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2 Varningsinformation 

Följande termer används enligt följande i detta dokument: 
 
Försiktigt:  Risk för personskador eller allvarliga utrustningsskador 
 
Observera: Viktig information för undvikande av skador på instrumentet eller 

underlättande av användningen av instrumentet 
 
 
Var vänlig observera följande information för säker användning av EasyOne spirometer: 
 

 betyder: Läs användarinstruktionen. 
 

Försiktigt: Instrumentet är inte lämpligt för användning i närvaro av explosiva eller 
brandfarliga gaser.  

 

Försiktigt: Anslut bara skrivare eller datorer som uppfyller säkerhetsstandarden IEC 950. 

 

Försiktigt: Försök inte ladda eller bränna de AA batterier som används i instrumentet. 
Var vänlig följ tillverkarens instruktioner för omhändertagande av batterierna.    

 

Försiktigt: Kalibrering och service får bara utföras av auktoriserad person.  Öppna inte 
instrumentet. 

 

Försiktigt: Lungfunktionstester kräver maximal ansträngning av patienten och kan i 
många fall leda till upplevelser av yrsel eller svindel hos patienten. 

 

Observera: Var vänlig tag ut batterierna från batteriutrymmet om du har för avsikt att 
inte använda instrumentet på en längre tid. 
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3 Använda  EasyOne 

EasyOne från ndd är avsedd för genomförande av enkla spirometrimätningar på 
vuxna och barn över 4 år. EasyOne spirometer används tillsammans med 
Spirette® munstycke för att genomföra spirometri undersökningar och MVV-tester.  

4 Instrumentinstallation 

4.1 Sätta ihop instrumentet 

Kontrollera att de medföljande delarna motsvarar de delar som anges i   
EasyStart snabbstartsguide.    

 
Sätt in de två medföljande batterierna i batteriutrymmet på instrumentets 
baksida. Kontrollera att de ansluts till korrekt polaritet vilket visas av markeringen 
på insidan av batteriutrymmet. 
 

Försiktigt: Försök inte ladda eller bränna de AA batterier som används i 
instrumentet. Var vänlig följ tillverkarens instruktioner om omhändertagande av 
batterierna.     

 
Observera: Var vänlig tag ut batterierna från batteriutrymmet om Du har för avsikt att 
inte använda instrumentet på en längre tid. 
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Sätt i en spirette® i instrumentet enligt bilden nedan. Kontrollera att pilen på 
spirette® är vänd mot pilen på instrumentet. 

 
Om du önskar skriva ut rapporter eller exportera data till en PC, anslut EasyOne 
bordshållare till skrivaren eller en PC med hjälp av motsvarande kabel. 
 

 

Försiktigt: Anslut bara skrivare eller datorer som uppfyller säkerhetsstandarden IEC 
950.  

4.2 Inställning av språk, datum, tid, höjd över havet och skrivartyp 

Håll knappen (ON/OFF) intryckt i minst 2 sekunder för att slå på instrumentet. 
Instrumentet stängs av automatiskt om ingen knapp trycks in under 10 minuter.  
Om du slår på instrumentet för första gången kommer du att uppmanas välja 
språk och att lägga in datum, tid, höjd över havet och ungefärlig relativ fuktighet 
på undersökningsplatsen.  
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Om Du har för avsikt att skriva ut rapporter ska Du också välja korrekt skrivartyp 
på instrumentet.  
Spirometern levereras med förvalda inställningar. Var vänlig se kapitel 8 i denna 
bruksanvisning för procedurer för ändring av inställningarna. Anpassning av 
inställningarna till Dina behov gör att Du får ut mesta möjliga av ditt EasyOne 
instrument. 
När du har gjort ovanstående inställningar vid påslag av instrumentet för första 
gången kan Du när som helst ändra inställningarna med hjälp av menypunkten 
”INSTÄLLNINGAR” på huvudmenyn.   

4.3 Användning av knapparna 

(ON/OFF) Denna knapp slår på och av EasyOne. Håll knappen intryckt  
(i minst 2 sekunder) till dess att du hör en ljudsignal. 
 
(ENTER) Denna knapp bekräftar datainläggning eller valet och flyttar dig till 

nästa inläggningsfält.  
 
(<)  - Tar bort sista tecknet       

- Bläddrar åt vänster eller uppåt 
 
(>)  Bläddrar åt höger eller nedåt 
 
(0,ESC) - Tryck snabbt på knappen för att lägga in (0) 

- Håll knappen nedtryckt längre (minst 1 sekund) för att återgå till 
föregående fält med (ESC) eller för att avbryta funktionen. 
- Tryck snabbt två gånger för att lägga in ett mellanrum knapp-
funktionen fungerar bara om bokstäver kan läggas in)  

 
(2,abc), etc. – Tryck snabbt på knappen för att lägga in siffran "2" 

- Tryck snabbt två gånger för att lägga in "A" knappfunktionen 
fungerar bara om bokstäver kan läggas in). 
- Tryck snabbt tre gånger på knappen för att lägga in "B" (knapp-
funktionen fungerar bara om bokstäver kan läggas in) 
Om du snabbt trycker på samma knapp flera gånger efter varandra 
kommer du att bläddra först till siffran och därefter till stora bokstäver 
och slutligen till små bokstäver. 
 
Specialtecken återfinns på knapp (1).  

5 Genomföra spirometri 

5.1 Förbereda patienten 

Patienten skall vara avslappnad och om möjligt inte bära åtsittande kläder. 
Patienten kan antingen sitta eller stå under testen. I sällsynta fall kan patienten 
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uppleva yrsel eller svindel under testen. Var särskilt uppmärksam på detta om 
testen genomförs med patienten stående.  
Förklara för patienten att testen är avsedd att fastställa hur mycket luft och hur 
snabbt han eller hon kan andas ut. Eftersom ett framgångsrikt genomförande av 
testen är beroende av ett aktivt samarbete av patienten så demonstrera 
manövern och påpeka viktiga punkter vid genomförandet av testen: 

 
• Patienten skall andas in så djupt som möjligt. 
• Patienten skall placera spiretten® i munnen, bita lätt med tänderna runt 

spiretten® och sluta tätt med läpparna.  
• Patienten skall andas ut luften kraftfullt och så snabbt som möjligt. 
• Patienten skall fortsätta att andas ut  till dess att all luft har andats ut. 

 
Om Du för första gången skall genomföra spirometritester på patienter är det 
klokt att i förväg genomföra några tester på Dig själv. Detta kommer att lära Dig 
hur fel uppstår och hur dessa kan undvikas, ev. med hjälp av den automatiska 
kvalitetskontrollfunktionen och uppmaningarna på displayen.  

 
Försiktigt: Lungfunktionstester kräver maximal ansträngning av patienten och kan 
i många fall leda till upplevelser av yrsel eller svindel.    

5.2 Mätning av forcerad vitalkapacitet (FVC) 

• Välj “UTFÖR TEST” i huvudmenyn och fältet “NY” när du väljer test. Registrera 
patientdata. 

• Skriv in korrekta patientdata rad för rad. Använd knapparna enligt 
beskrivningen i kapitel 4.3. Bekräfta varje gång med (ENTER). 

• Efter registrering av patientdata går du vidare till menyn "Välj test". Välj FVC-
test och bekräfta med (ENTER).  

• Sätt i en spirette® i instrumentet. Kontrollera att pilen på spiretten® överens-
stämmer med pilen på instrumentet. 

• Förbered åter kortfattat patienten för testen. När patienten är klar, tryck på 
(ENTER). Du kommer nu att höra hur sensorn brummar. 

• Instrumentet uppmanar dig nu att undvika luftflöde in i spiretten® eftersom det 
ställer in nollpunkten. Det är klokt att blockera spiretten® i ena änden för att 
säkerställa att nollpunkten ställs in exakt även om det är dragigt i rummet. En 
ljudsignal ljuder när nollpunkten har ställts in. Du kommer att se uppmaningen 
"Blås ut kraftigt” på skärmen.  

• Ge instrumentet till patienten med uppmaningen att först andas in djupt och 
sedan placera spiretten® korrekt i munnen, andas ut så kraftigt och snabbt 
som möjligt och sedan fortsätta utandningen till dess att all luft har andats ut.  

• Vid slutet av manövern kommer Du att se ett meddelande på displayen som 
visar om manövern var acceptabel. Minst tre acceptabla manövrar måste ha 
genomförts innan du ser meddelandet "Testet slutfört”.  

• Med hjälp av knapparna (>) och (<) kan Du se resultatet på skärmen. För att 
skriva ut resultatet, välj fältet ”SKRIV UT” och tryck på (ENTER). Placera sedan 
instrumentet i basenheten. Rapporten skrivs nu ut.  
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Du kan genomföra följande tester med EasyOne: FVC (exspiration), FVL 
(inspiration och exspiration), pre/post-tester, långsam spirometri och MVV. Var 
vänlig se kapitel 9.  
 

5.3 Kontrollera testkvalitén 

För att kunna utvärdera lungfunktionen hos patienten är det nödvändigt att 
erhålla ett resultat med acceptabel testkvalitet. Testkvaliteten beror på 
samarbetet från patienten och detta i sin tur beror på kvaliteten i 
patientinstruktionen. Som en följd av detta innehåller EasyOne en automatisk 
kvalitetskontrollfunktion med uppmaningar för att underlätta arbetet med att 
förse patienten med bra instruktioner. Efter varje manöver kommer Du att se ett 
meddelande på skärmen och informeras om manövern var acceptabel, eller om 
inte, vad som skall göras bättre. ( Under förutsättning att funktionen är påslagen) 
En kvalitetsbedömning från A till F visas vid slutet av testen. Den ger information 
om den övergripande kvaliteten på testen. Var vänlig se kapitel 10.2. för 
ytterligare information om kvalitetsbedömningarna. Tabellen nedan visar de 
möjliga uppmaningarna som EasyOne ger dig efter en manöver: 

 

Uppmaning Uppmaningen 
hör till 

Hur man kan förbättra patientmedverkan 

Blås ut all luft på 
en gång        

...kvaliteten på 
senaste testen 

Patienten skall andas ut i ett andetag  utan 
att göra paus. 

Blås ut fortare ...kvaliteten på 
senaste testen 

Patienten måste andas ut mer explosivt 
och så kraftigt och snabbt som möjligt. 

Blås ut längre ...kvaliteten på 
senaste testen 

Patienten har avslutat utandningen för 
tidigt.  Patienten måste andas ut ännu mer 
och pressa ut så mycket luft som möjligt ur 
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lungorna. 

Bra test, utför 
nästa 

...kvaliteten på 
senaste testen  

Bra test. Bara en eller två till bra tester så är 
testen komplett.  

Blås ut fortare ...reproducer-
barheten hos 
manövrarna:  
PEF är inte 
reproducerbart 

Testen skiljer sig mycket från föregående 
tester. Patienten kan blåsa ännu hårdare 
och uppnå ett högre toppflöde.  

Andas in 
djupare 

reproducerbar-
heten hos 
manövrarna. 
FVC eller FEV1 
är inte 
reproducerbara 

Testen skiljer sig mycket från föregående 
tester. Patienten kan nog andas in ännu 
djupare och andas ut ännu mer luft.  

Testet slutfört  Testen är klar. Tre tillräckligt bra manövrar 
har genomförts. 

 
Endast en uppmaning visas åt gången efter en manöver. Så snart Du ser 
meddelandet "Testen klar" behöver Du inte genomföra ytterligare manövrar. Om 
det, inte ens efter upprepade försök, är möjligt att erhålla tillräckligt antal bra 
manövrar skall Du ta en paus eller upphöra med mätningen beroende på hur 
patienten känner sig. Även efter en paus finns mätningarna sparade och kan 
skrivas ut genom “UTSKRIFTER” i huvudmenyn. Du har också möjligheten att lägga 
till tester i efterhand. Läs mer om detta I kapitel 5.6.  

5.4 Tolkning av resultaten 

Vid tolkning av resultaten är det viktigt att ta hänsyn till kvalitetsbedömningen av 
testen. Kvalitetsbedömningarna A till C anger ett pålitligt resultat. En kvalitets-
bedömning mellan D och F anger otillräcklig testkvalitet. Resultatet måste då 
tolkas med försiktighet.  

 
Så snart som du erhåller meddelandet "Testet slutfört" efter genomförandet av en 
test kan du antingen skriva ut rapporten omedelbart med (ENTER) eller välja fältet 
”Data” och studera resultatet på displayen. EasyOne erbjuder ett automatiskt 
tolkningshjälpmedel. Var vänlig se kapitel 11 för ytterligare information om denna 
tolkning.  

5.5 Skriva ut en rapport  

Du behöver en bordshållare och en skrivare ansluten till den för att skriva ut en 
rapport.  
Direkt efter avslutad test kan du göra en utskrift genom att välja fältet 
”UTSKRIFTER” och bekräfta detta med (ENTER). Du kommer att se meddelandet 
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"PLACERA SPIROMETERN I BORDSHÅLLAREN". Sätt i instrumentet i bordshållaren 
och vänta till dess att utskriften är klar. EasyOne avger en ljudsignal som anger 
när spirometern kan tas bort. 
Du kan också skriva ut gamla tester. För att göra detta, välj “UTSKRIFTER, ETT 
TESTRESULTAT” i huvudmenyn, välj önskad test med knappen (>) eller (<) och tryck 
(ENTER). Du kan också välja ett antal tester genom att lägga in start- och 
slutdatum under ”FLERA TESTRESULTAT”. Du kommer åter att se meddelandet 
”PLACERA SPIROMETERN I BORDSHÅLLAREN”.  
Beroende på typ av skrivare kommer det att ta mellan 45 och 90 sekunder att 
skriva ut rapporten. Om det uppstår några problem vid utskriften, var vänlig se 
informationen i kapitel 15.  

5.6 Spara och hämta mätningar  

EasyOne sparar automatiskt alla testresultat. Inga data kan gå förlorade även 
om batterierna tas bort. Den äldsta testen skrivs över när minnet är fullt (upp till 
700 mätningar).  
Du kan när som helst ta fram gamla mätningar för att antingen genomföra en ny 
test med samma patient, för att lägga till test, för att utföra en reversibilitetstest 
eller helt enkelt visa eller skriva ut resultaten. Du kan bara lägga till en test eller 
genomföra en reversibilitetstest under samma dag. 
För att lägga till en test till en gammal mätning, välj ”UTFÖR TEST” i huvudmenyn 
och välj sedan fältet ”HÄMTA”. Följ resten av instruktionerna.  
För att visa en gammal test, välj “SE RESULTAT” i huvudmenyn och välj önskad 
test.  

5.7 Ändra patientdata 

Du kan välja att ändra eller lägga till patientdata i efterhand. För att göra detta, 
välj ”ÄNDRA PATIENTDATA” i huvudmenyn och tryck på (ENTER). Välj önskad 
mätning med knapparna (<) och (>) och gör ändringarna.  
 
 

 
Observera: Ändring av patientdata kan påverka normalvärdesjämförelsen och 
tolkningen av testresultatet. Du skall därför åter kontrollera det uppmätta resultatet.  

6 Specifikationer 

7 EasyOne modell 2001 spirometer 

Storlek: 83 x 158 x 43 millimeter 
Vikt: 255 gram 
Mätningens Volym: +/-3% eller 0.050 l 
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noggrannhet Flöde: +/-5% eller 0.200 l/s, (förutom PEF) 
PEF: +/-10% eller 0.400 l/s,  (noggrannhet:+/-5% el. 0.200 l/s) 
MVV: +/-10% eller 15 l/min. 

Mätområde: Volym: 0.5 to 8 l   Flöde: +/-14 l/s 
Motstånd: Mindre än 1.5 cm H2O/L/s 
Display: 64 x 160 grafisk display 
Datainläggning: 14-knappars tangentbord 
Dataminne: Upp till 700 tester 
Testlägen: FVC, FVL, Långsam VC, MVV, Pre/Post 
Parametrar: FVC, MVV, FEV6, FEV1, FEV1/FVC, FEV1/FEV6, FEF25%-75%, 

PEF, FETE, FIVC, PIF, IVC, ERV, IRV, pre-post % variation 
Munstycke: Spirette munstycke av engångstyp, (kan rengöras) 
Mätprincip Transittidsmätning med ultraljud 
Normalvärden: ERS (Kol & Stål ), Berglund, Hedenström, Barcelona, 

Österrike, NHANES III, Knudson 1976, Knudson 1983, Crapo, 
Morris, Cherniak 
Pediatrik: Zapletal, Dockery,  Hsu 

Strömförsörjning: (2) AA batterier 
Batteriernas 
livslängd: 

Ungefär 400 tester 

Rapport: A4 papper, skrivare av märkena HP, Canon eller Epson 
Förvaring: Temperatur: -40 till 70 °C 

Relativ fuktighet: 10% till 100% 
Omgivningstryck: 500 till 1060 hPa 

Användnings-
förhållanden: 

Temperatur: 0 till 50 °C 
Relativ fuktighet: 0% till 95% 
Omgivningstryck: 500 till 1060 hPa 

Säkerhets- 
standarder: 

Europeiska rådsdirektivet 93/42/EEC, 14.6. 1993IEC 601/EN 
60601 (internationellt/Europeiskt) Standard för Medicinska 
Enheter. 
EasyOne uppfyller eller överträffar de publicerade målen 
från ERS (European Respiratory Society),ATS ( American 
Thoracic Society ) och the National Lung Health Education 
Program; CE-märkning; CSA-certifikat.  

Instrument-
klassificering:    Typ BF-instrument 

 Drivs av interna (2) AA alkaliska batterier 
 Instrumentet ej lämpligt för användning i brandfarliga 

anestesigaser i blandningar med O2 eller NO. 

7.1 EasyOne  modell 2010 bordshållare 

Storlek: 119 x 173 x 83 millimeter 
Vikt: 284 gram 
Strömförsörjning: Från batterierna i EasyOne spirometer 
Funktion: Ansluter EasyOne spirometer till skrivare eller PC  
Anslutning: DB25 standardanslutning för RS232-anslutning till PC eller 

parallell anslutning till skrivare 
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Förvaring: Temperatur: -40 till 70 °C 
Relativ fuktighet: 10% till 100% 
Omgivningstryck: 500 till 1060 hPa 

Användnings-
förhållanden: 

Temperatur: 0 till 50 °C 
Relativ fuktighet: 0% till 95% 
Omgivningstryck: 500 till 1060 hPa 

8 Definition av parametrar 

FVC  Forcerad Vitalkapacitet (exspiration) 
FIVC  Forcerad inspiratorisk Vitalkapacitet (inspiration) 
FEV1  Forcerad Exspirationsvolym (1 sekund). 
FEV6   Forcerad Exspirationsvolym (6 sekunder). 
FEV1/FVC Förhållande mellan FEV1 och FVC ( FEV1% ) 
FEV1/FEV6 Förhållande mellan FEV1 och FEV6 
FEF 25  Forcerat Exspirationsflöde vid 25% kvar av Vitalkapacitet 
FEF 50  Forcerat Exspirationsflöde vid 50% kvar av Vitalkapacitet 
FEF 75  Forcerat Exspirationsflöde vid 75% kvar av Vitalkapacitet 
FEF 25-75 Forcerat Exspirationsflöde vid 25%-75% av Vitalkapacitet 
PEF  Högsta Exspirationsflöde (i l/min eller l/s) 
PIF  Högsta Inspirationsflöde  
FET  Forcerad Exspirationstid 
PRE/POST%   
variation  Procent variation av uppmätta värden före och efter 

läkemedelsinhalation  ( Reversibilitetstest ) 
LLN  Nedre gräns för normalvärde  
BEV  Bakåtextrapolerad Volym  
TV  Tidalvolym   
ERV  Exspiratorisk Reservvolym 
IRV  Inspiratorisk Reservvolym 
IVC  Inspiratorisk Vitalkapacitet 
MVV  Maximal Volontär Ventilation (per min.) 

9 Användningslägen och systeminställningar  

9.1 Användningslägen 

Det finns två användningslägen för EasyOne spirometer: “Diagnostiskt läge” och 
"Frontline-läge”.  
I Diagnostiskt läge, erbjuder EasyOne omfattande och skiftande val för spirometri-
tester i överensstämmelse med standarderna från European Respiratory Society 
(ERS) och American Thoracic Society (ATS).  
I Frontline-läge erbjuder EasyOne valet av en mycket förenklad spirometrisk 
mätning i överensstämmelse med rekommendationerna från National Lung 
Health Education Program (NLHEP) (4).     
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Skillnaderna mellan de två användningslägena beskrivs i nedanstående tabell.  
 

 Diagnostiskt läge Frontline-läge 

Testlägen FVC (exspiration), F/V Loop 
(inspiration och exspiration), 
långsam VC, MVV, Pre-Post 
mätning 

FVC (exspiration), Pre-Post 
mätning 

Parametrar FEV1, FVC, FEV1/FVC MEF25-
75, MEF50, PEF, FET, FIVC, PIF, 
IVC, IRV, ERV, MVV, pre-post 
% variation, kvalitets- 
bedömning 

FEV1, FEV6, FEV1/FEV6, FVC, 
FEV1/FVC, PEF, pre-post % 
variation, kvalitetsbedömning

Kvalitetskontroll Kräver 3 acceptabla 
manövrar. 
Detaljer i kapitel 10.1. 

Kräver 2 acceptabla 
manövrar.  
Detaljer i kapitel 10.1. 

Automatisk 
kvalitetskontroll 

Kvalitetskontroll kan stängas 
av.  

Automatisk kontroll är alltid 
aktiv.  

Kurvvisning Utandningskurva kan ses på 
displayen efter varje 
manöver. 

Endast parametrar, ingen 
kurva kan ses på displayen. 

9.2 Instrumentinställning 

Om du önskar ändra instrumentinställningen, välj ”KONFIGURATION” i 
huvudmenyn. Du övergår då till Konfigurationsmenyn. Tabellerna nedan ger en 
översikt över de inställningar som du kan göra på EasyOne. Välj den inställning du 
önskar ändra på. 

 
 

  
 



EasyOne Spirometer  Bruksanvisning  Version EU-dt-2.4  13

INSTÄLLNINGAR TEST 

Hör ihop 
med 

Val Förin-
ställning 

Beskrivning 

Normalvär
den 

ERS/Zaple-
tal, Österr. 
Barcelona, 
Berglund  
Gulsvik 
Hedenström
NHANESIII 
Knudson, 
Crapo,Morris 

ERS/Zaple-
tal 

Du kan välja dina önskade 
normalvärden från de angivna .  
 

Plus 
Pediatrik 

Dockery, 
Hsu, ingen 

Ingen Du kan välja andra normalvärden för 
barn. 

Bästa 
värde eller 
test 

Bästa värde, 
bästa test 

Bästa test I varje inställning "bästa värde" väljs 
det relevanta bästa värdet från olika 
test. "Bästa test" väljer det test som har  
det bästa summerade FVC och FEV1.  

Tolkning Ja, nej Nej Automatisk tolkning (se även kapitel 
11) kan aktiveras eller inaktiveras vid 
denna punkt. 

Kvalitets-
bedöm-
ning 

Ja, nej Nej Kvalitetsbedömningen (se även 
kapitel 10) kan aktiveras eller 
inaktiveras vid denna punkt. 

FVC-val FVC, FEV6 FVC FEV6 anger den utandade volymen 
efter 6 sekunder. I inställning FEV6 
avbryter EasyOne mätningen efter 6 
sekunder. I  FVC avbryts inte 
mätningen. 

PEF-enhet l/s, l/min l/m Högsta flöde kan anges i liter per 
minut eller i liter per sekund. 

Etnisk 
korrektion 
Afrika 

75%-110% 88% Inställningspunkten korrigeras genom 
denna ytterligare faktor om det valda  
normalvärdet inte anger en separat 
beräkning för denna etniska grupp. 

Etnisk 
korrektion 
Asien 

75%-110% 80% Inställningspunkten korrigeras genom 
denna ytterligare faktor om det valda 
normalvärdet inte anger en separat 
beräkning för denna etniska grupp. 

Etnisk 
korrektion 
Latin-
amerika 

75%-110% 100% Inställningspunkten korrigeras genom 
denna ytterligare faktor om det valda 
normalvärdet inte anger en separat 
beräkning för denna etniska grupp. 
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Hör ihop 
med 

Val Förin-
ställning 

Beskrivning 

Annan 
etnisk 
korrektion 

75%-110% 100% Inställningspunkten korrigeras genom 
denna ytterligare faktor om det valda 
normalvärdet inte anger en separat 
beräkning för denna etniska grupp. 

 
 

 
INSTÄLLNINGAR ALLMÄNNA 

 
Hör ihop 

med 
Val FÖRIN-

STÄLLNING 
Beskrivning 

Tidsformat 24 timmar, 
am/pm 

24 timmar Den förvalda inställningen är det vanliga 
formatet för Europa. 

Datum-
format 

DD.MM.ÅÅ 
MM.DD.ÅÅ 

DD.MM.ÅÅ Den förvalda inställningen är det vanliga 
formatet för Europa. 

Aktuellt 
datum 

  Var vänlig lägg in korrekt datum vid 
denna punkt och bekräfta med (ENTER). 

Aktuell tid   Var vänlig lägg in korrekt tid vid denna 
punkt och bekräfta med (ENTER). 

Alfanum-
eriskt ID 

Ja, nej Nej Om det ID som Du använder också 
består av bokstäver, ställ in “Ja”.  

Tekniker-
ID 

Ja, nej Nej Om Du vill att även namnet på den som 
leder testet skall skrivas ut på rapporten, 
välj “Ja”.  

Sprut-
volym 

1.0lit, 1.5lit, 
...7.0lit 

3.0lit Välj volymen på Din kalibreringsspruta 
om Du vill använda den för att 
genomföra en kalibreringskontroll.  

Storleks-
enhet 

m/cm, 
ft/inch 

m/cm Den förvalda inställningen är det vanliga 
formatet för Europa. 

Viktenhet kg, lbs kg Den förvalda inställningen är det vanliga 
formatet för Europa. 

Ålder, alt. 
Födelse-
datum 

Ålder. 
Födelse-
datum 

Ålder Inläggning av ålder är enklast, men om 
Du använder en databas skall Du lägga 
in födelsedatum så att åldern kan 
beräknas korrekt vid ett senare tillfälle.  

Kontrast 30 ...50 40 Här kan Du öka eller minska displayens 
kontrast. 

Språk Svenska 
Engelska, 
andra 

Svenska Välj önskat språk och tryck på (ENTER).  

Anv. läge Diagnostisk Diagnos- Se kapitel 8.1. 
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Hör ihop 
med 

Val FÖRIN-
STÄLLNING 

Beskrivning 

Frontline tisk 
Temp. 
enhet 

°C, °F °C Den förvalda inställningen är det vanliga 
formatet för Europa. 

Höjd over 
havet 

0 meter, 
...4000 m 

0 meter Ställ in höjden över havet på Din 
vistelseort.  

Relativ 
fuktighet 

0...100% 40% Lägg in luftens relativa fuktighet på Din 
vistelseort.  

 
 

 
INSTÄLLNINGAR UTSKRIFT 

 
Hör ihop 

med 
VAL Förin-

ställning 
Beskrivning 

Skrivartyp HP sv/v,  
HP färg, 
Canon sv/v 
Canon 
färg, Epson 
sv/v Epson 
färg 

HP färg Gör rätt val beroende på den tillgängliga 
skrivaren. Bara då kan Du skriva ut en 
rapport. Se även kapitel 15 om Du har 
problem.  

Resultat-
data 

3 bästa 
värdena, 
bästa 
värden 

Bästa 
värdet 

Du kan välja mellan att bara skriva ut den 
bästa testen eller de 3 bästa testerna på 
rapporten.  

Kurvor FV&VT 
liten, stor 
FV stor,liten 
VT stor,liten 

FV&VT 
liten 

Välj vilka kurvutskrifter Du vill ha på 
rapporten.  

Textrader 
1-4 

Frivillig 
inläggning 

Tom Du kan lägga in namn och adress på 
institutionen eller annan information på 4 
rader med 40 tecken vardera. 
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9 Testlägen 

När Du lägger in patientdata eller väljer en befintlig patient kommer Du att se 
testmenyn med följande möjliga val: 
 FVC (exspiration) 
 FVL (inspiration och exspiration) 

Långsam VC 
MVV  

De olika mätmetoderna beskrivs nedan. Bra samarbete från patientens sida är 
viktigt för alla metoder. Därför skall du klart och tydligt i förväg förklara för 
patienten vad han eller hon skall göra och motivera patienten att samarbeta. 
Välj önskad mätmetod med knapparna (>) eller (<) och bekräfta med (ENTER).  

9.1 FVC (exspiration) 

Detta är den vanligaste spirometriska mätningen. Förbered patienten enligt be-
skrivningen i kapitel 5.1. innan du börjar testen. Fortsätt sedan enligt följande.  
 
• Sätt in en spirette® i instrumentet. När Du gör detta, var noga med att pilen på 

spiretten®   överensstämmer med pilen på  instrumentet. 
• Tryck på (ENTER) när patienten är klar. Du kommer nu att höra sensorn 

brumma. 
• Instrumentet uppmanar Dig att undvika flöde i spiretten® eftersom det ställer in 

nollpunkten. Det är klokt att blockera spiretten® i ena änden för att säkerställa  
att nollpunkten ställs in korrekt. En ljudsignal hörs när nollpunkten är inställd. Du 
kommer att se uppmaningen " Blås ut kraftigt” på skärmen.  

• Ge instrumentet till patienten och be patienten att först andas in djupt, och 
sedan föra in spiretten® korrekt i munnen, andas ut så kraftigt och snabbt som 
möjligt och att fortsätta utandningen till dess att all luft har andats ut.                              

• Efter manövern kommer Du att se ett meddelande på skärmen som anger om 
manövern var acceptabel. Minst tre acceptabla manövrar måste ha utförts 
innan Du ser meddelandet "Testen klar”. I Frontline-inställning behöver bara 
två acceptabla manövrar genomföras. 

9.2 FVL  LOOP (inspiration och exspiration) 

I detta testläge följer en djup inandning direkt efter utandningsmanövern. Gör på 
samma sätt som i den ovan beskrivna FVC-testen. Instruera emellertid patienten 
att inte ta bort spiretten ur munnen efter utandningen utan att göra ytterligare en 
djup, maximal inandning. Tre acceptabla tester skall genomföras.  

9.3 MVV 

• Sätt i en spirette® i instrumentet. Kontrollera att pilen på spiretten® överens-
stämmer med  pilen på instrumentet. 

• Tryck på (ENTER) när patienten är klar. Du kommer nu att höra sensorn 
brumma. 
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• Instrumentet uppmanar dig att undvika flöde i spiretten® eftersom det ställer in 
nollpunkten. Det är klokt att blockera spiretten® i ena änden för att säkerställa 
att nollpunkten ställs in korrekt. En ljudsignal hörs när nollpunkten är inställd. 

• Patienten måste sedan föra in spiretten® i munnen och andas in och ut helt 
under en oavbruten period på minst 12 sekunder. 

9.4 Långsam VC 

Långsam spirometri används för att bestämma vitalkapaciteten och 
lungvolymerna (se kapitel 7). Du kan upprepa manövern flera gånger. Den bästa 
testen sparas. Gör på följande sätt: 
• Sätt i en spirette® i instrumentet. Kontrollera att pilen på spiretten® 

överensstämmer med pilen på instrumentet.  
• Tryck på (ENTER) när patienten är klar. Du kommer att höra sensorn brumma. 
• Instrumentet uppmanar dig att undvika flöde i spiretten® eftersom det ställer in 

nollpunkten. Det är klokt att blockera spiretten® i ena änden för att säkerställa 
att nollpunkten ställs in korrekt. En ljudsignal hörs när nollpunkten är inställd. 

• Patienten måste nu föra in spiretten® i munnen och andas in 2 till 3 gånger 
med andetag som vid vila. 

• Patienten måste sedan andas ut all luft och sedan andas in djupt och därefter  
andas ut helt igen. 

• Patient måste sedan andas normalt som vid vila till dess att testen är klar. 

10 Kvalitetsmeddelanden och kvalitetsbedömning 

10.1 Kvalitetsmeddelanden 

Kvalitetsmeddelandena hjälper dig att genomföra mätningen. Efter varje test ger 
de information om testen är acceptabel eller vad som skall göras för att förbättra 
resultatet.  
 

Meddelande Kriterium Rekommenderad åtgärd 

Blås ut all luft 
på en gång     

Bakåtextrapolerad 
volym större än 150 ml 
eller 5% 

Patienten måste andas ut all luft på 
en gång och inte andas ut i korta 
stötar. 

Blås ut fortare Tiden till högsta flödet är 
längre än 120 ms 

Patient måste andas ut mer explosivt 
och så hårt och snabbt som möjligt.  

Blås ut längre Utandningstiden kortare 
än 6 sekunder och 
ackumulerad volym har 
inte sjunkit under 100 ml 
per 0.5 sekunder 

Patienten slutade utandningen för 
tidigt. Patienten måste andas ut 
ytterligare och tvinga ut så mycket 
luft som möjligt ur sina lungor. 
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Bra test, utför 
nästa 

Testen klarar 
ovanstående kriterier 

Bra test. Endast en eller två bra tester 
till så är testen klar. 

Blås ut fortare Högsta flödet inte 
reproducerbart. 
Skillnaden gentemot 
bästa test är större än 
150 ml. 

Testen skiljer sig mycket från 
föregående test. Patienten kan 
blåsa ännu hårdare och uppnå ett 
högre toppflöde. 

Andas in 
djupare 

FEV1 eller FVC är inte 
reproducerbart. 
Skillnaden gentemot 
bästa test är större än 
150 ml. 

Testen skiljer sig mycket från 
föregående test. Patienten kan 
andas in ännu djupare och andas ut 
ännu mer luft. 

Testet slutfört Tre acceptabla tester, 
FEV1 och FVC inom 200 
ml.  

Testen är klar. Ett tillräckligt antal bra 
tester är tillgängliga.  

10.2  Kvalitetsbedömningar 

Kvalitetsbedömningarna hjälper Dig bedöma tillförlitligheten hos mätresultatet. 
Kvalitetsbedömningarna A till C anger ett pålitligt resultat. En kvalitetsbedömning 
mellan D och F anger otillräcklig testkvalitet. Resultatet måste då tolkas med 
försiktighet. 
Kvalitetsbedömningarna kan aktiveras eller inaktiveras under “KONFIGURATION- 
INSTÄLLNINGAR  TEST”. 
Se även kapitel 8.2. 
Tabellen nedan definierar kriterierna för klassificeringen av kvalitetsbedöm-
ningarna:  

 
Värde Kriterier i Diagnostiskt läge Kriterier i Frontline-läge 

A Minst 3 acceptabla tester och 
skillnaden mellan de två bästa 
FEV1- och FVC-värdena är lika 
med eller mindre än 100 ml.   

Minst 2 acceptabla tester och 
skillnaden mellan de två bästa FEV1- 
och FVC-värdena är lika med  eller 
mindre än 100 ml. 

B Minst 3 acceptabla tester och 
skillnaden mellan de två bästa 
FEV1- och FVC-värdena är lika 
med eller mindre än 150 ml. 

Minst 2 acceptabla tester och 
skillnaden mellan de två bästa FEV1- 
och FVC-värdena är lika med eller 
mindre än 150 ml. 

C Minst 3 acceptabla tester och 
skillnaden mellan de två bästa 
FEV1- och FVC-värdena är lika 
med eller mindre än 200 ml. 

Minst 2 acceptabla tester och 
skillnaden mellan de två bästa FEV1- 
och FVC-värdena är lika med eller 
mindre än 200 ml. 
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D Minst 3 acceptabla tester men 
resultaten är inte 
reproducerbara. 
Kvalitetsmeddelande 
"Resultatet ej reproducerbart " 

Endast en acceptabel test. 
Kvalitetsmeddelande "Resultatet ej 
reproducerbart".  

F Mindre än 3 acceptabla tester 
tillgängliga.  

Ingen acceptabel test tillgänglig.  

 

11 Tolkning 

Diagrammet nedan beskriver de kriterier som utgör basen när EasyOne genomför 
automatisk tolkning. Automatisk tolkning kan aktiveras eller inaktiveras i menyn 
”INSTÄLLNINGAR” (se kapitel 8.2.)  LLN = Under lägsta förväntade värde 
Referens:  Office Spirometry for Lung Health Assessment in Adults (7) 

    
     Start 
 
 
År testkvaliteten bra? Nej   Ingen tolkning 

 
Ja 

 
Är FEV1/FVC ≥  LLN?         Ja  Gå till (R)   
 
 Nej 
 
Är FEV1 ≥  LLN? Ja   Normal lungfunktion 
 
 Nej 
 
Är FEV1 ≥  60 % av förväntat? Ja  Lätt obstruktion 
 
 Nej 
Är FEV1 ≥  40% av förväntat?  Ja  Medelsvår obstruktion 
 
 Nej 

Allvarlig obstruktion och låg 
vitalkapacitet eventuellt 
beroende på restriktion 

 
                FVC < LLN?    

Ja 
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(R) 

 
 
Är FVC < LLN?  Nej  Normal spirometri 
 
 Ja 

 
Låg vitalkapacitet 
eventuellt beroende på 
restriktion 

12 Normalvärden 

EasyOne erbjuder ett antal publicerade normalvärden vilket möjliggör jämförelser 
av mätresultaten. För att beräkna dessa normalvärden är det nödvändigt att 
ange kön, ålder och storlek samt, i vissa fall, den etniska gruppen och vikten på 
patienten. Se även kapitel 8.2. om val av normalvärden. 
Om inga nedre gränser (LLN) finns definierade i inställningspublikationen 
använder EasyOne 80% av förväntat värde för att tolka FEV1 och FVC (resp. 
FEV6) och 90% av förväntat värde vid förhållanden (t.ex. FEV1/FVC%). 
Om patientdata ligger utanför det område som definieras i publikationen 
använder EasyOne extrapolerade värden. Rapporten anger tydligt att 
förväntade värdena är extrapolerade och att, som en följd av detta, speciell 
försiktighet måste iakttas vid tolkning av resultaten. 

12.1 Normalvärden för vuxna 

Morris, James F., Koski, Arthur, Lavon Johnson, “Spirometric Standards for Healthy 
Non-Smoking Adults”, American Review of Respiratory Disease, Volume 10-3, 
1971. p.57-67 
 
Morris, James F., Koski, Arthur, Breese, John, “Normal Values and Evaluation of 
Forced Expiratory Flow”, American Review of Respiratory Disease, Volume 111, 
1975, p.755-761 
 
Cherniak, R.M. and Raber M.B. “Normal Standards for Ventilatory Function using 
an Automated Wedge Spirometer” American Review of Respiratory Disease, 
Volume 106, 1972, p.38-46 
 
Knudson, Ronald J., Ronald Slatin, Michael Lebowitz, Benjamin Burrows, “The 
Maximal Expiratory flow-Volume Curve”, American Review of Respiratory Disease, 
Volume 113, 1976, p. 587-600. 
 
Knudson, Ronald J., Michael Lebowitz, Holberg Catherine J., Benjamin Burrows, 
“Changes in the Normal Maximal Expiratory Flow-Volume Curve with Aging”, 
American Review of Respiratory Disease, Volume 127, 1983, p. 725-734 
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Crapo, Robert O., Gardner Reed M., Morris Alan H., “Reference Spirometric 
Values Using Techniques and Equipment that Meets ATS Recommendations”, 
American Review of Respiratory Disease.  Volume 123, 1981, p. 659-674 
 
Forche G., Harnoncourt K., Stadlober E.. “Neue spirometrische Bezugswerte für 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene”, Öst. Ärzteztg. 43/15/16 (1988) 40 
 
P.H. Quanjer. Lung Volumes and Forced Ventilatory Flows. Eur Respir J, Vol 6, 
Suppl 16, p.5-40, 1993 
 
NHANES III: Hankinson, Odencrantz, and Fedan, “Spirometric Reference Values 
from a Sample of the General U.S. Population,” Am J Respir Crit Care Med, 
Volume 159, 1999, p 179-187.  
 

12.2 Normalvärden för barn 

A. Zapletal, T. Paul, M. Samanek. “Die Bedeutung heutiger Methoden der 
Lungenfunktionsdiagnostik zur Feststellung einer Obstruktion der Atemwege bei 
Kindern und Jugendlichen.” Z. Erkrank. Atm.-Org., Volume 149, 343-371, 1977  
 
Hsu KHK, Bartholomew PH, Thompson V, Hseih GSJ, “Ventilatory Functions of 
Normal Children and Young Adults – Mexican-American, White, Black. I. 
Spirometry”, J. Pediatrics 1979, 95: p.14-23 
 
NHANES III: Hankinson, Odencrantz, and Fedan, “Spirometric Reference Values 
from a Sample of the General U.S. Population,” Am J Respir Crit Care Med, 
Volume 159, 1999, p 179-187.  
 
Dockery, D.W. et al., Distribution of Forced Vital Capacity and Forced Expiratory 
Volume in One Second in Children 6 to 11 Years of Age, American Review of 
Respiratory Disease.  Volume 128, p. 405-412, 1983 

13 Hygien och service av instrumentet 

EasyOne har utformats för att minimera behovet av underhåll och service. 
När du använder spirette® munstycke behöver du inte rengöra instrumentet.  
I stället för rengöring byter du helt enkelt spirette®.  
Om du bara utför utandningstester kan du också använda flergångs spirette® 

(ordernummer 2050-7) och bara byta det lilla munstycket (order-nummer 2051) 
mellan varje patient.  
 
Försiktigt: Byt alltid spiretten® om du misstänker infektionsrisk. Detta är det enda 
sättet att absolut förhindra överföring av smitta. 
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Observera: Hållaren för engångsmunstycken skall enbart användas  vid 
genomförandet av utandningsmanövrar efter första testpersonen. 
 
Vid användning av engångsmunstycken, undvik att patienten andas in genom 
munstycket. Kontrollera också att det inte finns någon vätska i munstycket. 
Korrekt mätning kan bara garanteras vid användning av munstycken från ndd.  
 
Använd en fuktig trasa för att rengöra spirometern och bordhållaren. Använd 
mjuk trasa och alkohol (t.ex. isopropylalkohol) vid speciellt noggrann rengöring.  
 
Försiktigt: Undvik att vätska tränger in i spirettehållaren eller inuti instrumentet vid 
rengöring av spirometern. 
 
Inget underhåll eller service krävs förutom byte av batterierna. Var vänlig 
kontakta din återförsäljare av EasyOne vid händelse av  felaktig funktion. 
 
Gör på följande sätt för att kontrollera korrekt funktion på Ditt instrument:  

1. Kontrollera kalibreringen. Var vänlig läs kapitel 14.  
2. Genomför en spirometritest på Dig själv. 
3. Kontrollera att resultaten är rimliga och att Du kan skriva ut rapporten  så som 

Du önskar. 
 
Kontakta din leverantör av EasyOne om det uppstår något problem vid någon 
av dessa punkter. 

14 Kontrollera kalibreringen 

Kalibreringen av instrumentet kan kontrolleras med en kalibreringsspruta i ett 
separat kalibreringsprogram. American Thoracic Society (ATS) rekommenderar 
att kalibreringen kontrolleras varje dag. Det faktum att ultraljudsmätning är en 
speciellt stabil metod gör att kalibreringen kan kontrolleras mindre ofta. T.ex. 
1gång/vecka, givetvis beroende på hur många spirometrier som utföres per dag. 
 
För att genomföra en kalibreringskontroll behöver Du eventuellt 
kalibreringsadaptern från ndd och en kalibreringsspruta, förutom spirometern och 
en spirette®   

 

Kontrollera att korrekt sprutvolym är inlagd I instrumentinställningen (se även 
kapitel 8.2.). Gör nu på följande sätt:  
 
• Välj punkten KALIBRERINGSCHECK i menyn. 
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• Anslut spirometern till sprutan så som visas nedan med hjälp av kalibrerings-
adaptern. Kontrollera att kolven är helt intryckt till stoppositionen. 

 
• Tryck på (ENTER) 
• Vänta till dess att nollpunkten har ställts in och Du hör en ljudsignal.  
• Genomför nu ett helt inspiratoriskt pumpslag följt av ett helt exspiratoriskt 

pumpslag med moderat hastighet. 
• När Du har genomfört manövern kommer du att se texten "Noggrannhet 

bekräftad" överst på displayen och under det, den procentuella avvikelsen 
och medelflödeshastigheten på pumpslaget. 

• Du kan upprepa testen, skriva ut resultatet eller avsluta programmet. 
Kalibreringstesten sparas och kan även studeras eller skrivas ut senare. 

 
Om Du inte uppnår en noggrannhet på +/-3 %, följ åtgärderna för korrigering av 
fel i kapitel 15. Om Du inte kan åtgärda felet genom att följa dessa åtgärder, var 
vänlig kontakta Din leverantör av EasyOne. 
 
Observera: Instrumentet kan bara kalibreras om av personal från ndd. Öppna 
inte instrumentet. 
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15 Korrektion av fel 

Om det uppstår några problem när Du använder din spirometer, konsultera 
tabellen nedan vilken ger några tips om korrigering av fel.  

Tips om korrigering av fel 

Problem Möjlig orsak Lösning 

Batterierna är slut.  Sätt i nya batterier EasyOne kan inte slås 
på 

Batterierna är felaktigt 
isatta.  

Sätt i batterierna korrekt (se 
kapitel 4.1.) 

När EasyOne slås på 
så hörs en 
varningssignal 
bestående av tre 
ljudsignaler 

Spirometern är trasig. Kontakta Din leverantör av 
EasyOne. 

När EasyOne slås på 
så ser Du följande 
meddelande på 
displayen: "Självtesten 
misslyckades" 

Spirometern är trasig. Kontakta Din leverantör av 
EasyOne. 

När Du startar en test 
så ser du följande 
meddelande: "Var 
vänlig sätt i spiretten® 
korrekt" 

Spiretten® är inte korrekt 
placerad.  

Kontrollera att pilen på 
spirometern överensstämmer 
med pilen på spiretten® 

Spiretten® är inte korrekt 
placerad.  

Sätt i spiretten® enligt 
beskrivningen i kapitel 4.1. 

Du har inte använt en 
adapter från ndd.  

Använd kalibreringsadaptern 
från ndd. 

Det finns ett läckage i 
anslutningen. 

Kontrollera anslutningarna. 

EasyOne ligger 
utanför +/-3% vid 
genomförandet av en 
kalibreringskontroll 

Den angivna sprut-
volymen motsvarar inte 
den verkliga volymen. 

Välj korrekt sprutvolym under 
ALLMÄNNA INSTÄLLNINGAR.  

Endast "skräp" skrivs ut.  Fel skrivartyp har valts i 
inställningarna. 

Ställ in korrekt skrivare. Läs 
kapitel 8.2. 
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Skrivarkabeln är inte 
korrekt ansluten eller är 
felaktig. 

Stäng av spirometern och 
skrivaren. Kontrollera alla 
anslutningar. 

Skrivaren är inte 
påslagen eller är inte 
klar. 

Kontrollera att skrivaren är 
påslagen och att den har 
papper. Stäng av och slå på 
skrivaren igen.  

Skrivarkabeln är inte 
korrekt ansluten eller är 
felaktig. 

Stäng av spirometern och 
skrivaren. Kontrollera alla 
anslutningar. 

Skrivaren svarar inte. 

EasyOne är inte korrekt 
placerad på 
basenheten. 

Sätt i EasyOne korrekt i 
basenheten. 

 

16 Litteratur 

(1)  American Thoracic Society. Standardization of Spirometry: 1994 Update, 
Nov. 11,1994. Am J Resp Crit Care Med 1995; 152:1107-1136. 
 

(2) Occupational Health and Safety Administration (OSHA), Pulmonary 
Function Standards for Cotton Dust, 29 CFR: 1910.1043 Appendix D. 
 

(3) Social Security Administration  Disability (SSD) Guidelines, CFR404: 
Appendix 1 to Subpart P 
 

(4) Special Report: Office Spirometry for Lung Health Assessment in Adults, 
CHEST 2000; 117:1146-1161 
 

(5) ATS Pulmonary Function Laboratory Management and Procedure 
Manual,  American Thoracic Society,  New York, NY 10019 
 

(6) Enright PL, Hyatt RE. Office Spirometry. Lea & Febiger, Philadelphia, 1987. 
 

(7) Hyatt, RE, Scanlon PD, Nakamura M.  Interpretation of Pulmonary Function 
Tests – A Practical Guide.  Lippincott – Raven, Philadelphia, 1997.   
 

 
 
 

  
 


	Innehåll
	Varningsinformation
	Använda  EasyOne
	Instrumentinstallation
	Sätta ihop instrumentet
	Inställning av språk, datum, tid, höjd över ha�
	Användning av knapparna

	Genomföra spirometri
	Förbereda patienten
	Mätning av forcerad vitalkapacitet \(FVC\)
	Kontrollera testkvalitén
	Tolkning av resultaten
	Skriva ut en rapport
	Spara och hämta mätningar
	Ändra patientdata

	Specifikationer
	EasyOne modell 2001 spirometer
	EasyOne  modell 2010 bordshållare

	Definition av parametrar
	Användningslägen och systeminställningar
	Användningslägen
	Instrumentinställning
	
	
	
	
	Beskrivning
	Beskrivning
	Beskrivning






	9Testlägen
	9.1FVC (exspiration)
	9.2FVL  LOOP (inspiration och exspiration)
	9.3MVV
	9.4Långsam VC

	Kvalitetsmeddelanden och kvalitetsbedömning
	Kvalitetsmeddelanden
	Kvalitetsbedömningar

	Tolkning
	12Normalvärden
	12.1Normalvärden för vuxna
	12.2Normalvärden för barn

	Hygien och service av instrumentet
	Kontrollera kalibreringen
	Korrektion av fel
	Litteratur

