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Diagnostic Ecotherm Flexible Elektroniczny termometr z
miękką końcówką
 

Cena: 29,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 1 sztuka

Postać termometr

Producent DIAGNOSIS S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny

Opis produktu
 

Budowa termometru:

Wskazówki dotyczące czyszczenia:
1. Termometr należy czyścić przed i po każdym użyciu i przechowywać w przeznaczonym do tego etui.
2. Jeżeli termometr ulegnie zabrudzeniu należy wyczyścić go wilgotną ściereczką.

Obsługa termometru:
Uruchomienie termometru następuje po potrząśnięciu nim ok. 8-10 sekund w sposób przedstawiony na Rys. 1. instrukcji Na
wyświetlaczu pokażą się następujące po sobie dane (Rys. 2-4), a termometr zacznie wydawać krótkie sygnały dźwiękowe (Bi-Bi-Bi).
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(Uwaga: przy uruchamianiu ważniejsza jest szybkość niż siła.)

Jeżeli zasilanie w trakcie pomiaru jest niewystarczające, wówczas wyświetlacz automatycznie wyłączy się, co pozwoli na uniknięcie
błędów podczas pomiaru. Jeżeli istnieje potrzeba powtórnego użycia termometru, należy nim powtórnie potrząsnąć. Czas potrzebny na
ponowne uruchomienie termometru będzie krótszy niż poprzednio.

Pomiary temperatury w ustach:
Wykorzystując znajdujący się po prawej stronie schemat, końcówkę z sondą należy umieścić pod językiem jak najbliżej zagłębienia.
Schemat obrazuje różnice w pomiarach temperatur przy nieprawidłowym umieszczeniu końcówki termometru poza zagłębieniem.
Pomiar powinien trwać ok. 15 sekund. W trakcie odczytu ikona °C będzie cały czas migać.
W momencie osiągnięcia temperatury szczytowej symbol °C przestanie migać, a termometr wyda poczwórny sygnał dźwiękowy.
Termometr wyłączy się
automatycznie po rozładowaniu.

UWAGA: w celu zapewnienia wiarygodnych wyników, w trakcie pomiaru usta muszą pozostać zamknięte. Otwarcie ust może skutkować
wydłużeniem czasu pomiaru oraz może mieć wpływ na wynik.

Dane techniczne:
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Ostrzeżenia i środki ostrożności:
1. Po potrząśnięciu termometrem w celu uruchomienia, temperatura na tylnej zatyczce będzie wynosić ok. 32,6°C przy temperaturze
otoczenia wynoszącej 23,7 °C, ok. 48,9 °C przy temperaturze otoczenia wynoszącej 40°C.
2. Termometr powinien być używany wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. Należy uniemożliwić dzieciom gryzienie, uderzanie
termometrem.
3. Nie należy przechowywać termometru w miejscach, w których będzie narażony na działanie promieni słonecznych, kurzu lub wilgoci.
Należy unikać skrajnych temperatur.
4. Zabronione jest mycie, czyszczenie lub moczenie w alkoholu.
5. Termometru nie wolno sterylizować poprzez wyparzanie we wrzątku ani w autoklawach gazowych lub parowych.
6. Użycie jakiegokolwiek innego roztworu lub sposobu czyszczenia poza wyżej wymienionymi może wpływać na wiarygodność
odczytów oraz spowodować
unieważnienie gwarancji.

UWAGA:
Należy zachować naklejkę znajdującą się z tyłu termometru w celu ułatwienia późniejszej identyfikacji danych.

Urządzenie spełnia wymagania dotyczące zgodności elektromagnetycznej zgodnie z IEC 60601-1-1. W określonych okolicznościach w
związku z nakładaniem
się fal elektromagnetycznych urządzenie może zakłócać lub jego działanie może zostać zakłócone przez znajdujące się w pobliżu
urządzenia. Jeżeli takie zjawisko
wystąpi, należy przenieść urządzenie lub sprzęt powodujący nakładanie się fal lub należy skontaktować się z producentem.

Instrukcja użycia
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