Como verificar se um
aparelho de medir a
pressão arterial foi testado
corretamente quanto à precisão
Por que necessito usar
um aparelho de medir a
pressão arterial preciso?
A medição imprecisa da pressão
arterial pode levar a um diagnóstico
incorreto e tratamento inadequado.
A chance de reduzir o risco de
ataque cardíaco ou derrame
também pode ser desperdiçada.

Existem muitos
aparelhos imprecisos
Mais de 3000 monitores de
pressão arterial estão disponíveis,
mas menos de 15% deles foram
testados corretamente quanto
à precisão.tested for accuracy.

Use somente aparelhos recomendados
pelos registros (gratuitos) abaixo
Escolha um registro de seu país ou um registro global

REGI S T R O E S PECÍFI CO DE PA ÍS E S

REGI S T R OS GLO B A I S

Clique no país relevante e siga as instruções.

STRIDE BP

Grã-Bretanha

https://stridebp.org/bp-monitors

Irlanda
Canadá
Alemanha
Japão

CRICOS Provider Code 00586B

Estados Unidos da América

É um registro de aparelhos de medir
a pressão arterial validados. Siga as
instruções detalhadas sobre como
usar este registro na página 2.

Medaval
medaval.ie/blood-pressure-monitors/
Lista tanto os aparelhos de medir
a pressão arterial validados quanto os
não validados. Siga as instruções detalhadas
sobre como usar este registro na página 3.

Como verificar se um
aparelho de medir a
pressão arterial foi testado
corretamente quanto à precisão
usando o registro STRIDE BP
GUIA PASSO A PASSO
01 DIGITE
https://stridebp.org/bp-monitors no seu navegador da web.

https://stridebp.org/bp-monitors

02 PROCURE
O aparelho digitando o modelo exato na caixa de pesquisa.
Como alternativa, digite o nome do fabricante do aparelho
e veja os resultados até encontrar o modelo do aparelho listado.
Blood pressure monitors
Search

ABC-123

Population

Use

Device Description

Manufacturer

Measurement site

Brand X

Upper arm

Dica:
A função da busca é
muito sensível. Quaisquer
erros, mesmo pequenos,
nonome do fabricante
ou modelo levarão a que
o aparelho não seja
encontrado, mesmo
tendosido validado.

Se o aparelho estiver
listado em ‘Descrição
do aparelho’, ele foi
validado.

ABC-123

Dica:

Blood pressure monitors
Search

DEF-456

Population

Use

Device Description

No results found

Manufacturer

Measurement site
Upper arm

Se “Nenhum resultado
encontrado” aparecer
em ‘Descrição do
aparelho’, o aparelho
não é recomendado.

Se o nome do
fabricante ou o modelo
não podem ser
encontrados, é pouco
provável que o monitor
tenha sido validado.

CRICOS Provider Code 00586B

Não fique tentado/a por marcas, preços ou comentários

Como verificar se um
aparelho de medir a
pressão arterial foi testado
corretamente quanto à precisão
usando o registro Medaval
Guia passo a passo
01 PROCURE
Busque em Google* a marca e o modelo do aparelho, juntamente
com a palavra “Medaval”.*Ou qualquer outro mecanismo de busca.

Dica:
Se o nome do fabricante
ou o modelo não podem
ser encontrados, é pouco
provável que o monitor
tenha sido validado.

Brand X ABC-123 medaval

02 VE JA
Procure e clique no link com a avaliação Medaval do monitor.
Ignore qualquer outro material publicitário que possa
aparecer nos primeiros resultados.
medaval.ie > device >

Brand X ABC-123 Blood Pressure Monitor – Medval
The Brand X ABC-123 is a clinically validates and 2-star blood pressure monitor.
Measurements are taken from the upper arm and it is intended for professional use.

03 VERIFIQUE
Role para baixo até o relatório de avaliação de precisão.
Procure a avaliação e a recomendação de Medaval.
Assessment:

The technology used in the Brand X ABC-123, to measure blood pressure,
has passed in a clinical validation study, in a general population, according to
a recognised standard protocol, as published in a peer-reviewed publication.
Accuracy Assessment
Medaval

Recommendation
Recommendation

Dica:
Medaval usa uma
classificação por estrelas,
mas qualquer aparelho
validado corretamente
será recomendado,
independentemente
do número de estrelas.

Basis
Recent clinical validation;
recent protocol

CRICOS Provider Code 00586B

Não fique tentado/a por marcas, preços ou comentários.

