Digitální klinický teploměr TEMP 10
Rychloběžka s pozlaceným pružným analergickým hrotem
Aby jste mohli využít všech předností tohoto teploměru, důkladně prostudujte návod k použití.
Bezpečnostní pokyny: Teploměr používejte pouze k měření tělesné teploty. Nenechte jej upadnout
na zem. Chraňte jej před vysokými teplotami(více než 60°C) a slunečním zářením. Nevyvářejte! Hrot
neohýbejte více než 45°. K čištění používejte výhradně vodu nebo běžné dezinfekční prostředky.
Chraňte před dětmi - mohly by spolknout malé předměty(baterii).
Uvedení do provozu: Přístroj uvedeme do provozu stiskem tlačítka. Krátký zvukový signál udá, že
přístroj je zapnut. Současně je prováděn tzv. LCD-test. Na displeji se zobrazí L a symbol „°C“ bliká probíhá měření. V průběhu měření je zobrazována aktuální teplota. Během této doby stále bliká „°C“.
Zazní-li 8x signální tón a „°C“ již nebliká, znamená to, že měření je nyní ukončeno. Na displeji je
zobrazena nejvyšší naměřená hodnota, a to až do vypnutí teploměru. Teploměr vypněte krátkým
stiskem obslužného tlačítka, teploměr se vypne. Jinak se teploměr po 10 min. vypne sám.
Funkční test: Při zapnutí teploměru dojde k testu. Objeví-li se symbol „Err“, nastala porucha.
Vyvolání naměřených hodnot z paměti: U vypnutého přístroje držte spínač cca 3 sekundy. Pak dojde
k zobrazení poslední maximální naměřené hodnoty. Tento údaj zmizí po 2 sekundách a teploměr je
připraven k dalšímu měření teploty.
Metody měření:
V ústech (orální): vložte teploměr ke kořenu jazyka, špička teploměru musí být v pevném kontaktu
s tkání. Zavřete ústa a dýchejte nosem. Doba měření je cca 20 sekund. Pro porovnání s teplotou
v podpaží odečteme 0,3°C. Průměrná teplota by měla být 36,6°C.
V konečníku (rektální): jde o nejspolehlivější metodu měření teploty, vhodnou zejména pro děti.
Zaveďte špičku teploměru cca 2 - 3 cm do análního otvoru po dobu cca 10 sekund. Pro porovnání
s teplotou v podpaží odečteme 0,5°C. Průměrná teplota by měla být 37,0°C.
V podpaží (axilární): tato metoda není z lékařského hlediska přesná. Doba měření cca 35 sekund
(závisí na okolní teplotě). Průměrná teplota by měla být 36,1°C.
Bazální teplota (vaginální): Chcete-li měřit bazální teplotu k zjištění plodných a neplodných dnů,
doporučujeme Vám spíše model Microlife MT 16C2, který ukazuje výsledek na 2 desetinná místa.
Čištění a dezinfekce: Teploměr je vodotěsný, smí být při čištění ponořen do vody, či běžného
dezinfekčního prostředku. Špičku teploměru omyjte vlažnou mýdlovou vodou nebo lihem.
Upozornění: Ředidla nebo jiné metody čištění mohou způsobit poškození teploměru.
Technické údaje: Typ: Maximální teploměr.
Rozsah měření: 32,0°C až 43,9°C (90,0°F – 109,9°F)
Teploty pod 32,0°C jsou na displeji indikovány symbolem „L“
Teploty nad 43,9°C jsou na displeji indikovány symbolem „H“
Přesnost měření: ± 0,1°C v rozmezí 34°C až 42°C při teplotě 18-28°C.
Automaticky testuje hodnotu 37,0°C, při odchylce vyšší než 0,1°C displej zobrazí symbol „Err“.
Ukazatel (displej): Třímístný ukazatel z tekutých krystalů (LCD) s nejmenší jednotkou 0,1°C.
Skladovací teplota: -25°C až +60°C.
Baterie: Typ: LR 41 1,55V. Provozní doba 140 hod. (cca 2000 měření).
Kontrola baterie: blikající symbol signalizuje pokles napětí pod 1,435 V a upozorňuje na výměnu
baterie. Teploměr a baterii likvidujte odevzdáním na místo zpětného odběru. Teploměr ani baterie
nepatří do běžného domovního odpadu!! Papír a plasty odevzdejte na sběrné místo.
Záruční podmínky:
Záruka platí 36 měsíců ode dne zakoupení přístroje. Výrobek byl ve výrobním závodě pečlivě testován. V případě poruchy
zašlete teploměr svému prodejci. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nevhodnou manipulací či použitím výrobku.
Záruční podmínky vznikají pouze na poruchy vzniklé v záruční době. Na baterii se záruka nevztahuje.
K reklamaci je třeba vždy přiložit potvrzení o nákupu - doklad, fakturu, účtenku(alespoň kopii)!
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