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Förord
Detta är ett examensarbete för Högskoleingenjörsprogrammet i Tillämpad Elektronik vid Umeå Universitet. 
Uppdragsgivaren var Medicinsk Teknik – Forskning och Utveckling på Norrlands Universitetssjukhus och 
arbetet har till största del skett i MT-FoU's lokaler på sjukhuset. Tack till MT-FoU som låtit mig göra 
projektet där, tack till Ola, Tomas och Urban som varit till stor hjälp under arbetes gång och speciellt tack till
Christer Grönlund och Fredrik Öhberg för råd och vägledning. 



Abstract
Presently two methods are utilised to measure intracardiac pressure in patients with heart diseases. With 
cardiac catheterization the pressure is measured invasively through a catheter which is inserted into the heart 
through the veins, while echocardiography utilizes ultrasound to non-invasively obtain information of the 
pressure from the heart's blood flow.  
  Through this project an adapter following medical safety standards were developed which connects the two 
systems so that pressure signals and ultrasound information can be acquired simultaneously. This feature can 
be used to improve the models for how the ultrasound can estimate the pressure of the heart. Models with 
greater accuracy would mean that more examinations could be performed with echocardiography instead of 
cardiac catheterization which would save time and decrease the risks and costs for patient and personnel 
alike. 
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Sammanfattning
Idag används två metoder för att mäta trycken i hjärtat för patienter med hjärtsjukdomar. Vid 
hjärtkatetrisering mäter man trycket invasivt genom en kateter som förs in i hjärtat genom blodkärlen, medan
man vid ekokardiografi använder ultraljud för att icke-invasivt uppskatta tryck från hjärtats blodflöden. 
  Genom detta projekt utvecklades en patientsäker adapter som sammansluter de två systemen så att 
trycksignaler och ultraljud kan mätas simultant. Denna funktion kan sedan användas för att t.ex. ta fram 
effektivare modeller för hur trycket kan beräknas genom ultraljud. Med bättre modeller skulle fler 
undersökningar kunna utföras med ekokardiografi istället för invasiva katetriseringsingrepp vilket skulle 
minska risker, kostnader och besvär för både patient och personal.
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1 Inledning
Diagnostisering av patienter med förmodad eller bekräftad hjärtsjukdom sker idag genom hjärtkatetrisering 
och ekokardiografi (EKO), där man bland annat vill mäta trycket i hjärtats olika rum och blodkärl[1][2]. Vid 
EKO använder man ultraljud för att mäta hastigheter på hjärtats blodflöden och utifrån dessa uppskatta 
trycket, men vill man ha exaktare mätningar måste man använda hjärtkatetrisering för att föra in en fysisk 
sensor in i hjärtat, vilket är en mycket besvärligare process. Det finns dock utrymme för förbättring av 
modellerna för hur trycket kan beräknas, och med tillräckligt effektiva modeller skulle EKO kunna ersätta 
hjärtkatetrisering för vissa applikationer. Fördelarna med ett sådant scenario är reducerade kostnader, risker 
och besvär för både patient och personal.
  För att kunna förbättra modellerna finns det ett behov av system som möjliggör simultan datainsamling av 
verkligt intrakardiellt tryck (mha. hjärtkatetrisering) och flöde (mha. EKO) i hjärtat, så att det exakta trycket 
för en viss tidpunkt kan jämföras med samma tidpunkts respons från ultraljudet. Inget sådant system finns 
för närvarande på Norrlands Universitetssjukhus.

1.2 Syfte och mål
Syftet var att undersöka hur trycksignalen från ett hjärtkatetriseringssystem i realtid kan exporteras till en  
ultraljudsscanner och att utveckla en adapter som åstadkommer detta.  

Målsättningen är att adaptern skall kunna användas kliniskt vid undersökning av patient för simultan 
insamling av intrakardiellt tryck och ultraljud till samma system..

1.3 Verktyg och arbetsmetoder
Arbetet har utförts genom elektronikkonstruktion, litteraturstudier, 3D-CAD och tester med olika instrument.
Utrustning som använts har bestått av: 

• MT-FoUs elektronik- och datalabb
• Säkerhetsanalysatorn ESA615 från Fluke
• 3D-printer och 3D-designprogrammet Designspark Mechanical
• Witts Calypso Physiomonitoring Series IV, system för hjärtkatetrisering och fysiologisk 

övervakning. Lånades av NUS.
• GE Healthcares Vivid E9, system för kardiovaskulär ultraljudsavbildning. Lånades av NUS.
• NUS och MTs verkstad. 

1.4 Kravspecifikation

Nr. Beskrivning Prioritet

1 Input anpassad till trycksignalen från Calysto Physiomonitoring Series IV. Måste

2 Output anpassad till auxillära input på Vivid E9 ultraljudsscanner. Måste

3 Utsignalen skall behålla samma frekvens och fas som insignalen. Måste

4 Utsignalen skall ha ett linjärt förhållande till insignalen. Måste

5 Adaptern skall klara gällande säkerhetskrav för typ CF Applied Parts, enligt IEC 60601-1. Måste

6 Inbyggd i en låda. Bör

7 Inbyggd strömförsörjning. Bör
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2 Teori

2.1 Hjärtkatetrisering
Hjärtkatetrisering är en invasiv behandlings- och
diagnostiseringsmetod där man för in en kateter – en
smal, ihålig plasttub – in i hjärtat via blodkärlen. På så
vis kan man få värdefull information om t.ex.
kranskärlens struktur och hjärtats tryck, eller utföra
procedurer såsom vidgning av kranskärl eller
hjärtklaffar med en liten ballong [1] (Se figur 1 för olika
mätpositioner och dess normala tryck). För att mäta
trycket används en vattenfylld kateter med ett membran
i spetsen. Membranet påverkas av trycket i hjärtat och
vattnet hjälper till att leda ut informationen till en
trycksensor vid kateterns bas. Riskerna med ingreppet är
små där sidoeffekterna kan vara ömhet och infektion där
katetern fördes in. Allvarliga komplikationer som stroke,
hjärtattack eller dödsfall sker i 0,2% av patienterna[3]. 

2.2 Ultraljudsavbildning
Ekokardiografi (EKO) är en typ av ultraljudsavbildning där hjärtat avbildas med hjälp av ultraljudsvågor. En 
givare placeras på bröstet och sänder ut högfrekventa ultraljudsvågor som tränger genom hud och 
kroppsvävnad. Ljudvågorna som reflekteras registreras och skapar en bild av hjärtats struktur. Flera olika 
typer av EKO används beroende på vilken typ av information man är ute efter. Till exempel används 2D- och
3D-EKO för att observera hjärtats struktur och rörelse i realtid medan man med Doppler kan mäta dess 
blodflöden [2]. Då det finns samband mellan flödeshastigheterna och fyllnadstrycken kan Doppler även 
användas för tryckmätningar [4] .Riskerna med ultraljud är minimala då ljudvågorna är ofarliga och hela 
proceduren är icke-invasiv.   

2.3 Medicinteknisk säkerhet och IEC 60601
Den mänskliga kroppen är väldigt känslig för elektriska strömmar, där
effekternas allvarlighet beror på strömstyrka, frekvens och hur lång tid
man utsetts för strömmen. I figur 2 kan man se vid vilka konsekvenser
olika strömmar kan ha på kroppen. Vid 15 mA påverkas musklerna
såpass att det blir omöjligt att släppa taget. 50 mA är nog för att orsaka
ventrikulär fibrillation (hjärtflimmer) och andningsnöd, vilket efter en
tid kan leda till döden [6]. Det kan jämföras med att det krävs 250 mA
för att driva en 25W lampa. Dessa exempel förutsätter att strömmen
appliceras utanpå huden, som är kroppens största källa till impedans.
När den förbipasseras, som man ofta gör inom sjukvården vid invasiva
ingrepp, kan det räcka med att så lite som 15 uA läcker ut för att det
skall vara dödligt [5]. Därför är det viktigt att all elektronik har ett visst
mått av säkerhet för att skydda mot stötar, speciellt inom sjukvården
där patienterna redan är försvagade.
  
Den Internationella Elektrotekniska Kommittén (IEC) gav 1977 ut standarden IEC 60601 som behandlar alla
aspekter gällande säkerheten hos medicinsk utrustning vid hantering, användning och anslutning. Standarden
specificerar ett flertal säkerhetsklasser och kategorier med olika tillämpningar och säkerhetskrav. Utrustning 
kan t.ex. tillhöra Klass I eller II beroende på om de har enkel eller dubbel isolering. Hos Klass I är alla 
utsatta konduktiva ytor anslutna till skyddsjord. Klass II-utrustning däremot har inga sådana ytor då de t.ex. 
är inneslutna i isolerande material. Delar som är avsedda för kontakt med patienter, s.k. Anslutna Delar, delas
in i tre kategorier. 
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(Fig. 1) Olika mätpositioner och dess tryck vid 
hjärtkatetrisering. 

(Fig. 2) Effekter av elektrisk ström på 
kroppen, vid 60 Hz.



- Typ B (Body) Applied Parts har vanligtvis ingen galvanisk kontakt med patienten och kan vara anslutna till 
referensjord. 
- Typ BF (Body-floating) Applied Parts är isolerade och kan användas överallt utom vid hjärtat.
- Typ CF (Cardiac-Floating) Applied Parts har högst säkerhetskrav och är de som lämpar sig för 
hjärtapplikationer.
  Utrustning bedöms utifrån mekaniska och elektriska parametrar såsom måste krypavstånd och 
läckströmmar för jord, hölje och Anslutna Delar. Krypavståndet är den kortaste sträckan mellan konduktiva 
delar på apparatens isolerade och oisolerade del, medan läckström är den ström som går oavsiktliga vägar 
genom utrustningen. Jordläckström är den ström som går från nätspänningsledaren till skyddsjorden, och 
höljesläckströmmen är den ström som färdas genom en person som kommer i kontakt med en del av 
utrustningen ej avsedd för behandling. Patientläckströmmen är den viktigaste aspekten och avser den ström 
som rör sig från patienten till jord genom Anslutna Delar eller vise versa till följd av en oavsedd extern 
spänning. Mättesterna görs med speciell mätutrustning som simulerar kroppens impedanskarakteristik och 
varje test utförs med flera inställningar. Man mäter läckströmmarna vid normal drift och för två 
enkelfelslägen, där skyddsjordens pin och nätspänningens neutrala pin kopplas ur. Dessutom upprepas 
testerna med omvänd polaritet på nätspänningen. Patientläckström – F-typ är ett annat test där man kollar hur
stor strömmen skulle bli om nätspänningen råkade anslutas direkt på den Anslutna Delen. 
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3 Metod
För att veta hur adaptern skulle designas behövdes information dels om hur trycksignalen kan fås ut från 
trycksystemet och dels vilka krav ultraljudsscannern ställer på insignalen. För att bedöma riskerna som kan 
uppstå för patient och personal gjordes en riskanalys, och efter att adaptern konstruerats testades dess 
överföringsegenskaper och säkerhet. 

3.1 Undersökning av Witt Calysto Physiomonitoring Series IV
Calysto Series IV är ett system för fysiologisk monitoring och tryckmätning genom katetrisering. Den är av 
säkerhetsklass I med Anslutna Delar i kategorierna BF (cardiac output) och CF (EKG). Maskinen samlar in 
tryckets mätdata analogt som behandlas för att därefter digitaliseras och multiplexas med andra signaler 
innan det skickas vidare till huvudenheten och bildskärmar för analys. Den har fem auxillära BNC-kontakter,
där den märkt BP ger en analog signal på 10 mV för varje mmHg. Kontakten är ansluten till referensjorden, 
det vill säga ej patientsidan.

3.2 Undersökning av Vivid E9 Ultraljudsscanner
Vivid G9 används för EKO. Den är av säkerhetsklass I med Anslutna Delar i kategorierna B och CF (EKG). 
Den har en auxillär ingång som kan användas för att ta emot analoga signaler. Ingången klarar enligt 
specifikationen som standard signaler på 1 Vpp och maxfrekvens på 300 Hz. Ett högpassfilter sitter på 
ingången, men visade sig gå att avaktivera i mjukvaran. Den har även ett justerbart högförstärkningsläge som
sänker maxingångsspänningen till 300 mVpp. Ingången är mot den isolerade patientsidan.

3.3 Riskanalys
Adaptern kommer att anslutas mellan Calysto Series IV och Vivid E9. Anslutningen mot Calysto sker på den 
oisolerade sidan och riskerar därför inte att påverka patienten den vägen. Anslutningen mot Vivid E9 sker 
däremot på den isolerade patientsidan, så även om adaptern i sig inte kommer i närheten av patienten 
behöver den likväl isoleras för att inte äventyra ultraljudsscannerns säkerhet. Då Vivid har patientanslutna 
delar av typ CF är det målet även för adaptern, vilket innebär att ett krypavstånd på minst 8 mm måste finnas
och att läckströmmar på utgången inte överstiger de nivåer som specifieras i IEC 60601-1. 
  Då sladdar kan innebära en snubbelrisk för personalen bör så få som möjligt användas. Som 
strömförsörjning kan därför uppladdningsbara batterier användas, vilket också förbigår riskerna med 
nätspänning. Av liknande anledning bör batterierna inte kunna laddas direkt i adaptern. 
  För att skydda utrustningen och för att minimera stötrisken bör adaptern helt omslutas i en isolerande låda, 
så att inga konduktiva ytor är exponerade.
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3.4 Översikt av systemet

När det nu är känt vad som krävs av adaptern utifrån kravspecifikationen, riskanalysen och undersökningen 
av tryck- och ultraljudsmaskinerna kan dess konstruktion planeras. Figur 3 visar en översiktlig beskrivning 
av systemet. Adaptern kommer att ta emot en analog trycksignal från Calypso. Signalen kommer att passera 
en isolationsbarriär och eventuella filter och förstärkarsteg beroende på vad som behövs för att få en korrekt 
representation av insignalen. Signalen skickas sedan vidare till Vivid E9. Strömförsörjningen sker med 
uppladdningsbara batterier och har även den ett isolationssteg. En batteriindikatorkrets används för att 
signalera när batterierna behöver laddas. Adaptern är omsluten av en låda med två kontakter för input och 
output. 

3.5 Konstruktion
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(Fig. 3) En översiktlig beskrivning av adaptern och dess delsystem.

(Fig. 4) Adapterns kopplingsschema.



Kopplingsschemat för adaptern visas i figur 4. Isolation uppnås vanligtvis genom tre tekniker; optokopplare 
använder sig av optik, isolationstransformator fungerar genom induktans, och kapacitiva kopplare utnyttjar 
kapacitans. Optokopplare är mycket vanliga i digitala kretsar, men de har problem med olinjäritet och är 
därför inte lika väl lämpade för analoga tillämpningar. Istället valdes ISO121BG, en kapacitiv 
isolationsförstärkare med hög linjäritet och goda isolationsegenskaper och som är enkel att använda. Den har
enligt databladet en isolationsstyrka på 5600 V, vilket överstiger kraven på utrustning i klass I och II, och en 
olinjäritet på max 0.01%. Den behöver försörjas med mellan ±4,5V och ±18V. 
  Då tanken är att använda fyra AA-batterier måste DC/DC-omvandlare användas för att skapa de 
nödvändiga spänningsnivåerna. Uppladdningsbara AA-batterier ligger kring 1,2V och med fyra uppgår det 
till ca 5 V. Då det redan fanns en del tillgängliga omvandlare med 5V in och ±12V ut valdes valdes ±12 V 
som drivspänning. För den oisolerade sidan användes först TMA 0512D DC/DC-omvandlare. Det visade sig 
dock senare att den mot förmodan inte var reglerad. Variationer i inspänningen gav proportionella variationer
på utspänningen, vilket i sin tur påverkade utsignalen. Det innebär att adapterns överföringsfunktion skulle 
ändras allt eftersom batterierna laddas ur. Istället användes Recoms Ry-0512D. Den är reglerad och håller 
utspänningen på ±12V vid en inspänning mellan 6V och 4,2V. Med sin isolationsstyrka på 1000V duger den 
dock enbart att användas på den oisolerade sidan. För att förse de isolerade sidan med ström användes Traco 
Powers Thi 3-0522 DC/DC-omvandlare. Den är reglerad och levererar ±12V ut för inspänningsintervallet  
3,9-7V, och den är testad för en isolationsstyrka på 4500 V och överstiger därför kraven på utrustning i klass 
I och II.
  Signalen ut från ISO121BG var väldigt brusig så ett lågpassfilter behövdes. Då syftet med filtret är enbart 
att reducera bruset var det tillräckligt med ett enkelt första ordningens aktivt LP-filter. Trycksignalerna från 
hjärtat är väldigt lågfrekventa, sällan högre än enstaka Hertz, så för att minimera fasförskjutning sattes 
gränsfrekvensen på respektabla 400 Hz, vilket åstadkoms med en kondensator på 330 nC och ett motstånd på
1,2 kΩ.  
  För att utnyttja hela spänningsintervallet på ultraljudsscannerns ingång infördes ett förstärkarsteg. I början 
användes en förstärkning på 5, men det ändrades till 2 gångers förstärkning när jag fick bättre grepp om vilka
tryck som förekommer i undersökningarna. Med två gångers förstärkning blir räckvidden 0 – 50 mmHg, då 
Calypso ger 10mV/mmHg och Vivid E9 har ±1V på ingången.

  Den typ av batterier som valdes är NiMH (Nickel-metal
hydride) på grund av deras höga energidensitet (2500 mAh
för dessa) och flacka urladdningskurva. Dess
urladdningskurva kan ses i figur 5. De har en potential på
1,2 V under större delen av urladdningen men dalar mot
slutet ner mot 1,0V och lägre. När batterierna i genomsnitt
sjunkit under 1.05V börjar det påverka Ry-0512 och
därmed adapterns överföringsfunktion. Därför behövs en
indikator som varnar att batterierna behöver laddas. Det
skapas med en komparatorkrets som jämför batteriernas
spänning med en konstant nivå. Nivån 4,5 V valdes så att
komparatorn slår om när batterierna i genomsnitt ligger på
1.12V vilket bör vara på de sista 10-20% av urladdningen.
Nivån skapades genom en spänningsdelare från +12 V till
jord, med resistorvärden på 24 kΩ och 15 kΩ. 

Eftersom den slutgiltiga kretsen blev relativt liten, med rätt få
komponenter kändes det inte nödvändigt med ett etsat kretskort.
Istället monterades kretsen på ett hålrasterkort med färdigdragna
kopparledningar. För att hålla säkerhetskraven vad gäller
krypavstånd slipades all koppar bort i en 8mm bred sträcka längs
kortets front och baksida, samt även koppar vid hörnen där
skruvarna skall sitta, vilket visas i figur 6. 
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(Fig. 5) Urladdningskurva för NiMH-batterier.

(Fig. 6) Kopparledningarna är bortslipade i 
hörnen och i ett 8 mm brett band i mitten på båda
sidorna av kortet.



3.6 Design av inkapslingen
MT-FOU har nyligen införskaffat en 3D-printer. Så istället för att köpa en låda tänkte jag försöka designa en 
egen skräddarsydd låda först. Tanken var att skapa en låda med god passform och med en konstruktion som 
möjliggör enkel uttagning av batterier för laddning. Programmet som användes var Designspark Mechanical 
och gick att ladda hem gratis från deras hemsida. Figur 7 visar hur den färdiga prototypen ser ut i 
programmet.
Lådan designades med fyra delar, vilka är; 

• Basen, som innehåller förankringar för
kretskortet och lock, skåror för baklucka
och batteriplatta samt hål för BNC-
kontakter, switchknapp och LEDs

• Batteriplatta med skruvhål för
batterihållaren och som går att dra ut när
bakluckan är uppdragen.

• Uppdragbar baklucka med tajtare passform
för att inte lossna av misstag

• Dekorerat lock med klickförslutning och
skruvhål utifall klickfunktionen fallerar
(vilket den också gjorde).

3.7 Test av överföringsfunktion
För att kontrollera adapterns överföringskaraktäristik mättes utsignalens frekvens, peak to peak-spänning, 
genomsnittsspänning och fas vid olika amplituder och frekvenser på insignalen. Insignalen genererades med 
en signalgenerator och utsignalen avlästes med oscilloskop.

3.8 Test med vätskepelare. 
För att testa adapterns funktion ihop med trycksystemet användes en vätskepelaranordning. En vattenfylld 
behållare, justerbar i höjdled, anslöts till trycksensorn. Trycksignalen färdas genom Calysto in i adaptern och 
läses ut vid dess output med oscilloskop och multimeter. Spänningsnivån, höjden på vattenpelaren och antal 
mmHg noteras varefter vattenbehållarens höjd justeras och trycket ändras. Utan någon input låg trycket på 
-14 mmHg, så mätningen genomfördes från 86 till -14 mm Hg med steg på 10 mmHg för en total mätvolym 
på 100 mm Hg. 

3.9 Test med ultraljudsscannern
Test för att kontrollera ingångens positiva spänningsbredd. Ett antal olika spänningar från 0V till 2000V 
skickades genom adaptern till Vivid E9, och resultatet extraherades från bilderna genom Matlab.

3.10 Säkerhetstest
Säkerhetstesterna utfördes med ESA615 Elektronisk Säkerhetsanalysator, som klarar alla nödvändiga 
läckströmsmätningar för nuvarande standarder. Det var först svårt att veta hur man skulle gå till väga då det 
är meningen att man ska ansluta strömförsörjningskabeln till mätinstrumentet, men adaptern drivs av 
batterier och har inget nätuttag. Men jag insåg sedan att adapterns funktion är som en Ansluten Del till 
Calypso, och att mätningarna kan göras genom denna. Analysatorn anslöts så till Calypso och adaptern 
kopplades in på BP-utgången. Mätningarna skedde mot adapterns isolerade utgång. 
  Jordläckströmmen behövdes ej testas då det enbart beror på Calypso. Höljet är inte ledande så så dess 
läckström mättes kapacitivt på en metallplatta mot handen och handen mot höljet vid normalläge och 
singelfelen Öppen Jord och Öppen Strömförsörjning. Patientläckströmmen mättes vid normal funktion, vid 
enkelfelen Öppen Jord och Öppen Strömförsörjning. Även Patientläckströmmen F-typ testades, där 250V 
anslöts till adapterns utgång. Alla tester upprepades med omvänd polaritet på nätspänningen.  
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(Fig. 7) Lådan designades i Designspark Mechanical. 



4 Resultat

4.1 Test av överföringsfunktion
Mätresultaten för frekvensresponsen visas i tabell 1 och dess graf i figur 8.

Tabell 1. Resultat från frekvensresponsmätningen
Insignal (100 
mVpp)

Utsignal

Frekvens 
(Hz)

Frekvens 
(Hz)

Vpp 
(mV)

Fasförskjutning 

0,1 0,1 203 0,0°

1 1 203 0,0°

10 10 203 0,0°

20 20 203 0,3°

40 40 202 3,3°

60 60 201 6,7°

100 100 198 12.4°

200 200 184 22,9°

400 400 150 43,1°

800 800 98 57,2°

1000 1000 83 67,0°

2000 2000 48 79,0°

Vid 400 Hz är dämpningen G = 150/ 203 = 0,739. Gränsfrekvensen fc kan då beräknas som

G( f )=
1

√1−(
f
f c

)
2

 => f c=
f

√ 1
G( f )2

−1

=
400

√ 1
0,7392−1

=430 Hz

Resultaten för förstärkning och offset visas nedan i tabell 2 och figur 9. 

Tabell 2. Resultat från linjäritetstestet.
Insignal 
(10Hz)

Utsignal

Vpp (mV) Vpp (mV) Vmean (mV)

50 103 60

100 203 61

200 407 61

400 810 62

800 1614 61

1200 2420 61
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(Fig. 8) Graf över frekvensresponsen.
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Från trendlinjens ekvation får man en förstärkning på 2,01 och i tabellen ser man en konstant offset på 60 
mV. Adapterns överföringsfunktion blir då 

Hadapter= 2,01 * x + 0,061 

mätt i V, där x är inspänningen i V.

4.2 Test med vätskepelare
Resultatet visas i tabell 3 och figur 10. Eftersom tryckmätaren bara anger mmHg som heltal kalibrerades 
trycket mer noggrant utifrån den uppmätta vattennivån, där 1 mmHg = 13,6 mmH2O. 

Tabell 3. Mätresultat från test med vätskepelare. 

mmHG mmH2O Utsignal 
(V)

Kalibrerad 
mmHg

86 135,6 1,79 85,7

76 122,4 1,59 76,0

66 108,5 1,38 65,78

56 95,4 1,19 56,15

46 81,3 0,96 45,78

36 68,1 0,76 36,07

26 54,5 0,59 26,07

16 40,1 0,37 16,49

6 26,6 0,15 6,59

0 18,5 0,04 0,40

-4 13,6 -0,02 -4,07

-14 0 -0,22 -14

Från grafens trendlinje får man ekvationen 

f(x) = 0,02x + 0,05 

som, om man tar hänsyn till att 1 mm Hg är 0,010 V, blir 

f(x) = 2x + 0,05 V

vilket stämmer bra med resultatet av överföringsfunktionen.
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(Fig. 10) Graf över förhållandet mellan trycket in till Calypso och 
adapterns utsignal.
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4.3 Test med ultraljudsscannern
Värdena från filen med mätdatat låg mellan 368 och
32752 vilket motsvarar 215  bitars upplösning (215  =
32768). Plottas värdena mot motsvarande
inspänningar får man grafen i figur 11. Informationen
i manualen verkar vara inkorrekt då värden uppemot
2V har registrerats. Om man ignorerar sista mätvärdet
där signalen har peakat får man en lutning k på

k =
y2−y1
x2−x1

=
29392−(384)

1666−(60)
=0,05536

över förhållandet mellan inspänning och mätvärde.
Detta ger en maximal inspänning på 

mVmax = 0,05536 * 32752 = 1813 

vilket i sin tur med adapterns överföringsfunktion U = 0,0201xp + 0,061 innebär ett maxvärde för trycket på  

xp = (1,813 -  0,061) / 0,0201 = 87 mmHg.

4.4 Säkerhetstest
Mätresultaten visas i tabell 4. Tabell 5 är ett utdrag från IEC 60601-1av gränsvärden för CF Anslutna delar. 
Alla läckströmmarna ligger under gränsvärden med god marginal. Patientläckströmmen vid singelfel är som 
mest 3%, och vid F-typ 13%, av gränsvärdet. Resultatet är tillräckligt för att kvalificera adaptern som Typ CF
Ansluten Del. 
 
Tabell 4. Resultat från läckströmstestet.

Normal Reversed

Typ av läckström Normal Öppen 
försörjning

Öppen jord Normal Öppen 
försörjning

Öppen jord

Hölje 0 µA 0 µA 0 µA 0 µA 0 µA 0 µA

Patient (dc) 0,1 µA 0,1 µA 0,1 µA 0,1 µA 0,1 µA 0,1 µA

Patient (ac) 0,5 µA 0,7 µA 1,1 µA 0,5 µA 0,7 µA 1,5 µA

Patient (F-type) 6,6 µA 5,5  µA

Tabell 5. Läckströmsgränsvärden för typ CF.  

Typ CF Ansluten Del

Typ av läckström Normal Enkelfel

Hölje 0,1 mA 0,5 mA

Patient (dc) 0,01 mA 0,05 mA

Patient (ac) 0,01 mA 0,05 mA

Patient (F-Type N/A 0,05 mA
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(Fig. 11) Graf över vilka värden från Vivid som motsvarar vilken 
inspänning.Signalen har peakat vid sista värdet, vilket kan ses i 
dess svagare lutning. 
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4.5 Design av inkapslingen
 Lockets peggar som skulle användas som enkel och skruvlös förslutning var dock alldeles för bräckliga så 
reservlösningen med skruvar fick användas. Ena hörnet på basen blev förvridet på grund av att plattan som 
lådan printades på var återanvänd, så bakluckan behövde slipas ner för att passa. Efter en del slipande 
fungerade dock lådan som avsett, med god passform och enkelt uttagbara batterier. Figurerna 12, 13 och 14 
kan man se lådans form, funktion och utseende.
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(Fig. 12) Bakdelen går att ta bort och batterierna kan lätt plockas ur.

(Fig. 13) Framsidan har kontakter för output och input, en 
strömbrytare och två leds för att signalera när den är aktiverad 
och när den behöver laddas.

(Fig. 14) Mönster utan funktion på locket.



5 Utvärdering/Reflektioner
Jag kan konstatera att det är möjligt att föra in information om trycket från Calypso till Vivid E9. Det 
auxillära outputet BP på Calypso ger en spänning ut som behändigt nog är 10mV/mmHg. Det är inte helt 
klart vilket omfång Vivid E9s auxillära ingång har, men med defaultinställningarna accepterar den upp till 
1,8 V och därmed tryck på upp till 180 mmHg. Med högförstärkningsläget som kan aktiveras i programmet 
finns det möjlighet att få tryck på upp till 30 mmHg högupplöst.
  Adaptern som utvecklats skapar framgångsrikt en länk mellan Calypso Physiomonitoring Series IV och 
Vivid E9 som trycksignalen kan färdas över. Signalen förstärks med en faktor 2,05 vilket gör att tryck på upp
till 87 mmHg kan avläsas på Vivid E9. Det är tillräckligt högt för att inkludera alla tryck som kan uppstå i 
hjärtat, och tillräckligt lågt för att få en bra upplösning över det tillgängliga spänningsintervallet på 
ultraljudsscannerns ingång. Signalen får även en liten offset på 61 mV som introduceras efter ISO121an, 
men då den är konstant har offseten ingen betydelse på mätningar och modeller så länge som den inkluderas 
i adapterns överföringsfunktion. Överföringsfunktionen är 

HAdapter = 0,0205 * xp + 0,061

där xp är trycket i mmHg. Adaptern har även en frekvensrespons där gränsfrekvensen ligger på 430 Hz. Det 
är mycket högre än de frekvenser som tryck i hjärtat ändras med och signalen kommer därför inte lida av 
dämpningar eller fasförskjutningar. 
  På grund av transformatorerna i DC/DC-omvandlarna drar adaptern en del ström, ca 260 mA. Det innebär 
att den teoretiskt sätt kan köras i tio timmar innan den behöver laddas. Men ena omvandlaren är kräsen med 
sin inspänning och slutar vara regulerad när batteriernas spänning går under 4,2V. Med batteriindikatorn kan 
man se när spänningen går ner i riskzonen och varnar att batterierna behöver laddas, vilket sker ca 80-90 in i 
urladdningsfasen. 
  Även om adaptern uppfyller säkerhetskraven för en typ CF Ansluten Del finns det en onödig riskfaktor i det
att kontakterna sitter på samma sida. Dels finns risken att någon blandar ihop input och output, dels är det 
inte otänkbart att de av misstag förbinds elektriskt t.ex. genom att någon kommer åt båda uttagen samtidigt 
eller lutar ett metallverktyg mot dem. Det ena problemet löses med tydlig uppmärkning av vad som är vad. 
Det andra problemet kan lösas genom att man ser till att införskaffa och använda BNC-sladdar med kåpor, 
som då helt omsluter kontakterna med isolerande material. Med dessa två säkerhetsåtgärder anser jag att 
adaptern kan användas vid kliniska undersökningar.

12



6 Slutsats
Slutprodukten är en funktionell adapter som lever upp till alla krav ställda i kravspecifikationen. Adaptern 
har ett input och ett output, en strömswitch och två LEDs som visar när den är igång och när den behöver 
laddas. Adaptern är innesluten i en för ändamålet designad låda vars bakre del enkelt kan tas loss för att 
avlägsna batterierna. 

Adaptern kan användas för att samla information om trycket från invasiva mätningar med hjärtkatetrisering 
simultant med information från ultraljudsmätningar på samma system. Det ger möjligheten för mer exakta 
studier av förhållandet mellan det verkliga trycket i hjärtat och dess simultana ultraljudsrespons, vilket kan 
användas för att utveckla bättre modeller för tryckmätning med EKO. Detta kan i sin tur innebära att fler 
undersökningar kan utföras med EKO istället för hjärtkatetriseringvilket skulle spara både tid, pengar och 
besvär. 
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Bilaga 1 – Elektriska gränsvärden enligt IEC 60601-1

Läckströmmar – i mA

Typ B Ansluten Del Typ BF Ansluten Del Typ CF Ansluten Del

Typ av Läckström Normal Enkelfel Normal Enkelfel Normal Enkelfel

Jord 0,5 1 0,5 1 0,5 1 

Hölje 0,1 0,5 0,1 0,5 0,1 0,5 

Patient (dc) 0,01 0,05 0,01 0,05 0,01 0,05 

Patient (ac) 0,1 0,5 0,1 0,5 0,01 0,05 

Patient (F-Type) N/A N/A N/A N/A N/A 0,05 

Patient (SIP/SOP) N/A 5 N/A N/A N/A N/A

Patient Auxillär 
Ström (dc)

0,01 0,05 0,01 0,05 0,01 0,05 

Patient Auxillär 
Ström (dc)

0,1 0,5 0,1 0,5 0,01 0,05 

Läckströmsgränsvärden för kategori B, BF och CF vid olika tester.

Krypavstånd och luftgap – i mm

Voltage DC ≤ 15 ≤ 36 ≤ 75 ≤ 150 ≤ 300

Voltage AC ≤ 12 ≤ 30 ≤ 60 ≤ 125 ≤ 250

BOP Krypavstånd 0,8 1,0 1,3 2,0 3,0

Luftgap 0,4 0,5 0,7 1,0 1,6

BI/SI Krypavstånd 1,7 2,0 2,3 3,0 4,0

Luftgap 0,8 1,0 1,2 1,6 2,5

DI/RI Krypavstånd 3,4 4,0 4,6 6,0 8,0

Luftgap 1,6 2,0 2,4 3,2 5,0

Gränsvärden för krypavstånd och luftgap vid olika spänningsnivåer och isolationstyper.

Isolationsspänningar – i V

Reference 
Voltage

0 ≤ V ≤ 50 50 ≤ V ≤ 150 150 ≤ V ≤ 250 

BI 500 1000 1500

SI 500 2000 2500

DI/RI 500 3000 4000

Gränsvärden på isolationsstyrkan för olika spänningsnivåer och isolationstyper.
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Bilaga 2 – Kopplingsschema
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