124 mm
DIGITAL KLINISK
TERMOMETER

°C / °F VÄXBAR

Modell: DMT-4333

Temperaturavläsningar är tillgängliga i Celsius- eller Fahrenheit-skalan (°C/°F; placerad i det övre högra
hörnet av LCD-skärmen.) Med enheten avstängd, tryck och håll in På/Av-knappen i cirka 2 sekunder för
att ändra den aktuella inställningen.

BRUKSANVISNING

Varning:
Läs instruktionerna noggrant innan du använder digital termometer.
Kvävningsrisk: Termometerlocket och batteriet kan vara livsfarligt om de sväljs. Tillåt inte barn att
använda den här enheten utan uppsikt av föräldrar.
Använd inte termometer i örat. Avsedd användning är endast för orala, rektala och armhåla (axill)
avläsningar.
Placera inte termometerbatteriet nära extrem värme eftersom det kan explodera.
Ta bort batteriet från enheten när den inte har varit i drift under en längre tid.
Användningen av temperaturavläsningar för självdiagnos är farlig. Rådfråga din läkare för tolkning av
resultaten. Självdiagnos kan leda till att befintliga sjukdomstillstånd förvärras.
Försök inte mäta när termometern är våt eftersom felaktiga avläsningar kan bli resultatet.
Bit inte termometern. Om du gör det kan det leda till brott och/eller skada.
Försök inte att plocka isär eller reparera termometern. Om du gör det kan det resultera i felaktiga avläsningar.
Efter varje användning, desinficera termometern, särskilt om enheten används av mer än en person.
Tvinga inte in termometern i ändtarmen. Stoppa insättningen och avbryt mätningen när smärta är
närvarande. Underlåtenhet att göra det kan leda till skada.
Använd inte termometer oralt efter att ha använts rektalt.
För barn som är två år eller yngre, använd inte enheterna oralt.
Om enheten har förvarats vid temperaturer över 5°C~40°C (41°F~104°F), lämna den i en
omgivningstemperatur på 5°C~40°C (41°F~104°F) i cirka 15 minuter innan du använder den.

ANVISNINGAR
1. Tryck på På/Av-knappen bredvid LCD-skärmen. En ton hörs när skärmen visar
, följt av
senast registrerade temperatur. Efter att ha visat självtesttemperaturen är termometern nu i testläge.
2. Placera termometern på önskad plats (mun, ändtarm eller armhåla.)
a) Oral användning: Placera termometern under tungan enligt
" √ "-positionen som visas i figur 2. Stäng munnen och andas
jämnt genom näsan för att förhindra att mätningen påverkas av
inandnings-/utandningsluft.
Figur 2
b) Rektal användning: Smörj silverprobspetsen med vaselin för
enkel insättning. Sätt försiktigt in sensorn cirka 1 cm (mindre än 1/2") i ändtarmen.
c) Användning i armhålan: Torka av armhålan. Placera sonden i armhålan och håll armen stadigt
pressad åt sidan.
Ur medicinsk synvinkel kommer denna metod alltid att ge felaktiga avläsningar och bör inte användas
om exakta mätningar krävs.
3. Gradtecknet blinkar under hela testprocessen. När blinkningen slutar piper ett larm i cirka 10 sekunder.
Den uppmätta avläsningen kommer att visas på LCD-skärmen samtidigt. Den minsta mättiden tills
signaltonen (pip) måste bibehållas utan undantag. Mätningen fortsätter även efter summern. För att
uppnå bättre kroppstemperaturmätningsresultat, rekommendera att hålla sonden i mun och ändtarm
ca 2 minuter, eller i armhålan ca 5 minuter oavsett pipljud och minst 30 sekunders mätintervall bör
upprätthållas.

Indikationer för användning

De digitala termometrarna är avsedda att mäta den mänskliga kroppstemperaturen i vanligt läge oralt,
rektalt eller under armen. Och enheterna är återanvändbara för klinisk användning eller hemmabruk på
människor i alla åldrar, inklusive barn under 8 år med vuxen tillsyn.

LÄS NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING

Denna digitala termometer ger en snabb och mycket exakt avläsning av en individs kroppstemperatur.
För att bättre förstå dess funktioner och för att ge många år av pålitliga resultat, läs alla instruktioner först.
Denna apparat uppfyller följande standarder:
EN 12470-3 Kliniska termometrar – Del 3: Prestanda för kompakta elektriska termometrar (icke-prediktiva
och prediktiva) med maximal enhet,
ISO 80601-2-56 Medicinsk elektrisk utrustning —Del 2-56: Särskilda krav för grundläggande säkerhet och
väsentlig prestanda hos kliniska termometrar för kroppstemperaturmätning,
EN 60601-1-11 Medicinsk elektrisk utrustning – Del 1-11: Allmänna krav för grundläggande säkerhet och
väsentlig prestanda – Collateral Standard: Krav för medicinsk elektrisk utrustning och medicinska elektriska
system som används i hemmiljö och uppfyller kraven i EN 60601-1-2(EMC), IEC/EN60601-1(Säkerhets)
standarder. Och tillverkaren är ISO 13485-certifierad.

INNEHÅLL

4. För att förlänga batteritiden, tryck på På/Av -knappen för att stänga av enheten efter att testet är klart.
Om ingen åtgärd vidtas kommer enheten automatiskt att stängas av efter cirka 10 minuter.

FELSÖKNING
Felmeddelande

Problem

Lösning

Temperaturen är lägre än
32,0°C (90,0°F)
Temperaturen är högre än
42,9°C (109,9°F)
Systemet fungerar inte
korrekt.

Stäng av, vänta en minut och ta en ny temperatur via
nära kontakt och tillräcklig vila.
Stäng av, vänta en minut och ta en ny temperatur via
nära kontakt och tillräcklig vila.

Dött batteri: Batteriikonen
blinkar, kan inte mätas.

Ta ur batteriet, vänta i 1 minut och slå på det igen.
Om meddelandet visas igen, kontakta återförsäljaren
för service.
Byt ut batteriet.

BYTE AV BATTERI

1 termometer, 1 bruksanvisning, 1 förvaringsväska

PRODUKTILLUSTRATION

*Notera: Normalt är ljudsignalerna "Bi-Bi-Bi-B i-"; En larm ljuder snabbare när temperaturen når 37,8°C
(100°F) eller högre, och ljudet är "Bi-Bi-Bi----- Bi-Bi-Bi------ - Bi-Bi-Bi"

LCD

Batterilock

320 mm

Figur 1

Sond

1.
2.
3.
4.

Byt batteri när " " visas i det nedre högra hörnet av LCD-skärmen.
Dra av batteriluckan som visas i figur 3.
Dra försiktigt ut plastkretskort med batterikammare ca 1 cm (något mindre än 1/2"). (Se bild 4)
Använd ett spetsigt föremål som en penna för att ta bort det gamla batteriet. Kassera batteriet lagligt.
Byt ut mot en ny 1,5V DC-knapp typ LR41 eller SR41, UCC392 eller motsvarande. Se till att batteriet är
installerat med "+"-polariteten uppåt. (Se bild 5)
5. Skjut tillbaka batterikammaren på plats och sätt på locket.

På/Av-knapp

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD

* Enhetens prestanda kan försämras om ett eller flera av följande inträffar:
- Drift utanför tillverkarens angivna temperatur- och luftfuktighetsintervall.
- Förvaring utanför tillverkarens angivna temperatur- och luftfuktighetsintervall.
- Mekanisk stöt (till exempel falltest) eller degraderad sensor.
- Patienttemperaturen är under omgivningstemperaturen.
* Bärbar och mobil RF-kommunikation kan påverka enheten. Enheten behöver särskilda
försiktighetsåtgärder angående EMC enligt EMC-informationen i medföljande dokument.

SYMBOL FÖRKLARING
Likström
Tillverkare
Europeisk
auktoriserad
representant

55 °C
-20 °C

Återvinning med
grön prick

Batchkod
Se medföljande
dokument
Temperaturgräns
för förvaring och
transport:
-20°C~55°C
(-4°F~131°F)
Allmän
återvinningssymbol

Tillämpad del av typ BF
TÜV-nr
Kassera förbrukade
batterier på lämpliga insamlingsställen i enlighet
med nationella eller lokala
bestämmelser.

SPECIFIKATIONER
Typ:

Digital termometer (ej prediktiv)

Mätområde:

32,0°C–42,9°C (90,0°F-109,9°F) (°C/°F vald av tillverkaren)

Noggrannhet:

±0,1°C (±0,2°F) under 35,5°C~42,0°C (95,9°F~107,6°F) vid 18°C~28°C
(64,4°F~82,4°F) omgivande driftsområde ±0,2° C (±0,4°F) för andra
mät- och omgivningsdriftsområde

Driftläge:
Visa:
Minne:
Batteri:

Direktläge
Display med flytande kristaller, 3 1/2 siffror
För lagring av det senast uppmätta värdet
En 1,5 V DC. knappbatteri (storlek SR41 eller SR41, UCC 392)

Batteri-liv:

Ungefär. 200 timmars kontinuerlig drift eller 1 år med 3 mätningar
per dag

Dimensionera:
Vikt:
Förväntad livslängd:

13,9 cm x 2,2 cm x 1,2 cm (L x B x H)
Ungefär. 12 gram inklusive batteri
Tre år

Omgivande arbetsområde:

Temperatur: 5°C~40°C (41°F~104°F)
Relativ luftfuktighet: 15%~95%RH
Atmosfärstryck: 700hPa ~ 1060hPa

Lagrings- och
transportskick:

Temperatur: -20°C~55°C (-4°F~131°F)
Relativ luftfuktighet: 15%~95%RH
Atmosfärstryck: 700hPa ~ 1060hPa

Intrångsskyddsklass:
Klassificering:

IP 27
Typ BF

Bild 3

Figur 4

Bild 5

KALIBRERING

Termometern är initialt kalibrerad vid tillverkningstillfället. Om termometern används enligt bruksanvisningen
krävs ingen periodisk efterjustering. Vi rekommenderar dock att du kontrollerar kalibreringen vartannat år eller
närhelst termometerns kliniska noggrannhet är ifrågasatt. Slå på termometern och sätt in den i vattenbadet och
kontrollera sedan termometerns laboratorienoggrannhet. Skicka hela enheten till återförsäljarna eller tillverkaren.
Ovanstående rekommendationer ersätter inte lagkraven. Användaren måste alltid följa lagliga krav för kontroll av
enhetens mätning, funktionalitet och noggrannhet som krävs enligt omfattningen av relevanta lagar, direktiv eller
förordningar där enheten används.

RENGÖRING OCH DESINFEKTION
1)
2)
3)
4)

Sänk ner termometerproben i destillerat vatten i minst 1 minut;
Använd en ren, mjuk trasa för att torka av termometern för att ta bort eventuella rester;
Upprepa steg 1 och 2 tre gånger tills ingen smuts syns med visuell inspektion efter rengöring;
För grundlig rengöring och desinfektion, använd metod A eller B:
Metod A (Högnivådesinfektion): doppa ned termometersonden i 0,55 % OPA(O-Ftaldehyd), såsom CIDEX
OPA, i minst 12 minuter under temperatur vid 20°C;
Metod B (Lågnivådesinfektion): Använd en ren mjuk trasa doppad i 70 % medicinsk alkohol, torka av sonden
3 gånger, minst en minut för varje gång.
5) Upprepa steg 1 till 3 för att ta bort OPA-rester;
Anteckning 1: Rektal användning rekommenderas inte för hemmabruk eftersom OPA inte kommer att vara lätt
tillgänglig utanför ett sjukhus.
Om rektalmätning är nödvändig rekommenderar vi starkt desinfektion på hög nivå.
Anteckning 2: Använd OPA: s manual för referens.
För att undvika skador på termometern, observera och observera följande:
- Använd inte bensen, thinner, bensin eller andra starka lösningsmedel för att rengöra termometern.
- Försök inte desinficera termometerns avkänningsprob (spets) genom att sänka ner den i alkohol, OPA eller i
varmt vatten (vatten över 50 °C) under lång tid.
- Använd inte ultraljudstvätt för att rengöra termometern.

BEGRÄNSAD GARANTI

Termometern är garanterad i ett år från inköpsdatum. Om termometern inte fungerar som den ska på grund av
defekta komponenter eller dåligt utförande kommer vi att reparera eller byta ut den utan kostnad. Alla komponenter
täcks av denna garanti exklusive batteriet. Garantin täcker inte skador på din termometer på grund av felaktig
hantering. För att erhålla garantiservice krävs ett original eller kopia av försäljningskvittot från den ursprungliga
återförsäljaren.
Kassering av denna produkt och använda batterier bör utföras
i enlighet med nationella bestämmelser för kassering av
elektroniska produkter.
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