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1.

Introductie

1.1.

Belangrijke informatie: te lezen voor het eerste gebruik

U heeft een hoogwaardige Riester ri-thermo® fastPRObe Thermometer gekocht, die is
vervaardigd volgens de Richtlijn 93/42/EEG en te allen tijde is onderworpen aan de strengste
kwaliteitscontroles. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat in
gebruik neemt en bewaar deze op een veilige plaats. Als u vragen heeft, staan we te allen
tijde klaar om die te beantwoorden. Ons adres is te vinden in deze gebruiksaanwijzing. Het
adres van onze verkooppartner wordt op verzoek verstrekt. Houd er rekening mee dat alle
instrumenten die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, alleen door daarvoor
opgeleid personeel mogen worden gebruikt. De perfecte en veilige werking van dit apparaat
is alleen gegarandeerd als originele onderdelen en accessoires van Riester worden gebruikt.
1.2.

Veiligheidsinformatie en elektromagnetische compatibiliteit

Symbool

Uitleg
Volg de instructies in de bedieningshandleiding.
of

Het symbool is in blauwe kleur op het apparaat gedrukt.
Het symbool is in zwarte kleur op het sondekapbakje gedrukt.
Medisch apparaat
Toegepast onderdeel van type B

IPX1

IP - Beschermingsartikel
Bescherming tegen verticaal vallend water (druipend water)
Waarschuwing!
Het algemene waarschuwingsteken geeft een mogelijk
gevaarlijke situatie aan die kan leiden tot ernstig letsel.
Let op!
Belangrijke opmerking in deze bedieningshandleiding
Het waarschuwingssymbool geeft een mogelijk gevaarlijke
situatie aan die kan leiden tot licht of matig letsel. Het kan ook
worden gebruikt om te waarschuwen voor onveilige praktijken
Gelijkstroom
Opgelet: Volgens de federale Amerikaanse wetgeving mag dit
apparaat alleen worden verkocht door of in opdracht van een

of

arts (bevoegde zorgverlener).
Latexvrij
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DEHP-vrij
Niet-steriel

Eenmalig gebruik
Gebruiken voor
JJJJ-MM / (jaar-maand)
Fabricagedatum
JJJJ-MM-DD / (jaar-maand-dag)
Fabrikant
Serienummer van de fabrikant
Lotnummer
Referentienummer
Unieke apparaat-ID
Temperatuur voor transport en opslag
Relatieve vochtigheid voor transport en opslag
Luchtdruk voor transport en opslag
Luchtdruk voor gebruik in omgevingstemperatuur
CE-markering
of

Symbool voor het markeren van elektrische en elektronische
apparaten volgens richtlijn 2002/96/EG.
Niet-ioniserende straling
Positie

Oproepen
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Timer

1.3

Verpakkingssymbolen

Symbool

Uitleg
Fragiel. De inhoud van het transportpakket is fragiel, waardoor
voorzichtigheid geboden is.
Zorg ervoor dat het pakket niet nat wordt.

Naar boven. Dit toont de juiste positie om het pakket te transporteren.
Buiten direct zonlicht bewaren.
Groene Punt (landspecifiek)
# geeft het aantal stuks in de verpakking aan.

Het apparaat voldoet aan de vereisten voor elektromagnetische compatibiliteit. Houd
er rekening mee dat onder invloed van ongunstige veldsterkten, bv. tijdens het
gebruik van draadloze telefoons of radiologische instrumenten, nadelige gevolgen op
de werking niet kunnen worden uitgesloten.
De elektromagnetische compatibiliteit van dit apparaat is geverifieerd door een test
volgens de vereisten van IEC 60601-1-2.
1.4

Beoogd gebruik
De ri-thermo® fastPRObe Thermometer wordt gebruikt om de lichaamstemperatuur in
de mond (oraal), de anus (rectaal) en de oksel (axillair) te meten, voor de detectie en
diagnose van vitale lichaamsfuncties.

1.4.1

Indicatie
De ri-thermo® fastPRObe Thermometer wordt gebruikt om de lichaamstemperatuur in
de mond (oraal), de anus (rectaal) en de oksel (axillair) te meten, voor de detectie en
diagnose van vitale lichaamsfuncties.

1.4.2

Contra-indicatie

S. 5

Het apparaat is niet ontworpen, verkocht of bedoeld voor gebruik behalve zoals hier
aangegeven.
1.4.3

Beoogde patiëntenpopulatie
Het apparaat kan voor elke soort patiënt worden gebruikt.

1.4.4

Beoogde operators / gebruikers
Het apparaat kan worden gebruikt door een arts of verpleegkundige in ziekenhuizen,
medische instellingen, klinieken, dokterspraktijken. Het mag niet worden gebruikt in
een MR-omgeving!

1.4.5

Vereiste vaardigheden / training van operators
De operator moet een basiskennis hebben voor het meten van vitale functies. Alle
aansluitingen en verbindingen worden duidelijk uitgelegd in de gebruiksaanwijzing.
De gebruiker dient de instructies in de gebruiksaanwijzing exact op te volgen.

1.4.6

Omgevingsomstandigheden
Het apparaat moet worden gebruikt in een gecontroleerde omgeving.
Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan zware/ruwe
omgevingsomstandigheden.

1.5

Waarschuwing / Let op

Waarschuwing!:
Het algemene waarschuwingsteken geeft een mogelijk gevaarlijke situatie
aan die kan leiden tot ernstig letsel.
Het mag niet worden gebruikt in een MR-omgeving!
Bij gebruik van het apparaat in aanwezigheid van ontstekingsmengsels of
mengsels van geneesmiddelen en lucht of zuurstof of lachgas bestaat
mogelijk gevaar op de ontsteking van gassen!
Het apparaat mag niet worden gebruikt in ruimtes waar
ontstekingsmengsels of mengsels van geneesmiddelen en lucht of zuurstof
of lachgas aanwezig zijn, bijv. in operatiekamers.
Elektrische schok!
De behuizing van de ri-thermo® fastPRObe Thermometer mag alleen
worden geopend door bevoegde personen
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Schade aan het apparaat door vallen of door hoge → Electrostatische
invloed!
Als de display-informatie op het display onvolledig is, mag het apparaat niet
opnieuw worden gebruikt en moet het voor reparatie naar de fabrikant
worden geretourneerd.
Het apparaat moet worden gebruikt in een gecontroleerde omgeving.
Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan zware/ruwe
omgevingsomstandigheden.
De sonde en sondekapjes van de ri-thermo® fastPRObe Thermometer
kunnen alleen worden gebruikt met deze ri-thermo® fastPRObe
Thermometer.
Gebruik deze thermometer niet zonder eerst een nieuw ri-thermo®
fastPRObe Thermometer-sondekapje te plaatsen.
Gebruik bij dit apparaat uitsluitend ri-thermo® fastPRObe Thermometersondekapjes.
- Gebruik de blauwe sonde (oraal, axillair) alleen met het inzetstuk voor de
blauwe sonde!
- Gebruik de rode sonde (rectaal) alleen met het inzetstuk voor de rode
sonde!
- Om kruisbesmetting te beperken, mag u enkel het blauwe apparaat
gebruiken voor het meten van de orale en axillaire temperatuur.
- Gebruik het rode apparaat alleen voor het meten van de rectale
temperatuur.
Het gebruik van een ander sondekapje zal leiden tot een foutieve
temperatuurmeting.
Het apparaat en de sondekapjes zijn niet-steriel. Gebruik het product niet op
beschadigde weefsels.
Om kruisbesmetting te beperken, mag u enkel het blauwe apparaat
gebruiken voor het meten van de orale en axillaire temperatuur. Gebruik ter
bevordering van infectiebeheersing altijd aparte sondekapbakjes voor de
blauwe en de rode sonde.
Om kruisbesmetting te beperken, mag u alleen het rode apparaat gebruiken
voor het meten van de rectale temperatuur.
Gebruik ter bevordering van infectiebeheersing altijd aparte sondekapbakjes
voor de blauwe en de rode sonde.
Maak het apparaat niet open. Het apparaat bevat geen onderdelen die door
de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Het openen van het apparaat kan
de kalibratie beïnvloeden en maakt de garantie ongeldig.
De batterijen moeten in de juiste positie worden geplaatst.

Let op!:
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Dit symbool geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die kan leiden tot een
licht of matig letsel. Het kan ook worden gebruikt om te waarschuwen voor
onveilige praktijken.
Na het reinigen dient u alle elektrische contacten op zowel de sonde als de
thermometer grondig te reinigen, omdat anders het apparaat mogelijk niet
meer goed zal werken.
Raadpleeg een gekwalificeerde biomedische technicus voor herkalibratie,
onderhoud of integriteitscontroles of stuur het apparaat terug naar de
fabrikant.
De verwijdering van gebruikte sondekapjes moet worden uitgevoerd in
overeenstemming met de huidige medische praktijk of de lokale
voorschriften met betrekking tot de verwijdering van infectueus, biologisch
medisch afval.
Het wordt aanbevolen om de batterijen te verwijderen als het apparaat
gedurende langere tijd niet zal worden gebruikt.
Het weggooien van batterijen moet gebeuren in overeenstemming met het
lokale institutionele en milieubeleid voor het weggooien van NiMH- of
alkalinebatterijen.
Het weggooien van oude elektronische apparatuur met batterijvoeding moet
in overeenstemming zijn met het institutionele beleid voor het weggooien
van niet meer werkende apparatuur.
De reinigingsfrequentie en -praktijken moeten in overeenstemming zijn met
het institutionele beleid voor het reinigen van niet-steriele apparaten.
- We raden aan om de batterijen van de ri-thermo® fastPRObe
Thermometer te verwijderen vóór de reiniging of desinfectie.
- Wees voorzichtig bij het reinigen en desinfecteren van de thermometer en
de sonde, zodat er geen vloeistof in de binnenkant binnendringt.
- Plaats de ri-thermo® fastPRObe Thermometer of verwijderbare
onderdelen van de ri-thermo® fastPRObe Thermometer (sonde, kabels)
nooit in vloeistoffen!
- De thermometer wordt niet-steriel verzonden. Gebruik GEEN
ethyleenoxidegas, hitte, een autoclaaf of andere harde methoden om het
instrument te steriliseren.
- De apparaten zijn niet bedoeld om machinaal onderhoud en sterilisatie te
ondergaan. Dit kan tot onherstelbare schade leiden!
- Het sondekapje is uitsluitend geschikt voor eenmalig gebruik!
Het is niet de bedoeling dat de patiënt het apparaat bedient.
Het apparaat kan enkel worden gebruikt door opgeleid personeel.
Met opgeleid personeel worden artsen en verpleegkundigen in
ziekenhuizen, medische voorzieningen, klinieken en dokterspraktijken
bedoeld.

1.6

Verantwoordelijkheid van de gebruiker
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Let op!
Verantwoordelijkheid van de gebruiker:
- Voor elk gebruik de functionaliteit en volledigheid van de thermometer, de
sonde met spiraalkabel en het sondekapje controleren. Alle componenten
moeten compatibel zijn met elkaar.
Incompatibele componenten kunnen leiden tot verminderde prestaties.
- Elke twee jaar de kalibratie van het apparaat controleren.
- Nooit bewust een defect apparaat gebruiken.
- Defecte, versleten, ontbrekende, incomplete, beschadigde of vervuilde
onderdelen onmiddellijk vervangen.
- De sonde onmiddellijk vervangen door een nieuwe sonde als deze
beschadigd is. De beschadigde sonde mag niet meer worden gebruikt!
- Contact opnemen met het dichtstbijzijnde door de fabriek goedgekeurde
servicecentrum als reparatie of vervanging nodig is.
- Verder is de gebruiker van het apparaat als enige verantwoordelijk voor
eventuele storingen die het gevolg zijn van onjuist gebruik, gebrekkig
onderhoud, onjuiste reparatie, schade of wijziging door iemand anders dan
Riester of geautoriseerd onderhoudspersoneel.
Elk ernstig incident dat zich heeft voorgedaan met betrekking tot het
apparaat, moet worden gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit
van de lidstaat waarin de gebruiker en/of patiënt is gevestigd.
2.

Het apparaat voor het eerst gebruiken

2.1

Leveringsomvang

Artikelnummer:

ri-thermo® fastPRObe Thermometer Oraal/Axillair

1830

Sondekapbakje (20 stuks/bakje)
Handleiding
4 AA-alkalinebatterijen

Artikelnummer:

ri-thermo® fastPRObe Thermometer Rectaal

1831

Sondekapbakje (20 stuks/bakje)
Handleiding
4 AA-alkalinebatterijen

2.2

Apparaatfunctie
De ri-thermo® fastPRObe Thermometer werkt in de directe modus met een snelle
meetmodus en een directe meetmodus.
Meetbereik: 34°C - 43°C (93,2°F - 109°F)
Snelle meetmodus: nauwkeurigheid ± 0,3°C (± 0,5°F)
Directe meetmodus: verhoogde meetnauwkeurigheid ± 0,1°C (± 0,2°F )
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Aanpassing van de meetpunten van de lichaamstemperatuur
Timer: 60 seconden (15, 30, 45, 60 sec.).
Omschakeling: °C in °F
Oproepen: terug oproepen van de laatste meetwaarde.
Verwisselbaar inzetstuk voor de thermometersonde met kleurcodering:
- Blauw voor orale, axillaire meting, - Rood voor rectale meting.
Vervangbare thermometersonde met kleurcodering:
- Blauw voor orale, axillaire meting, - Rood voor rectale meting.
Voeding door middel van vier normale AA-batterijen.
Indicator batterijstatus.
Automatische inschakelfunctie bij het verwijderen van de sonde uit het compartiment.
Automatische uitschakelfunctie.
Gemakkelijk af te lezen lcd met achtergrondverlichting.
Gemakkelijk toegankelijke en vervangbare sondebakje.
ri-thermo® fastPRObe Thermometer

Thermometersonde rood Rectaal
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14

1. RETURN knop

8. Bevestiging voor sondekapbakje

2. Knop oraal/rectaal

9. Batterijcompartiment

3. Scherm

10. Knop voor ontgrendeling van

4. Thermometersonde

sondekapje

5. Sonde-inzetstuk

11. Spiraalkabel

6. Aansluiting voor thermometersonde

12. Aansluiting voor thermometersonde

7. Timerknop

13. Uiteinde thermometersonde
14. Sondekapje

3.

Informatie over lichaamstemperatuur
Het is een veel voorkomende misvatting dat 37°C de "normale" lichaamstemperatuur
is.
Het is een vergissing om aan te nemen dat de "normale" lichaamstemperatuur 37°C
is. Het is de gemiddelde lichaamstemperatuur. Leeftijd, geslacht, meetpunt en tijdstip
bepalen de normale lichaamstemperatuur. Meestal is het 's ochtends lager, 's
middags hoger en 's avonds weer iets lager. De specifieke activiteit van de patiënt,
het metabolisme of de ingenomen medicijnen zijn onder meer factoren die de
lichaamstemperatuur beïnvloeden. Naarmate de leeftijd stijgt, daalt ook de normale
lichaamstemperatuur. Door de verschillende meetpunten op het lichaam zijn de
gemeten temperaturen niet direct vergelijkbaar.
In de volgende tabel staan naar leeftijd van de patiënt en meetpunt de normale
temperaturen vermeld.

Lichaamstemperatuur

Normale lichaamstemperatuur volgens de leeftijd van de patiënt

meetpunten
Leeftijd van de

0-2 jaar

3-10 jaar

11-65 jaar

patiënt

Boven de 65
jaar

Mond /

-

35,5°C - 37,5°C

36,4°C - 37,6°C

35,8°C - 36,9°C

Orale meting

-

95,9°F - 99,5°F

97,6°F - 99,6°F

96,4°F - 98,5°F
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Oksel / Axillaire

34,7°C - 37,3°C

35,9°C - 36,7°C

35,2°C - 36,9°C

35,6°C - 36,3°C

meting

94,5°F - 99,1°F

96,6°F - 98,0°F

95,3°F - 98,4°F

96,0°F - 97,4°F

Rectum / Rectale

36,6°C - 38,0°C

36,6°C - 38,0°C

37,0°C - 38,1°C

36,2°C - 37,3°C

meting

97,9°F - 100,4°F

97,9°F - 100,4°F

98,6°F - 100,6°F

97,1°F - 99,2°F

Oor

36,4°C - 38,0°C

36,1°C - 37,8°C

35,9°C - 37,6°C

35,8°C - 37,5°C

97,5°F - 100,4°F

97,0°F - 100,0°F

96,6°F - 99,7°F

96,4°F - 99,5°F

36,4°C - 37,8°C

36,4°C - 37,8°C

36,8°C - 37,9°C

35,9°C-37,1°C

97,5°F - 100,0°F

97,5°F - 100,0°F

98,2°F - 100,2°F

96,9°F - 98,8°F

Hart

4.

Bediening en functie

4.1

Inbedrijfstelling

4.1.1

De batterijen plaatsen

1.

Let op!

2.

3.

Let op!

Let op de volgorde!

[1] Verwijder het

[1] Let op de symbolen

[1] Druk op de knop!

batterijdeksel!

voor het correct plaatsen

[2] Schuif het batterijdeksel

van de batterijen!

los!

4.

Let op!

[1] Plaats correct!

5.

Let op!

Plaats correct!

6.

Let op!

Plaats correct!
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7.

Let op!

Let op de volgorde!
[1] Schuif het batterijdeksel
naar binnen toe!
[2] Maak het batterijdeksel
vast!

Het weggooien van batterijen moet gebeuren in overeenstemming met het
lokale institutionele en milieubeleid voor het weggooien van NiMH- of
alkalinebatterijen.
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4.2

Uitleg pictogrammen

Oraal
Meetpositie
Werkt alleen met BLAUWE sonde
Axillair
Meetpositie
Werkt alleen met BLAUWE sonde
Rectaal
Meetpositie
Werkt alleen met RODE sonde
8-bits-led
Geeft het serienummer van de sonde en andere informatie weer
Voortgangsbalk meting
Geeft de voortgang van de meting weer in de snelle modus
Temperatuureenheid

Timer
60 seconden
Directe meetmodus
Snelheid: langzaam
Nauwkeurigheid: hoog
Sonde
Knipperende sonde wanneer de sonde verkeerd is
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Het sondekapje installeren/verwijderen
Knipperend sondekapje als herinnering om sondekapje te plaatsen
voor gebruik en sondekapje te verwijderen na gebruik
Hoge omgevingstemperatuur
De omgevingstemperatuur is hoger dan het bereik van apparatuur.
Het symbool toont aan de gebruiker dat de omgevingstemperatuur
buiten het omgevingstemperatuurbereik van de thermometer ligt.
Het apparaat moet worden gebruikt in een gecontroleerde omgeving.
Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan zware/ruwe
omgevingsomstandigheden.
Lage omgevingstemperatuur
De omgevingstemperatuur is lager dan het bereik van apparatuur.
Het symbool toont aan de gebruiker dat de omgevingstemperatuur
buiten het omgevingstemperatuurbereik van de thermometer ligt.
Het apparaat moet worden gebruikt in een gecontroleerde omgeving.
Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan zware/ruwe
omgevingsomstandigheden.
Batterij
Indicator batterijstatus
4-bits-led
Geeft temperatuur en andere informatie weer
Lager dan het meetbereik
Meting van lage temperatuur
Hoger dan het meetbereik
Meting van hoge temperatuur

4.3

Sondekapjes - Aanbrengen en verwijderen

4.3.1

Open het sondekapbakje door het lipje in de bovenhoek op te tillen en eraan te
trekken om het bovenpaneel te verwijderen.

4.3.2

Plaats een sondekapbakje bovenaan het sonde-inzetstuk. (Gebruik ter bevordering
van infectiebeheersing altijd aparte sondekapbakjes voor de blauwe en de rode
sonde).

4.3.3

Verwijder de thermometersonde uit het sonde-inzetstuk.

4.3.4

Om de gebruiker eraan te helpen herinneren een sondekapje aan te brengen of te
verwijderen, wordt het pictogram van het sondekapje weergegeven.

4.3.5

Steek het uiteinde van de sonde in een sondekapje in het bakje. Duw stevig op de
hendel totdat u voelt dat het sondekapje op zijn plaats klikt.

4.3.6

Voer de geschikte temperatuurmeting uit (oraal, axillair of rectaal).

4.3.7

Werp het gebruikte sondekapje in de bioafvalcontainer door op de bovenste knop
te drukken.

4.3.8

Verwijder het bakje, gooi het weg en vervang het als het leeg is.
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1.

2.

3.

[1] Plaats het sondekapje op de

[1] Juiste positie!

[1] Druk op de knop!

sonde!

[2] Het sondekapje wordt
verwijderd!

Waarschuwing!
- Gebruik deze thermometer niet zonder eerst een nieuw ri-thermo®
fastPRObe Thermometer-sondekapje te plaatsen.
- Gebruik bij dit apparaat uitsluitend ri-thermo® fastPRObe Thermometersondekapjes.
- Het gebruik van een ander sondekapje zal leiden tot een foutieve
temperatuurmeting.
- Het apparaat en de sondekapjes zijn niet-steriel! Gebruik het product niet
op beschadigde weefsels.
- Om kruisbesmetting te beperken, mag u enkel het blauwe apparaat
gebruiken voor het meten van de orale en axillaire temperatuur.
- Om kruisbesmetting te beperken, mag u alleen het rode apparaat
gebruiken voor het meten van de rectale temperatuur.
- Gebruik ter bevordering van infectiebeheersing altijd aparte
sondekapbakjes voor de blauwe en de rode sonde.
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Let op!
De verwijdering van gebruikte sondekapjes moet worden uitgevoerd in
overeenstemming met de huidige medische praktijk of de lokale voorschriften
met betrekking tot de verwijdering van infectueus, biologisch medisch afval.

4.4

Sondes vervangen

1.

2.
3.

Let op!

Let op de volgorde!
[1] Initiële situatie

[1] Verwijder de sonde

[1] Druk op de knop!
[2] Verwijder het sondeinzetstuk!
[3] Verwijder de
sondeaansluiting!

5.
4.

Let op!

Let op de volgorde!

[1] Plaats de sonde!

[1] Plaats de
sondeaansluiting!
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[2] Plaats het sondeinzetstuk!

Waarschuwing!
- Gebruik de blauwe sonde (oraal, axillair) alleen met het inzetstuk voor de
blauwe sonde!
- Gebruik de rode sonde (rectaal) alleen met het inzetstuk voor de rode
sonde!
- Om kruisbesmetting te beperken, mag u enkel het blauwe apparaat
gebruiken voor het meten van de orale en axillaire temperatuur. Gebruik
ter bevordering van infectiebeheersing altijd aparte sondekapbakjes voor
de blauwe en de rode sonde.
- Gebruik het rode apparaat alleen voor het meten van de rectale
temperatuur.
4.5

Snelle meetmodus

4.5.1

De elektronische thermometer werkt normaal gesproken in de snelle meetmodus om
snelle en nauwkeurige temperatuurmetingen te leveren.

4.5.2

Wanneer de sonde uit het sonde-inzetstuk wordt verwijderd, wordt de sonde
voorverwarmd tot 33,5°C (92,3°F).

4.5.3

Om de gebruiker eraan te helpen herinneren een sondekapje aan te brengen, wordt
het pictogram van het sondekapje

weergegeven en gaat het enkele seconden

knipperen.
Om de gebruiker eraan te herinneren het sondekapje na de meting te verwijderen,
blijft het pictogram van het sondekapje
4.5.4

weergegeven.

Steek het uiteinde van de sonde in een sondekapje in het bakje. Duw stevig op de
hendel totdat u voelt dat het sondekapje op zijn plaats klikt.

4.5.5

Voer de geschikte temperatuurmeting uit (oraal, axillair of rectaal).
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4.5.6
4.5.7

De voortgangsbalk
toont de voortgang van de meting.
Wanneer de meting is voltooid, klinkt er een lange pieptoon en wordt de
eindtemperatuur weergegeven.

4.5.8

Nadat de sonde weer in het sonde-inzetstuk is geplaatst, wordt de temperatuur
opgeslagen. Als de sonde wordt teruggeplaatst in het sonde-inzetstuk voordat de
lange pieptoon hoorbaar is, wordt er geen temperatuur opgeslagen voor de
terugroepfunctie.

4.5.9

De snelle meetmodus is altijd functioneel, ongeacht de rode of blauwe sonde wordt
gebruikt.
Let op!
Een

or

verschijnt op het display als de huidige temperatuurmeting te

hoog of te laag is en buiten het bereik ligt.
In gevallen waarin geen temperatuur wordt gedetecteerd of de temperatuur
niet stabiliseert, zal de thermometer automatisch overschakelen naar de
directe meetmodus.

4.6

Directe meetmodus

4.6.1

De ri-thermo® fastPRObe Thermometer werkt normaal gesproken in de snelle
meetmodus om snelle en nauwkeurige temperatuurmetingen te leveren. In gevallen
waarin geen temperatuur wordt gedetecteerd of de temperatuur niet snel stabiliseert,
schakelt de thermometer automatisch over naar de directe meetmodus.

4.6.2

Er wordt continu een slakpictogram

weergegeven als de thermometer in de

directe meetmodus werkt.
4.6.3
4.6.4

De voortgangsbalk van de meting
wordt weergegeven.
Er wordt alleen een meting weergegeven als de lichaamstemperatuur gedurende 10
seconden stabiel is binnen een bereik van ± 0,1°C.

4.6.5

Wanneer de meting is voltooid, klinkt er een lange pieptoon en wordt de
eindtemperatuur weergegeven.

4.6.6

De automatische meetmodus is altijd functioneel, ongeacht de rode of blauwe
sonde/sonde-inzetstuk wordt gebruikt.
Let op!
Een

or

verschijnt op het display als de huidige temperatuurmeting te

hoog of te laag is en buiten het bereik ligt.

4.7
4.7.1

Orale en axillaire temperatuurmeting
De blauwe sonde moet worden
geplaatst.
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4.7.2

Verwijder de sonde. De
thermometer gaat automatisch
aan.

4.7.3

Het symbool voor orale of axillaire
modus wordt op het display
weergegeven. Het symbool voor
rectale modus wordt nooit
weergegeven.

4.7.4

Druk op de positieknop op het
voorpaneel. Selecteer de orale of
axillaire modus.
Bevestig een sondekapje.

4.7.5

Voor het meten van de orale
temperatuur moet het uiteinde van
de sonde diep in een warmtezak
onderaan de tong worden gestoken
naast de tongriem (verticale
weefselplooi in het midden van de
tong). Het doet er niet toe of dit
links of rechts gebeurt.

4.7.6

De patiënt moet de mond SLUITEN.

4.7.7

Houd de sonde stevig op de locatie
totdat een temperatuurwaarde
wordt weergegeven.

4.7.8

Voor het meten van axillaire

1.

temperaturen moet de patiënt de
arm optillen. Plaats vervolgens het
uiteinde van de sonde voorzichtig
in de oksel. Druk zachtjes om een
goed contact met de huid van de
patiënt te verzekeren.
4.7.9

De patiënt moet de arm laten
zakken en stevig tegen zijn lichaam
drukken zolang de meting duurt.
De sonde moet worden
vastgehouden zoals weergegeven
in de afbeelding.

4.7.10 Wanneer de meting is voltooid,
klinkt er een lange pieptoon en
wordt de eindtemperatuur
weergegeven.
In gevallen waarin geen
temperatuur wordt gedetecteerd of
de temperatuur niet snel
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stabiliseert, schakelt de

2.

thermometer automatisch over naar
de directe meetmodus.
Er wordt continu een slakpictogram
weergegeven als de
thermometer in de directe
meetmodus werkt. Wanneer de
meting is voltooid, klinkt er een
lange pieptoon en wordt de
eindtemperatuur weergegeven.
4.7.11 Werp het gebruikte sondekapje uit
in een bioafvalcontainer door op de
bovenste knop op de sonde te
drukken.
4.7.12 Als de sonde na de meting terug in
het sonde-inzetstuk wordt
gestoken, wordt de temperatuur
opgeslagen en kan deze terug
worden opgeroepen. Na een
nieuwe meting wordt de laatste
geheugenplaats gewist.

4.8

Rectale temperatuurmeting

4.8.1

Zorg ervoor dat de rode sonde/sonde-inzetstuk zijn bevestigd.
Er moet een apart sondekapbakje voor de rode sonde zijn geplaatst.
Trek de sonde eruit en de thermometer wordt automatisch ingeschakeld.
Als de rode sonde/sonde-inzetstuk zijn bevestigd, wordt altijd het pictogram voor de
rectale modus weergegeven. Op de positieknop op het voorpaneel drukken om van
modus te veranderen heeft geen effect.

4.8.2

Breng een nieuw sondekapje aan.

4.8.3

Steek de sonde in het rectum van de patiënt. Om een goed weefselcontact te
garanderen, moet u de sonde na het inbrengen een beetje schuin houden.

4.8.4

Een insteekdiepte van ½" tot ¾" (12 mm - 19 mm) wordt aanbevolen voor
volwassenen en van ¼" tot ½" (6 mm - 13 mm ) voor kinderen.

4.8.5

Wanneer de meting is voltooid, klinkt er een lange pieptoon en wordt de
eindtemperatuur weergegeven.
In gevallen waarin geen temperatuur wordt gedetecteerd of de temperatuur niet snel
stabiliseert, schakelt de thermometer automatisch over naar de directe meetmodus.
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Er wordt continu een slakpictogram

weergegeven als de thermometer in de

directe meetmodus werkt. Wanneer de meting is voltooid, klinkt er een lange pieptoon
en wordt de eindtemperatuur weergegeven.
4.8.6

Werp het gebruikte sondekapje uit in een bioafvalcontainer door op de bovenste knop
op de sonde te drukken.

4.8.7

Als de sonde na de meting terug in het sonde-inzetstuk wordt gestoken, wordt de
temperatuur opgeslagen en kan deze opnieuw worden opgeroepen.
Na een nieuwe meting wordt de laatste geheugenplaats gewist.

4.9

Instellingsmodus

4.9.1

Om de instelmodus te openen, drukt u op de timerknop en houdt u deze ingedrukt.
Hierna houdt u de positieknop ingedrukt. Houd beide 4 seconden samen ingedrukt. U
hoort een pieptoon.

4.9.2

De positieknop

wordt gebruikt om door de verschillende configuratie-opties te

navigeren. De timerknop wordt gebruikt om de configuratie van een optie te wijzigen.
4.9.3

In de instelmodus kan de softwareversie worden opgevraagd, Celsius of Fahrenheit
worden geselecteerd, het batterijvermogen worden weergegeven en het serienummer
van de sonde worden weergegeven.

4.9.4

Na 30 seconden wordt de instelmodus automatisch afgesloten. Deze kan ook worden
afgesloten door de sonde te verwijderen en opnieuw te bevestigen.

4.10

Laatste temperatuur terug oproepen

4.10.1 Na elke temperatuurmeting is een lange pieptoon te horen. De pieptoon geeft aan dat
de temperatuurmeting is voltooid en opgeslagen en terug kan worden opgeroepen.
Deze temperatuur kan terug worden opgeroepen nadat de sonde is teruggeplaatst in
het sonde-inzetstuk.
4.10.2 Om de meest recente temperatuurmeting op te roepen, drukt u kort op de
terugroepknop op het voorpaneel. De laatst uitgevoerde meting wordt enkele
seconden weergegeven.
4.10.3 Na een nieuwe meting wordt de laatste geheugenplaats gewist.
Als de meest recente temperatuurmeting onvolledig of buiten het bereik was,
verschijnen er streepjes op het display wanneer u deze opnieuw oproept.

4.11

Hartslagtimer-modus

4.11.1 De ri-thermo® fastPRObe Thermometer kan ook worden gebruikt om de hartslag van
een patiënt te meten.
4.11.2 Om hier toegang tot te krijgen, mag u de sonde niet uit het sonde-inzetstuk
verwijderen.
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Druk op de timerknop op het voorpaneel en laat deze weer los. Het klokpictogram en
0.0 worden weergegeven. Druk een tweede keer op de timerknop om de timer te
starten en de verstreken tijd te weer te geven.
4.11.3 Er klinkt een pieptoon na 15 seconden, 2 pieptonen na 30 seconden, 1 pieptoon na
45 seconden en 2 pieptonen na 60 seconden. Het tellen stopt bij 60 seconden. Door
nogmaals op de timerknop te drukken, herstart de teller.
4.11.4 De timermodus wordt 30 seconden na het stoppen bij 60 seconden automatisch
uitgeschakeld, of telkens wanneer de sonde uit het sonde-inzetstuk wordt verwijderd.
5.

Reiniging en desinfectie

5.1

Algemene informatie
Het reinigen en desinfecteren van medische producten beschermt patiënten,
gebruikers en derden en zorgt voor waardebehoud van medische producten.
Vanwege het productontwerp en de gebruikte materialen kan de maximale limiet voor
herverwerkingscycli niet worden gedefinieerd. De levensduur van een medisch
product wordt bepaald door zijn functie en hoe het wordt gebruikt. Voordat u defecte
producten terugstuurt voor reparatie, moeten de volgende instructies worden
opgevolgd.

5.2

Reiniging en desinfectie
De ri-thermo® fastPRObe Thermometer kan aan de buitenkant (met uitzondering van
de displayafdekking) worden gereinigd met een vochtige doek tot optische reinheid is
bereikt. Gebruik desinfectieproducten alleen volgens de instructies van de fabrikant.
Alleen desinfecterende middelen met bewezen effectiviteit mogen worden gebruikt en
dit volgens de nationale richtlijnen. Reinig na het desinfecteren de instrumenten met
een vochtige doek om eventuele restanten van het desinfectiemiddel te verwijderen.
Let op!
- We raden aan om de batterijen van de ri-thermo® fastPRObe
Thermometer te verwijderen vóór de reiniging of desinfectie.
- Wees voorzichtig bij het reinigen en desinfecteren van de thermometer en
de sonde, zodat er geen vloeistof in de binnenkant binnendringt.
- Plaats de ri-thermo® fastPRObe Thermometer of verwijderbare
onderdelen van de ri-thermo® fastPRObe Thermometer (sonde, kabels)
nooit in vloeistoffen!
- De thermometer wordt niet-steriel verzonden. Gebruik GEEN
ethyleenoxidegas, hitte, een autoclaaf of andere harde methoden om het
instrument te steriliseren.
- De apparaten zijn niet bedoeld om machinaal onderhoud en sterilisatie te
ondergaan. Dit kan tot onherstelbare schade leiden!
- Elk sondekapje mag slechts één maal worden gebruikt!
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Als u voor een herbruikbaar apparaat tekenen van materiaalverslechtering
opmerkt, mag het apparaat niet langer worden hergebruikt en moet het
worden weggegooid/geretourneerd volgens de procedure vermeld onder
Weggooien/Garantie.

6.

Probleemoplossing en foutcodes

6.1

Probleemoplossing

6.1.1

Als de ri-thermo® fastPRObe Thermometer niet goed functioneert na
reiniging/desinfectie en na het opnieuw aansluiten van de sonde, dient u de
batterijcontacten en de contacten van de sondeaansluiting met een droge doek te
reinigen.

6.1.2

Als de ri-thermo® fastPRObe Thermometer op enig moment defect raakt, gaat deze
automatisch over naar de alarmmodus en worden de bijbehorende foutcodes
weergegeven.

6.2

Foutcodes

6.2.1

P01

Sonde ontbreekt

6.2.2

P02

Pt > 55°C

6.2.3

P03

HT > 55°C

6.2.4

P04

In 10s kan Pt of Ht niet boven 30°C worden verwarmd

6.2.5

E05

Pt-kalibratiefout (gebruik bij kalibratie)

6.2.6

E06

HT-kalibratiefout (gebruik bij kalibratie)

6.2.7

E07

Systeemtimerfout

6.2.8

E09

Lcd-fout (Alleen het alarm is hoorbaar. Het scherm kan niet worden
weergegeven.)

6.2.9

E11

Knipperende weergave van pictogram voor fout van omgevingstemperatuur:
te hoog (40°C) of te laag (10°C)

6.2.10 E15

Lege batterij (onder 4,6 V)

7.

Technische meetcontrole

7.1

Duitsland
Overeenkomstig de verordening betreffende het gebruik van medische hulpmiddelen
(Medizinprodukte-Betreiberverordnung, MPBetreibV) moet om de twee jaar een
technische controle worden uitgevoerd. De controle kan alleen worden uitgevoerd
door de fabrikant, die de bevoegde partij is, en moet voldoen aan de vereisten van
MPBetreibV §6.

7.2

Europese Unie buiten Duitsland
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De respectieve wettelijke bepalingen zijn van toepassing voor alle landen, behalve
Duitsland.
Technische meetcontrole voor de ri-thermo® fastPRObe Thermometer:
De nauwkeurigheid van de sonde kan worden gecontroleerd met behulp van een
gekalibreerd waterbad (het sondekapje moet zijn bevestigd!).
Thermometers die buiten de foutdrempel vallen, moeten in de directe meetmodus
worden gecontroleerd.
De overschakeling naar deze modus gebeurt automatisch wanneer de sonde uit het
sonde-inzetstuk wordt verwijderd en ongeveer 30 seconden naast de thermometer
wordt geplaatst.
De meetcontroletijd voor de waterbadtest duurt ca. 60 seconden.
Let op!
We raden om de twee jaar een technische controle aan.
7.3

Standaard
Deze thermometer voldoet aan alle vereisten die zijn opgesteld in
ASTM E1104
ASTM E1112
DIN EN ISO 80601-2-56

8.

Technische gegevens

Medische uitrusting:

Elektronische thermometer

Elektrische beveiliging:

Apparaat met interne voedingsspanning

Elektrische beschermingsgraad:

Type B

Bedrijfsmodus:

Continu handmatige bediening

Afmetingen:

205 x 70 x 70 mm

Gewicht:

400 gr. met batterijen en sondekapbakje

Batterij

4x AA, LR6 Alkaline 1,5V
of
4x AA Mignon NiMH 1,2V

Meetbereik temperatuur:

34°C - 43°C (93,2°F - 109°F)

Omgevingstemperatuurbereik:

10°C - 40°C (50°F - 104°F ),
bij 10% - 85% niet-condenserend

Omgevingsluchtdruk:

700 tot 1050 hPa

Opslag- en

-20°C - 55°C (-4°F - 131°F),

transportomstandigheden:

bij 10-95% niet-condenserend

Luchtdruk opslag en transport:

700 tot 1050 hPa

Laboratoriumprecisie

Directe meetmodus

Nauwkeurigheid waterbad (36°C-

± 0,1°C (± 0,2°F)

42.0°C):

Snelle meetmodus
± 0,3°C (± 0,5°F)
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Nauwkeurigheid directe

± 0,1°C (± 0,2°F)

meetmodus
(Alle meetpunten)
Nauwkeurigheid snelle

± 0,3°C (± 0,5°F)

meetmodus
(Alle meetpunten)
Typische meettijden

Directe meetmodus

(Na positie van de sonde)

Orale modus: 60 seconden
Axillaire modus: 60 seconden
Rectale modus: 60 seconden
Snelle meetmodus
Orale modus: 12 seconden
Axillaire modus: 12 seconden
Rectale modus: 12 seconden

Materiaal sondekapje
9.

HDPE

Begeleidende documenten elektromagnetische compatibiliteit volgens
IEC 60601-1-2
Het instrument voldoet aan de vereisten voor elektromagnetische compatibiliteit. Houd
er rekening mee dat onder invloed van ongunstige veldsterkten, bv. tijdens het
gebruik van draadloze telefoons of radiologische instrumenten, nadelige gevolgen op
de werking niet kunnen worden uitgesloten.
De elektromagnetische compatibiliteit van dit apparaat is geverifieerd door een test
volgens de vereisten van IEC 60601-1-2.

9.1

EMC (elektromagnetische compatibiliteit)

9.1.1

Volg tijdens de installatie en het gebruik van het apparaat de volgende instructies:

9.1.2

Gebruik het apparaat niet tegelijkertijd met andere elektronische apparatuur zodat de
werking van het apparaat niet wordt verstoord door elektromagnetische interferentie.

9.1.3

Gebruik of bewaar het apparaat niet in de buurt van, op of onder andere elektronische
apparatuur zodat elektromagnetische interferentie de werking van het apparaat niet
verstoort.

9.1.4

Gebruik het apparaat niet in dezelfde kamer als andere elektronische apparatuur,
zoals levensondersteunende apparatuur die een grote invloed heeft op het leven van
de patiënt en de resultaten van de behandeling, of andere meet- of
behandelingsapparatuur met een kleine elektrische stroom.

9.1.5

Gebruik geen kabels of accessoires die niet specifiek voor het apparaat bedoeld zijn,
omdat dit de emissie van elektromagnetische golven vanuit het apparaat kan
vergroten en de immuniteit van het apparaat voor elektromagnetische storingen kan
verminderen.

Let op!
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Medische elektrische apparatuur is onderhevig aan speciale
voorzorgsmaatregelen met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit
(EMC).
Draagbare en mobiele apparatuur voor radiofrequentiecommunicatie kan
invloed uitoefenen op medische elektrische apparatuur. Het ME-apparaat is
bestemd voor gebruik in een elektromagnetische omgeving en bedoeld voor
professionele faciliteiten, zoals industriële omgevingen en ziekenhuizen.
De gebruiker van het apparaat moet ervoor zorgen dat het in een dergelijke
omgeving wordt gebruikt.
Waarschuwing!
Het ME-apparaat mag niet direct naast andere apparaten worden bewaard of
tegelijkertijd met andere apparaten worden gebruikt. Wanneer het toch zo
zou zijn dat het apparaat moet worden gebruikt in de nabijheid van of tegen
andere apparaten, moeten zowel het apparaat als de andere ME-apparaten
worden geobserveerd om te controleren of ze in elkaars nabijheid correct
werken. Dit ME-apparaat mag alleen door medische professionals worden
gebruikt. Dit apparaat kan radio-interferentie veroorzaken of de werking van
nabije apparaten verstoren. Het kan nodig zijn om gepaste maatregelen te
nemen, zoals het verplaatsen of anders richten van de ME-apparaten of hun
afscherming.
Dit ME-apparaat werd onderzocht en vertoont geen basisprestatiekenmerken
zoals omschreven in IEC 60601-1, die in het geval van een storing of
stroomuitval zouden duiden op een onaanvaardbaar risico voor patiënten,
operatoren of derden.
Waarschuwing!
Draagbare RF-communicatieapparatuur (radio's), waaronder accessoires,
zoals antennekabels en externe antennes, mag niet dichter dan 30 cm
(12 inch) van de onderdelen en kabels van de ri-thermo® fastPRObe
Thermometer worden gebruikt. Indien u dit nalaat, kan dit leiden tot
verminderde prestaties van het apparaat.
Richtlijnen en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische emissies
De ri-thermo® fastPRObe Thermometer is bedoeld voor gebruik in de
hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving. De klant of
gebruiker van de ri-thermo® fastPRObe Thermometer moet ervoor zorgen
dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische emissie
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De ri-thermo® fastPRObe Thermometer is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde
elektromagnetische omgeving. De koper of de gebruiker van de ri-thermo® fastPRObe Thermometer moet
ervoor zorgen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Emissietest

Naleving

Elektromagnetische omgeving - begeleiding
De ri-thermo® fastPRObe Thermometer
gebruikt alleen RF-energie voor zijn interne

RF-emissies

functie. Hierdoor zijn de RF-emissies erg laag

Groep 1

CISPR 11

en veroorzaken ze naar alle waarschijnlijkheid
geen interferentie met nabije elektronische
apparatuur.

RF-emissie

De ri-thermo® fastPRObe Thermometer is

Klasse B

CISPR 11
Harmonische emissies

geschikt voor gebruik in elk type vestiging,
inclusief in woongebieden en omgevingen die in

N.v.t.

IEC 61000-3-2

directe verbinding staan met het openbare
leidingnet dat residentiële gebouwen van

Spanningsschommelingen/flikk
eremissies

elektriciteit voorziet.

N.v.t.

IEC 61000-3-3

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische immuniteit
De ri-thermo® fastPRObe Thermometer is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde
elektromagnetische omgeving. De koper of de gebruiker van de ri-thermo® fastPRObe Thermometer moet
ervoor zorgen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Immuniteitstest

Testniveau IEC 60601

Nalevingsniveau

Elektromagnetische omgeving- begeleiding

Elektrostatische

Contact: 8 kV

Contact: 8 kV

De vloer moet van hout, beton of

ontlading (ESD)

Lucht: 2, 4, 8, 15 kV

Lucht: 2, 4, 8, 15 kV

keramische tegels zijn. Als de

IEC 61000-4-2

vloer bedekt is met synthetisch
materiaal, moet de relatieve
vochtigheid minstens 30% zijn.

Snelle elektrische

N.v.t.

N.v.t.

De kwaliteit van de

transiënten en

voedingsspanning moet

lawines

overeenkomen met het

IEC 61000-4-4

gebruikelijke niveau van een
bedrijfspand of ziekenhuis.

Toename
IEC 61000-4-5

N.v.t.

N.v.t.

De kwaliteit van de
voedingsspanning moet
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overeenkomen met het
gebruikelijke niveau van een
bedrijfspand of ziekenhuis.
Kortstondige

N.v.t.

N.v.t.

De kwaliteit van de

spanningsdalingen

voedingsspanning moet

en -onderbrekingen

overeenkomen met het

en

gebruikelijke niveau van een

spanningsschommeli

bedrijfspand of ziekenhuis.

ngen in de
netvoedingsleiding
IEC 61000-4-11
Magnetisch veld

30 A/m

30 A/m

De magnetische velden van de

netfrequentie

netfrequentie moeten

(50Hz/60Hz) IEC

overeenkomen met het

61000-4-8

gebruikelijke niveau van een
bedrijfspand of ziekenhuis.

OPMERKING: UT is de wisselstroomnetvoeding voorafgaand aan de toepassing van het testniveau.

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische immuniteit
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De ri-thermo® fastPRObe Thermometer is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde
elektromagnetische omgeving. De koper of de gebruiker van de ri-thermo® fastPRObe Thermometer moet
ervoor zorgen dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.
Immuniteitstes

Testniveau IEC

Nalevingsni

t

60601

veau

Elektromagnetische omgeving- - begeleiding
Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur
mag zich ten opzichte van de onderdelen van de
ri-thermo® fastPRObe Thermometer, waaronder
ook kabels, niet dichter bevinden dan de

Geleide RF-

aanbevolen scheidingsafstand berekend op basis

verstoringen

van de vergelijking die van toepassing is op de

IEC 61000-4-6

Geslaagd

Geslaagd

frequentie van de zender.
Aanbevolen scheidingsafstand
d = 1,2√P 150 kHz tot 80 MHz

Uitgestraalde

3 V/m

RF

80 MHz tot 2,7

IEC 61000-4-3

GHz

3 V/m

d = 1,2√P 80 MHz tot 800 MHz
d = 2,3√P 800 MHz tot 2,7 GHz
Waarbij P het maximale uitgangsvermogen van de

Nabijheidsvelde

zender is in watt (W), en d de aanbevolen

n vanaf

scheidingsafstand in meter (m) is.

draadloze RF-

De veldsterkte van de vaste RF-zenders, zoals

communicatiea

vastgelegd bij de elektromagnetische meting op de

pparatuur

locatiea, moet in elk frequentiebereik lager zijn dan
het nalevingsniveaub .
Er kan interferentie optreden in de buurt van
apparatuur die is gemarkeerd met het volgende
symbool:
Waarbij P het maximale uitgangsvermogen van de
zender is in watt (W), en de aanbevolen
scheidingsafstand in meter (m) is.
De veldsterkte van de vaste RF-zenders, zoals
vastgelegd bij de elektromagnetische meting op de
locatiea, moet in elk frequentiebereik lager zijn dan
het nalevingsniveaub.
Er kan interferentie optreden in de buurt van
apparatuur die is gemarkeerd met het volgende
symbool:

OPMERKING 1 Bij 80 MHz en 800 MHz is het hogere frequentiebereik van toepassing.
OPMERKING 2 Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische
voortplanting wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van structuren, objecten en mensen.
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a) Veldsterkten van vaste zenders, zoals basisstations voor radiotelefoons (mobiel/draadloos) en
landmobiele radio's, amateurradio's, AM- en FM-radio-uitzendingen en tv-uitzendingen, kunnen theoretisch
niet nauwkeurig worden voorspeld. Om de elektromagnetische omgeving als gevolg van vaste RF-zenders
te beoordelen, moet een elektromagnetisch onderzoek op de locatie worden overwogen. Als de gemeten
veldsterkte op de locatie waar de ri-thermo® fastPRObe Thermometer wordt gebruikt, hoger is dan het
bovenstaande toepasselijke RF-nalevingsniveau, moet worden gecontroleerd of de ri-thermo® fastPRObe
Thermometer normaal werkt. Als abnormale prestaties worden waargenomen, kunnen aanvullende
maatregelen nodig zijn, zoals het in een andere richting plaatsen of verplaatsen van de ri-thermo®
fastPRObe Thermometer.
b) In het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz moeten de veldsterkten lager zijn dan 3 V/m.

De aanbevolen scheidingsafstand tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur en de rithermo® fastPRObe Thermometer.
De ri-thermo® fastPRObe Thermometer is bestemd voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin
uitgestraalde RF-storing beheerst wordt. De koper of de gebruiker van de ri-thermo® fastPRObe
Thermometer kan elektromagnetische interferentie helpen voorkomen door een minimumafstand aan te
houden tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) en de ri-thermo® fastPRObe
Thermometer volgens de onderstaande aanbevelingen, afhankelijk van het maximale uitgangsvermogen van
de communicatieapparatuur.
Scheidingsafstand volgens frequentie van zender
(m)

Nominaal maximaal
uitgangsvermogen
van zender

150 kHz tot 80 MHz

80 MHz tot 800 MHz

800 MHz tot 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

(W)

0,01
0,1
1
10
100

Voor zenders met een nominaal uitgangsvermogen dat hierboven niet wordt genoemd, kan de aanbevolen
afstand d in meter (m) worden geschat met behulp van de vergelijking die van toepassing is op de
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frequentie van de zender, waarbij P het nominale maximale uitgangsvermogen van de zender in watt (W) is
volgens de specificatie van de fabrikant van de zender.
OPMERKING 1 Bij 80 MHz en 800 MHz is de scheidingsafstand voor het hogere frequentiebereik van
toepassing.
OPMERKING 2 Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische
voortplanting wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van structuren, objecten en mensen.

10.

Accessoires

Artikelnummer:

1 pak met 20 stuks sondekapjes

13334
Artikelnummer:

25 pakjes met 20 stuks sondekapjes

13338
Artikelnummer:

Thermometersonde oraal/axillair (blauw), sonde-inzetstuk

13335

oraal/axillair (blauw)

Artikelnummer:

Thermometersonde rectaal (rood), sonde-inzetstuk rectaal (rood)

13336
11.

Verwijdering
Let op!
De verwijdering van het gebruikte medische apparaat moet worden
uitgevoerd in overeenstemming met de huidige medische praktijk of de lokale
voorschriften met betrekking tot de verwijdering van infectueus, biologisch
medisch afval.
Batterijen en elektrische/elektronische apparaten moeten worden
weggegooid in overeenstemming met de plaatselijk geldende voorschriften
en mogen niet bij het huisvuil worden geplaatst.
Neem bij vragen over het weggooien van producten contact op met de
fabrikant of diens vertegenwoordigers.

12.

Garantie
Dit product is vervaardigd volgens de strengste kwaliteitsnormen en heeft een
grondige kwaliteitscontrole ondergaan voordat het onze fabriek mocht verlaten. We
kunnen u daarom vol vertrouwen een garantie van 2 jaar vanaf de datum van
aankoop bieden op alle gebreken die aantoonbaar te wijten zijn aan materiaal- of
fabricagefouten. Een garantieclaim is niet van toepassing in het geval van
onzorgvuldig gebruik. Alle defecte onderdelen van het product zullen binnen de
garantieperiode gratis worden vervangen of gerepareerd.
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Dit geldt niet voor slijtagedelen. Voor R1 shock-proof verlenen wij een aanvullende
garantie van 5 jaar voor de kalibratie, zoals vereist door de CE-certificering. Een
garantieclaim kan alleen worden verleend als de garantiekaart door de verkoper is
ingevuld en gestempeld en bij het product is gevoegd. Houd er rekening mee dat alle
garantieaanspraken tijdens de garantieperiode moeten worden gedaan. Uiteraard
zullen wij na afloop van de garantieperiode tegen betaling graag controles of
reparaties uitvoeren. U bent ook van harte welkom om kosteloos een voorlopige
kostenraming bij ons aan te vragen. In het geval van een garantieclaim of reparatie,
retourneert u het Riester-product samen met de ingevulde garantiekaart naar het
volgende adres:
Rudolf Riester GmbH
Afdeling Reparaties RR
Brückstr. 31
72417 Jungingen
Duitsland
Seriennummer bzw. Chargennummer
Datum, Stempel en Unterschrift des Fachhandlers
Serienummer of batchnummer
Datum, stempel en handtekening van de gespecialiseerde verkoper

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