
Kalibrácia zariadení na neinvazívne meranie krvného tlaku
(Sfygmomanometer / tonometer)

Jedná sa o aj  laickej verejnosti dobre známe „manžetové“ tlakomery. Principiálne tieto prístroje 
vychádzajú z Riva-Rocciho koncepcie doplnenej o počúvanie Korotkovových zvukov.

Na rozdiel od zariadení na meranie krvavých tlakov neprechádzajú sterilizáciou a ani neobsahujú 
sterilné  časti  vymieňané po každom zákroku.  Táto vlastnosť  ich zaraďuje medzi  zariadenia  pri 
ktorých kalibrujeme naraz celý reťazec.

Momentálne sa môžeme v praxi stretnúť viacero generáciami tonometrov:
• klasické ortuťové kde je nutná prítomnosť odbornej obsluhy
• bezortuťové klasickej koncepcie „ručičkové“
• digitálne s posluchom obsluhy
• digitálne automatické (často aj s meraním pulzu)
• zabudované ako súčasť pacientského monitoru

Pri  kalibrácii  prvých troch druhov nieje  potrebné  špeciálne  vybavenie a  laboratórium vystačí  s 
bežne dostupnou technikov.  Vzhľadom na meranie  parametrov živého jedinca nieje kritická ani 
presnosť  etalónu  nakoľko  potrebná  presnosť  a  rozlíšenie  ani  vzdialene  nedosahujú  požiadavky 
odvetví  priemyslu.  Kalibrácia  týchto  zariadení  nieje  principiálne  odlišná  od  kalibrácie  iných 
analógových manometrov. 

Posledné dve skupiny tonometrov vzhľadom na monitorovanie Korotkovových zvukov,  ďalších 
parametrov  alebo  oscilometrické  meranie,  prinášajú  vyššie  nároky  na  vybavenie  kalibračného 
laboratória  ako aj  na  znalosti  technikov.  Nezriedka  je  nutné  simulovať  aj  vlastnosti  konkrétnej 
manžety nakoľko výrobcovia majú záujem predávať aj spotrebný materiál a prístroje kontrolujú či 
je pripojené „správne“ príslušenstvo. Ideálne teda je ak náš etalón dokáže simulovať aj rozdielny 
objem manžety, inak musíme používať počas kalibrácie aj originálnu manžetu a simulovať stlačenie 
prípravkom. Naviac pacientské monitory niekedy vyžadujú synchronizáciu s EKG, kedy je nutné 
zabezpečiť aby zmeny tlaku boli vo fáze s elektrickou simuláciou činnosti srdca.

Takéto prístroje kalibrujeme vo viacero krokoch:
1. prevodník tlaku
2. kontrola tesnosti a funkcie prepúštacieho ventilu
3. časovú základňu, meranie tepovej frekvencie
4. obvody alebo modul na vyhodnocovanie stavu pacienta

 
Z uvedené je zrejmé že kalibrácia a metrologické overenie týchto lekárskych prístrojov vyžaduje 
špeciálne vybavenie. Jedným z výrobcov ktorý ponúka testovacie zariadenia na pre oblasť NIBP 
(Non-Invasive Blood Pressure) je spoločnosť Fluke Biomedical.

V portfóliu sa nachádzajú tri zariadenia na simuláciu neinvazívheno tlaku krvy. Dve z modelového 
radu BP Pump 2 a jedno s označením CuffLink. Tieto NIBP simulátory sú schopné simulovať rôzne 
stavy  pacienta  ako  aj  pacientov  s  obezitou,  starých  pacientov,  deti  či  dokonca  novorodencov. 
Taktiež  je  možné  simulovať  poruchy  (choroby)  srdcovej  činnosti.  Všetky  zariadenia  ponúkajú 
možnosť kalibrácie tlakomerov pracujúcich na oscilometrickom princípe. Viac informácii nájdete 
na stránke www.fluke.sk/Biomedical.
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