigmomanómetros manuais, electrónicos ou automatizados.
• Norma europeia EN 1060-1: 1995, esfigmomanómetros não invasivos-Parte 1: Requisitos gerais.
• Norma europeia EN 1060-2: 1996, esfigmomanómetros não invasivos-Parte 2: Requisitos gerais.

Manutenção 
Limpeza
Calibre aneróide, balão de insuflação e válvula: Limpe o calibre aneróide, o balão de insuflação e a válvula com um 
pano ligeiramente humedecido ou embebido em álcool.
Manga Monobloco Reutilizável: Utilizar um ou mais dos métodos seguintes e deixar secar ao ar:
• Limpar com uma solução de água e detergente suave (solução 1:9). Enxaguar.
• Limpar com Enzol de acordo com as instruções do fabricante. Enxaguar.
• Limpar com uma solução de água e lixívia a 0,5%. Enxaguar.
• Limpar com álcool isopropílico a 70%.
• Lavar na máquina com detergente suave em água quente (máx. 60 °C), ciclo de lavagem normal. A braçadeira é 

compatível com 5 ciclos de lavagem (apenas braçadeiras reutilizáveis).
Manga de duas peças e bolsa: Limpe em segurança as mangas com um pano humedecido ou lave em água morna 
(máximo 60 °C) com um detergente suave. NÃO PASSE COM FERRO QUENTE. 
Antes de lavar a manga:
1. Retire a bolsa das mangas de duas peças. Nas mangas monobloco, bloqueie o(s) tubo(s) com o acessório nº 5082-

163.
2. Coloque os fechos de velcro na posição fechada.
3. Lave na máquina num ciclo suave, com água morna e um detergente suave.
4. Deixe secar completamente ao ar e volte a montar os componentes.
Desinfecção de baixo nível (apenas braçadeiras reutilizáveis FlexiPort):   
Preparar detergente enzimático Enzol® de acordo com as instruções do fabricante. Aplicar a tampa da porta (peça 
acessória 5082-159) na braçadeira. Pulverizar a solução de detergente generosamente sobre a braçadeira e utilizar 
uma escova esterilizada para agitar a solução de detergente sobre toda a superfície da braçadeira durante cinco 
minutos. Enxaguar continuamente com água destilada durante 5 minutos. Para desinfectar, primeiro seguir os passos 
de limpeza acima descritos, em seguida pulverizar a braçadeira com uma solução de lixívia a 10% até esta estar 
saturada e agitar com uma escova esterilizada sobre toda a superfície da braçadeira durante cinco minutos. 
Enxaguar continuamente com água destilada durante 5 minutos. Retirar o excesso de água com um pano esterilizado 
e deixar a braçadeira secar ao ar.
Verificação de calibração do esfigmomanómetro aneróide
Verificação rápida da calibração: 
À pressão zero, verifique se o indicador está posicionado dentro do óculo oval que marca a graduação de pressão 
zero no mostrador. Embora uma indicação de pressão zero não permita garantir uma medição rigorosa em todos os 
pontos da escala, o facto de o indicador não referenciar o zero (± 3 mm Hg) constitui uma clara indicação de erro.
Verificação completa da calibração:
A Welch Allyn recomenda uma verificação completa da calibração pelo menos de dois em dois anos, ou de acordo com 
os regulamentos locais e após manutenção e reparação, utilizando o seguinte procedimento.

1. Ligue o instrumento a ser testado a um manómetro definido, de alta qualidade, e a um volume de teste de 150 
a 500 cc, utilizando um conector em T.

2. Aplique ao calibre uma pressão ligeiramente superior a 300 mm Hg.
3. Reduza a pressão em cerca de 10 mm Hg por segundo ou mais lentamente, parando para verificar a pressão 

aos 300, 250, 200, 150, 100, 50 (60 para os EUA) e 0 mm Hg.
NOTA: A sua capacidade de medir a precisão de um calibre depende da sensibilidade da norma de pressão 
utilizada para o processo de calibração.
Se utilizar um manómetro (coluna de mercúrio ou calibrador aneróide) com precisão de ± 3,0 mm Hg, pode verificar-se 
um erro não detectável até 6,0 mm Hg. Se utilizar um dispositivo (por exemplo, um manómetro digital) com 
precisão de ± 0,1 mm Hg, pode verificar-se um erro não detectável até apenas 3,1 mm Hg.
A Welch Allyn recomenda a utilização de um manómetro o mais sensível possível ao efectuar verificações de 
calibração. Um manómetro Setra (nº de refª 2270-01) calibrado para ± 0,1 mm Hg, ou Netech (nº de refª 200-
2000IN), calibrado para ± 1,0 mm Hg, funcionam bem para esta aplicação.

Garantia 
O seu produto da Welch Allyn, quando novo, tem garantia contra defeitos originais de fabrico e mão-de-obra e 
funciona de acordo com as especificações do fabricante, em condições normais de utilização e de serviço. O período 
de garantia* tem início na data de aquisição à Welch Allyn, Inc. ou respectivos distribuidores autorizados. A 
obrigação da Welch Allyn está limitada à reparação ou substituição de componentes considerados defeituosos pela 
Welch Allyn dentro do período da garantia. Estas garantias aplicam-se ao comprador original e não podem ser 
atribuídas nem transferidas a terceiros. Esta garantia não se aplica a quaisquer danos ou falhas do produto 
considerados pela Welch Allyn como sendo devidos a má utilização, acidentes (incluindo danos de transporte), 
negligência, manutenção inadequada, modificação ou reparação por alguém que não a Welch Allyn ou um dos 
respectivos representantes de assistência.
*Garantia do calibre
Se o esfigmomanómetro aneróide DuraShock da Welch Allyn se desviar da especificação de precisão de ± 3 mm Hg 
durante o período da garantia, a Welch Allyn procederá à re-calibração do esfigmomanómetro sem custos 
adicionais. Devolva o calibre apenas à Assistência Técnica da Welch Allyn ou ao representante autorizado Welch 
Allyn local.
Modelo 767 da Welch Allyn: Garantia de calibração vitalícia
*Garantia da manga: Manga Monobloco Reutilizável Welch Ally FlexiPort: Garantia de três anos

Manga de duas peças Welch Allyn: Garantia de dois anos
Estas garantias expressas têm prioridade sobre toda e qualquer outra garantia, expressa ou implícita, incluindo as 
garantias de comercialização e adequação para um fim específico, e nenhuma outra pessoa tem autorização de 
assumir em nome da Welch Allyn qualquer outra garantia ligada à venda do produto Welch Allyn. A Welch Allyn não 
se responsabiliza por quaisquer perdas ou danos, quer directos, incidentais ou consequentes, que resultem da 
quebra de qualquer garantia expressa, excepto no que no presente está exposto.

ENGLISH
Thank you for investing in a Welch Allyn blood pressure gauge.

Introduction 
Intended Use
Welch Allyn aneroid sphygmomanometers are used by professional healthcare providers and individuals trained in 
auscultatory blood pressure technique to determine systolic and diastolic blood pressure in humans and animals.
Contraindications
Welch Allyn aneroid sphygmomanometers are contraindicated for neonate use. Do not use with neonatal cuffs or 
neonate patients.

Warnings 
A warning statement in this manual identifies a condition or practice which, if not corrected or discontinued 
immediately could lead to patient injury, illness, or death.
WARNING: If luer lock connectors are used in the construction of tubing, there is a possibility that they might be 
inadvertently connected to intravascular fluid systems, allowing air to be pumped into a blood vessel. Immediately 
consult a physician if this occurs.
WARNING: Do not allow a blood pressure cuff to remain on patient for more than 10 minutes when inflated above 
10 mm Hg. This may cause patient distress, disturb blood circulation, and contribute to the injury of peripheral 
nerves.
WARNING: Safety and effectiveness with neonate cuffs (sizes from neo 1 to neo 5) is not established.
WARNING: Use only Welch Allyn manufactured blood pressure cuffs and accessories; substitution might result in 
measurement error.

Connections
1. Connect one end of the coil tubing to the sphygmomanometer valve at the bottom of the unit. 
2. Align and press the FlexiPort adapter onto the cuff port.
3. Attach the inflation bulb to the tube (if needed). Use alcohol to facilitate this.
4. Join the coil tubing to the cuff tube.
5. Verify an airtight seal is achieved at all connection points.

Operation 
Blood pressure measurements can be affected by the position of the patient and their physiologic condition. Before 
beginning a procedure, ensure that the patient rests for at least five minutes, has support of their back and feet, and 
does not cross their legs. Passively support the patient’s lower arm and keep the upper arm at heart level. The procedure 
needs to take place in a quiet environment with no talking. Failure to follow these recommendations can result in 
inaccurate blood pressure measurements.

1. Select cuff size appropriate for the patient’s arm circumference. The applicable range, in centimeters, is 
printed on each cuff. 
NOTE: The “Artery Index Marker” on the cuff should fall within the “Range” indicated on the cuff. If the artery 
index marker falls short of range, use a larger cuff to ensure accurate results. If the artery index marker is past 
the range, use a smaller cuff to ensure accurate results.

2. Wrap the cuff around the arm with the artery index marker located over the brachial artery and with the lower 
edge of the cuff 2.5 cm above the bend in the elbow.

3. Inflate cuff rapidly to a level 30 mm Hg above estimated (or palpatory) systolic pressure.
4. Partially open the valve to allow deflation at a rate of 2 to 3 mm Hg per second. As the pressure falls, note 

systolic pressure and diastolic pressure detected with your stethoscope.
5. Rapidly release the remaining pressure and record measurements immediately. After a minimum of 30 

seconds, repeat the above steps for a second reading.

Specifications 
The Welch Allyn aneroid sphygmomanometer is accurate to ± 3 mm Hg.
This product will maintain the safety and performance characteristics specified at temperatures ranging from 10 °C 
to 40 °C at a relative humidity level not to exceed 90%.

Standards
• American National Standard ANSI/AAMI, SP10: 2002, Manual, electronic, or automated 

sphygmomanometers.
• European Standard EN 1060-1: 1995, Non-invasive sphygmomanometers-Part 1: General Requirements. 
• European Standard EN 1060-2: 1996, Non-invasive sphygmomanometers-Part 2: General Requirements.

Maintenance 
Cleaning
Aneroid Gauge, Inflation Bulb, and Valve: Wipe the aneroid gauge, inflation bulb, and valve with slightly dampened 
cloth or alcohol pad.
Reusable One-Piece Blood Pressure Cuff: Use one or more of the following methods and allow to air dry:
• Wipe with mild detergent and water solution (1:9 solution). Rinse.
• Wipe with Enzol per manufacturer’s instructions. Rinse.
• Wipe with 0.5% bleach and water solution. Rinse.
• Wipe with 70% isopropyl alcohol.
• Launder with mild detergent in warm water (60 °C max), normal wash cycle. Cuff is compatible with 5 wash 

cycles (Reusable only). Close port cuff with laundering plug (part no. 5082-159).
Two-Piece Cuff and Bladder: Safely clean the cuffs with a damp cloth or wash in warm water (60° C maximum) with 
mild detergent. DO NOT PRESS WITH HOT IRON.
Before laundering the cuff:
1. Remove the bladder from the two-piece cuff. 
2. Place the hook and loop fasteners in the closed position.
3. Machine launder using gentle cycle, warm water and mild detergent.
4. Air dry completely and reassemble components.
Low-level disinfection procedure (FlexiPort Reusable cuffs only):   
Prepare Enzol® enzymatic detergent according to manufacturer's instructions. Apply port-cap (accessory part 5082-
159) to cuff. Spray detergent solution liberally onto cuff and use a sterile brush to agitate the detergent solution over 
entire cuff surface for five minutes. Rinse continuously with distilled water for five minutes. To disinfect, first follow 
the cleaning steps above, then spray cuff with 10% bleach solution until saturated, agitate with a sterile brush over 
entire cuff surface for five minutes. Rinse continuously with distilled water for five minutes. Wipe off excess water 
with sterile cloth and allow cuff to air dry.
Calibration Check of Aneroid Sphygmomanometer
Quick Check of Calibration: 
At zero pressure, make certain the pointer is within the oval surrounding the zero-pressure gradation on the dial. 
Although an unpressurized reading of zero does not guarantee accuracy at all scale points, failure of the pointer to 
indicate zero (± 3 mm Hg) is an obvious sign of error.
Full Check of Calibration: 
Welch Allyn recommends a full check of calibration at least every two years or according to local law and after 
maintenance and repair use the following procedure.

1. Connect the instrument under test to a high quality, known pressure standard and a 150 to 500 cc test volume 
using a T-connector.

2. Pressurize gauge to slightly above 300 mm Hg.
3. Bleed pressure down no faster than 10 mm Hg per second, stopping to check the pressure at 300, 250, 200, 

150, 100, 50 (60 for US) and 0 mm Hg.
NOTE: Your ability to measure the accuracy of a gauge depends upon the sensitivity of the pressure standard you 
use for the calibration procedure.
If using a manometer (mercury column or aneroid gauge) rated at ± 3.0 mm Hg, an undetectable error of up to 
6.0 mm Hg is possible. If using a device (e.g., digital pressure standard) rated at ± 0.1 mm Hg, an undetectable 
error of up to only 3.1 mm Hg is possible.
Welch Allyn recommends using as sensitive as possible a pressure standard when performing calibration checks. A 
Setra Pressure Meter (part no. 2270-01), which is calibrated for ± 0.1 mm Hg, or Netech (part no. 200-2000IN), which 
is calibrated for ± 1.0 mm Hg, works well for this application. Welch Allyn offers each meter, contact distributor.

Warranty 
Your Welch Allyn product, when new, is warranted to be free from original defects in material and workmanship and 
to perform in accordance with manufacturer’s specifications under normal use and service. The warranty period* 
begins from the date of purchase from Welch Allyn, Inc. or its authorized distributors. Welch Allyn’s obligation is 
limited to the repair or replacement of components determined by Welch Allyn to be defective within the warranty 
period. These warranties extend to the original purchaser and cannot be assigned or transferred to any third party. 
This warranty shall not apply to any damage or product failure determined by Welch Allyn to have been caused by 
misuse, accident (including shipping damage), neglect, improper maintenance, modification, or repair by someone 
other than Welch Allyn or one of its authorized service representatives.
*Gauge Warranty
Should the Welch Allyn aneroid sphygmomanometer deviate from the ± 3 mm Hg accuracy specification during the 
warranty period, Welch Allyn will recalibrate the sphygmomanometer at no charge. Return the gauge only to Welch 
Allyn Technical Service or your local Welch Allyn authorized representative.
Welch Allyn Model 767: Lifetime calibration warranty
*Cuff Warranty: Welch Allyn FlexiPort Reusable Cuff: Three-year warranty

Welch Allyn Two-Piece Cuff: Two-year warranty.
These express warranties are in lieu of any and all other warranties, express or implied, including the warranties of 
merchantability and fitness for a particular purpose, and no other person has been authorized to assume for Welch 
Allyn any other liability in connection with the sale of the Welch Allyn product. Welch Allyn shall not be liable for any 
loss or damages, whether direct, incidental, or consequential, resulting from the breach of any express warranty, 
except as set forth herein.
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ESPAÑOL
Gracias por invertir en un manómetro de Welch Allyn para medir la tensión 
arterial.

Introducción
Uso indicado
Los esfigmomanómetros aneroides Welch Allyn son utilizados por proveedores profesionales del cuidado para la 
salud y personas formadas en la técnica auscultatoria para la tensión arterial con el objetivo de determinar la tensión 
arterial sistólica y diastólica en humanos y animales.
Contraindicaciones
Está contraindicado el uso de esfigmomanómetros aneroides Welch Allyn en recién nacidos. No usar con manguitos 
para recién nacidos o en pacientes recién nacidos.

Advertencias
Una declaración de advertencia en este manual identifica una condición o práctica que, si no se corrige o suspende 
inmediatamente podría ocasionar lesiones, enfermedad o la muerte al paciente.
ADVERTENCIA: Si se utilizan conectores luer lock en la construcción de los tubos, existe la posibilidad de que estos 
puedan conectarse accidentalmente a sistemas de fluido intravascular, permitiendo el bombeo de aire en los vasos 
sanguíneos. Si esto ocurre, consultar inmediatamente con un médico.
ADVERTENCIA: No permita que el manguito para medir la tensión arterial permanezca colocado en el paciente más 
de 10 minutos cuando se infle por encima de 10 mm Hg. Esto puede causar molestias al paciente, alterar la 
circulación sanguínea y contribuir a dañar los nervios periféricos.
ADVERTENCIA: No se ha establecido la seguridad y eficacia con manguitos para medir la tensión arterial en recién 
nacidos (tamaño neo 1 a neo 5).
ADVERTENCIA: Utilice exclusivamente manguitos y accesorios para medir la tensión arterial fabricados por Welch 
Allyn. Su sustitución podría provocar errores en las mediciones.

Conexiones
1. Conecte un extremo del tubo en espiral a la válvula del esfigmomanómetro en la parte inferior de la unidad. 
2. Alinee y presione el adaptador FlexiPort en el puerto del manguito.
3. Anexe la pera de goma para inflado al tubo (si fuese necesario). Utilice alcohol para facilitar este proceso.
4. Una el tubo en espiral al tubo del manguito.
5. Asegúrese que todos los puntos de conexión están sellados perfectamente.

Funcionamiento 
Las mediciones de la tensión arterial pueden verse afectadas por la posición del paciente y sus condiciones 
fisiológicas. Antes de comenzar un procedimiento, asegúrese que el paciente descanse durante cinco minutos como 
mínimo, tenga apoyada la espalda y pies, y no tenga las piernas cruzadas. Soporte pasivamente el antebrazo del 
paciente y mantenga la parte superior del brazo al nivel del corazón. El procedimiento debe realizarse en un ambiente 
tranquilo sin hablar. Si no se siguen estas recomendaciones, pueden obtenerse mediciones imprecisas de la tensión 
arterial.

1. Seleccione el tamaño apropiado de manguito para la circunferencia del brazo del paciente. El intervalo 
aplicable, en centímetros, está impreso en cada manguito.
NOTA: El “marcador del índice arterial” del manguito debe estar dentro del “rango” indicado en el manguito. 
Si el marcador del índice arterial no llega al rango, utilice un manguito más grande para garantizar resultados 
precisos. Si el marcador del índice arterial se pasa del rango, utilice un manguito más pequeño para garantizar 
resultados precisos.

2. Envuelva el manguito alrededor del brazo con el marcador del índice arterial situado sobre la arteria braquial y 
con el borde inferior del manguito a unos 2,5 cm por encima del pliegue del codo.

3. Infle el manguito rápidamente hasta un nivel 30 mm Hg por encima de la presión arterial sistólica estimada (o 
palpatoria).

4. Abra parcialmente la válvula para permitir que se desinfle a una velocidad de 2 a 3 mm Hg por segundo. A 
medida que la presión cae, anote la presión sistólica y diastólica detectadas con su estetoscopio.

5. Libere rápidamente la presión restante y registre las medidas inmediatamente. Después de un tiempo mínimo 
de 30 segundos, repita los pasos anteriores para obtener una segunda lectura.

Especificaciones
La precisión del esfigmomanómetro aneroide de Welch Allyn es ± 3 mm Hg.
Este producto mantendrá las características de seguridad y de rendimiento especificadas a temperaturas que varían 
de 10 °C a 40 °C a un nivel de humedad relativa que no supere el 90%.

Estándares
• Estándar Nacional Americano ANSI/AAMI, SP10: 2002, esfigmomanómetros manuales, electrónicos o 

automáticos.
• Estándar Europeo EN 1060-1: 1995, esfigmomanómetros no invasivos-parte 1: Requisitos generales. 
• Estándar Europeo EN 1060-2: 1996, esfigmomanómetros no invasivos-parte 2: Requisitos generales.

Mantenimiento 
Limpieza
Manómetro aneroide, pera de goma para inflado y válvula: Limpie el manómetro aneroide, la pera de goma para 
inflado y la válvula con un paño ligeramente humedecido o una gasa con alcohol.
Manguito de una pieza reutilizable FlexiPort: Utilice uno o más de los siguientes métodos y deje secar al aire:
• Limpie con una solución de detergente suave y agua (solución 1:9). Enjuague.
• Limpie con Enzol de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Enjuague.
• Limpie con una solución de lejía al 0,5% y agua. Enjuague.
• Limpie con alcohol isopropílico al 70%.
• Lave con un detergente suave diluido en agua tibia (60 °C máx.), utilizando un ciclo normal de lavado. El man-

guito es compatible con 5 ciclos de lavado (para los manguitos reutilizables únicamente).
Manguito de dos piezas y cámara de aire: Limpie los manguitos de forma segura con un paño húmedo o lávelos con 
agua caliente (60 °C máximo) con un detergente suave. NO PLANCHAR.
Antes de lavar el manguito a máquina:
1. Retire la cámara de aire de los manguitos de dos piezas. En los manguitos de una pieza, bloquee el tubo o los 

tubos con accesorio nº 5082-163.
2. Coloque la cinta de velcro en la posición cerrada.
3. Lave a máquina con un ciclo suave, agua caliente y detergente suave.
4. Seque completamente al aire y vuelva a ensamblar los componentes.
Desinfección de nivel bajo (para los manguitos reutilizables únicamente)
Prepare el detergente enzimático Enzol® según las instrucciones del fabricante. Coloque el capuchón del puerto 
(accesorio 5082-159) en el manguito. Pulverice abundante solución de detergente sobre el manguito y use un cepillo 
estéril para distribuir la solución de detergente en toda la superficie del manguito durante cinco minutos. Enjuague 
de forma continua con agua destilada durante cinco minutos. Para la desinfección, primero siga los pasos de 
limpieza anteriores, luego pulverice el manguito con 10% de solución de lejía hasta que esté empapado y use un 
cepillo estéril para distribuir la solución en todo el manguito durante cinco minutos. Enjuague de forma continua con 
agua destilada durante cinco minutos. Retire el agua excedente con un paño estéril y deje que el manguito se seque 
al aire.
Comprobación de la calibración del esfigmomanómetro aneroide
Comprobación rápida de la calibración: 
A presión cero, asegúrese que el puntero está dentro del óvalo que rodea la gradación de presión cero en la esfera. 
Aunque una lectura despresurizada de cero no garantiza la precisión en todos los puntos de la escala, si el puntero 
no indica cero (± 3 mm Hg) es un signo claro de error.
Comprobación completa de la calibración: 
Welch Allyn recomienda una comprobación completa de la calibración al menos cada dos años o según lo indiquen 
las leyes locales y después de las tareas de mantenimiento y reparación mediante el siguiente procedimiento.

1. Conecte el instrumento en prueba a un estándar de presión conocido de alta calidad y a un volumen de prueba 
de 150 a 500 cc utilizando un conector en T.

2. Presurice el manómetro hasta una presión ligeramente por encima de 300 mm Hg.
3. Despresurice a una velocidad no superior a 10 mm Hg por segundo, deteniéndose a comprobar la presión a 

300, 250, 200, 150, 100, 50 (60 para EE.UU.) y 0 mm Hg.
NOTA: Su habilidad para medir la precisión de un manómetro depende de la sensibilidad del estándar de presión 
que utilice para el procedimiento de calibración.
Si está utilizando un manómetro (columna de mercurio o manómetro aneroide) a ± 3,0 mm Hg, es posible un error 
indetectable de hasta 6,0 mm Hg. Si está utilizando un dispositivo (por ejemplo, estándar de presión digital) a 
± 0,1 mm Hg, es posible un error indetectable de hasta 3,1 mm Hg solamente.
Welch Allyn recomienda utilizar un estándar de presión lo más sensible posible cuando realice 
las comprobaciones de la calibración. Un medidor de presión Setra (nº de pieza 2270-01) que esté calibrado para 
± 0,1 mm Hg, o Netech (nº de pieza 200-2000IN), que esté calibrado para ± 1,0 mm Hg funcionarán bien para esta 
aplicación.

Garantía 
Se garantiza que su producto Welch Allyn, cuando está nuevo, no tiene ningún defecto original en sus materiales 
ni mano de obra y funcionará de acuerdo a las especificaciones del fabricante bajo un uso y servicio normales. El 
período de garantía* empieza en la fecha de compra a Welch Allyn, Inc. o sus distribuidores autorizados. La 
obligación de Welch Allyn está limitada a reparar o sustituir los componentes que Welch Allyn determine que 
estén defectuosos dentro del período de garantía. Estas garantías se extienden al comprador original y no pueden 
asignarse ni transferirse a terceros. Esta garantía no tendrá vigencia en el caso de daño o avería del producto que 
Welch Allyn determine que ha sido causado por un uso incorrecto, accidente (incluyendo daños en el envío), 
negligencia, mantenimiento incorrecto, modificación o reparación por parte de una persona que no pertenezca 
a Welch Allyn ni sea uno de sus representantes de servicio autorizados.
*Garantía del manómetro
Si el esfigmomanómetro aneroide Welch Allyn DuraShock se desvía de la especificación de precisión de ± 3 mm Hg 
durante el período de garantía, Welch Allyn volverá a calibrar el esfigmomanómetro sin cargo alguno. Devuelva el 
manómetro solamente al servicio técnico de Welch Allyn o a su representante local autorizado de Welch Allyn.
Welch Allyn, modelo 767: Garantía de calibración ilimitada
*Garantía del manguito: Manguito de una pieza reutilizable FlexiPort: Tres años de garantía

Manguito de aire de dos piezas Welch Allyn: Dos años de garantía
Estas garantías expresas sustituyen al resto de garantías, expresas o implícitas, incluyendo las garantías de 
comercialización y aptitud para un fin específico y ninguna otra persona está autorizada a asumir ninguna otra 
responsabilidad en nombre de Welch Allyn en conexión con la venta del producto. Welch Allyn no será responsable 
por ninguna pérdida o daños, ya sean directos, accidentales o consecuentes, derivados del incumplimiento de alguna 
garantía expresa, excepto las indicadas en este documento.

DANSK
Tak for din investering i en Welch Allyn blodtryksmåler.

Introduktion 
Tilsigtet brug 
Welch Allyn aneroid-sfygmomanometre anvendes af professionelle inden for sundhedsbrancen og personer, der har 
modtaget træning i den auskultatoriske blodtryksmetode, for at bestemme systolisk og diastolisk blodtryk i 
mennesker og dyr.
Kontraindikationer
Welch Allyn aneroid-sfygmomanometre er kontraindiceret til neonatal brug. Må ikke anvendes med neonatale 
manchetter eller neonatale patienter.

Advarsler 
En advarselserklæring i denne vejledning identificerer en tilstand eller praksis, som kan føre til patientkvæstelser, 
sygdom eller død, hvis den ikke korrigeres eller afbrydes øjeblikkeligt.
ADVARSEL: Hvis luer-låsetilslutninger blev anvendt ved konstruktionen af slanger, er der mulighed for, at de ved et 
uheld kan forbindes med intravaskulære væskesystemer, hvilket tillader pumpning af luft ind i et blodkar. Hvis dette 
forekommer, skal en læge straks kontaktes.
ADVARSEL: En blodtryksmanchet må ikke efterlades på en patient i mere end 10 minutter, når den er oppustet til 
over 10 mm Hg. Dette kan forårsage patientgener, forstyrre blodomløbet og medvirke til beskadigelse af perifere 
nerver.
ADVARSEL: Sikkerhed og effektivitet i forbindelse med neonatale manchetter (størrelse neo 1 til neo 5) er ikke 
blevet etableret.
ADVARSEL: Anvend kun blodtryksmanchetter og tilbehør fremstillet af Welch Allyn; substituering kan resultere i 
målingsfejl.

Forbindelser
1. Forbind den ene ende af spiralslangen til blodtryksmålerens ventil i bunden af enheden. 
2. Sæt FlexiPort adapteren ud for manchetporten og tryk den på.
3. Sæt trykbolden på slangen (om nødvendigt). Brug sprit til at lette dette.
4. Forbind spiralslangen til manchettens rør.
5. Sørg for at et lufttæt segl opnås ved alle forbindelsespunkter.

Betjening 
Blodtryksmålinger kan være påvirket af patientens position og fysiologiske tilstand. Inden en procedure startes, skal 
det sikres, at patienten hviler i mindst fem minutter, at hans/hendes ryg og fødder er understøttet, og at benene ikke 
er krydset. Patientens underarm skal understøttes passivt, og overarmen skal holdes på niveau med hjertet. 
Proceduren skal finde sted i stille omgivelser uden samtale. Hvis ikke disse anbefalinger følges, kan det resultere i 
unøjagtige blodtryksmålinger.

1. Vælg manchetstørrelsen, som passer til omkredsen af patientens arm. Det gældende område, i centimeter, er 
trykt på den enkelte manchet.
BEMÆRK: “Artery Index Marker” (Arterieindeksmarkeringen) på manchetten bør falde inden for “Range” 
(Området) angivet på manchetten. Hvis arterieindeksmarkeringen ikke når området, skal en større manchet 
anvendes for at sikre nøjagtige resultater. Hvis arterieindeksmarkeringen går forbi området, skal en mindre 
manchet anvendes for at sikre nøjagtige resultater.

2. Sæt manchetten omkring armen med arterieindeksmarkeringen anbragt over arteria brachialis og med den 
nederste manchetkant 2,5 cm over albuebøjningen.

3. Pump manchetten hurtigt op til et niveau, som er 30 mm Hg over det skønnede (eller palpatoriske) systoliske 
tryk.

4. Åbn ventilen delvist for at lade luft slippe ud ved en hastighed på 2 til 3 mm Hg pr. sekund. Efterhånden som 
trykket falder, noteres det systoliske tryk og det diastoliske tryk, som blev detekteret med stetoskopet.

5. Lad det resterende tryk slippe hurtigt ud og journalfør straks målingerne. Efter mindst 30 sekunder gentages 
ovenstående trin for en anden aflæsning.

Specifikationer 
Welch Allyn DuraShock aneroid-sfygmomanometeret er nøjagtigt til ± 3 mm Hg.
Dette produkt vil bevare de angivne sikkerheds- og præstationskarakteregenskaber ved temperaturer fra 10 °C til 
40 °C ved et relativt fugtighedsniveau, som ikke overskrider 90%.

Standarder
• American National Standard ANSI/AAMI, SP10: 2002, Manuelle, elektroniske eller automatiske 

sfygmomanometre.
• Europæisk Standard EN 1060-1: 1995, Ikke-invasive sfygmomanometre-Del 1: Generelle krav. 
• Europæisk Standard EN 1060-2: 1996, 1995, Ikke-invasive sfygmomanometre-Del 2: Generelle krav.

Vedligeholdelse 
Rengøring
Aneroid-måleapparat, oppumpningskugle og ventil: Tør aneroid-måleapparatet, oppumpningskuglen og ventilen af 
med en let-fugtet klud eller spritserviet.
FlexiPort genbrugelig manchet i ét stykke: Brug én eller flere af de følgende metoder og lad lufttørre:
• Tør af med en mild opløsning af sæbe og vand (1:9 opløsning). Skyl.
• Tør af med Enzol i henhold til fabrikantens vejledning. Skyl.
• Tør af med en opløsning af 0,5 % blegemiddel og vand. Skyl.
• Tør af med 70 % isopropylalkohol.
• Vask med en mild sæbe i varmt vand (60 °C maks.), normal vaskecyklus. Manchet er kompatibel med 5 vaske-

cykluser (kun genanvendelig).
Manchet i to stykker og blære: Manchetterne rengøres sikkert med en fugtig klud eller vaskes i varmt vand (60 °C 
maksimum) med en mild sæbeopløsning. PRES IKKE MED ET VARMT STRYGEJERN.
Inden vask af manchetten i vaskemaskine:
1. Fjern blæren fra manchetten i to stykker. Blokér slange(n)(rne) med tilbehør #5082-163 på manchetten i ét stykke.
2. Anbring hage-og-løkke låsene i lukket position.
3. Vask i maskine som finvask med varmt vand og en mild sæbeopløsning.
4. Lufttør fuldstændigt og genmontér komponenterne.
Lavdesinfektion (FlexiPort genbrugelig manchet i ét stykke).
Klargør Enzol® enzymholdigt detergent i henhold til producentens anvisninger. Montér porthætten 
(reservedelsnummer 5082-159) på manchetten. Spray rigeligt med detergentopløsning på manchetten og brug en 
steril børste til at fordele detergentopløsningen over hele manchettens overflade i fem minutter. Skyl vedvarende 
med destilleret vand i fem minutter. Ved desinfektion skal ovenstående rengøringstrin først udføres, hvorefter 
manchetten ovrsprøjtes med en 10% blegemiddelopløsning indtil den er mættet. Brug en steril børste til at fordele 
detergentopløsningen over hele manchettens overflade i fem minutter. Skyl vedvarende med destilleret vand i fem 
minutter. Tør overskydende vand af med en steril klud og lad manchetten lufttørre.
Kalibreringskontrol for aneroid-sfygmomanometer
Hurtig kalibreringskontrol:
Ved et tryk på nul, skal det sikres, at pegeenheden er inden for ovalen omkring nul-trykgradationen på skiven. Selvom 
en trykløs aflæsning på nul ikke garanterer nøjagtighed ved alle skalapunkter, er pegeenhedens manglende evne til 
at angive nul (± 3 mm Hg) et åbenlyst tegn på fejl.
Komplet kalibreringskontrol: 
Welch Allyn anbefaler en komplet kalibreringskontrol mindst hvert andet år eller i henhold til lokal lov og efter 
vedligeholdelse og reparation ved brug af følgende procedure.

1. Forbind instrumentet under test med en kendt trykstandard af høj kvalitet og en 150 til 500 cc testvolumen ved 
brug af en T-tilslutning.

2. Sæt måleapparatet under tryk til en smule over 300 mm Hg.
3. Afluft trykket ned med højst 10 mm Hg pr. sekund og stop for at kontrollere trykket ved 300, 250, 200, 150, 100, 

50 (60 for USA) og 0 mm Hg.
BEMÆRK: Evnen til at måle nøjagtigheden af et måleapparat afhænger af følsomheden af trykstandarden, som 
anvendes til kalibreringsproceduren.
Hvis et manometer (kviksølvkolonne eller aneroid-måleapparat) normeret ved ± 3,0 mm Hg anvendes, er en 
udetekterbar fejl på op til 6,0 mm Hg mulig. Hvis en enhed (f.eks. digital trykstandard) normeret ved ± 0,1 mm Hg 
anvendes, er en udetekterbar fejl på op til kun 3,1 mm Hg mulig.
Welch Allyn anbefaler brug af en trykstandard, som er så følsom som mulig, når kalibreringskontroller foretages. 
En Setra trykmåler (vare nr. 2270-01), som er kalibreret for ± 0,1 mm Hg, eller Netech (vare nr. 200-2000IN), som 
er kalibreret for ± 1,0 mm Hg, virker godt til dette. 

Garanti 
Dit Welch Allyn produkt, når nyt, er garanteret at være frit for originale defekter i materiale og fabrikation, og er 
garanteret at præstere i henhold til fabrikantens specifikationer under normal brug og service. Garantiperioden* 
begynder på datoen, hvorpå produktet blev købt fra Welch Allyn, Inc. eller en autoriseret distributør. Welch Allyns 
forpligtigelser er begrænset til reparation eller erstatning af komponenter, som Welch Allyn erklærer defekte, inden 
for garantiperioden. Disse garantier gælder for den originale køber og kan ikke tildeles eller overføres til en 
tredjepart. Denne garanti gælder ikke for beskadigelse eller produktfejl, som af Welch Allyn er tilskrevet misbrug, 
uheld (inklusive fragtskade), forsømmelse, forkert vedligeholdelse, modifikation eller reparation foretaget af andre 
end Welch Allyn eller en af deres autoriserede servicerepræsentanter.
*Garanti for måleapparat
Hvis Welch Allyn DuraShock aneroid-sfygmomanometeret afviger fra ± 3 mm Hg nøjagtighedsspecifikationen under 
garantiperioden, vil Welch Allyn rekalibrere sfygmomanometeret gratis. Returnér kun måleapparatet til Welch Allyn 
Technical Service eller den lokale Welch Allyn-autoriserede repræsentant.
Welch Allyn Model 767: Livsvarig kalibreringsgaranti
*Garanti for manchet: Welch Allyn FlexiPort genbrugelig manchet i ét stykke: Tre-års garanti

Welch Allyn manchet i to stykker: To-års garanti
Disse udtrykte garantier erstatter eventuelle og alle andre garantier, udtrykte eller stiltiende, inklusive garantier for 
salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, og ingen anden person er blevet autoriseret til at påtage sig for Welch 
Allyn noget andet ansvar i forbindelse med salget af Welch Allyn produkt. Welch Allyn er ikke ansvarlig for tab eller 
skader, uanset om de er direkte, tilfældige eller følgeskader som et resultat af brud af en udtrykt garanti, med 
undtagelse af hvad, der er fremlagt heri.

NEDERLANDS
Hartelijk dank voor de aanschaf van een Welch Allyn bloeddrukmeter.

Inleiding 
Correct gebruik
Welch Allyn aneroïde bloeddrukmeters worden gebruikt door professionele gezondheidszorgverleners en personen 
die zijn opgeleid in de auscultatorische bloeddruktechniek om de systolische en diastolische bloeddruk te bepalen bij 
mensen en dieren.
Contra-indicaties
Welch Allyn aneroïde bloeddrukmeters zijn gecontra-indiceerd voor gebruik bij neonaten. Niet gebruiken met 
neonatale manchetten of neonatale patiënten.

Waarschuwingen 
Een waarschuwingsbericht in deze handleiding wijst op een toestand of handeling die, wanneer deze niet 
onmiddellijk wordt gecorrigeerd of stopgezet, kan leiden tot verwonding, ziekte of dood van de patiënt.
WAARSCHUWING: Als de gebruikte slangen luerlock-aansluitingen hebben, bestaat er een kans dat ze 
abusievelijk op een systeem voor intravasculaire vloeistoftoediening worden aangesloten en er lucht in een bloedvat 
wordt gepompt. Raadpleeg onmiddellijk een arts als dit gebeurt.
WAARSCHUWING: Laat een manchet niet langer dan 10 minuten om de arm van een patiënt zitten wanneer de 
manchetdruk meer dan 10 mm Hg bedraagt. Dit kan bij de patiënt pijn veroorzaken, de bloedcirculatie verstoren en 
letsel aan perifere zenuwen veroorzaken.
WAARSCHUWING: De veiligheid en doeltreffendheid met neonatale manchetten (maten van neo 1 tot neo 5) is 
niet vastgesteld.
WAARSCHUWING: Gebruik uitsluitend bloeddrukmanchetten en accessoires van Welch Allyn; anders bestaat er 
kans op meetfouten.

Aansluitingen
1. Sluit één uiteinde van de spiraalslang aan op het ventiel aan de onderzijde van de bloeddrukmeter. 
2. Lijn de FlexiPort-adapter uit op de manchetpoort en duw deze op de manchetpoort.
3. Sluit het pompje aan op de slang (indien nodig). Gebruik alcohol om het aansluiten te vergemakkelijken.
4. Verbind de spiraalslang met de manchetslang.
5. Controleer of alle aansluitpunten perfect luchtdicht zijn.

Bediening 
Bloeddrukmetingen kunnen worden beïnvloed door de houding van de patiënt en zijn fysiologische toestand. Voor u 
met de meting begint, moet u ervoor zorgen dat de patiënt minstens vijf minuten rust, steun heeft voor zijn rug en 
voeten, en niet met gekruiste benen zit. Ondersteun de onderarm van de patiënt passief en houd de bovenarm op de 
hoogte van het hart. De meting moet gebeuren in een rustige omgeving, zonder te praten. Wanneer u deze 
aanbevelingen niet in acht neemt, kunt u een onnauwkeurige bloeddrukmeting krijgen.

1. Kies een manchetgrootte die past bij de armdikte van de patiënt. De geschikte armdikte wordt op elke 
manchet in centimeters aangegeven.
OPMERKING: De “slagaderindexmarkering” op de manchet moet binnen het “bereik” vallen dat op de 
manchet is aangeduid. Als de slagaderindexmarkering vóór het bereik valt, moet u een grotere manchet 
gebruiken om een nauwkeurig resultaat te waarborgen. Als de slagaderindexmarkering voorbij het bereik valt, 
moet u een kleinere manchet gebruiken om een nauwkeurig resultaat te waarborgen.

2. Wikkel de manchet om de arm met de slagaderindexmarkering op de armslagader en de onderrand van de 
manchet 2,5 cm boven de plooi van de elleboog.

3. Blaas de manchet snel op tot 30 mm Hg boven de geschatte (of gepalpeerde) systolische druk. 
4. Open het ventiel gedeeltelijk en laat de manchet met een snelheid van 2 tot 3 mm Hg per seconde leeglopen. 

Terwijl de druk afneemt, noteert u de boven- en onderdruk die u met uw stethoscoop detecteert.
5. Laat de resterende druk snel weglopen en noteer de metingen onmiddellijk. Wacht ten minste 30 seconden en 

herhaal de bovenstaande stappen voor een tweede meting.

Specificaties 
De Welch Allyn DuraShock aneroïde bloeddrukmeter is nauwkeurig tot ± 3 mm Hg.
De gespecificeerde veiligheids- en prestatiekenmerken van dit product gelden voor een temperatuurbereik van 10 °C 
tot 40 °C bij een relatieve vochtigheid van maximaal 90 %.

Normen
• Amerikaanse nationale norm ANSI/AAMI, SP10: 2002, manuele, elektronische of automatische 

bloeddrukmeters.
• Europese norm EN 1060-1: 1995, niet-invasieve bloeddrukmeters-deel 1: Algemene vereisten. 
• Europese norm EN 1060-2: 1996, niet-invasieve bloeddrukmeters-deel 2: Algemene vereisten.

Onderhoud 
Reinigen
Aneroïde drukmeter, pompje en ventiel: Reinig de aneroïde drukmeter, het pompje en het ventiel door ze schoon te 
vegen met een licht bevochtigd doekje of een in alcohol gedrenkte wattenprop.
Herbruikbare, eendelige manchet: Gebruik een of meer van de volgende methoden en laat de onderdelen aan de 
lucht drogen.
• Veeg de onderdelen af met een zacht reinigingsmiddel opgelost in water (verhouding 1:9). Spoel de onderdelen.
• Veeg de onderdelen af met Enzol aan de hand van de instructies van de fabrikant. Spoel de onderdelen.
• Veeg de onderdelen af met 0,5% bleekmiddel opgelost in water. Spoel de onderdelen.
• Veeg de onderdelen af met 70% isopropylalcohol.
• Was de manchet met een zacht reinigingsmiddel in warm water (max 60 °C), normale wascyclus. De manchet is 

bestand tegen 5 wascycli (uitsluitend herbruikbare manchetten).
Tweedelige manchet en binnenmanchet: Reinig de manchetten met een vochtig doekje of was ze in warm water 
(maximaal 60 °C) met een zacht reinigingsmiddel. NIET STRIJKEN MET EEN HEET STRIJKIJZER. 
Voordat u de manchet wast:
1. Verwijder de binnenmanchet van de tweedelige manchet. Bij een eendelige manchet moet u de slang(en) 

afsluiten met accessoire nr. 5082-163.
2. Plaats de haak- en lusbevestigingen in de gesloten stand.
3. Was de manchet in de machine op een zacht programma, met warm water en een zacht reinigingsmiddel.
4. Laat de manchet grondig aan de lucht drogen en monteer de onderdelen opnieuw.
Eenvoudige ontsmettingsprocedure (uitsluitend FlexiPort herbruikbare manchetten)
Maak Enzol® enzymatisch detergensoplossing klaar volgens de instructies van de fabrikant. Plaats de poortdop 
(accessoire nr. 5082-159) op de manchet. Spuit de Enzol-oplossing overvloedig op de manchetten en gebruik een 
steriel borsteltje om het volledige manchetoppervlak gedurende vijf minuten lichtjes te schrobben. Spoel 
onafgebroken gedurende vijf minuten met gedistilleerd water. Om te ontsmetten, voert u eerst de bovenstaande 
reinigingsprocedure uit, vervolgens spuit u een 10 % bleekoplossing overvloedig op de manchet en schrobt u het 
volledige manchetoppervlak gedurende vijf minuten met een steriel borsteltje. Spoel onafgebroken gedurende vijf 
minuten met gedistilleerd water. Veeg het overtollige water op met een steriele doek en laat de manchet aan de 
lucht drogen.
IJkingscontrole van aneroïde bloeddrukmeter
Snelle controle van de ijking: 
Controleer bij een druk nul of de wijzer zich binnen de ovaal bevindt rond de nulpuntgradatie op de wijzerplaat. 
Hoewel een drukloze nulmeting geen nauwkeurigheid garandeert op alle schaalverdelingspunten, is een foutieve 
nulaanduiding (± 3 mm Hg) een duidelijk teken van afwijking.
Volledige controle van de ijking: 
Welch Allyn raadt aan minstens om de twee jaar of volgens de lokale wetgeving en na onderhoud en reparatie, als 
volgt een volledige controle van de ijking te doen.

1. Sluit het instrument in een proefopstelling met een T-aansluiting aan op een bekende drukstandaard van hoge 
kwaliteit, en een proefvolume van 150 tot 500 cc.

2. Verhoog de druk op de meter tot iets meer dan 300 mm Hg.
3. Laat de druk met maximaal 10 mm Hg per seconde teruglopen; stop hierbij op 300, 250, 200, 150, 100, 50 (60 

voor de VS) en 0 mm Hg om de druk te controleren.
OPMERKING: Uw mogelijkheid om de nauwkeurigheid van een drukmeter te bepalen hangt af van de 
gevoeligheid van de drukstandaard die u voor de ijkingsprocedure gebruikt.
Als u een manometer (kwikkolom of aneroïde meter) gebruikt met een nauwkeurigheid van ± 3,0 mm Hg, is een 
onwaarneembare fout van maximaal 6,0 mm Hg mogelijk. Als u een instrument (bijv. digitale drukstandaard) 
gebruikt met een nauwkeurigheid van ± 0,1 mm Hg, is slechts een onwaarneembare fout van 3,1 mm Hg mogelijk.
Welch Allyn raadt aan voor ijkingscontroles een zo gevoelig mogelijke drukstandaard te gebruiken. Een op 
± 0,1 mm Hg geijkte drukmeter (onderdeelnr.2270-01) van Setra of een op ± 1,0 mm Hg geijkte drukmeter van 
Netech (onderdeelnr. 200-2000IN) zijn hiervoor goed geschikt.

Garantie 
Welch Allyn garandeert dat uw Welch Allyn product vrij zijn van oorspronkelijke materiaal- en fabricagefouten en bij 
normaal gebruik en onderhoud voldoen aan de specificaties van de fabrikant. De garantieperiode* gaat in op de datum 
van aankoop bij Welch Allyn, Inc. of een van zijn erkende distributeurs. De verplichtingen van Welch Allyn zijn beperkt 
tot de reparatie of vervanging van onderdelen waarvan Welch Allyn vaststelt dat deze binnen de garantieperiode defect 
zijn geraakt. Deze garantie geldt voor de oorspronkelijke aankoper en is niet overdraagbaar aan derden. De garantie 
geldt niet voor beschadigingen of productgebreken waarvan Welch Allyn vaststelt dat deze zijn ontstaan door misbruik, 
ongelukken (inclusief schade opgelopen tijdens het vervoer), verwaarlozing, onjuist onderhoud, wijziging of reparatie 
door anderen dan Welch Allyn of een van zijn erkende servicemedewerkers.
*Garantie op drukmeter
Als de DuraShock aneroïde bloeddrukmeter van Welch Allyn tijdens de garantieperiode met meer dan 3 mm Hg van 
de specificaties afwijkt, zal Welch Allyn deze kosteloos opnieuw ijken. Retourneer de drukmeter alleen naar een 
technisch servicecentrum van Welch Allyn of naar uw lokale erkende vertegenwoordiger van Welch Allyn.
Welch Allyn Model 767: levenslang garantie op de ijking
*Garantie op manchetten: Welch Allyn FlexiPort herbruikbare, eendelige manchet: drie jaar garantie

Tweedelige manchet  van Welch Allyn: twee jaar garantie
Deze uitdrukkelijke garanties vervangen alle andere uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van 
garanties op verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, en geen enkele persoon heeft toestemming om 
namens Welch Allyn andere verplichtingen te aanvaarden in verband met de verkoop van het product van Welch 
Allyn. Welch Allyn is niet aansprakelijk voor directe, incidentele of gevolgschade of -verliezen voortvloeiend uit een 
inbreuk op de uitdrukkelijke garanties, tenzij hierin anders is vermeld.

SVENSKA
Tack för att du köpte Welch Allyns blodtrycksmätare med.

Inledning 
Avsett bruk
Welch Allyns aneroida sfygmomanometrar används av sjukvårdspersonal och individer med utbildning i auskultatorisk 
blodtrycksteknik för att bestämma systoliskt och diastoliskt blodtryck hos människor och djur.
Kontraindikationer
Welch Allyns aneroida sfygmomanometrar kontraindiceras för nyfödda. Använd inte med neonatala manschetter 
eller på nyfödda barn.

Varningar 
Ett varningsmeddelande i denna handbok avser ett tillstånd eller en åtgärd som kan leda till patientskada, -sjukdom 
eller -livsfara, om tillståndet eller åtgärden inte åtgärdas eller avbryts omedelbart.
VARNING! Om luerlåskopplingar ingår i slangarnas konstruktion, finns det en möjlighet att de kan oavsiktligt 
anslutas till intravaskulära vätskesystem, varvid luft kan pumpas in i ett blodkärl. Om detta sker, kontakta läkare 
omedelbart.
VARNING! Lämna aldrig kvar blodtrycksmanschetten på patienten under längre tid än 10 minuter när den pumpats 
upp till ett tryck överstigande 10 mm Hg. Detta kan leda till obehag för patienten, påverka blodcirkulation och bidraga 
till skador på perifera nerver.
VARNING! Neonatala manschetters (i storleken från neo 1 till neo 5) säkerhet och effektivitet har inte bestämts.
VARNING! Använd endast blodtrycksmanschetter och tillbehör tillverkade av Welch Allyn. Om andra tillverkares 
produkter används, kan mätningsfel uppstå.

Anslutningar
1. Anslut den ena änden av spiralslangen till blodtrycksmätarens ventil i botten av enheten. 
2. Passa in och tryck in FlexiPort-adaptern i manschettkopplingen.
3. Anslut blåsan till slangen (om det behövs). Du kan underlätta detta genom att använda alkohol.
4. Anslut spiralslangen till manschettslangen.
5. Se till att alla kopplingspunkter är lufttätt förseglade.

Funktion 
Blodtrycksmätningar kan påverkas av patientens läge och hans/hennes fysiska tillstånd. Innan mätningen påbörjas 
skall du se till att patienten har vilat minst fem minuter, har stöd mot rygg och fötter, och inte har benen i kors. Stöd 
passivt patientens underarm och håll överarmen på samma nivå som hjärtat. Mätningen bör göras på en fridfull plats 
och i tystnad. Underlåtelse att beakta dessa rekommendationer kan resultera i felaktiga blodtrycksvärden.

1. Välj lämplig manschettstorlek för patientens armomkrets. Det tillämpliga området, i centimeter, har tryckts på 
vardera manschetten.
OBS! Manschettens “Artärindexmarkör” (Artery Index Marker) bör ligga inom “Området” som anges på 
manschetten. Om artärindexmarkören inte når det angivna området, bör en större manschett användas för att 
tillförsäkra noggranna resultat. Om artärindexmarkören går förbi det angivna området, bör en mindre 
manschett användas för att tillförsäkra noggranna resultat.

2. Linda manschetten kring armen med artärindexmarkören ovanför arteria brachialis och med manschettens 
nedre kant 2,5 cm över armbågsleden.

3. Pumpa upp manschetten snabbt till ett tryck på 30 mm Hg över det uppskattade (eller palpatoriska) systoliska 
blodtrycket.

4. Öppna ventilen delvis för att tillåta utsläppning av luften med en hastighet på 2 till 3 mm Hg per sekund. 
Medan trycket sjunker, registrera den systoliska och diastoliska trycket med ditt stetoskop.

5. Avlasta resten av trycket snabbt och notera värdena omedelbart. Efter minst 30 sekunder skall du upprepa 
ovanstående steg för en andra avläsning.

Specifikationer 
Welch Allyns DuraShock aneroida sfygmomanometer är noggrann inom området ± 3 mm Hg.
Denna produkt kommer att bibehålla sina specificerade säkerhets- och prestandaegenskaper inom 
temperaturintervallet 10 °C till 40 °C vid en relativ luftfuktighetsnivå som inte får överstiga 90 %.

Standarder
• American National Standard ANSI/AAMI, SP10: 2002, manuella, elektroniska och automatiska 

sfygmomanometrar.
• Europeisk standard EN 1060-1: 1995, Icke-invasiva sfygmomanometrar-Del 1: Allmänna krav.
• Europeisk standard EN 1060-2: 1996, Icke-invasiva sfygmomanometrar-Del 2: Allmänna krav.

Underhåll 
Rengöring
Aneroid mätare, pumpboll och ventil: Rengör den aneroida mätaren, pumpbollen och ventilen med en lätt fuktad duk 
eller alkoholkompress. 
Återanvändningsbar manschett i ett stycke:  Använd en eller flera av metoderna nedan och låt lufttorka:
• Torka av med en lösning av svagt rengöringsmedel och vatten (1:9-lösning). Skölj.
• Torka av med Enzol enligt instruktionerna från tillverkaren. Skölj.
• Torka av med en 0,5-procentig lösning av blekmedel och vatten. Skölj.
• Torka av med en 70-procentig isopropylalkohollösning.
• Tvätta med ett svagt rengöringsmedel i varmt vatten (maximalt 60 °C), normal tvättcykel. Manschetten är kom-

patibel med fem tvättcykler (endast återanvändbara manschetter).
2-delad manschett och blåsa: Rengör manschetterna med en fuktad duk eller tvätta i varmt vatten (60 °C max.) med 
tillsats av milt tvättmedel. STRYK INTE MED ETT HETT STRYKJÄRN.
Innan du tvättar manschetten:
1. Avlägsna blåsan från 2-delade manschetter. På manschetter i ett stycke, blockera slangen(arna) med tillbehör nr 

5082-163.
2. Sätt tillslutningsanordningen med krok och ögla i stängt läge.
3. Maskintvätta i varsam cykel med varmt vatten och milt tvättmedel.
4. Lufttorka fullständigt och hopmontera komponenterna.
Grundläggande desinficering (endast återanvändbara FlexiPort-manschetter)
Förbered enzymrengöringsmedlet Enzol® enligt tillverkarens instruktioner. Sätt fast kontaktlocket (tillbehör nr. 5082-
159) på manschetten. Spraya rikligt med rengöringsmedel på manschetten och använd en steril borste till att gnida in 
rengöringsmedlet över hela manschetten under fem minuter. Skölj kontinuerligt med destillerat vatten i fem minuter. 
För desinficering följer du först instruktionerna ovan för rengöring, och sprayar därefter manschetten med 10-
procentig blekmedelslösning tills den är mättad. Gnid in medlet med en steril borste över hela manschetten under 
fem minuter. Skölj kontinuerligt med destillerat vatten i fem minuter. Torka av överflödigt vatten med en steril trasa 
och låt manschetten lufttorka.
Kalibreringskontroll av den anoroida sfygmomanometern
Snabbkalibreringskontroll:
Vid noll tryck skall du kontrollera att pekaren är inom ovalen omkring nolltryckspunkten på klockan. Även om en 
trycklös avläsning av noll inte garanterar noggrannhet på alla skalpunkter, är pekarens avvikelse från nollpunkten (± 
3 mm Hg) ett tydligt feltecken.
Fullständig kalibreringskontroll: 
Welch Allyn rekommenderar att kalibreringen kontrolleras fullständigt minst vartannat år eller enligt gällande lagar 
och förordningar och efter underhåll och reparationer, på följande sätt.

1. Anslut instrumentet vid testning till en känd tryckstandard av hög kvalitet och till en 150 till 500 cm3 testvolym 
med en T-koppling.

2. Trycksätt mätaren till en aning över 300 mm Hg.
3. Avlasta trycket, men inte snabbare än 10 mm Hg per sekund, och stoppa för att kontrollera trycket vid 300, 

250, 200, 150, 100, 50 (60 för USA) och 0 mm Hg.
OBS! Din förmåga att mäta mätarens noggrannhet beror på känsligheten hos den tryckstandard du använder 
under kalibreringen.

Om du använder en manometer (kvicksilverpelare eller aneroid mätare) med märkvärdet ± 3,0 mm Hg, är ett 
odetekterat fel på upp till 6,0 mm Hg möjligt. Om du använder ett instrument (t.ex. digital tryckstandard) med ett 
märkvärde på ± 0,1 mm Hg, är ett odetekterat fel på upp till endast 3,1 mm Hg möjligt.
Welch Allyn rekommenderar att du använder en så känslig tryckstandard som möjligt när du utför 
kalibreringskontroller. En Setra-tryckmätare (art nr 2270-01), som kalibrerats för ± 0,1 mm Hg, eller Netech (art nr 
200-2000IN), som kalibrerats för ± 1,0 mm Hg, fungerar väl för denna tillämpning.

Garanti 
Den nya Welch Allyn-produkt garanteras mot originaldefekter i material och utförande, och att den fungerar i enlighet 
med tillverkarens specifikationer under normalt bruk och underhåll. Garantiperioden* börjar fr.o.m. inköpsdatum från 
Welch Allyn, Inc. eller dess auktoriserade distributörer. Welch Allyns ansvar begränsas till reparation eller utbyte av 
komponenter som Welch Allyn anser vara defekta inom garantiperioden. Dessa garantier omfattar den ursprungliga 
köparen och kan inte tilldelas eller överföras till tredje part. Denna garanti gäller inte skada eller produktfel som Welch 
Allyn anser har orsakats av missbruk, olycka (inklusive transportskada), vanvård, felaktigt underhåll, modifikation eller 
reparation av någon annan än Welch Allyn eller en av Welch Allyns auktoriserade servicerepresentanter.
*Mätargaranti
Om Welch Allyn DuraShock aneroida sfygmomanometer avviker från noggrannhetsspecifikationen på ± 3 mm Hg 
under garantiperioden, kommer Welch Allyn att omkalibrera sfygmomanometern avgiftsfritt. Returnera mätaren till 
Welch Allyns tekniska serviceavdelning eller till din lokala Welch Allyn-representant.
Welch Allyn DuraShock, Modell 767: Livstidskalibreringsgaranti
*Manschettgaranti: Återanvändningsbar Welch Allyn FlexiPort-manschett i ett stycke: 3-års garanti

2-delad Welch Allyn-manschett: 2-års garanti
Dessa uttryckliga garantier gäller i stället för alla andra garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive 
garantier för säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte, och ingen annan person har auktoriserats att å Welch 
Allyns vägnar åtaga sig något som helst ansvar i samband med försäljning av Welch Allyn-produkt. Welch Allyn är 
inte ansvarig för förlust eller skada, vare sig skadan är en följdskada, en direkt eller tillfällig skada, eller resulterar 
från brott mot en uttrycklig garanti, förutom vad som nämns häri.

NORSK
Takk for at du valgte Welch Allyn aneroid blodtrykksmåler.

Innledning 
Indikasjoner
Welch Allyn aneroide blodtrykksmålere brukes av profesjonelle helsearbeidere og personer opplært i 
blodtrykksmåling med auskulteringsteknikken for å måle systolisk og diastolisk blodtrykk hos mennesker og dyr.
Kontraindikasjoner
Welch Allyn aneroide blodtrykksmålere er kontraindisert for neonatal bruk. Må ikke brukes med neonatale 
mansjetter eller på neonatale pasienter.

Advarsler 
En advarselstekst i denne håndboken viser til en tilstand eller praksis som, hvis den ikke korrigeres eller opphører 
øyeblikkelig, kan resultere i skade, sykdom eller død.
ADVARSEL: Hvis det er benyttet luer lock-kobling i slangene, er det en mulighet for at slangene utilsiktet kan bli 
koblet til intravaskulære væskesystemer slik at det blir pumpet luft inn i en blodåre. Kontakt lege øyeblikkelig hvis 
dette skjer.
ADVARSEL: Blodtrykkmansjetten skal ikke være festet til pasientens arm i mer enn ti minutter når den er fylt med 
mer enn ti mm Hg luft. I motsatt fall kan pasienten bli urolig, det kan forstyrre blodsirkulasjonen og forårsake skader 
på perifere nerver.
ADVARSEL: Sikkerheten og effektiviteten for neonatale mansjetter (størrelsene fra neo én til neo fem) er ikke 
fastslått.
ADVARSEL: Bruk kun Welch Allyn-produserte blodtrykkmansjetter og -tilbehør; erstatninger kan resultere i målefeil.

Tilkoplinger
1. Fest den ene enden av spiralslangen til sphygmomanometerventilen nederst på enheten.  
2. Juster og press FlexiPort adapteren på mansjettporten.
3. Fest oppblåsningsputen til slangen (hvis nødvendig). Bruk alkohol til å gjøre dette. 
4. Fest spiralslangen til mansjettslangen.
5. Sørg for lufttett forsegling ved alle tilkoplingspunkter.

Bruk 
Blodtrykksmålinger kan påvirkes av pasientens stilling og fysiologiske tilstand. Før prosedyren startes, må pasienten 
få hvile minst fem minutter, ha støtte for ryggen og føttene og ikke ha bena i kors. Støtt pasientens underarm passivt 
og hold overarmen i høyde med hjertet. Prosedyren må finne sted i rolige omgivelser uten snakk. Hvis disse 
anbefalingene ikke følges, kan resultatet bli unøyaktige blodtrykksmålinger.

1. Velg mansjettstørrelse som passer til omkretsen på pasientens arm. De aktuelle intervallene, i centimeter, står 
skrevet på hver mansjett.
MERK: “Arterieindekspunktet” på mansjetten skal være innenfor “intervallet” vist på mansjetten. Hvis 
arterieindekspunktet er mindre enn det angitte intervallet, må det benyttes en større mansjett, slik at 
resultatene blir nøyaktige. Hvis arterieindekspunktet går utover det angitte intervallet, må det benyttes en 
mindre mansjett, slik at resultatene blir nøyaktige.

2. Brett mansjetten rundt armen, med indekspunktet plassert over brakial-arterien og med den nedre kanten på 
mansjetten 2,5 cm over armkroken.

3. Fyll mansjetten raskt med luft opp til et nivå på 30 mm Hg over estimert (eller palpatorisk) systolisk trykk.
4. Åpne ventilen delvis og slipp ut luften i et tempo på 2–3 mm Hg per sekund. Etter som trykket faller, noterer du 

det systoliske og diastoliske trykket som stetoskopet registrerer.
5. Slipp deretter raskt ut resten av lufttrykket og registrer verdiene øyeblikkelig. Etter minimum 30 sekunder 

repeterer du de ovenstående trinnene i en måling nr. 2.

Spesifikasjoner 
Welch Allyn DuraShock aneroid blodtrykksmåler er nøyaktig til ± 3 mm Hg.
Produktet opprettholder sikkerhets- og ytelseskarakteristikkene spesifisert ved temperaturer mellom 10 °C og 40 °C 
med en luftfuktighet på maksimalt 90 %.

Standarder
• American National Standard ANSI/AAMI, SP10: 2002; manuelle, elektroniske eller automatiserte 

blodtrykksmålere.
• Europeisk standard EN 1060-1: 1995, ikke-invasive blodtrykksmålere-del 1: Generelle krav. 
• Europeisk standard EN 1060-2: 1996, ikke-invasive blodtrykksmålere-del 2: Generelle krav. 

Vedlikehold 
Rengjøring
Aneroid måleenhet, ballong og ventil: Tørk over den aneroide måleenheten, ballongen og ventilen med en klut som er 
lett fuktet eller en kompress fuktet med sprit.
FlexiPort gjenbrukbar endels mansjett:  Bruk én eller flere av følgende metoder og la delene lufttørke:
• Tørk av med en mild løsning av vaskemiddel og vann (løsning: 1:9) Skyll.
• Tørk av med Enzol i følge produsentens anvisninger. Skyll.
• Tørk av med 0,5 % løsning av vann og blekemiddel. Skyll.
• Tørk av med 70 % løsning av isopropylalkohol.
• Vask med mildt vaskemiddle i varmt vann (maks. 60 °C), normalt vaskeprogram. Mansjetten kan vaskes 5 ganger 

(bare flerbruks).
Mansjett i to deler og innermansjett: Rengjør mansjettene med en fuktig klut eller vask i varmt vann (60 °C 
maksimum) med et mildt vaskemiddel. IKKE STRYK MED VARMT STRYKEJERN.
Før du vasker mansjetten:
1. Fjern innermansjetten fra todels-mansjettene. På éndels-mansjetter, stenges slangen(e) med tilbehør nr. 5082-

163.
2. Fest kroken og festebåndene.
3. Vask i maskin og bruk skånsom sentrifugering, varmt vann og mildt vaskemiddel.
4. Lufttørk og monter på nytt.
Lavnivå desinfeksjon (bare FlexiPort gjenbrukbar endels mansjett)
Lag til Enzol® enzymvaskemiddel ifølge produsentens anvisninger. Sett tilkoplingsdekselet (tilbehør art. nr. 5082-
159) på mansjetten. Spray rikelig med vaskemiddel på mansjetten. Bruk en steril børste for å gni vaskemiddelet godt 
inn over hele mansjettens overflate i 5 minutter. Skyll kontinuerlig med destillert vann i 5 minutter. For å desinfisere 
må du først følge prosedyren for rengjøring beskrevet ovenfor, og deretter sprøyte mansjetten med 10 % blekemiddel 
til den er mettet. Bruk en steril børste, og gni over hele mansjettens overflate i 5 minutter. Skyll kontinuerlig med 
destillert vann i 5 minutter. Tørk av overskytende vann med en steril klut. La mansjetten lufttørke.
Kalibreringskontroll av aneroid blodtrykksmåler
Hurtig kalibreringskontroll:
Ved null trykk må det sikres at viseren er innenfor den ovale ringen rundt nullstreken på skiven. Selv om en trykkløs 
nullavlesing ikke garanterer nøyaktighet ved alle skalapunktene, er det et åpenbart tegn på feil når viseren ikke viser 
null (± 3 mm Hg).
Full kalibreringskontroll: 
Welch Allyn anbefaler full kalibreringskontroll minst annethvert år eller i henhold til lokale lovbestemmelser og etter 
vedlikehold og reparasjon ved hjelp av følgende prosedyre.

1. Kople instrumentet som skal testes til en kjent kvalitetstrykkstandard og et testvolum på 150 til 500 cc ved 
hjelp av en T-kopling.

2. Sett trykket i måleenheten til litt over 300 mm Hg.
3. Slipp ut luften i et tempo på ti mm Hg per sekund, og stopp for å kontrollere trykket ved 300, 250, 200, 150, 

100, 50 (60 for US) og 0 mm Hg.
MERK: Hvor nøye du kan måle nøyaktigheten av en måleenhet er avhengig av følsomheten i trykkstandarden du 
bruker i kalibreringsprosedyren.
Ved bruk at et manometer (kvikksølvsøyle eller aneroid måler) klassifisert ved ± 3,0 mm Hg, kan det være en 
uoppdaget feil på opp til 6,0 mm Hg. Ved bruk av en innretning (for eksempel digital trykkstandard) klassifisert 
ved ± 0,1 mm Hg, er det mulig med en uoppdaget feil på opp til bare 3,1 mm Hg.
Welch Allyn anbefaler at du bruker en så følsom trykkstandard som mulig når du utfører kalibreringskontroller. En 
Setra trykkmåler (del nr. 2270-01), som er kalibrert for ± 0,1 mm Hg, eller Netech (del nr. 200-2000IN), som er 
kalibrert til ± 1,0 mm Hg, fungerer godt sammen med dette apparatet.

Garanti 
Welch Allyn garanterer at et nytt Welch Allyn-produkt er fritt for feil og mangler i materiale og utførelse og at den 
under normale omstendigheter og service skal virke iht. produsentens spesifikasjoner. Garantiperioden* gjelder 
fra kjøpsdato hos Welch Allyn, Inc. eller autoriserte forhandlere. Welch Allyns forpliktelser er begrenset til 
reparasjon eller utskifting av deler som er defekte innenfor garantiperioden. Garantien gjelder kun opprinnelig 
kjøper og kan ikke overdras til tredjepart. Garantien gjelder ikke skader eller produktfeil som Welch Allyn anser 
forårsaket av misbruk, uhell (inkludert forsendelsesskade), vanskjøtsel, feil vedlikehold, endringer eller 
reparasjoner utført av andre enn Welch Allyn eller en av dets autoriserte servicerepresentanter.
*Garanti for måleenhet
Hvis Welch Allyn DuraShock aneroid blodtrykksmåler avviker fra nøyaktighetsspesifikasjonen på ± 3 mm Hg i 
garantiperioden, kalibrerer Welch Allyn blodtrykksmåleren på nytt uten ekstra kostnader. Måleenhetene skal bare 
returneres til Welch Allyns teknisk service-avdeling eller din lokale Welch Allyn autoriserte representant.
Welch Allyn Modell 767: Livstids kalibrasjonsgaranti
*Mansjettgaranti: Welch Allyn FlexiPort gjenbrukbar endels mansjett: Tre års garanti

Welch Allyn todels-mansjett: To års garanti
Disse garantiene erstatter alle andre garantier, uttrykt eller underforstått, inklusiv garantier om salgbarhet og 
egnethet. Ingen andre personer står ansvarlig på vegne av Welch Allyn i forbindelse med salg av Welch Allyn-
produkter. Welch Allyn er ikke ansvarlig for tap eller skader, enten direkte eller tilfeldige skader eller følgeskader som 
oppstår som en følge av brudd på garantien, med unntak av det som er nevnt her.
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