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1.

Úvod

1.1.

Důležité informace před spuštěním

Koupili jste si vysoce kvalitní teploměr ri-thermo® fastPRObe od společnosti Riester. Tento
teploměr byl vyroben v souladu se směrnicí 93/42 EHS a vždy podléhá nejpřísnějším
kontrolám kvality. Před uvedením přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tento návod k
použití a uložte jej na bezpečném místě. Na jakékoli dotazy vám vždy rádi odpovíme. Naši
adresu najdete v tomto návodu k použití. Adresu našeho prodejního partnera vám
poskytneme na vyžádání. Vezměte prosím na vědomí, že všechny přístroje popsané v tomto
návodu k použití mohou používat pouze vyškolení pracovníci. Dokonalé a bezpečné
fungování tohoto přístroje je zaručeno pouze při používání originálních dílů a příslušenství od
společnosti Riester.
1.2.

Bezpečnostní informace a elektromagnetická kompatibilita

Symbol

Poznámka k symbolu
Postupujte podle pokynů v provozní příručce.
nebo

Symbol je vytištěn modrou barvou na přístroji.
Symbol je vytištěn černou barvou na krabici s kryty sondy.
Zdravotnické zařízení
Použitá součást typu B

IPX1

Kód ochrany IP
Ochrana proti vertikálně padající vodě (kapající vodě)
Varování!
Obecný symbol varování značí potenciálně nebezpečnou
situaci, která může vést k vážnému zranění.
Upozornění!
Důležitá poznámka v tomto návodu k použití
Symbol upozornění označuje potenciálně nebezpečnou situaci,
která může vést k lehkému nebo středně těžkému zranění. Lze
jej použít také k varování před nebezpečnými postupy
Stejnosměrný proud
Upozornění: Federální (USA) zákony omezují prodej tohoto
zařízení pouze lékařem (zdravotnickým pracovníkem s licencí)

nebo

nebo na jeho příkaz.
Neobsahuje latex
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Neobsahuje DEHP
Nesterilní

Jedno použití
Spotřebujte do
RRRR-MM / (rok-měsíc)
Datum výroby
RRRR-MM-DD / (rok-měsíc-den)
Výrobce
Sériové číslo výrobce
Číslo šarže
Referenční číslo
Jedinečný identifikátor zařízení
Teplota pro přepravu a uskladnění
Relativní vlhkost pro přepravu a uskladnění
Tlak vzduchu pro přepravu a uskladnění
Tlak vzduchu pro okolní provoz
Symbol CE
nebo

Symbol pro označení elektrických a elektronických zařízení
podle směrnice 2002/96/ES.
Neionizující záření
Pozice

Vyvolání
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Časovač

1.3

Symboly na balení

Symbol

Poznámka k symbolu
Křehké. Uvádí, že obsah balení je křehký, takže je nutné s ním
manipulovat opatrně.
Chraňte balení před vlhkostí.

Nahoru. Uvádí správnou polohu pro přepravu balení.
Chraňte před slunečním zářením
„Grüner Punkt“ (pro konkrétní zemi)
# Udává počet kusů v balení

Přístroj splňuje požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu. Vezměte prosím na
vědomí, že pod vlivem nepříznivých intenzit pole (např. při provozu bezdrátových
telefonů nebo radiologických přístrojů) nelze vyloučit nepříznivý vliv na fungování
přístroje.
Elektromagnetická kompatibilita tohoto zařízení byla ověřena testem podle požadavků
normy IEC 60601-1-2.
1.4

Zamýšlené použití
Teploměr ri-thermo® fastPRObe se používá k měření teploty těla v ústech (orální
měření), konečníku (rektální měření) a podpaží (axilární měření), čímž detekuje a
diagnostikuje životně důležité funkce těla.

1.4.1 Indikace
Teploměr ri-thermo® fastPRObe se používá k přímému měření tělní teploty v ústech
(orální měření), podpaží (axilární měření) a konečníku (rektální měření), čímž
detekuje a diagnostikuje životně důležité funkce těla.
1.4.2

Kontraindikace
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Přístroj není navržen, prodáván ani určen k jinému než uvedenému použití.
1.4.3

Zamýšlená populace pacientů
Přístroj je určen pro všechny pacienty.

1.4.4

Zamýšlení operátoři/uživatelé
Přístroj může používat lékař nebo zdravotní sestra v nemocnicích, zdravotnických
zařízeních, klinikách a ordinacích lékařů. Zákaz používání v prostředí MR!

1.4.5

Požadované dovednosti / Školení obsluhy
Obsluha musí mít základní znalosti ohledně měření základních fyziologických funkcí.
Všechny konektory a připojení jsou jasně vysvětleny v návodu k použití.
Uživatel musí přesně dodržovat pokyny v návodu k použití.

1.4.6

Ekologické podmínky
Přístroj je určen k použití v kontrolovaném prostředí.
Přístroj nesmí být vystaven drsnému/nepříznivému prostředí.

1.5

Varování/Upozornění

Varování!:
Obecný symbol varování značí potenciálně nebezpečnou situaci, která
může vést k vážnému zranění.
Zákaz používání v prostředí MR!
Pokud je přístroj provozován v přítomnosti vznětlivých směsí, směsí
farmaceutik a vzduchu, kyslíku, nebo rajského plynu, existuje možné
vznícení plynů!
Zařízení nesmí být provozováno v prostorách, kde jsou přítomny vznětlivé
směsi nebo směsi farmaceutik a vzduchu, kyslíku nebo rajského plynu
(např. na operačních sálech).
Elektrický šok!
Kryt teploměru ri-thermo® fastPRObe mohou otevírat pouze autorizované
osoby.
Poškození přístroje v důsledku pádu nebo působení silného
elektrostatického výboje!
Pokud jsou informace na displeji neúplné, přístroj se nesmí znovu použít a
je nutné jej vrátit výrobci k opravě.
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Přístroj je určen k použití v kontrolovaném prostředí.
Přístroj nesmí být vystaven drsnému/nepříznivému prostředí.
Sonda a kryt sondy teploměru ri-thermo® fastPRObe jsou určeny pouze pro
použití s tímto teploměrem ri-thermo® fastPRObe.
Tento teploměr nepoužívejte, dokud nenainstalujete nový kryt sondy
teploměru ri-thermo® fastPRObe.
S tímto přístrojem používejte pouze kryty teploměru ri-thermo® fastPRObe.
– Modrou sondu (orální, axilární) používejte pouze s modrou vložkou sondy!
– Červenou sondu (rektální) používejte pouze s červenou vložkou sondy!
– K měření orální a axilární teploty používejte pouze modré přístroje, abyste
zabránili křížové kontaminaci.
– Červené přístroje používejte pouze pro rektální teploty.
Použití jakéhokoliv jiného krytu sondy bude mít za následek chybně
změřenou teplotu.
Přístroj a kryty sond nejsou sterilní. Nepoužívejte je na poškozené tkáně.
K orálnímu a axilárnímu měření teploty používejte pouze modré přístroje,
abyste zabránili křížové kontaminaci. Pro lepší kontrolu nad infekcí
používejte vždy samostatnou krabici s kryty sondy pro modrou sondu a pro
červenou sondu.
Pro rektální měření teploty používejte pouze červené přístroje, abyste
zabránili křížové kontaminaci.
Pro lepší kontrolu nad infekcí používejte vždy samostatnou krabici s kryty
sondy pro modrou sondu a pro červenou sondu.
Neotvírejte jednotku. Uvnitř nejsou žádné díly opravitelné uživatelem.
Otevření přístroje může ovlivnit kalibraci a zrušit záruku.
Baterie musí být vloženy ve správné poloze.

Upozornění!:
Symbol upozornění označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která může
vést k lehkému nebo středně těžkému zranění. Lze jej použít také k
varování před nebezpečnými postupy.
Po vyčištění důkladně osušte všechny elektrické kontakty na sondě i
teploměru. V opačném případě nemusí přístroj fungovat správně.
Ohledně opětovné kalibrace, servisu nebo kontroly integrity se obracejte na
kvalifikovaného biomedicínského technika nebo přístroj vraťte výrobci.
Likvidace použitých krytů sondy musí probíhat v souladu s platnými
lékařskými postupy nebo místními předpisy o nakládání s infekčním
biologickým zdravotním odpadem.
Pokud jednotku nebudete delší dobu používat, doporučujeme vyjmout
baterie.
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Likvidace musí probíhat v souladu s místními ekologickými a
institucionálními zásadami pro likvidaci nikl-metal hydridových nebo
alkalických baterií.
Likvidace starého elektronického zařízení napájeného z baterie musí být v
souladu s institucionálními zásadami pro likvidaci zařízení po skončení
životnosti.
Četnost a postupy čištění musí být v souladu s institucionálními zásadami
čištění nesterilních zařízení.
– Před čištěním nebo dezinfekcí doporučujeme vyjmout z teploměru rithermo® fastPRObe baterie.
– Během čištění a dezinfekce teploměru a sondy dávejte pozor, aby dovnitř
nevnikla žádná kapalina.
– Teploměr ri-thermo® fastPRObe ani odnímatelné díly teploměru rithermo® fastPRObe (sondu, kabely) nikdy nevkládejte do kapalin!
– Teploměr je dodáván nesterilní. Ke sterilizaci jednotky NEPOUŽÍVEJTE
etylenoxidový plyn, teplo, autokláv ani jiné agresivní metody.
– Přístroje nesmějí být udržovány a sterilizovány strojově. Mohlo by to
způsobit nevratné poškození!
– Kryt sondy je vhodný pouze k jednorázovému použití!
Pacient není zamýšleným operátorem.
Přístroj mohou používat pouze vyškolení pracovníci.
Vyškoleným pracovníkem je lékař nebo zdravotní sestra v nemocnicích,
zdravotnických zařízeních, klinikách a ordinacích lékařů.

1.6

Odpovědnost uživatele
Upozornění!
Vaše odpovědnost:
– Před každým použitím musí uživatel zkontrolovat integritu a kompletnost
teploměru, sondy se spirálovým kabelem a krytu sondy. Všechny součásti
musí být vzájemně kompatibilní.
Nekompatibilní součásti mohou mít za následek snížený výkon.
– Každé dva roky zkontrolujte kalibraci přístroje.
– Nikdy vědomě nepoužívejte vadný přístroj.
– Poškozené, opotřebované, chybějící, neúplné, poškozené nebo
znečištěné díly ihned vyměňte.
– Pokud je sonda poškozená, musíte ji ihned vyměnit za novou. Poškozená
sonda se již nesmí používat!
– Pokud bude nutná oprava nebo výměna, obraťte se na nejbližší servisní
středisko schválené výrobcem.
– Uživatel zařízení dále nese výhradní odpovědnost za jakékoli poruchy,
které vzniknou v důsledku nesprávného použití, chybné údržby, nesprávné
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opravy, poškození nebo pozměnění kýmkoliv jiným než společností Riester
nebo autorizovaným servisním pracovníkem.
Jakýkoliv závažný incident, ke kterému došlo v souvislosti s přístrojem, by
měl být nahlášen výrobci a příslušnému úřadu v členském státu, ve kterém
se nachází uživatel a/nebo pacient.
2.

První použití přístroje

2.1

Rozsah dodávky

Č. výr.: 1830

Orální/Axilární teploměr ri-thermo® fastPRObe
Krabice s kryty sondy (20 ks v krabici)
Uživatelská příručka
4 alkalické baterie AA

Č. výr.: 1831

Rektální teploměr ri-thermo® fastPRObe
Krabice s kryty sondy (20 ks v krabici)
Uživatelská příručka
4 alkalické baterie AA

2.2

Funkce zařízení
Teploměr ri-thermo® fastPRObe pracuje v přímém režimu s režimem rychlého měření
a režimem přímého měření.
Rozsah měření 34 až 43 °C (93,2 až 109 °F)
Režim rychlého měření: přesnost ± 0,3 °C (± 0,5 °F)
Režim přímého měření: zvýšená přesnost měření ± 0,1 °C (±0,2 °F)
Úprava bodů pro měření tělesné teploty
Časovač: čas 60 sekund (15, 30, 45, 60 s).
Přepínání: °C v °F
Vyvolání: vyvolání poslední naměřené hodnoty
Vyměnitelná vložka sondy teploměru s barevným kódováním:
– modrá pro orální a axilární měření, – červená pro rektální měření
Vyměnitelná sonda teploměru s barevným kódováním:
– modrá pro orální a axilární měření, – červená pro rektální měření
Napájení pomocí čtyř běžných baterií „AA“
Indikátor stavu baterie
Funkce automatického zapnutí při vyjmutí sondy z držáku
Funkce automatického vypnutí
Snadno čitelný displej z tekutých krystalů (LCD) s podsvícením
Snadno přístupná a vyměnitelná krabice se sondami.
Rektální teploměr ri-thermo® fastPRObe
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Modrá sonda teploměru (orální/axilární)

Červená sonda teploměru (rektální)

14

1. Tlačítko vyvolání

8. Držák krabice s kryty sondy

2. Orální/Rektální tlačítko

9. Přihrádka na baterie

3. Displej

10. Tlačítko pro uvolnění krytu sondy

4. Sonda teploměru

11. Spirálový kabel

5. Vložka sondy teploměru

12. Konektor sondy teploměru

6. Konektor sondy teploměru

13. Špička sondy teploměru

7. Tlačítko časovače

14. Kryt sondy
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3.

Informace o tělesné teplotě
Běžnou nesprávnou představou je, že 37 °C je „normální“ tělesná teplota.
Předpokládat, že „normální“ tělesná teplota je 37 °C, je omyl. Je to průměrná tělesná
teplota. Normální tělesnou teplotu určují věk, pohlaví, bod měření a denní doba.
Obvykle je nižší ráno, vyšší odpoledne a opět o něco nižší večer. Mezi faktory
ovlivňující tělesnou teplotu, patří konkrétní aktivita pacienta, rychlost metabolismu a
užívané léky. S přibývajícím věkem má normální tělesná teplota také tendenci klesat.
Vzhledem k různým bodům pro měření na těle nelze naměřené teploty srovnávat
přímo.
V následující tabulce jsou uvedeny normální teploty podle věku pacienta a bodu
měření.

Body pro

Normální tělesné teploty podle věku pacienta

měření
tělesné
teploty
Věk pacienta

0–2 roky

3–10 let

11–65 let

Více než 65 let

Ústa /

-

35,5–37,5 °C

36,4–37,6 °C

35,8–36,9 °C

Orální měření

-

95,9–99,5 °F

97,6–99,6 °F

96,4–98,5 °F

Podpažní

34,7–37,3 °C

35,9–36,7 °C

35,2–36,9 °C

35,6–36,3 °C

jamka /

94,5–99,1 °F

96,6–98,0 °F

95,3–98,4 °F

96,0–97,4 °F

Konečník /

36,6–38,0 °C

36,6–38,0 °C

37,0–38,1 °C

36,2–37,3 °C

Rektální

97,9–100,4 °F

97,9–100,4 °F

98,6–100,6 °F

97,1–99,2 °F

36,4–38,0 °C

36,1–37,8 °C

35,9–37,6 °C

35,8–37,5 °C

97,5–100,4 °F

97,0–100,0 °F

96,6–99,7 °F

96,4–99,5 °F

36,4–37,8 °C

36,4–37,8 °C

36,8–37,9 °C

35,9–37,1 °C

97,5°–100,0 °F

97,5°–100,0 °F

98,2–100,2 °F

96,9–98,8 °F

Axilární
měření

měření
Ucho
Srdce

4.

Provoz a funkce

4.1

Uvedení do provozu

4.1.1

Vložení baterií

1.

Upozornění!

Vezměte prosím na vědomí toto

2.

3.

Upozornění!

[1] Sejměte kryt baterie!

pořadí!
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[1] Stiskněte bod!

[1] Vezměte prosím na

[2] Sejměte kryt baterie!

vědomí symboly pro správné
vložení baterií!

4.

Upozornění!

[1] Vložte prosím správně!

7.

5.

Upozornění!

Vložte prosím správně!

6.

Upozornění!

Vložte prosím správně!

Upozornění!

Vezměte prosím na vědomí toto
pořadí!
[1] Nasaďte kryt baterie!
[2] Zavřete kryt baterie!

Baterie zlikvidujte v souladu s místními ekologickými a institucionálními
zásadami pro likvidaci nikl-metal hydridových nebo alkalických baterií.
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4.2

Identifikace ikon

Orální
Pozice měření
Funguje pouze s MODROU sondou
Axilární
Pozice měření
Funguje pouze s MODROU sondou
Rektální
Pozice měření
Funguje pouze s ČERVENOU sondou
8bitové LED
Zobrazí sériové číslo sondy a další informace
Ukazatel průběhu měření
Zobrazí průběh měření v rychlém režimu
S. 13

Jednotka teploty

Časovač
Čas 60 sekund
Režim přímého měření
Rychlost: pomalá
Přesnost: vysoká
Sonda
Blikající sonda, když je sonda vadná

Nasaďte/Sejměte kryt sondy
Blikající kryt sondy upozorňuje, že před použitím je nutné nasadit
kryt sondy a po použití kryt sondy sejmout
Vysoká teplota okolí
Teplota okolí je vyšší než rozsah zařízení.
Symbol uživateli sděluje, že teplota okolí je mimo rozsah teploty
okolí teploměru.
Přístroj je určen k použití v kontrolovaném prostředí.
Přístroj nesmí být vystaven drsnému/nepříznivému prostředí.
Nízká teplota okolí
Teplota okolí je nižší než rozsah zařízení.
Symbol uživateli sděluje, že teplota okolí je mimo rozsah teploty
okolí teploměru.
Přístroj je určen k použití v kontrolovaném prostředí.
Přístroj nesmí být vystaven drsnému/nepříznivému prostředí.
Baterie
Indikátor stavu baterie
4bitové LED
Zobrazí teplotu a další informace
Pod rozsahem měření
Měření nízké teploty
Nad rozsahem měření
Měření vysoké teploty

4.3

Kryty nasazení – nasazení a sejmutí

4.3.1

Otevřete krabici s kryty sondy nadzvednutím úchytky v horním rohu a odstraněním

horní části zatáhnutím.
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4.3.2

Vložte krabici s kryty sondy do horní části držáku. (Pro lepší kontrolu nad infekcí
používejte vždy samostatnou krabici s kryty sond pro modrou sondu a pro
červenou sondu.)

4.3.3

Vyjměte sondu teploměru z vložky sondy.

4.3.4

Zobrazí se ikona krytu sondy, aby uživateli připomněla nasazení nebo sejmutí krytu
sondy.

4.3.5

Vložte konec sondy do krytu sondy v krabici. Pevně tlačte rukojeť, dokud neucítíte,
že kryt „zaklapl“ na místo.

4.3.6

Proveďte příslušné měření teploty (orální, axilární nebo rektální).

4.3.7

Použitý kryt vysuňte stisknutím horního tlačítka do kontejneru na kontaminovaný
odpad.

4.3.8

Pokud je krabice prázdná, odstraňte ji, zlikvidujte ji a pořiďte novou.

1.

2.

3.

[1] Nasaďte kryt sondy na

[1] Správná poloha!

[1] Stiskněte tlačítko!

sondu!

[2] Kryt sondy se vyjme!

Varování!
– Tento teploměr nepoužívejte, dokud nenainstalujete nový kryt sondy
teploměru ri-thermo® fastPRObe.
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– S tímto přístrojem používejte pouze kryty sondy teploměru ri-thermo®
fastPRObe.
– Použití jakéhokoliv jiného krytu sondy bude mít za následek chybně
změřenou teplotu.
– Přístroje a kryty sondy nejsou sterilní! Nepoužívejte je na poškozené
tkáně.
– K měření orální a axilární teploty používejte pouze modré přístroje, abyste
zabránili křížové kontaminaci.
– Pro rektální teploty používejte pouze červené přístroje, abyste zabránili
křížové kontaminaci.
– Pro lepší kontrolu nad infekcí používejte vždy samostatnou krabici s kryty
sond pro modrou sondu a pro červenou sondu.

Upozornění!
Likvidace použitých krytů sondy musí probíhat v souladu s platnými
lékařskými postupy nebo místními předpisy o nakládání s infekčním
biologickým zdravotním odpadem.

4.4

Výměna sond

1.

2.
3.

Upozornění!

Vezměte prosím na vědomí toto
[1] Počáteční situace

[1] Vyjměte sondu

pořadí!
[1] Stiskněte tlačítko!
[2] Vyjměte vložku sondy!
[3] Vyjměte konektor sondy!
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5.
4.

Upozornění!

Vezměte prosím na vědomí

[1] Instalace sondy!

toto pořadí!
[1]

Instalace konektoru
sondy!

[2]

Instalace vložky sondy!

Varování!
– Modrou sondu (orální, axilární) používejte pouze s modrou vložkou sondy!
– Červenou sondu (rektální) používejte pouze s červenou vložkou sondy!
– K orálnímu a axilárnímu měření teploty používejte pouze modré přístroje,
abyste zabránili křížové kontaminaci. Pro lepší kontrolu nad infekcí
používejte

vždy samostatnou krabici s kryty sond pro modrou sondu a pro

červenou

sondu.

– Červené přístroje používejte pouze pro rektální měření teploty.
4.5

Režim rychlého měření
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4.5.1

Elektronický teploměr normálně pracuje v režimu rychlého měření, aby poskytoval
rychlé a přesné měření teploty.

4.5.2

Po vyjmutí sondy z vložky se sonda předehřeje na 33,5 °C (92,3 °F).

4.5.3

Zobrazí se ikona krytu sondy , aby uživateli připomněla nasadit kryt sondy.
Ikona krytu sondy

zůstane zobrazena, aby uživateli po měření připomněla sejmout

kryt sondy.
4.5.4

Vložte konec sondy do krytu sondy v krabici. Pevně tlačte rukojeť, dokud neucítíte, že
kryt „zaklapl“ na místo.

4.5.5

Proveďte příslušné měření teploty (orální, axilární nebo rektální).

4.5.6
4.5.7

Lišta průběhu měření
zobrazuje průběh.
Po dokončení měření zazní „dlouhé pípnutí“ a zobrazí se konečná teplota.

4.5.8

Po vrácení sondy do vložky se teplota uloží. Pokud sondu do vložky vrátíte dříve, než
uslyšíte „dlouhé pípnutí“, nebude uložena žádná teplota pro funkci vyvolání.

4.5.9

Režim rychlého měření je vždy funkční bez ohledu na červenou nebo modrou sondu.
Upozornění!
Na displeji se zobrazí

nebo

, kdykoliv je aktuální hodnota teploty

mimo rozsah (příliš vysoká nebo příliš nízká).
V případech, kdy není detekována žádná teplota nebo se teplota
nestabilizuje, se ovšem teploměr automaticky přepne do režimu přímého
měření.

4.6

Režim přímého měření

4.6.1

Teploměr ri-thermo® fastPRObe normálně pracuje v režimu rychlého měření, aby
poskytoval rychlé a přesné měření teploty. V případech, kdy není detekována žádná
teplota nebo se teplota rychle nestabilizuje, se ovšem teploměr automaticky přepne
do režimu přímého měření.

4.6.2

Ikona šneka

se bude nepřetržitě zobrazovat vždy, když teploměr pracuje v režimu

přímého měření.
4.6.3
4.6.4

Lišta průběhu měření
běží a zobrazuje
Naměřená hodnota se zobrazí, pouze když je tělesná teplota stabilní po dobu 10
sekund v rozsahu ± 0,1 °C.

4.6.5

Po dokončení měření zazní „dlouhé pípnutí“ a zobrazí se konečná teplota.

4.6.6

Automatická funkce režimu přímého měření je vždy funkční bez ohledu na červenou
nebo modrou sondu / vložku sondy.
Upozornění!
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Na displeji se zobrazí

nebo

, kdykoliv je aktuální hodnota teploty

mimo rozsah (příliš vysoká nebo příliš nízká).

4.7 Orální a axilární měření teploty
4.7.1

Musí být nainstalována modrá
sonda.

4.7.2

Vyjměte sondu. Teploměr
se zapne automaticky.

4.7.3

Na displeji se zobrazí symbol
orálního nebo axilárního režimu.
Nikdy se nezobrazí symbol
rektálního režimu.

4.7.4

Stiskněte tlačítko polohy na
předním panelu. Nyní vyberte buď
orální, nebo axilární režim.
Nasaďte kryt sondy.

4.7.5

Při měření orálních teplot musí být
špička sondy zasunuta hluboko do
sublingvální kapsy vedle svislého
záhybu tkáně uprostřed jazyka
(frenulum linguae) na jedné nebo
druhé straně směrem k zadní části
úst.

4.7.6

Pacient musí ZAVŘÍT ústa.

4.7.7

Držte sondu bezpečně na místě,
dokud se nezobrazí hodnota
teploty.

4.7.8

Při axilárním měření teplot musí

1.

pacient zvednout ruku. Poté špičku
sondy opatrně vložte do podpažní
jamky. Jemně ji stiskněte, abyste
zajistili dobrý kontakt s pokožkou
pacienta.
4.7.9

Po dobu měření musí pacient dát
paži dolů a pevně ji tlačit na své
tělo.
Sondu je nutné držet tak, jak je
znázorněno na obrázku.

4.7.10 Po dokončení měření zazní „dlouhé
pípnutí“ a zobrazí se konečná
teplota.
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V případech, kdy není detekována
žádná teplota nebo se teplota
rychle nestabilizuje, se ovšem
teploměr automaticky přepne do
režimu přímého měření.
Ikona šneka

se bude

nepřetržitě zobrazovat vždy, když
teploměr pracuje v režimu přímého
měření. Po dokončení měření zazní
„dlouhé pípnutí“ a zobrazí se
konečná teplota.
4.7.11 Vysuňte použitý kryt sondy do
nádoby na kontaminovaný odpad
stisknutím horního tlačítka na
sondě.
4.7.12 Po měření a vracení sondy do
vložky se teplota uloží pro
vyvolání. Po novém měření se

2.

vymaže poslední uložená teplota.

4.8

Rektální měření teploty

4.8.1

Zkontrolujte, že je připojena červená sonda / vložka sondy.
Je nainstalována samostatná krabice s kryty sondy pro červenou sondu.
Vytáhněte sondu a teploměr se automaticky zapne.
Ikona identifikující rektální režim se vždy zobrazí, pokud je připojena červená vložka
sondy / sestava sondy. Stisknutí tlačítka polohy na předním panelu pro změnu režimu
nemá žádný účinek.

4.8.2

Nasaďte nový kryt sondy.
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4.8.3

Sondu vložte do konečníku pacienta. Po vložení sondu mírně nakloňte, abyste zajistili
správný kontakt s tkání.

4.8.4

Doporučená hloubka zasunutí je od ½”do ¾” (12 mm–19 mm) u dospělých a ¼”až ½”
(6 mm–13 mm) u dětí.

4.8.5

Po dokončení měření zazní „dlouhé pípnutí“ a zobrazí se konečná teplota.
V případech, kdy není detekována žádná teplota nebo se teplota rychle nestabilizuje,
se ovšem teploměr automaticky přepne do režimu přímého měření.
Ikona šneka

se bude nepřetržitě zobrazovat vždy, když teploměr pracuje v

režimu přímého měření. Po dokončení měření zazní „dlouhé pípnutí“ a zobrazí se
konečná teplota.
4.8.6

Vysuňte použitý kryt sondy do nádoby na bioodpad stisknutím horního tlačítka na
sondě.

4.8.7

Po měření a vrácení sondy do vložky se teplota uloží pro vyvolání.
Po novém měření se vymaže poslední uložená teplota.

4.9
4.9.1

Režim nastavení
Chcete-li vstoupit do režimu nastavení, nejprve stiskněte a podržte tlačítko časovače.
Poté stiskněte a podržte tlačítko polohy. Držte obě tlačítka současně po dobu 4
sekund. Ozve se „pípnutí“.

4.9.2

Tlačítko „polohy“ se používá k pohybu vpřed v různých možnostech konfigurace.
„Časovač“ se používá ke změně konfigurace možnosti.

4.9.3

V režimu nastavení můžete zjistit verze softwaru, změnit stupnice Celsia a
Fahrenheita, zobrazit energii baterie nebo zobrazit sériové číslo sondy.

4.9.4

Po 30 sekundách automaticky ukončete režim nastavení nebo vysuňte sondu ven a
znovu ji zasuňte.

4.10 Vyvolání poslední teploty
4.10.1 Po každém měření teploty zazní „dlouhé pípnutí“. „Pípnutí“ označuje, že měření
teploty bylo dokončeno a uloženo a je k dispozici pro vyvolání. Tuto teplotu lze vyvolat
po vrácení sondy do vložky.
4.10.2 Chcete-li vyvolat poslední naměřenou teplotu, stiskněte a uvolněte tlačítko
„Vyvolat“ na předním panelu. Na několik sekund se zobrazí poslední provedené
měření a „Vyvolání“.
4.10.3 Po novém měření se vymaže poslední uložená teplota.
Pokud bylo poslední měření teploty neúplné nebo mimo rozsah, na displeji se během
operace vyvolání zobrazí pomlčky.

4.11

Režim pulzního časovače

4.11.1 Teploměr ri-thermo® fastPRObe lze použít také k měření tepové frekvence pacienta.
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4.11.2 Pro přístup nevyjímejte sondu z vložky.
Stiskněte a uvolněte tlačítko „Časovač“ na předním panelu. Zobrazí se ikona hodin a
0,0. Druhým stisknutím a uvolněním tlačítka „Časovač“ spustíte časovač a zobrazení
uplynulého času.
4.11.3 „Pípnutí“ zazní za 15 sekund, 2 pípnutí za 30 sekund, 1 pípnutí za 45 sekund a 2
pípnutí za 60 sekund. Počet se zastaví na 60 sekundách. Opětovným stisknutím
tlačítka „Časovač“ se čítač restartuje.
4.11.4 Režim časovače se automaticky vypne 30 sekund po zastavení na 60 nebo kdykoliv
je sonda vyjmuta z vložky.
5.

Čištění a dezinfekce

5.1

Obecné informace
Čištění a dezinfekce zdravotnických pomůcek chrání pacienty, uživatele a třetí strany
a vede k zachování hodnoty zdravotnických výrobků. Vzhledem ke konstrukci výrobku
a použitým materiálům není možné stanovit maximální limit cyklů opětovného
zpracování. Životnost zdravotnického produktu je dána jeho funkcí a používáním.
Před odesláním vadných produktů k opravě je třeba postupovat podle následujících
pokynů.

5.2

Čištění a dezinfekce
Teploměr ri-thermo® fastPRObe můžete čistit z vnější části (s výjimkou skleněného
krytu displeje) vlhkým hadříkem, dokud nedosáhnete optické čistoty. Dezinfekční
prostředky používejte pouze podle pokynů výrobce. Měli byste používat pouze
dezinfekční prostředky s prokázanou účinností v souladu s vnitrostátními pokyny. Po
dezinfekci otřete nástroj vlhkým hadříkem, abyste odstranili všechny zbytky
dezinfekčního prostředku.
Upozornění!
– Před čištěním nebo dezinfekcí doporučujeme vyjmout z teploměru rithermo® fastPRObe baterie.
– Během čištění a dezinfekce teploměru a sondy dávejte pozor, aby dovnitř
nevnikla žádná kapalina.
– Teploměr ri-thermo® fastPRObe ani odnímatelné díly teploměru rithermo® fastPRObe (sondu, kabely) nikdy nevkládejte do kapalin!
– Teploměr je dodáván nesterilní. Ke sterilizaci jednotky NEPOUŽÍVEJTE
etylenoxidový plyn, teplo, autokláv ani jiné agresivní metody.
– Přístroje nesmějí být udržovány a sterilizovány strojově. Mohlo by to
způsobit nevratné poškození!
– Kryt sondy je vhodný pouze na jedno použití!
Pokud se u jakéhokoliv opakovaně použitelného zařízení objeví známky
poškození materiálu, přístroj byste již neměli používat a měli byste ho
zlikvidovat / reklamovat podle postupu uvedeného v části Likvidace/Záruka.
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6.

Řešení problémů a chybové kódy zařízení

6.1

Řešení problémů

6.1.1

Pokud teploměr ri-thermo® fastPRObe nefunguje po čištění/dezinfekci a opětovném
připojení sondy správně, očistěte kontakty baterie a kontakty konektoru sondy
teploměru suchým hadříkem.

6.1.2

Pokud se teploměr ri-thermo® fastPRObe kdykoliv pokazí, automaticky přejde do
režimu výstrah a zobrazí příslušné chybové kódy.

6.2

Chybové kódy zařízení

6.2.1

P01

Chybí sonda

6.2.2

P02

Pt > 55 °C

6.2.3

P03

HT > 55 °C

6.2.4

P04

Za 10 s nelze Pt nebo Ht zahřát na více než 30 °C

6.2.5

E05

Chyba kalibrace Pt (použití při kalibraci)

6.2.6

E06

Chyba kalibrace HT (použití při kalibraci)

6.2.7

E07

Chyba časovače systému

6.2.8

E09

Chyba LCD (Slyšíme pouze alarm. Obrazovku nelze zobrazit.)

6.2.9

E11

Zobrazení ikony chyby blikání systému, teplota okolí je příliš vysoká (40 °C)
nebo příliš nízká (10 °C)

6.2.10 E15

Vybitá baterie (méně než 4,6 V)

7.

Technická kontrola měření

7.1

Německo
Podle vyhlášky o provozování zdravotnických přístrojů (MedizinprodukteBetreiberverordnung, MPBetreibV) musí být každé dva roky provedena technická
kontrola. Kontrolu může provádět pouze výrobce, který je příslušným orgánem, nebo
osoby, které splňují požadavky MPBetreibV §6.

7.2

Evropská unie kromě Německa
Příslušné právní předpisy platí pro všechny země kromě Německa.
Technická kontrola měření pro teploměr ri-thermo® fastPRObe:
Přesnost sondy lze zkontrolovat pomocí kalibrované vodní lázně (musí být připevněn
kryt sondy!).
Teploměry, které jsou mimo prahovou hodnotu chyby, musí být zkontrolovány v
režimu přímého měření.
Přepnutí do tohoto režimu se provede automaticky, když je sonda vyjmuta z vložky
sondy a přibližně 30 sekund je umístěna vedle teploměru.
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Doba kontroly měření pro testování vodní lázně trvá přibližně 60 sekund.
Upozornění!
Technickou kontrolu doporučujeme provádět vždy po dvou letech.
7.3

Norma
Tento teploměr splňuje všechny požadavky stanovené v těchto normách:
Norma ASTM E1104
Norma ASTM E1112
DIN EN ISO 80601-2-56

8.

Technické údaje

Zdravotnické zařízení:

Elektronický teploměr

Elektrická ochrana:

Zařízení s vnitřním napájením

Stupeň elektrické ochrany:

Typ B

Pracovní režim:

Nepřetržitý ruční provoz

Rozměry:

205 x 70 x 70 mm

Hmotnost:

400 g s bateriemi a krabicí na kryty sond

Baterie

4x AA, LR6 alkalická 1,5 V
nebo
4x AA Mignon NiMH 1,2 V

Rozsah měření teploty:

34–43 °C (93,2–109 °F)

Rozsah okolní provozní teploty:

10–40 °C (50 °F až 104 °F),
při 10–85 % nekondenzující,

Provozní tlak okolního vzduchu:

700 až 1 050 hPa

Podmínky skladování a přepravy

-20 až 55 °C (-4 až 131 °F),
při 10–95 % nekondenzující

Tlak vzduchu pro skladování a

700 až 1 050 hPa

přepravu:
Laboratorní přesnost

Režim přímého měření

Přesnost vodní lázně (36 °C až

±0,1 °C (±0,2 °F)

42.0°C):

Režim rychlého měření
± 0,3 °C (± 0,5 °F)

Přesnost režimu přímého měření

±0,1°C (±0,2 °F)

(Všechny body pro měření)
Přesnost režimu přímého měření

± 0,3 °C (± 0,5 °F)

(Všechny body pro měření)
Typické doby měření

Režim přímého měření

(Po poloze sondy)

Orální režim: 60 sekund
Axilární režim: 60 sekund
Rektální režim: 60 sekund
Režim rychlého měření
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Orální režim: 12 sekund
Axilární režim: 12 sekund
Rektální režim: 12 sekund
Materiál krytu sondy
9.

HDPE

Průvodní dokumenty elektromagnetické kompatibility
IEC 60601-1-2
Přístroj splňuje požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu. Vezměte prosím na
vědomí, že pod vlivem nepříznivých intenzit pole (např. při provozu bezdrátových
telefonů nebo radiologických přístrojů) nelze vyloučit nepříznivý vliv na fungování
přístroje.
Elektromagnetická kompatibilita tohoto zařízení byla ověřena testem podle požadavků
normy IEC 60601-1-2.

9.1

EMC (elektromagnetická kompatibilita)

9.1.1

Při instalaci a provozu přístroje dodržujte následující pokyny:

9.1.2

Přístroj nepoužívejte současně s jiným elektronickým zařízením, aby nedošlo během
provozu k elektromagnetickému rušení.

9.1.3

Přístroj nepoužívejte ani neskladujte v blízkosti, nad nebo pod jiným elektronickým
zařízením, aby během provozu nedošlo k elektromagnetickému rušení.

9.1.4

Přístroj nepoužívejte ve stejné místnosti jako jiná elektronická zařízení, jako jsou
přístroje pro podporu života, které mají zásadní vliv na život pacienta a výsledky
léčby, nebo jakékoliv jiné měřicí nebo ošetřovací zařízení pracující s malými
elektrickými proudy.

9.1.5

Nepoužívejte kabely ani příslušenství, které nejsou určeny pro tento přístroj, protože
tím může dojít ke zvýšenému vyzařování elektromagnetických vln ze zařízení a
snížení odolnosti zařízení vůči elektromagnetickému rušení.

Upozornění!
Zdravotnická elektrická zařízení podléhají zvláštním opatřením týkajícím se
elektromagnetické kompatibility (EMC).
Přenosná a mobilní radiofrekvenční komunikační zařízení mohou ovlivnit
zdravotnická elektrická zařízení. Přístroj ME je určen pro provoz v
elektromagnetickém prostředí nebo domácí zdravotní péči a v
profesionálních zařízeních, jako jsou průmyslové areály a nemocnice.
Uživatel přístroje by měl zajistit, že jej používá v takovém prostředí.
Varování!
Přístroj ME nesmí být naskládán, uspořádán ani používán v blízkosti nebo
spolu s jinými zařízeními. Je-li nutné přístroj používat v blízkosti nebo v
těsném sousedství s jinými zařízeními, musí být přístroj ME i ostatní přístroje
ME sledovány, aby byla zajištěna správná funkce v rámci tohoto uspořádání.
Tento přístroj ME je určen pouze pro použití zdravotnickým personálem.
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Tento přístroj může způsobit rušení rádiového signálu nebo rušit provoz
blízkých přístrojů. Může být nezbytné přijmout vhodná nápravná opatření,
jako je přesměrování nebo přeskupení přístroje ME nebo stínění.
Jmenovitý přístroj ME nevykazuje žádné základní funkce ve smyslu normy
IEC 60601-1, které by představovaly nepřijatelné riziko pro pacienty,
operátory nebo třetí osoby v případě poruchy nebo selhání napájení.
Varování!
Přenosné radiofrekvenční komunikační přístroje (rádia), včetně příslušenství,
jako jsou anténní kabely a externí antény, by neměly být používány v
blízkosti menší než 30 cm (12 palců) od dílů a kabelů teploměru ri-thermo®
fastPRObe specifikovaných výrobcem. Nedodržení těchto pokynů může mít
za následek nižší výkon přístroje.
Směrnice a prohlášení výrobce – elektromagnetické záření
Teploměr ri-thermo® fastPRObe je určen k použití v níže uvedených
elektromagnetických prostředích. Zákazník nebo uživatel teploměru rithermo® fastPRObe by měl zajistit, aby byl přístroj používán v takovém
prostředí.

Směrnice a prohlášení výrobce – elektromagnetické záření
Teploměr ri-thermo® fastPRObe určený pro použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí.
Zákazník uživatele teploměru ri-thermo® fastPRObe by měl zajistit, aby byl přístroj používán v takovém
prostředí.
Zkouška emisí

Shoda s předpisy

Elektromagnetické prostředí – rady
Teploměr ri-thermo® fastPRObe využívá RF

RF emise
CISPR 11

energii pouze pro svou vnitřní funkci. Proto jsou
Skupina 1

jeho RF emise velmi nízké a pravděpodobně
nezpůsobí rušení u blízkých elektronických
zařízení.

RF emise
CISPR 11
Harmonické emise
IEC 61000-3-2
Kolísání napětí / Emise blikání
IEC 61000-4-3

Třída B
N/A

Teploměr ri-thermo® fastPRObe je určeny pro
použití ve všech zařízeních, včetně obytných
zón a těch, které jsou přímo napojeny na
veřejnou síť, která také obsluhuje budovy
používané pro obytné účely.

N/A
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Směrnice a prohlášení výrobce – elektromagnetické záření
Teploměr ri-thermo® fastPRObe je určený pro použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí.
Zákazník nebo uživatel teploměru ri-thermo® fastPRObe by měl zajistit, aby byl přístroj používán v takovém
prostředí.
Testování

Testovací úroveň IEC

odolnosti

60601

Úroveň shody

Elektromagnetické prostředí –
rady

Elektrostatický výboj

Kon:8 kV

Kon:8 kV

Podlahy by měly být dřevěné,

(ESD)

Vzduch:2, 4, 8, 15 kV

Vzduch:2, 4, 8, 15 kV

betonové nebo z keramických
dlaždic. Pokud je podlaha pokryta

IEC 61000-4-2

syntetickým materiálem, musí být
relativní vlhkost nejméně 30 %.
Rychlý elektrický

N/A

N/A

Kvalita napájecího napětí by měla

výboj

odpovídat typickému

IEC 61000-4-4

podnikovému nebo
nemocničnímu prostředí.

Přepětí

N/A

N/A

IEC 61000-4-5

Kvalita napájecího napětí by měla
odpovídat typickému
podnikovému nebo
nemocničnímu prostředí.

Poklesy napětí,

N/A

N/A

Kvalita napájecího napětí by měla

krátká přerušení a

odpovídat typickému

kolísání napětí na

podnikovému nebo

napájecích zdrojích

nemocničnímu prostředí.

IEC 61000-4-11
Magnetické pole

30 A/m

30 A/m

Magnetická pole síťového

výkonové frekvence

kmitočtu by měla být na úrovni

(50/60 Hz) IEC

charakteristické pro typické

61000-4-8

umístění v typickém komerčním
nemocničním prostředí.

POZNÁMKA UT je síťové napětí před použitím zkušební úrovně.
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Směrnice a prohlášení výrobce – elektromagnetické záření
Teploměr ri-thermo® fastPRObe je určený pro použití v níže uvedeném elektromagnetickém prostředí.
Zákazník nebo uživatel teploměru ri-thermo® fastPRObe by měl zajistit, aby byl přístroj používán v takovém
prostředí.
Testování

Testovací úroveň

Úroveň

odolnosti

IEC 60601

shody

Elektromagnetické prostředí – rady
Přenosné radiofrekvenční komunikační přístroje by
neměly být používány v blízkosti žádné části
teploměru ri-thermo® fastPRObe, včetně kabelů,
než je doporučená vzdálenost vypočítaná podle
rovnice platné pro frekvenci vysílače.

Vedené RF
IEC 61000-4-6

Úspěšné

Úspěšné

Doporučená vzdálenost
d = 1,2√P 150 kHz až 80 MHz
d = 1,2√P 80 MHz až 800 MHz
d = 2,3√P 800 MHz až 2,7 GHz

Vyzařované EF

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz až 2,7
GHz

3 V/m
Kde P je maximální výstupní výkon vysílače ve
wattech (W) podle výrobce vysílače a d je

Blízká pole z

doporučená vzdálenost je uvedena v metrech (m).

RF

Intenzita pole z pevných vysílačů RF určených

bezdrátových

průzkumem elektromagnetického polea měla by být

komunikačních
zařízení

menší než úroveň shody s předpisy v každém
frekvenčním pásmub.
K rušení může dojít v blízkosti zařízení označených
tímto symbolem:
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Kde P je maximální výstupní výkon vysílače ve
wattech (W) podle výrobce vysílače a doporučená
vzdálenost je uvedena v metrech (m).
Intenzita pole z pevných vysílačů RF určených
průzkumem elektromagnetického polea by měla být
menší než úroveň shody s předpisy v každém
frekvenčním pásmub.
K rušení může dojít v blízkosti zařízení označených
následujícím symbolem:

POZNÁMKA 1 Při 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenční pásmo.
POZNÁMKA 2 Tyto pokyny nemusí platit ve všech situacích. Elektromagnetické záření je ovlivněno
absorpcí a odrazem od struktur, objektů a osob.
a.) Intenzity pole z pevných vysílačů, jako jsou základní stanice pro rádiové (mobilní/bezdrátové) telefony a
pozemní radiostanice, amatérské rádio, rozhlasové vysílání AM a FM a televizní vysílání, nelze teoreticky s
přesností předpovědět. Pro posouzení elektromagnetického prostředí v důsledku pevných vysílačů RF je
třeba zvážit elektromagnetický průzkum. Pokud naměřená intenzita pole v místě, na kterém se používá
teploměr ri-thermo® fastPRObe, překročí příslušnou výše uvedenou úroveň shody RF, měl by být teploměr
ri-thermo® fastPRObe pozorován pro ověření normálního provozu. Pokud je zpozorován abnormální výkon,
mohou být nutná další opatření, například změna orientace nebo přemístění teploměru ri-thermo®
fastPRObe.
b.) Ve frekvenčním pásmu od 150 kHz do 80 MHz by měly být intenzity pole menší než 3 V/m.

Doporučená vzdálenost mezi přenosnými a mobilními zařízeními pro radiofrekvenční komunikaci a
teploměrem ri-thermo® fastPRObe.
Teploměr ri-thermo® fastPRObe je určený pro používání v elektromagnetickém prostředí, ve kterém jsou
kontrolována rušení vyzařované radiofrekvenční komunikace. Zákazník nebo uživatel teploměru ri-thermo®
fastPRObe může elektromagnetické interferenci zabránit dodržením minimální vzdálenosti mezi přenosným
radiofrekvenčním komunikačním přístrojem (vysílači) a teploměrem ri-thermo® fastPRObe podle níže
uvedených doporučení, a to podle maximálního výstupního výkonu komunikačního zařízení.
Vzdálenost podle frekvence vysílače
(m)
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Jmenovitý maximální

150 KHz až 80 MHz

80 MHz až 800 MHz

80 MHz až 2,7 GHz

0,12

0,12

0,23

0,38

0,38

0,73

1,2

1,2

2,3

3,8

3,8

7,3

12

12

23

výstupní výkon
vysílače
(W)
0,01
0,1
1
10
100

Pro vysílače s jmenovitým maximálním výstupním výkonem, který není uveden výše, může být doporučená
vzdálenost d v metrech (m) odhadnuta pomocí rovnice platné pro kmitočet vysílače, kde P je maximální
výstupní výkon vysílače ve wattech ( W) podle výrobce vysílače.
POZNÁMKA 1 Při frekvenci 80 MHz a 800 MHz platí vzdálenost pro vyšší frekvenční pásmo.
POZNÁMKA 2 Tyto pokyny nemusí platit ve všech situacích. Elektromagnetické záření je ovlivněno absorpcí
a odrazem od struktur, objektů a osob.

10.

Příslušenství

Č. zboží: 13334

Kryt sond 1 balení po 20 kusech

Č. zboží: 13338

Kryt sond 25 x 1 balení po 20 kusech

Č. zboží: 13335

Sonda teploměru Orální (modrá) / Axilární, Vložka teploměru
Orální/Axilární (modrá)

Č. zboží: 13336

Rektální sonda teploměru (červená), Rektální vložka sondy
teploměru (červená)

11.

Likvidace
Upozornění!
Likvidace použitých zdravotnických zařízení musí probíhat v souladu s
platnými lékařskými postupy nebo místními předpisy o nakládání s infekčním
biologickým zdravotním odpadem.
Baterie a elektrická/elektronická zařízení musí být likvidovány v souladu s
místně platnými předpisy, nikoli s domovním odpadem.
Máte-li jakékoli dotazy týkající se likvidace produktů, kontaktujte výrobce
nebo jeho zástupce.

12.

Záruka
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Tento přístroj byl vyroben podle nejpřísnějších norem kvality a před opuštěním naší
továrny prošel podrobnou finální kontrolou kvality. Je nám potěšením poskytnout
záruční lhůtu dvou let od data zakoupení, která se vztahuje na všechny vady
prokazatelně vzniklé v důsledku závady materiálu nebo výrobní chyby. Záruka se
nevztahuje na vady vzniklé v důsledku nesprávného zacházení. Veškeré vadné
součásti výrobku budou během záruční doby bezplatně nahrazeny nebo opraveny.
Toto se nevztahuje na opotřebitelné součásti. Na model R1 shock-proof odolný proti
nárazům poskytujeme dodatečnou pětiletou záruku na kalibraci, kterou vyžaduje
certifikace CE. Reklamace v záruční lhůtě může být schválena pouze v případě, že je
k výrobku přiložena tato záruční karta – vyplněná prodejcem a opatřená razítkem.
Nezapomeňte, že reklamace musí být uplatněna během záruční lhůty. Po uplynutí
záruční lhůty rádi provedeme kontrolu nebo opravu za poplatek. Můžete požádat také
o předběžný odhad nákladů, který provedeme zdarma. V případě reklamace nebo
opravy prosím odešlete produkt Riester spolu s vyplněnou záruční kartou na
následující adresu:
Rudolf Riester GmbH
Oddělení Opravy RR
Bruckstr. 31
72417 Jungingen
Německo
Seriennummer bzw. Chargennummer
Datum, Stempel und Unterschrift des Fachhandlers
Sériové nebo výrobní číslo
Datum, razítko a podpis autorizovaného prodejce

Rudolf Riester GmbH
PO Box 35 | Bruckstraße 31 | DE - 72417Jungingen | Německo
Tel.: (+49) 7477-9270-0 | Fax: (+49) 7477-9270-70
E-mail: info@riester.de |. | www.riester.de
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