
124 mm

320 m
m

4. Az elem élettartamának meghosszabbítására nyomja meg a BE/KI gombot, kikapcsolva az egységet, amikor 
elkészült a méréssel. Ha semmilyen műveletet nem végez, az egység körülbelül 10 perc után automatikusan 
kikapcsol.

* Megjegyzés: Normál esetben a hangjelzés a következő: „bip-bip-bip-bip”. Ha a hőmérséklet eléri 
vagy meghaladja a 37,8 °C-ot (100 °F), a hangjelzés felgyorsul, és a következő lesz: 
„bip-bip-bip----- bip-bip-bip------- bip-bip-bip”.

2. ábra

4. ábra 5. ábra3. ábra

AZ ELEM CSERÉJE
1. Ha az „      ” üzenet jelenik meg a folyadékkristályos kijelző jobb alsó sarkában, cserélje ki az elemet.
2. A 3. ábrán látható módon vegye le az elem fedelét.
3. Óvatosan húzza ki a műanyag áramköri lapot az elemtartóval körülbelül 1 cm-re (kicsivel kevesebb, 

mint 1/2 hüvelyk). (Lásd a 4. ábrát.)
4. Egy hegyes tárggyal, például egy tollal vegye ki a régi elemet. Az elemet a jogszabályoknak megfelelően 

ártalmatlanítsa. Tegyen be a helyére egy LR41, SR41, UCC392 típusú vagy ezekkel egyenértékű, 1,5 V-os 
egyenáramú elemet. Ügyeljen arra, hogy az elem pozitív (+) pólusa legyen felfelé. (Lásd az 5. ábrát.)

5. Csúsztassa vissza az elemtartót a helyére, és rögzítse a fedelet.

HIBAELHÁRÍTÁS
Probléma MegoldásHibaüzenet

A rendszer nem működik 
megfelelően.

Vegye ki az elemet, várjon 1 percet, majd tegye vissza. 
Ha az üzenet ismét megjelenik, keresse a forgalmazót, 
és kérjen javítást.
Cserélje ki az elemet.

A mért hőmérséklet alacsonyabb 
32,0 °C-nál (90,0 °F).

Kapcsolja ki, várjon egy percet, majd újra mérje meg a 
hőmérsékletet szoros érintkezéssel és megfelelő felfekvéssel.

A mért hőmérséklet magasabb 
42,9 °C-nál (109,9 °F).

Lemerült elem: Az elem ikon 
villog, nem lehet mérést végezni.

Kapcsolja ki, várjon egy percet, majd újra mérje meg a 
hőmérsékletet szoros érintkezéssel és megfelelő felfekvéssel.

KALIBRÁLÁS
A lázmérő kezdeti kalibrálását a gyártás során elvégezzük. Ha a lázmérőt a felhasználási utasítások szerint 
használják, nincs szükség rendszeres újraállításra. Ennek ellenére azt javasoljuk, hogy kétévente, illetve ha a 
lázmérő klinikai pontossága kérdéses, ellenőrizze a kalibrálását. Kapcsolja be a lázmérőt, tegye vízfürdőbe, és 
ellenőrizze a laboratóriumi pontosságát. A teljes készüléket küldje el a forgalmazónak vagy a gyártónak.
A fenti ajánlások nem írják felül a jogszabályi előírásokat. A felhasználónak a készülék használata során mindig 
eleget kell tennie a mérés ellenőrzésére, valamint a készülék funkcionalitására és pontosságára vonatkozó 
jogszabályi előírásoknak, melyeket a vonatkozó törvények, irányelvek vagy rendeletek határoznak meg.

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Európa)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Németország

A terméket és a használt elemeket az elektronikai termékek 
ártalmatlanításáról szóló nemzeti szabályozás szerint kell 
ártalmatlanítani.

A termék megfelel az orvostechnikai eszközökről 
szóló 93/42/EGK irányelvnek, a bejelentett szervezet 
száma 0197.

JOYTECH HEALTHCARE CO. LTD.
No. 365, Wuzhou Road, Yuhang Economic Development Zone, 
Hangzhou city, 311100 Zhejiang, Kína

1. Nyomja meg a folyadékkristályos kijelző mellett levő BE/KI gombot. Ekkor egy hangjelzés hallható, 
és a képernyő a              feliratot, majd az utoljára mért hőmérsékletet mutatja. 
Az önellenőrzés hőmérsékletének megjelenítése után a lázmérő mérési 
üzemmódban van.

2. Tegye a lázmérőt a kívánt helyre (a szájba, végbélbe vagy a hónaljba).
a) Használat szájban: Tegye a lázmérőt a 2. ábrában pipával (√) jelzett 

helyre, a nyelv alá. Csukja be a száját, és lélegezzen egyenletesen, az 
orrán keresztül, hogy a mérést ne befolyásolja a be- és kilélegzett levegő.

b) Használat végbélben: Kenje be az ezüstszínű szondahegyet vazelinnel, hogy könnyebben be lehessen 
helyezni. Finoman helyezze be az érzékelőt körülbelül 1 cm-re (1/2 hüvelyknél kevesebb) a végbélbe.

c) Használat hónaljban: Törölje a hónaljat szárazra. Tegye be a szondát a hónaljba, és a páciens nyomja 
a karját erősen az oldalához.
Ez a módszer orvosi szempontból mindig pontatlan eredményeket ad, és ne használja, ha pontos 
mérésre van szükség.

3. A mérés során villog a fok jel. Amikor a tesztelés véget ért, egy hangjelzés hallható körülbelül 
10 másodpercig. Egyidejűleg megjelenik a mért érték a folyadékkristályos kijelzőn. Mindenképpen be 
kell tartani a minimális mérési időt, melyet a hangjelzés jelez. A mérés a hangjelzés után is folytatódik. 
Ahhoz, hogy jobb mérési eredményeket kaphasson a testhőmérsékletre, ajánlatos a szondát a 
hangjelzéstől függetlenül a szájban és a végbélben körülbelül 2 percig, a hónaljban pedig körülbelül 
5 percig bent tartani, és legalább 30 másodperces mérési időközt tartani.

Figyelmeztetés:
A digitális lázmérő használata előtt figyelmesen olvassa végig az utasításokat.
Fulladásveszély: A lázmérő kupakja és eleme lenyelve fulladást okozhat. A gyermekek a készüléket 
szülői felügyelet nélkül nem használhatják!
A lázmérőt ne használja fülbe helyezve. A rendeltetésszerű használat csak a szájban, végbélben és 
hónaljban végzett mérésekre terjed ki.
A lázmérő elemét ne tegye ki szélsőséges hőnek, mert felrobbanhat.
Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemet.
Öndiagnózis felállítása a hőmérsékletértékek alapján veszélyes. Az eredmények értelmezéséhez 
beszéljen az orvosával. Az öndiagnózis a meglevő betegség rosszabbodásához vezethet.
Ha a lázmérő nedves, ne mérjen vele, mert pontatlan eredményeket kaphat.
A lázmérőre nem szabad ráharapni. Ettől eltörhet, a páciens pedig megsérülhet.
Ne próbálkozzon a lázmérő szétszerelésével vagy javításával. Ha így tesz, pontatlan eredményeket kaphat.
A lázmérőt minden használat után fertőtlenítse, különösen akkor, ha egynél több ember használja.
A lázmérőt ne helyezze be a végbélbe erővel. Ha a páciens fájdalmat jelez, ne nyomja tovább, és hagyja 
abba a mérést. Ha nem így tesz, a páciens megsérülhet.
A lázmérőt ne használja a szájba helyezve, ha előtte végbélben használta.
Kétéves vagy ennél fiatalabb gyermekek esetében ne használja a készüléket szájban.
Ha az egységet nem 5 °C – 40 °C (41 °F – 104 °F) között tárolta, használat előtt körülbelül 15 percen át 
tartsa 5 °C – 40 °C (41 °F – 104 °F) környezeti hőmérsékleten.

Használati javallat
A digitális lázmérő normál üzemmódban emberi testhőmérséklet mérésére használható szájban, 
végbélben vagy hónaljban. A készülék klinikai vagy otthoni környezetben is újra felhasználható, 
bármely korcsoportnál, felnőtt felügyelete mellett ideértve a 8 évesnél fiatalabb gyermekeket is.

A CSOMAG TARTALMA
1 lázmérő, 1 felhasználói kézikönyv, 1 tartótok

A TERMÉKET BEMUTATÓ ÁBRA Az elem kupakja

BE/KI gomb

Folyadékkristályos kijelző

Szonda

1. ábra

HASZNÁLAT ELŐTT GONDOSAN OLVASSA EL
Ez a digitális lázmérő egy személy testhőmérsékletének gyors, nagyon pontos leolvasását teszi lehetővé. 
Ahhoz, hogy jobban megérthesse a funkcióit, és hosszú évekig megbízhatóan használhassa, olvassa el 
először ezeket az utasításokat.
A berendezés megfelel a következő szabványoknak:
EN 12470-3; Klinikai lázmérők – 3. rész: Kompakt elektromos (extrapolációs és nem extrapolációs elven 
működő), csúcsértékjelzővel ellátott lázmérők teljesítménye,
ISO 80601-2-56; Gyógyászati villamos készülékek – 2-56. rész: A testhőmérséklet mérésére használt 
klinikai lázmérők alapvető biztonsági és lényeges működési követelményei,
EN 60601-1-11; Gyógyászati villamos készülékek – 1-11. rész: Alapvető biztonsági és lényeges működési 
követelmények – Kiegészítő szabvány: A lakókörnyezeti egészségügyi ellátásban használatos gyógyászati 
villamos készülékekre és a gyógyászati villamos rendszerekre vonatkozó követelmények. Ezenkívül 
megfelel az EN 60601-1-2 (Elektromágneses összeférhetőség) és IEC/EN60601-1 (Biztonság) szabvány 
előírásainak is. Maga a gyártó ISO 13485 tanúsítással rendelkezik.

ÓVINTÉZKEDÉSEK
* A berendezés teljesítményét ronthatják az alábbi körülmények:

- Ha a gyártó által meghatározott hőmérséklet- és páratartalom-tartományon kívül használják.
- Ha a gyártó által meghatározott hőmérséklet- és páratartalom-tartományon kívül tárolják.
- Ütés (pl. elejtés) vagy tönkrement érzékelő.
- Ha a páciens hőmérséklete nem éri el a környezeti hőmérsékletet.

* A berendezés működését befolyásolhatja a hordozható és mobil rádiófrekvenciás kommunikáció. 
A berendezés az elektromágneses zavarás szempontjából különleges óvintézkedéseket igényel a 
mellékelt dokumentumokban található elektromágneses összeférhetőségi információk szerint.

JELMAGYARÁZAT

MŰSZAKI ADATOK

Méréstartomány:

Környezeti használati 
tartomány:

Tárolási és szállítási 
körülmények:

Besorolás:

Típus:

Folyadékállósági besorolás:

Pontosság:

Üzemmód:
Kijelző: 
Memória:
Elem:
Az elem élettartama:
Méretek:
Súly:
Várható élettartam:

±0,1 °C (±0,2 °F) 35,5 °C és 42,0 °C (95,9 °F és 107,6 °F) között 18 °C 
– 28 °C (64,4 °F – 82,4 °F) környezeti hőmérsékleten, más mérési és 
környezeti hőmérséklet-tartományokban ±0,2 °C (±0,4 °F)

32,0 °C – 42,9 °C (90,0 °F – 109,9 °F) (°C/°F a gyártó által meghatározva)

Folyadékkristályos kijelző, 3 egész és 1 tizedes számjegy
Az utolsó mért érték tárolásához
Egy 1,5 V-os egyenáramú gombelem (LR41, SR41 vagy UCC 392 méret)
Kb. 200 óra folyamatos működés vagy napi 3 méréssel 1 év
13,9 cm x 2,2 cm x 1,2 cm (H x Sz x M)
Az elemmel együtt kb. 12 gramm

Hőmérséklet: 5 °C – 40 °C (41 °F – 104 °F)
Relatív páratartalom: 15% – 95%
Légnyomás: 700 hPa – 1060 hPa
Hőmérséklet: -20 °C – 55 °C (-4 °F – 131 °F)
Relatív páratartalom: 15% – 95%
Légnyomás: 700 hPa – 1060 hPa

Digitális lázmérő (a mérési elv nem extrapoláción alapul)

BF típus

Közvetlen üzemmód

IP 27

Három év

°C / °F ÁTVÁLTÁSA
A hőmérsékletértékeket a Celsius- vagy Fahrenheit-skálán lehet leolvasni (°C/°F, a folyadékkristályos 
kijelző jobb felső sarkában látható). Az aktuális beállítást úgy változtathatja meg, hogy a kikapcsolt 
lázmérőn körülbelül 2 másodpercig benyomva tartja a BE/KI gombot.

HASZNÁLAT

TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTLENÍTÉS
1) Mártsa be a lázmérő szondáját desztillált vízbe legalább 1 percre;
2) Egy tiszta, puha ruhával törölje le a lázmérőt a rajta levő anyagok eltávolításához;
3) Ismételje meg az 1. és 2. lépést háromszor, amíg tisztítás után már nem látható szennyeződés;
4) A lázmérő alapos megtisztításához és fertőtlenítéséhez használja az alábbi „A” vagy „B” módszert:

„A” módszer (magas szintű fertőtlenítés): mártsa be a lázmérőt 0,55%-os OPA- (O-ftálaldehid) oldatba 
(például CIDEX OPA), legalább 12 percre, 20 °C alatti hőmérsékleten;
„B” módszer (alacsony szintű fertőtlenítés): egy tiszta, puha, 70%-os orvosi alkoholba mártott ruhával törölje 
le a szondát 3-szor, minden alkalommal legalább egy percig.

5) Az 1–3. lépést ismételve távolítsa el az OPA-maradványokat;
1. megjegyzés: Otthoni körülmények között nem javasoljuk a lázmérő használatát végbélben, mivel az OPA 
kórházakon kívül nehezen hozzáférhető.
Ha a mérést végbélben kell végezni, nagyon ajánlott a magas szintű fertőtlenítés.
2. megjegyzés: A műveletet az OPA felhasználási útmutatójának megfelelően végezze.
A lázmérő sérülésének megakadályozására vegye figyelembe és tartsa be a következőket:
- A lázmérő tisztításához ne használjon benzolt, hígítót, benzint vagy más erős oldószert.
- Ne próbálja meg a lázmérő érzékeny szondáját (végét) úgy megtisztítani, hogy hosszabb időre alkoholba, 

OPA-oldatba vagy forró vízbe (50 °C / 122 °F fölött) mártja.
- A lázmérő tisztításához ne használjon ultrahangos lemosást.

KORLÁTOZOTT GARANCIA
A lázmérőre egy év garancia vonatkozik a vásárlás dátumától kezdődően. Ha a lázmérő hibás alkatrész vagy 
gyártási hiba miatt nem működik megfelelően, díjmentesen megjavítjuk vagy kicseréljük. Ezt a garancia az elem 
kivételével minden alkatrészre vonatkozik. A garancia nem vonatkozik arra, ha a lázmérő nem megfelelő kezelés 
miatt sérül meg. A garanciális szolgáltatás igénybe vételéhez szükség van az eredeti forgalmazó által kiadott 
blokkra vagy annak másolatára.

Importer: 
GBT GmbH
Geschäftsbereich Dr. Senst® 
An Gut Nazareth 18 a
52353 Düren / Németország
Tel.: +49 2421 / 20856 – 0
www.dr-senst.com
Art.-Nr.: 521- 858227 
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DIGITÁLIS KLINIKAI 
HŐMÉRŐ

Egyenáram Tételkód BF típusú

Gyártó Nézze meg a mellé-
kelt dokumentumokat TUV-SZ.

Hivatalos európai 
képviselet

55 °C

-20 °C

Tárolási és szállítási 
hőmérsékleti határérté-
kek: -20 °C – 55 °C
(-4 °F – 131 °F)

Az üres elemeket a 
megfelelő gyűjtőhelyeken 
a nemzeti vagy helyi előí-
rásoknak megfelelően 
ártalmatlanítsa.

Grüner Punkt 
Recycling

Általános újrahaszno-
sítási szimbólum


