124 mm
DIGITAALINEN KLIININEN
LÄMPÖMITTARI

°C / °F -LÄMPÖTILAYKSIKÖN VAIHTO

Malli: DMT-4333

Voit valita lämpötilan yksiköksi celsius- tai fahrenheit-asteikon (°C/°F; LCD-näytön oikeassa yläkulmassa.)
Kun laite on kytketty pois toiminnasta, voit muuttaa nykyistä asetusta pitämällä On/Off-painiketta
painettuna noin 2 sekunnin ajan.

KÄYTTÖOHJE

Varoitus:
Lue ohjeet huolella ennen digitaalisen kuumemittarin käyttöä.
Tukehtumisvaara: Kuumemittarin korkki ja paristo ovat hengenvaarallisia nieltynä. Älä anna lasten
käyttää tätä laitetta ilman aikuisen valvontaa.
Kuumemittaria ei saa käyttää korvassa. Kuumemittari on suunniteltu käytettäväksi kuumeen
mittaamiseen suusta, peräaukosta tai kainalosta.
Älä aseta kuumemittarin paristoa lähelle kuumia lämmönlähteitä, sillä ne voivat aiheuttaa pariston
räjähtämisen.
Poista paristo laitteesta, jos laite on pitkään käyttämättä.
Omien diagnoosien tekeminen kuumemittarin lukemien perusteella on vaarallista. Ota yhteyttä
lääkäriin mittaustulosten tulkintaa varten. Itse tehdyt diagnoosit voivat johtaa olemassa olevien
sairauksien etenemiseen.
Älä yritä mitata kuumetta, jos kuumemittari on kostea, sillä mittaustulokset voivat olla tällöin
epätarkkoja.
Älä pure kuumemittaria. Se saattaa aiheuttaa mittarin rikkoutumisen tai vaurioitumisen.
Älä yritä purkaa tai korjata kuumemittaria. Se saattaa johtaa epätarkkoihin mittaustuloksiin.
Desinfioi kuumemittari jokaisen käyttökerran jälkeen etenkin, jos mittaria käyttää useampi henkilö.
Älä vie kuumemittaria väkisin peräaukkoon. Keskeytä asettaminen ja mittaus, jos se aiheuttaa kipua.
Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa loukkaantumiseen.
Älä mittaa kuumetta suusta peräaukosta tehdyn mittauksen jälkeen.
Mittaa alle 2-vuotiaiden lasten kuume suusta.
Jos kuumemittaria on säilytetty pitkään yli 5 °C ~ 40°C:n (41 °F ~ 104 °F) lämpötilassa, anna sen olla
5 °C ~ 40 °C:n (41 °F ~ 104 °F) lämpötilassa noin 15 minuutin ajan ennen käyttöä.

OHJEET
1. Paina LCD-näytön vieressä olevaa On/Off-painiketta. Laitteesta kuuluu merkkiääni, ja näytössä
näkyy merkintä
ja sen jälkeen viimeisin tallennettu mittauslukema. Suoritettuaan itsetestin
kuumemittari siirtyy testitilaan.
2. Aseta kuumemittari valitsemaasi paikkaan (suuhun, peräaukkoon tai
kainaloon).
a) Lämmön mittaaminen suusta: Aseta kuumemittari kielen alle kuvassa 2
√-symbolilla osoitetulla tavalla. Sulje suu ja hengitä nenän kautta tasaisesti,
Kuva 2
jotta sisään-/uloshengitysilma ei vaikuta mittaustulokseen.

b) Lämmön mittaaminen peräaukosta: Voitele hopeanvärinen kärki vaseliinilla. Aseta mittauspää
varovasti peräaukkoon noin 1 cm:n (alle 1/2") pituudelta.
c) Lämmön mittaaminen kainalosta: Pyyhi kainalo kuivaksi. Aseta mittauspää kainaloon ja paina
käsivartta tiukasti kylkeä vasten.
Lääketieteellisestä näkökulmasta katsottuna tämä mittaustapa tuottaa aina epätarkkoja lukemia,
joten sitä ei tule käyttää, mikäli vaaditaan tarkkoja mittaustuloksia.
3. Aste-merkki vilkkuu koko mittauksen ajan. Kun vilkkuminen päättyy, laitteesta kuuluu hälytysääni noin
10 sekunnin ajan. Samanaikaisesti LCD-näytössä näkyy mitattu lukema. Noudata aina
vähimmäismittausaikaa merkkiäänen (piippausääni) kuulumiseen asti. Mittaus jatkuu vielä sen jälkeen,
kun laitteesta kuuluu hälytysääni. Jotta mittaustulos olisi mahdollisimman tarkka, on suositeltavaa pitää
mittauspäätä suussa tai peräaukossa noin 2 minuutin ajan tai kainalossa noin 5 minuutin ajan huolimatta
laitteesta vähintään 30 sekunnin välein kuuluvasta piippausäänestä.

Käyttöohjeet

*Huomautus:

Digitaalinen kuumemittari on tarkoitettu ihmisen ruumiinlämmön mittaamiseen suusta, peräaukosta tai
kainalosta. Laite soveltuu kliiniseen ja kotikäyttöön kaikenikäisille ihmisille, myös alle 8-vuotiaille lapsille
aikuisen valvonnassa.

LUE HUOLELLA ENNEN KÄYTTÖÄ.

Tämä digitaalinen kuumemittari mittaa henkilön ruumiinlämmön nopeasti ja erittäin luotettavasti. Lue
kaikki ohjeet ennen kuumemittarin käyttöä, jotta saat kattavan kuvan mittarin kaikista toiminnoista ja jotta
mittari säilyisi pitkään toimintakuntoisena.
Tämä laite on seuraavien standardien mukainen:
EN 12470-3 Kliiniseen käyttöön tarkoitetut lämpömittarit – osa 3: Sellaisten sähköisten lämpömittareiden
(ei-ennakoivien ja ennakoivien) suorituskyky, joissa on maksimilämpötilan näyttö,
ISO 80601-2-56 Sähkökäyttöiset lääkintälaitteet – osa 2-56: Ruumiinlämmön mittaamiseen tarkoitettujen
lääkinnällisten lämpömittarien erityiset turvallisuusvaatimukset,
EN 60601-1-11 Sähkökäyttöiset lääkintälaitteet – osa 1-11: Erityiset turvallisuusvaatimukset, mukaan
lukien olennaista suorituskykyä koskevat vaatimukset – Täydentävä standardi: Vaatimukset
terveydenhuollon kotiympäristössä käytettäville sähkökäyttöisille lääkintälaitteille ja sähkökäyttöisille
lääkintäjärjestelmille IEC 60601-1-2 (EMV)-, IEC 60601-1 -(turvallisuus)-standardien mukaisesti.
Valmistaja on ISO 13485 -sertifioitu.

Normaalitilanteessa laitteesta kuuluu seuraava merkkiääni: ”piip-piip-piip-piip-”;
Hälytysääni kuuluu nopeampana, kun lämpötila on yli 37,8 °C (100 °F) seuraavasti:
”piip-piip-piip----- piip-piip-piip------- piip-piip-piip”.

4. Paina testauksen jälkeen On/Off-painiketta pariston käyttöiän pidentämiseksi. Jos mitään mittarin toimintoa
ei käytetä, laite sammuu automaattisesti noin 10 minuutin jälkeen.

VIANMÄÄRITYS
Virheilmoitus

Ongelma

320 mm

TUOTTEEN KUVA

Kytke laite pois toiminnasta, odota yksi minuutti ja tee
uusi mittaus ohjeiden mukaisesti.

Mitattu lämpö on yli 42,9 °C
(109,9 °F)

Kytke laite pois toiminnasta, odota yksi minuutti ja tee
uusi mittaus ohjeiden mukaisesti.

Järjestelmä ei toimi oikein.

Poista paristo, odota yksi minuutti, aseta paristo paikoilleen
ja kytke laitteeseen virta. Jos viesti tulee uudelleen näkyviin,
ota yhteyttä jälleenmyyjään huoltoa varten.
Vaihda paristo.

Paristojen alhainen lataustaso:
Paristokuvake vilkkuu, eikä
mittausta voi tehdä.

SISÄLTÖ

1 kuumemittari, 1 käyttöohje, 1 säilytyskotelo

Ratkaisu

Mitattu lämpö on alle 32,0 °C
(90,0 °F).

PARISTON VAIHTO

Paristokotelon kansi

LCD

Kuva 1

Mittapää

1.
2.
3.
4.

Vaihda paristo, kun LCD-näytön oikeassa alakulmassa näkyy ” ”.
Irrota paristokotelon kansi kuvan 3 mukaisesti.
Vedä piirilevyä paristokotelon sisältävää muovikoteloa varovasti ulos noin 1 cm:n verran (alle 1/2"). (Ks. kuva 4.)
Irrota vanha paristo käyttämällä apuna teräväkärkistä esinettä, kuten kynää. Hävitä paristo määräysten
mukaisesti. Vaihda tilalle uusi 1,5 V DC -paristo, jonka tyyppi on LR41 tai SR41, UCC392 tai vastaava.
Varmista, että pariston +-napa on ylöspäin. (Ks. kuva 5.)
5. Liu’uta paristokotelo takaisin paikoilleen ja kiinnitä kansi.

On/Off-painike

VAROTOIMET

* Laitteen suorituskyky voi heikentyä, jos vähintään yksi seuraavista toteutuu:
- Laitteen käyttö valmistajan ilmoittamien lämpötila- ja kosteusrajojen ulkopuolella.
- Säilytys valmistajan ilmoittamien lämpötila- ja kosteusrajojen ulkopuolella.
- Mekaaninen isku (esimerkiksi pudotustesti) tai heikentynyt anturi.
- Potilaan ruumiinlämpö on ympäristön lämpötilaa alhaisempi.
* Kannettavat ja langattomat Rf-tiedonsiirtolaitteet voivat vaikuttaa mittariin. Laite vaatii
erityisiä sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevia varotoimia sähkömagneettisten
yhteensopivuustietojen mukaisesti.

SYMBOLIEN SELITYS
Tasavirta
Valmistaja
Valtuutettu edustaja
Euroopassa

55 °C
-20 °C

Vihreä piste
kierrätys

Erätunnus
Ks. laitteen mukana
toimitetut asiakirjat
Säilytys- ja
kuljetuslämpötila:
-20 °C ~ 55 °C
(-4 °F ~ 131 °F)
Yleinen kierrätyssymboli

Tyypin BF käyttöosa
TÜV-numero
Hävitä käytetyt paristot
asianmukaisiin keräyspisteisiin kansallisten tai
paikallisten määräysten
mukaisesti.

TEKNISET TIEDOT
Tyyppi:

Digitaalinen kuumemittari (ei-ennakoiva)

Mittausalue:

32,0 °C–42,9 °C (90,0 °F–109,9 °F) (°C/°F valmistajan valitsema)

Tarkkuus:

±0,1 °C (±0,2 °F): 35,5 °C ~ 42,0 °C (95,9 °F ~ 107,6 °F)
18 ~ 28 °C:n lämpötilassa (64,4 °F ~ 82,4 °F) ympäristön käyttöalue
±0,2 °C (±0,4 °F) muille mittaus- ja käyttöalueille

Toimintatila:
Näyttö:
Muisti:
Paristo:

Suora käyttötila
Nestekidenäyttö, 3 1/2 lukemaa
Viimeisimmän mittausarvon tallennus
Yksi 1,5 V DC:n nappiparisto (koko LR41 tai SR41, UCC 392)

Pariston käyttöikä:

Noin 200 tuntia jatkuvaa käyttöä tai 1 vuosi, kun mittauksia
suoritetaan 3 päivässä

Mitat:
Paino:
Oletettu käyttöikä:

13,9 cm x 2,2 cm x 1,2 cm (P x L x K)
Noin 12 g (sis. pariston)
Kolme vuotta

Ympäristön käyttöalue:

Lämpötila: 5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F)
Suhteellinen ilmankosteus: 15 % ~ 95 % RH
Ilmanpaine: 700 hPa ~ 1 060 hPa

Säilytys ja kuljetus:
Kotelointiluokka:
Luokitus:

Lämpötila: -20 °C ~ 55 °C (-4 °F ~ 131 °F)
Suhteellinen ilmankosteus: 15 % ~ 95 % RH
Ilmanpaine: 700 hPa ~ 1 060 hPa
IP 27
Tyyppi BF

Kuva 3

Kuva 4

Kuva 5

KALIBROINTI

Mittari on kalibroitu tehtaalla valmistusajankohtana. Jos mittaria käytetään ohjeiden mukaisesti, laitetta ei
tarvitse kalibroida uudelleen. Suosittelemme kuitenkin tarkistamaan kalibroinnin kahden vuoden välein tai aina,
jos olet epävarma mittarin kliinisestä tarkkuudesta. Kytke kuumemittari toimintaan ja aseta vesihauteeseen ja
tarkista sitten kuumemittarin laboratorinen tarkkuus. Toimita koko laite jälleenmyyjälle tai valmistajalle.
Edellä kuvatut suositukset eivät syrjäytä lakisääteisiä vaatimuksia. Käyttäjän on noudatettava mittausten
tarkastusta ja laitteen toiminnallisuutta sekä tarkkuutta koskevia määräyksiä laitteen käyttöpaikalla voimassa
olevan lainsäädännön, direktiivien ja säädösten mukaisesti.

PUHDISTUS JA DESINFIOINTI

1) Upota kuumemittarin mittapää tislattuun veteen vähintään yhden minuutin ajaksi.
2) Poista mahdolliset epäpuhtaudet pyyhkimällä kuumemittari puhtaalla, pehmeällä liinalla.
3) Toista vaiheet 1 ja 2 kolme kertaa, kunnes mittarissa ei enää näy silmämääräisen tarkastuksen jälkeen
epäpuhtauksia.
4) Jos mittari on puhdistettava ja desinfioitava perusteellisesti, noudata menetelmää A tai B:
Menetelmä A (korkea desinfiointitaso): upota mittarin mittapää 0,55-prosenttiseen OPA-desinfiointiaineeseen
(o-ftalaldehydi), kuten CIDEX OPA, vähintään 12 minuutin ajaksi alle 20 °C:n lämpötilassa.
Menetelmä B (kevyt desinfiointi): Pyyhi mittapää kolme kertaa 70-prosenttiseen lääkealkoholiin kastetulla
puhtaalla ja pehmeällä liinalla, vähintään yksi minuutti kullakin kerralla.
5) Poista OPA-desinfiointiaineen jäämät toistamalla vaiheet 1–3.
Huomautus 1: Kotikäytössä kuumemittarilla ei ole suositeltavaa mitata lämpöä peräaukosta, sillä
OPA-desinfiointiainetta ei ole saatavilla sairaalaympäristön ulkopuolella.
Jos mittaus on tehtävä peräsuolesta, suosittelemme noudattamaan ehdottomasti korkean tason desinfiointimenetelmää.
Huomautus 2: Noudata OPA-valmisteen käyttöohjetta.
Huomioi seuraavat ohjeet ja noudata niitä, jotta kuumemittari ei vaurioituisi:
- Älä käytä bentseeniä, tinneriä, bensiiniä tai muita voimakkaita liuottimia kuumemittarin puhdistamiseen.
- Älä yritä desinfioida kuumemittarin tunnistinpäätä (kärkeä) upottamalla sitä pitkäksi aikaa alkoholiin,
OPA-desinfiointiaineeseen tai kuumaan (yli 50 °C -asteiseen (122 °F)) veteen.
- Älä puhdista kuumemittaria käyttämällä ultraäänipesua.

RAJOITETTU TAKUU

Kuumemittarin takuu on voimassa yhden vuoden ajan ostopäivästä. Jos kuumemittari ei toimi oikein
viallisten komponenttien tai huonon työn laadun takia, korvaamme tai vaihdamme laitteen maksutta.
Tämä takuu kattaa kaikki komponentit paristoja lukuun ottamatta. Takuu ei kata vaurioita, jotka johtuvat
kuumemittarin epäasianmukaisesta käsittelystä. Takuun edellytyksenä on alkuperäisen jälleenmyyjän
alkuperäisen ostokuitin tai sen kopion osoittaminen.
Tämä laite ja käytetyt paristot on hävitettävä kansallisten, elektronisten
tuotteiden hävittämistä koskevien määräysten mukaisesti.
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