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Diyaloglar 1
 kaliteli uygun fiyatlı digital tansiyon aleti

arıyorum (satın alabileceğim link verirseniz
sevinirim) şimdiden teşekürler

Elektronik tansiyon aletlerinin piri A’dır. 
Sene 1993 ve B ilk elektronik bilekten tansiyon

aletini icat ederek Dünyaya sunar. Daha sonra
da patentini diğer firmalara satar. Daha ne
diyelim...... 



Diyaloglar 2
 valla karar veremedim beyler

A ve B fiyat bakımından A daha uucuz
fiyatın yüksek oması kaliteye etki eder diye
düşünüyorum sanırım B

 arkdaşım bileten alacaksan A al o olmadı C 88
modelini alablirsin paraya göre değişir ürünler B
ilk yapmış olabilir ama şu an kalite olrak A ve C
üst modeller iidir.  



Diyaloglar 3
C’den sasma.Hemsire gibi gerçeğe en 

yakın ölçüm bende 99 var 
bende almayı düşünüyorum, 2 sene önce

arkadaşlarım almıştı bilekten ölçen C 240 
tl amma kazıklanmışlar ha.[:)] 



Diyaloglar 4
ben de doktorum. en önemli tavsiyem koldan 

ölçen almanızdır. bilekten ölçen aletler kesinlikle 
işe yaramaz. yüksek tansiyon komasına girmiş
onlarca hastam oldu. bilekten ölçtükleri için 
çoğuyla ilgili "tansiyonu da normal" ön bilgisi 
vermişlerdi. herkese tavsiyem tansiyonu koldan 
ölçün. bilekten ölçen aletleri lütfen imha edin 
(ya da sevmediğiniz birine hediye edin
saygılarımla 



Önemli kavramlar
Kalibrasyon: Bir ölçme aletini doğru bir 

biçimde işlem yapabilmesi için bir veya 
daha fazla standarda göre kontrol etme

Validasyon: Geçerliliğini kanıtlama
Accuracy: Doğruluk



Lastiğinizin hava basıncı
 Validasyon: Hava pompasının 

bazı belge ve özelliklere sahip 
olması lazım

 Kalibrasyon: Hava pompasının 
ayarının doğru olması lazım

 Accuracy: Pompa ile 30 hava 
bastı iseniz lastiğinizin içindeki 
hava da 30 olmalı



Cıvalı aletler
Altın standarttır ve alternatifi yoktur 
Cıvanın çevreye toksik etkileri sorun
Mekanik bir sorun olmazsa kalibrasyona gerek 

duymazlar 
Korotkoff seslerine dayalı oskultatuvar yöntem 
Göreceli büyük olması ve kullanıcının eğitime 

gerek duyması dezavantajlarıdır.



Cıvalı: Mekanik sorunlar
Cıva seviyesi sıfır noktasında mı
Cam sütun sağlam mı
Rakamlar okunuyor mu
Manşet sağlam mı
Hortum sağlam mı
Anahtar çalışıyor mu
Şişirirken veya inerken kaçak oluyor mu



Aneroid aletler
Cıvalı aletler gibi Korotkoff seslerine 

dayalı oskultatuvar yöntem 
Aneroid aletler de cıvalılar gibi kullanıcının 

eğitimine gerek duyarlar
Aletler mekanik sorunlar yönünden kontrol 

edilmelidir. 



Aneroid: Mekanik sorunlar
 İbre sıfırda mı
 İbrenin camı sağlam mı
Rakamlar okunuyor mu
Manşet sağlam mı
Hortum sağlam mı
Anahtar çalışıyor mu
Şişirirken veya inerken kaçak oluyor mu 



Aneroid aletler
6-12 ayda bir kalibrasyon gerektirirler. 
Kalibrasyonun kontrolü basit bir işlemdir. 

Bir Y tüp ve cıvalı aletle her yerde 
yapılabilir. 

Mekanik sorunu olmayan ve kalibrasyonu 
doğru bir aletle kan basıncı ölçümü
güvenle yapılabilir.



Aneroid aletler doğru mu?
Hastane
Eczane
Ev



Eczane: % 34 hatalı (n=118)



Ev: % 30 hatalı (n=254)



Hastane: % 41 hatalı (n=119)









İşlem 1
1.Aneroid tansiyon aletinin manometresi hortumun 

ucundan çıkarılır.
2.Çıkarılan manometre cıvalı tansiyon aletinde ‘T‘

bağlantı hortumunun boşta kalan ucuna takılır.
3.Cıvalı tansiyon aletinin cıva sütunu ile kontrol 

edilecek manometre göz hizasına getirilir.
4.Manşet bir cam kavanozun etrafına sarılır



İşlem 2
5. ‘ T ‘bağlantı hortumunun diğer ucundaki puvar

ile cam kavanoz etrafına sarılı olan manşet 
şişirilir. 

6.Cıvalı tansiyon aleti 250 mmHg’ya ulaştığında 
pompa kapatılır ve cıva seviyesi sabitlenir.

7.Cıva sütunu 250 mmHg’ yı gösterirken aneroid
aletin manometresinin gösterdiği değer okunur.

8.Puvarın vanası açılarak basınç yavaş bir şekilde 
indirilir.



İşlem 3
9.Cıva sütunu sırasıyla 200, 150, 100 ve 50 

mmHg değerlerini gösterdiğinde her seferinde 
aneroid aletin manometresinin gösterdiği değer 
okunur.

10.Cıvalı kontrol tansiyon aleti ve  kontrol edilen 
aneroid alet arasındaki  ± 4mmHg’ya kadar olan 
basınç farkı kabul edilebilir aralıktadır.



Aneroid aletler

HASTANELERDE VE SAĞLIK 
MÜDÜRLÜKLERİNDE 

KALİBRASYON KONTROLÜ İÇİN 
ALT YAPI OLUŞTURULMALI





Otomatik aletler
Ev ölçümü için çok pratik 
Popüler ve giderek yaygınlaşan alet tipidir 
Kan basıncının damar duvarında 

oluşturduğu salınım/titreşimi (oscillation) 
ölçerler









Otomatik aletler
Otomatik aletlerin kalibrasyonun kontrol 

edilmesi aneroidlerin aksine genellikle 
nadiren gerekir. 

Ancak basit bir Y tüp ve cıvalı aletle 
otomatik aletlerin kalibrasyonu yapılamaz, 
özel alet gerektirir. 



Otomatik aletler
Bir aletin valide ve kalibre olması doğru 

ölçüm yapacağını garanti etmez
Doğruluk ancak klinik koşullarda ölçülebilir



Kullanım yeri
Üst kol
Bilek
Parmak ucu



Ölçüm amacı
Ev ölçümleri
Klinik
24 saat kan basıncı takibi



Otomatik aletler
Kullanımı kolay 
Gereken eğitim çok daha basit 
Ev aletlerinin fiyatı makul
En büyük dezavantajları hatalı ölçüm yapma riski
Damar duvarında sertliğin (stiffness) artması

otomatik aletlerin doğru ölçüm yapmasını
etkileyebilir.

Kullanıcıya kolaylık sağlayan birçok özelliği 
vardır



Otomatik aletlerin özellikleri 1
Önemli/zorunlu olanlar

Ölçüm yeri (üst kol, bilek, parmak ucu)
Uygun manşet boyutu
Klinik validasyon durumu
Özel gruplarda validasyon durumu
Marka ve modeli
Doğruluğu



Otomatik aletlerin özellikleri 2
İsteğe bağlı

Aritmi saptama
Küçük boyutlar
Hafıza kapasitesi
Pozisyon duyarlılığı
Sesli komutlar
Ölçümün tarih ve saatini kaydedebilme



Otomatik aletlerin özellikleri 3

Peşpeşe 3 ölçüm
Pompanın çok yüksek seviyelere çıkmasının 

engellenmesi
Birden fazla kullanıcıya izin vermesi
Dev ekran
Çabuk ölçüm



Otomatik aletlerin özellikleri 4

Manşetin kolay takılması
Düşük pil uyarıcısı
Bilgisayara bağlanabilmesi
Yazıcı ile birlikte
Telemedicine hizmeti sağlayan kuruluşlara 

Bluetooth ile ulaşabilme



Otomatik aletlerin özellikleri 5

Gizli ekran fonksiyonu
Sabah hipertansiyonunun takibi
Nabız sayısı
Grafik sağlama
Sessiz ölçüm



Otomatik aletlerin özellikleri 6

Modern stil
Taşıma çantası
Yıkanabilir manşet
 Pilin verilmesi
Şarj edilebilir pil, güneş enerjisi ile çalışan pil
Kan basıncı sınıflandırma göstergeci
1 cihaz, 2 alet=otomatik ve aneroid



Özelliklerin yararları 1

Aritmi saptama (aritmik hastalarda)
Küçük boyutlar (taşımak için uygun boyut)
Hafıza kapasitesi (kayıt tutma kolaylığı)
Pozisyon duyarlılığı (özellikle bilek için, kol 

için de olabilir)
Sesli komutlar (kullanım kolaylığı)
Ölçümün tarih ve saatini kaydedebilme



Özelliklerin yararları 2
Peşpeşe 3 ölçüm (hatayı azaltmak ve 

hasta paniğini azaltmak için)
Pompanın çok yüksek seviyelere çıkmasının 

engellenmesi (kolda daha az rahatsızlık)
Birden fazla kullanıcıya izin vermesi (2 

farklı hafıza)
Dev ekran (görme sorunu olanlar için)
Çabuk ölçüm (kolda daha az rahatsızlık)



Özelliklerin yararları 3
Manşetin kolay takılması (kullanım 

kolaylığı)
Düşük pil uyarıcısı (hatalı ölçümü engeller)
Bilgisayara bağlanabilmesi (kayıt-iletişim)
Yazıcı ile birlikte (kayıt)
Telemedicine hizmeti sağlayan kuruluşlara 

Bluetooth ile ulaşabilme (iletişim)



Özelliklerin yararları 4
Gizli ekran fonksiyonu (hasta paniğini 

azaltmak için)
Sabah hipertansiyonunun takibi (risk 

faktörü takibi)
Nabız sayısı
Grafik sağlama (kayıt kolaylığı)
Sessiz ölçüm (ölçülürken gerilimi azaltma)



Özelliklerin yararları 5
Modern stil
Taşıma çantası
Yıkanabilir manşet
 Pilin verilmesi
Şarj edilebilir pil, güneş enerjisi ile çalışan pil
Kan basıncı sınıflandırma göstergeci
1 cihaz, 2 alet=otomatik ve aneroid



Alet seçimi
Ölçüm yeri
Manşet boyutu
Validasyon durumu 
Doğru ölçüm
Fiyatı



Kol mu bilek mi?
Bilekten ölçen aletler popüler
Bilek çapı şişmanlıktan çok az etkilenir
Bilek kalp hizasında tutulmalı
3 spesifik kılavuz ve 2 ilgili web sayfası

üst koldan ölçen cihazları öneriyor
Parmaktan ölçen valide bir alet yok



Manşet boyutu
BHS: İngiliz Hipertansiyon Cemiyeti
AHA: Amerikan Heart Association
Üretici firma önerileri





Manşet hipertansiyonu



Manşet boyutu
Şişmanlık artan bir problem
Kese (bladder, iç lastik) kolun en az % 80’ini 

sarmalı
Küçük veya büyük manşetler pahalı, ekstra 

ödeme gerektirir
Bazı aletlerde 2 farklı boyutta manşet var
Bazı aletlerin manşeti çok geniş aralıklara sahip: 

22-42 cm gibi







Validasyon protokolleri
AAMI (The Association for the Advancement of 

Medical Instrumentation): 1987 ve 1993
BHS (British Hypertension Society): 1990 ve 

1993
ESH-IP (European Society of Hypertension

International Protocol): 2002 ve 2010 
Japon ISO-WG: 2007



Validasyon protokolleri
Cıvalı bir aletle kıyaslanır
Hastalar 10-15 dakika dinlenir
İndirekt ölçüm tercih edilir, direkt 

arteriyel ölçümün bazı sakıncaları var
Kan basıncı ölçüm değerleri geniş bir 

aralıkta olmalı



Ardışık (sequential) ölçümler



Ardışık (sequential) ölçümler
2 gözlemci aynı anda cıvalı aletle kan basıncını

ölçer
3. gözlemci (denetmen) test edilen aletle kan 

basıncını ölçer
Cıvalı-alet-cıvalı-alet-cıvalı aynı şekilde 

tekrarlanır
Toplam 4 cıvalı, 3 test aleti ölçümü yapılır
Sonuç olarak 3 cıvalı, 3 test aleti ölçümü elde 

edilir



ESH-IP 2010
33 hasta, her cinsten en az 10 kişi, 

minimum yaş 25
99 ölçüm elde edilir
Giriş kan basıncı değerlerinin belli 

aralıklarda (< 130, 130-160, > 160 ve   
< 80, 80-100, > 100 mm Hg) olması
gerekir

99 ölçümün dağılımı da dengeli olmalı









Hangi aletler valide?
http://www.dableducational.org 

http://www.bhsoc.org/blood_pressure_list.stm

http://www.tekinakpolat.net

HEM MARKA HEM MODEL ÖNEMLİ



Validasyon protokollerinin 
sınırlılıkları

Blood Press Monit 2002; 7: 313-8.



Validasyon=Doğruluk?
Gerin ve arkadaşları bu soruyu ilk kez 

gündeme getirdi (Blood Press Monit 2002; 
7: 313-318)

AAMI ve BHS protokollerini geçmiş
aletlerin her hastada doğru 
ölçmeyebileceğini istatistiksel olarak 
gösterdi



Blood Press Monit 2002; 7: 313-8.

Hastaların yarısında 5 mm Hg’dan, dörtte 
birinde ise 10 mm Hg’dan daha fazla hata 
olmasının mümkün olabileceğini söylediler



İki aşamalı validasyon
önerdiler

1. Kitlesel validasyon
2. Bireysel validasyon



ESH-IP
Bireysel hatalı ölçümü azaltmak için ESH-

IP yeni bir standart koydu (Üstelik 
2002’de 22 olan 2/3 < 5 mm Hg,2010’da 
24’e çıkarıldı) 



Blood Press Monit 2008; 13: 187-91

Friedman ve arkadaşları Üç validasyon
protokolünün (AAMI, BHS ve ESH-IP 
2002) istatistiksel gücünü kıyaslamışlar

Katılımcı sayısının 85’ten (AAMI ve BHS), 
33’e (ESH-IP 2002) düşürülmesinin 
istatistiksel gücü % 98’den % 70’e 
azalttığını iddia etmişlerdir



Bireysel doğruluk gerekir mi?

Gerin ve arkadaşları ilk kez önerdi ama 
nasıl yapılacağını söylemedi.

Evde kan basıncı ölçümleri ile ilgili 3 
kılavuz konunun öneminden bahsetti.



Otomatik aletler doğru 
ölçüyor mu?

2008 Avrupa Kılavuzu: Kendi kendine kan 
basıncı ölçümünün dezavantajlarından birisi 
yanlış ölçen bir alet kullanma olasılığı

2010 ESH-IP: Geçme kriterlerinin 
sıkılaştırılmasının gerekçesi alet kalitesinin 
artması



Yayınlanmış çalışmalar
Çalışmalarda doğruluk iki yöntemle ölçülüyordu: 

Kalibrasyon ve ardışık ölçüm
Ardışık ölçümleri kullanan çalışmaların hepsinde 

hatalı ölçüm yapan cihaz oranı en az % 40 idi
Hatalı ölçüm oranı ciddi, önemli, ihmal edilen ve 

gözden kaçan bir sorundur



Sonuç olarak
Bir aletin validasyon testinden geçmiş

olması herhangi bir kişide doğru ölçüp 
ölçmediğini garanti etmez, bu nedenle 
bireysel doğruluk kontrol edilmelidir. 

AMA NASIL?



Blood Press Monit 2009; 14: 208-215.

Bu çalışma hatalı ölçüm kriterlerinin en 
ayrıntılı tanımlandığı çalışmadır  

Üç temel özelliği: Ardışık ölçüm, ölçüm 
sayısı ve ayırım sınırlarıdır



Test 3 aşamadan oluşur
1.Genel değerlendirme
2.Hızlı tarama
3.Karar: Aletler 4 gruba ayrılır





Fiyatı

20 TL-10.000 TL üstü
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Samsun deneyimi
Pratik bilgiler



Evde kan basıncı ölçümü ile 
ilgili kılavuzlar

European Society of Hypertension (2008)
American Heart Association, the

American Society of Hypertension and
the Preventive Cardiovascular Nurses
Association (2008)

Japanese Society of Hypertension (2003)



Evde doğru kan basıncı
ölçümü 1

Hastanın evde kan basıncı ölçümü hakkında 
bilgilendirilmesi

Bir alet alınmasının tavsiye edilmesi
Kol çevresinin ölçülmesi
Hastanın ihtiyaçlarına göre bir alet 

(marka ve model) seçilmesi



Evde doğru kan basıncı
ölçümü 2

Hastada doğru ölçüm yapıp yapmadığının 
kontrol edilmesi

Hastaya ölçüm tekniğinin öğretilmesi ve 
hastanın eğitimi

Hastanın aleti nasıl kullandığının kontrol 
edilmesi

Ev için bir işlem listesi verilmesi



İş listesi 1

Sessiz ortam
10 dakika istirahat
Uygun manşet boyutu
Yeterli pil gücü
Hasta oturuyor
Kol çıplak



İş listesi 2

Sırt desteklenmiş
Kol desteklenmiş
Kol bir masa veya uygun sandalyeye yaslanmış

ve gevşek bir durumda
Brakiyel arterin palpasyonu
Manşetin ortası brakiyel arter ile hizalı
Avuç açık ve yukarı bakıyor



İş listesi 3
Kol kalp seviyesinde 
Bacak bacak üstüne atılmamış
Ayaklar yere basıyor
Manşet uygun sarılmış
Konuşma yok
Hemen kayıt
Tekrarlayan ölçümlerde en az 30 saniye







Mevcut durum
Ucuz, kullanımı kolay ve otomatik aletler 

nedeni ile evde kendi kendine kan basıncı
giderek yaygınlaştı

Amerika Birleşik Devletlerinde bir alete 
sahip hasta oranı 2000 yılında % 49 iken 
2005 yılında % 64’e çıkmış



Mevcut durum
2004-2005 yılında Japonya’da yapılan bir 

araştırmaya göre klinisyenlerin % 90’ı evde 
kan basıncı takibini öneriyor ve hipertansif
hastaların % 77’sinin bir aleti var



Mevcut durum
Piyasada yeterli sayıda valide alet mevcut 

ama aletlerin çoğu valide değil
Equivalence (eşdeğerlik) testi
The PA.NET International Quality 

Certification Protocol (Blood Press Monit
2008; 13: 285-9)



Akpolat T (Eur J Int Med, 2010)



İncelenen alet sayısı 112
Valide alet sayısı 20
İncelenen marka sayısı 40
Valide alete sahip firma sayısı 4



Kol Kol 
ççevresi evresi 
nasnasııl l 
ööllçüçüllüür?r?



Hastanede otomatik alet 
kullanımı

Giderek yaygınlaşıyor
Beyaz önlük hipertansiyonuna etkisi
Klinik aletler de valide olmalı
24 saat kan basıncı ölçümü aletleri de 

valide olmalı
Santral arteriyel kan basıncı ölçülebilir



Cıvalı sfigmomanometre
yasaklanmalı mı?





Diğer aletler
Yarı otomatik: Kan basıncı otomatik olarak 

ölçülür ama manşetin şişirilmesi veya 
boşaltılması elle yapılır

Hibrid olanlar: Cıvalı-elektronik 
özelliklerinin karışımı

Ultrasonografi tekniği 
Tonometri



Spesifik gruplarda validasyon

BHS protokolü gebe, yaşlı ve çocuklar için 
özel validasyon testi önerdi

Yaşlılar için özel validasyon testi 
önermesinin nedeni arteriyel sertliğin 
(stiffness) artması idi



Spesifik gruplarda validasyon

Arteriyel sertlik osilometrik yöntemi 
etkileyebilir

Kronik böbrek hastalığı ve diyabetes
mellitus arteriyel sertliği etkileyen 2 
hastalık



SGK tansiyon aletini geri 
ödemeli mi?



Başlangıçtaki hasta eğitimi
Yıllık veya gerektikçe hastaların kendi kendine 

kan basıncını doğru ölçüp ölçmediklerinin kontrolü
Hafızadaki ölçüm değerlerinin yorumlanması
Ölçümlerden elde edilen bilginin kişisel, telefon 

veya e-mail ile danışılması
5 yılda bir yenilenebilmeli





Samsun deneyimi 1

2006 yılında bir kampanya düzenledik 
Bulgularımız 2 makalede yayınlandı [Blood

Press 2008; 17: 34–41 ve Blood Press
Monit 2009; 14: 26–31].

Aletlerin önemli bir kısmında (yeni 
olanlarda bile) hatalı ölçme probleminin 
olduğunu farkettik



Samsun deneyimi 2
Yeni cihaz sahipleri aletlerinin hatalı olduğunu 

öğrenince aleti satın aldıkları yere gittiler
Satıcılar aleti ithalatçıya (çoğu İstanbul’da) 

gönderdi
Kalibrasyon kontrol edildi ve tamamına yakını

normal çıktı
 İthalatçı alet sağlam diyerek geri gönderdi
Cihaz sahipleri geri geldi, yapacak bir şey yoktu



Samsun Deneyimi 2008
Doğru aletlerin sayı ve yüzdesi

Ölçüm yeri n n %

Kol 171 78        46
Bilek 383 76         20
Toplam 554 154 28



Doğruluk ve validasyon ilişkisi

Ölçüm yeri n Valide Nonvalide

Kol 34 % 71 % 31
Bilek 40 % 0 % 10
Toplam 74 % 68 % 15



Sonuç
Valide alet çok az
Valide aletler daha doğru (p<0.01)



Samsun deneyimi 2009





Samsun deneyimi 2010
Aktif tutum sergileniyor
Valide alet tavsiye ediliyor, liste veriliyor
Koldan ölçen alet arttı
Valide alet oranı arttı
Hatalı alet oranı hala yüksek



Pratik bilgiler 1
Yüksek kalp debili hastalarda 4. 

Korotkoff sesi kullanılabilir
Aritmide çok ölçüm yapılmalı, manşet 

yavaş boşaltılmalı
İki kolda fark varsa yüksek olan tercih 

edilmeli



Pratik bilgiler 2
Mastektomi ve aksiller lenf nod

diseksiyonu yapılan taraf kullanılmamalı
Hemodiyaliz hastası AVF olan taraf 

kullanılmamalı



Bilekten ölçen alet

Cihaz göğsün önünde tutulmalıdır 
(kalp seviyesinde)



Ucuz etin yahnisi yavan olur

Kapıya gelen satıcıdan veya seyyar 
satıcıdan alet satın almak sakıncalı

olabilir.



Özet 1
Kan basıncı ölçümü basit ama kuralları

olan bir iştir. 
Gerekli hazırlığı yapmak için zaman 

ayrılmalıdır.
Günümüzde hipertansif hastalar da 

doktorlar da şanslıdır çünkü evde kan 
basıncı ölçümü mümkündür



Özet 2
Validasyon zorunlu ama doğru ölçümü

garanti etmez
Hasta eğitimi ihmal edilmemelidir
Hastaya yeteri kadar zaman ayıramamak 

hipertansiyon kontrolsüzlüğünün 
nedenlerinden birisi



Özet 3
Otomatik aletler de hasta eğitimine gerek 

duyar
Sağlıklı kan basıncı ölçümü ve takibi için 

sağlık personelinin aktif katkısı gerekir
Kan basıncı ölçümü özen ve doğru bir alet 

gerektirir



Özet 4

Otomatik aletler büyük fırsattır, 
doğru kullanmasını
bilelim-öğretelim
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Hastalarınızı doğru 
ölçülmüş kan basıncı ile 

takip edebilmeniz dileğiyle

www.tekinakpolat.net


