
NEWS-bagen: Kan vi stole på at instrumentene måler riktig ?



NEWS-bag

Innhold:

• Pulsoksymeter fingertip
• BT-måler: digital eller manuell
• Målebånd 2m  i trykkhylse
• Øretermometer
• Urinanalysestix
• Blodsukkerapparat og stix
• Universalcontainer 60ml m/skrivefelt
• Pocketmaske komplett Rescue Mask
• Redningsfolie sølv 2,1x1,6m
• Lommelykt



NEWS-bag

Produkt: Lagringstemp °C Brukstemp °C

Pulsoksymeter fingertip Contec CMS50D1 -40 til +60 +10 til +40

BT-måler Microlife Office Target inkl. M og L Mansjett -20 til +55 +10 til +40

BT-mansjett S f/Office Target

Målebånd 2m  i trykkhylse

Øretermometer Thermoscan Pro4000 -25 til +55 C +10 til +40

Urinanalyse Multistix 5 +15 til +30

Blodsukkerapparat Bayer Contour XT +5 til +45

Eksempel på temperaturgrenser for lagring og bruk for utstyr i bagen



Øretermometer

Hvorfor måle i øret?
Kliniske studier har vist at øret er et utmerket sted for temperaturmåling fordi temperaturer 
som tas i øret, ofte gjenspeiler kroppens kjernetemperatur1. Kroppstemperaturen reguleres av 
hypotalamus2 , som har samme blodforsyning som trommehinnen3 . Endringer i kroppens 
kjernetemperatur vises vanligvis tidligere i trommehinnen enn andre steder, for eksempel i 
rektum, munnen eller i armhulen. 

Fordeler ved å måle temperatur i øret kontra tradisjonelle steder: 

• Temperaturmålinger i armhulen gjenspeiler hudtemperatur, noe som kanskje ikke gir en 
pålitelig indikasjon på den indre kroppstemperaturen. 

• Rektaltemperaturer ligger ofte langt etter endringer i den indre kroppstemperaturen, særlig 
ved raske temperaturendringer. Det er dessuten en risiko for krysskontaminering. 

• Munntemperaturer påvirkes ofte av mat, drikke, termometerets plassering, pusting gjennom 
munnen eller at pasienten ikke er i stand til å lukke munnen helt. 

1. Guyton A C, Textbook of medical physiology, W.B. Saunders, Philadelphia, 1996, s. 919 
2. Guyton A C, Textbook of medical physiology, W.B. Saunders, Philadelphia, 1996, p 754–5 
3. Netter H F, Atlas of Human Anatomy, Novartis Medical Education, East Hanover, NJ, 1997, pp 63, 9



Øretermometer

Kroppstemperatur



Øretermometer

Dette påvirker nøyaktigheten:



Øretermometer

Feilmeldinger og varsler:



Pulsoksymeter

Indikasjon: Diagnostisere hypoksi og monitorere effekt av oksygenbehandling.  Pulsoksymeter måler O2-metningen i 
kapillært hemoglobin og registrerer samtidig pulsfrekvens. 

Metode: Pulsoksymeteret sender ut og deretter absorberer en lysbølge som går gjennom kapillærene i f.eks. 
fingertuppen. En variasjon av lysbølgen som går gjennom fingeren vil gi verdien av SpO2-målingen fordi graden av 
oksygenmetning forårsaker variasjoner i blodets farge.

Fremgangsmåte: Sensoren kan settes på finger, tå eller øreflipp. Det er viktig at det er god sirkulasjon på stedet hvor 
sensoren plasseres; sjekk at stedet er varmt med god kapillærsirkulasjon. Mål flere steder ved usikkerhet



Pulsoksymeter

Feilkilder: 
Karbonmonoksid binder seg til Hb og kan gi falsk forhøyet O2 -metning hos storrøykere og ved karbonmonoksid-
forgiftning etter inhalasjon av røyk. 

Dårlig sirkulerte fingre og hypotermi gir falsk lav O2 -metning. 

Skitt, olje eller størknet blod på huden kan gi falsk lav eller manglende O2 -metning. Ved neglelakk, sett proben sideveis 
på fingeren



Blodtrykksmålere

Kilde: Non-invasiv blodtrykksmåling (NIBP) – målemetoder og feilkilder,  LHL Klinikkene v/ Anne Birgitte Dahlum og 
Irene Ottersen 

HUSK AT DETTE ER GULLSTANDARD! (?)

Prosedyren omfatter både  manuelle og digitale apparater.  Kvikksølvmanometeret,  som satt den gamle gullstandarden 
for blodtrykksmålere,  er ikke lenger i salg pga kvikksølvets toksisitet.

Prosedyre for blodtrykksmåling iht LHL



Forberedelser før måling 

• Det anbefales å ikke spise, drikke, røyke, innta koffein eller utføre fysisk aktivitet minst 30 minutt før målingen.

• Informer pasienten om prosedyren. 

• Påse at slanger og koplinger på blodtrykksapparatene er tette

Blodtrykksmålere



Pasientens stilling/posisjon 

• Hvile i 3-5 minutter før måling. 

• Verken pasient eller den som måler blodtrykket skal snakke 
3-5 minutter før måling eller mens det måles 

• Pasienten bør sitte i et stille, temperert rom i stol med ryggstøtte 
uten korslagte ben. 

• Armen skal hvile på et bord eller annen støtte, slik at midten av 
overarmen er i hjertehøyde, samtidig som armen hviler inntil 
kroppen.

Blodtrykksmålere



Mansjettstørrelse 

Finn passende størrelse på mansjetten ved å måle omkrets 
midt på overarmen eller ved inspeksjon: 

• Arm omkrets 17 til 22 cm: SMALL mansjett 
• Arm omkrets 22 til 32cm: MEDIUM mansjett 
• Arm omkrets 32 til 42 cm: LARGE mansjett

Blodtrykksmålere



Plassering av mansjetten 

• Mansjetten skal være tom for luft. 

• Palper brachialisarterien og plasser arteriemarkøren på 
mansjetten over arterien. 

• Nedre kant av mansjetten skal være 2-3 cm over albuebøyen. 

• Mansjetten er passe stram når en får plass til 2 fingre under 
mansjetten. 

• Markert ytterlinje på mansjetten skal være innenfor mansjettens 
størrelsesindikator. 

• Mansjetten bør plasseres i hjertenivå uavhengig av pasientens 
stilling

Blodtrykksmålere



Automatisk blodtrykksmåling 

• Bruk et validert blodtrykksapparat (CE-merket). 

• Følg brukermanual for det enkelte apparat. 

• Systolisk og diastolisk blodtrykk vises på skjerm

Blodtrykksmålere



Manuell blodtrykksmåling

• Bruk et validert blodtrykksapparat (CE-merket). 

• Manometeravlesningen der pulsslagene høres for første gang 
(fase I)= Systolisk blodtrykk. 

• Manometeravlesningen der lyden av pulsslagene forsvinner 
helt (fase V). = Diastolisk blodtrykk.

Blodtrykksmålere



Antall målinger - gjelder både manuell og automatisk måling 

• Blodtrykket varierer hele tiden 

• Blodtrykket stiger raskt ved aktivitet 

• Etter aktivitet synker det ulikt fra pasient til pasient 

• Mål 3 blodtrykk i sittende posisjon med min 15 sek mellomrom 

• 2. og 3. måling vil normalt være lavere enn første 

• Noter gjennomsnittet av måling nummer 2 og 3 som blodtrykksverdi

Blodtrykksmålere



Faktorer som påvirker BT måling

Blodtrykksmålere



Faktorer som påvirker BT måling

Blodtrykksmålere



Microlife Watch BP Office Target



Microlife Watch BP Office Target



Microlife Watch BP Office Target

Velge 140/90 eller 130/80? 

Velg 140/90: 
• For en pasient som ikke behandles for høyt BT 

• 140/90 er høyeste verdi for «normalt blodtrykk» (150/90 for eldre) 

Velg 130/80: 
• For pasienter som behandles for høyt BT 

• 130/80 er behandlingsmål for risikopasienter 

Apparatet tolker den målte verdien !



Microlife Watch BP Office Target



Microlife Watch BP Office Target



KONTAKTINFORMASJON

Tusen takk for oppmerksomheten ☺


