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1.

Εισαγωγή

1.1.

Σημαντικές πληροφορίες - διαβάστε πριν την πρώτη χρήση

Έχετε αγοράσει το υψηλής ποιότητας θερμόμετρο Riester ri-thermo® fastPRObe, που έχει
κατασκευαστεί σύμφωνα με την οδηγία 93/42 ΕΟΚ και υποβάλλεται συνεχώς στους
αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά πριν να
θέσετε τη μονάδα σε λειτουργία και φυλάξτε τις σε ασφαλές σημείο. Εάν έχετε απορίες,
βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας. Μπορείτε να βρείτε
τη διεύθυνσή μας σε αυτές τις οδηγίες χρήσης. Η διεύθυνση του συνεργάτη πωλήσεών μας
θα δίνεται κατόπιν αιτήματος. Λάβετε υπόψη ότι όλα τα εργαλεία που περιγράφονται σε αυτές
τις οδηγίες χρήσης πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο από κατάλληλα καταρτισμένο
προσωπικό. Η τέλεια και ασφαλής λειτουργία αυτής της συσκευής είναι εγγυημένη μόνο όταν
χρησιμοποιούνται αυθεντικά εξαρτήματα και παρελκόμενα από την Riester.
1.2.

Πληροφορίες ασφάλειας και ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

Σύμβολο

Σημείωση συμβόλου
Ακολουθήστε τις οδηγίες του εγχειριδίου λειτουργίας.
ή

Το σύμβολο βρίσκεται στη συσκευή με μπλε χρώμα.
Το σύμβολο βρίσκεται τυπωμένο με μαύρο χρώμα στο κάλυμμα
του καθετήρα .
Ιατρική συσκευή
Εφαρμοζόμενο μέρος τύπου B

IPX1

Βαθμός προστασίας IP
Προστασία από κατακόρυφη πτώση νερού (σταλαγμός)
Προειδοποίηση!
Το γενικό προειδοποιητικό σήμα υποδηλώνει δυνητικά
επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό
τραυματισμό.
Προσοχή!
Σημαντική σημείωση σε αυτές τις οδηγίες χρήσης
Το σύμβολο προσοχής υποδηλώνει μια δυνητικά επικίνδυνη
κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε μικρό ή μέτριο
τραυματισμό. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως
προειδοποίηση για μη ασφαλείς πρακτικές
Συνεχές ρεύμα
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Προσοχή: Ο ομοσπονδιακός νόμος (ΗΠΑ) περιορίζει την
πώληση αυτής της συσκευής μόνο σε ιατρούς ή κατόπιν εντολής

ή

ιατρού (αδειοδοτημένος επαγγελματίας υγείας)
Χωρίς λάτεξ
Χωρίς DEHP
Μη αποστειρωμένο

Μίας χρήσης
Χρήση έως
ΕΕΕΕ-ΜΜ / (Έτος-Μήνας)
Ημερομηνία κατασκευής
ΕΕΕΕ-ΜΜ-ΗΗ / (Έτος-Μήνας-Ημέρα)
Κατασκευαστής
Σειριακός αριθμός κατασκευαστή
Αριθμός παρτίδας
Αριθμός αναφοράς
Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής
Θερμοκρασία κατά τη μεταφορά και τη φύλαξη
Σχετική υγρασία κατά τη μεταφορά και τη φύλαξη
Πίεση αέρα κατά τη μεταφορά και τη φύλαξη
Πίεση αέρα κατά τη λειτουργία σε ανοιχτό χώρο
Σήμανση CE
ή

Σύμβολο για τη σήμανση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών
συσκευών σύμφωνα με την οδηγία 2002/96 / ΕΚ.
Μη ιονίζουσα ακτινοβολία
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Θέση

Ανάκληση

Χρονόμετρο

1.3

Σύμβολα συσκευασίας

Σύμβολο

Σημείωση συμβόλου
Εύθραυστο. Υποδεικνύει ότι το περιεχόμενο της συσκευασίας
μεταφοράς είναι εύθραυστο, προκειμένου ο χειρισμός να
πραγματοποιηθεί με προσοχή
Αποφύγετε την επαφή με το νερό.

Προς τα πάνω. Υποδεικνύει τη σωστή τοποθέτηση κατά τη μεταφορά
της συσκευασίας.
Κρατήστε μακριά από το φως του ήλιου
«Grüner Punkt» (αλλάζει ανά χώρα)
# Υποδεικνύει τον αριθμό των τεμαχίων ανά συσκευασία

Η συσκευή πληροί τις προϋποθέσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. Λάβετε
υπόψη ότι υπό την επίδραση μη ωφέλιμων εντάσεων πεδίου, π.χ. κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας ασύρματων τηλεφώνων ή ακτινολογικών οργάνων, δεν μπορεί να
αποκλειστεί το ενδεχόμενο ανεπιθύμητων συμβάντων αναφορικά με τη λειτουργία.
Η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα αυτής της συσκευής έχει επαληθευτεί με δοκιμή
σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60601-1-2.
1.4

Προβλεπόμενη χρήση
Το θερμόμετρο ri-thermo® fastPRObe χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της
θερμοκρασίας του σώματος από το στόμα (στοματικά), τον πρωκτό (ορθικά) και τη
μασχάλη, με σκοπό την ανίχνευση και τη διάγνωση ζωτικής λειτουργίας του σώματος.

1.4.1 Ενδείξεις
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Το θερμόμετρο ri-thermo® fastPRObe χρησιμοποιείται για την άμεση μέτρηση της
θερμοκρασίας του σώματος από το στόμα (στοματικά), τη μασχάλη, καθώς και τον
πρωκτό (ορθικά) με σκοπό την ανίχνευση και τη διάγνωση των ζωτικών λειτουργιών
του σώματος.
1.4.2

Αντενδείξεις
Η συσκευή δεν πωλείται, δεν έχει σχεδιαστεί και δεν προορίζεται για χρήση άλλη
πέραν της ενδεδειγμένης.

1.4.3

Προβλεπόμενη δημογραφική ομάδα ασθενών
Η συσκευή προορίζεται για όλους τους ασθενείς.

1.4.4

Προβλεπόμενοι χειριστές / χρήστες
Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από γιατρό ή νοσοκόμο σε νοσοκομεία, ιατρικές
εγκαταστάσεις, κλινικές, ιατρεία. Απαγορεύεται η χρήση σε περιβάλλον MR!

1.4.5

Απαιτούμενες δεξιότητες / εκπαίδευση χειριστών
Ο χειριστής πρέπει να διαθέτει βασικές γνώσεις για τη μέτρηση ζωτικών σημείων.
Όλες οι επαφές και οι συνδέσεις εξηγούνται με σαφήνεια στις οδηγίες χρήσης.
Ο χρήστης πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις οδηγίες χρήσης.

1.4.6

Περιβαλλοντικές συνθήκες
Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε ελεγχόμενο περιβάλλον.
Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε αντίξοες ή δριμείς περιβαλλοντικές συνθήκες.

1.5

Προειδοποιήσεις / Προσοχή

Προειδοποιήσεις!
Το γενικό προειδοποιητικό σήμα υποδηλώνει δυνητικά επικίνδυνη
κατάσταση που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.
Απαγορεύεται η χρήση σε περιβάλλον MR!
Υπάρχει πιθανός κίνδυνος ανάφλεξης κατά τη χρήση της συσκευής
παρουσία εύφλεκτων μειγμάτων αερίων ή μειγμάτων φαρμακευτικών
προϊόντων με αέρα, οξυγόνο ή υποξείδιο του αζώτου!
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Να αποφεύγεται η χρήση της συσκευής σε χώρους όπου υπάρχουν
εύφλεκτα μείγματα αερίων ή μείγματα φαρμακευτικών προϊόντων με αέρα,
οξυγόνο ή υποξείδιο του αζώτου, π.χ. χειρουργεία.
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
Το περίβλημα του θερμόμετρου ri-thermo® fastPRObe μπορεί να ανοιχτεί
μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα
Ζημιά στη συσκευή λόγω πτώσης ή υψηλής ηλεκτροστατικής εκφόρτισης
(ΗΣΕ)!
Εάν οι ενδείξεις της οθόνης είναι ελλιπείς, η συσκευή δεν πρέπει να
χρησιμοποιηθεί και πρέπει να επιστραφεί στον κατασκευαστή για επισκευή.
Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε ελεγχόμενο περιβάλλον.
Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε αντίξοες ή δριμείς περιβαλλοντικές
συνθήκες.
Ο καθετήρας και το κάλυμμα καθετήρα του θερμομέτρου ri-thermo®
fastPRObe έχουν σχεδιαστεί για χρήση μόνο με αυτό το θερμόμετρο rithermo® fastPRObe.
Μην χρησιμοποιείτε αυτό το θερμόμετρο χωρίς την προσθήκη νέου
καλύμματος καθετήρα ri-thermo® fastPRObe.
Χρησιμοποιείτε μόνο καλύμματα καθετήρα ri-thermo® fastPRObe με αυτήν
τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε τον μπλε καθετήρα (στοματικό, μασχαλιαίο) μόνο με τη
μπλε υποδοχή αισθητήρα!
- Χρησιμοποιείτε τον κόκκινο καθετήρα (ορθικό) μόνο με την κόκκινη
υποδοχή καθετήρα!
- Για τον περιορισμό επιμόλυνσης, χρησιμοποιήστε μόνο τα μπλε
εξαρτήματα για τη λήψη θερμοκρασιών από το στόμα και τη μασχάλη.
- Χρησιμοποιήστε τα κόκκινα εξαρτήματα μόνο για τη λήψη ορθικής
θερμοκρασίας.
Η χρήση οποιουδήποτε άλλου καλύμματος καθετήρα θα έχει ως αποτέλεσμα
εσφαλμένες μετρήσεις θερμοκρασίας.
Η συσκευή και το κάλυμμα καθετήρα είναι μη αποστειρωμένα. Μην το
χρησιμοποιείτε σε τραυματισμένους ιστούς.
Για να περιορίσετε την επιμόλυνση, χρησιμοποιείτε μόνο μπλε εξαρτήματα
για λήψη θερμοκρασιών από το στόμα και τη μασχάλη. Για την πρόληψη
μόλυνσης, χρησιμοποιείτε πάντα ξεχωριστά κουτιά φύλαξης καλυμμάτων
καθετήρα για μπλε και για κόκκινους καθετήρες.
Για να περιορίσετε την επιμόλυνση, χρησιμοποιείτε κόκκινα εξαρτήματα
μόνο για ορθικές θερμοκρασίες.
Για την πρόληψη μόλυνσης, χρησιμοποιείτε πάντα ξεχωριστά κουτιά
φύλαξης καλυμμάτων καθετήρα για μπλε και για κόκκινους καθετήρες.
Μην ανοίγετε τη μονάδα. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα που να μπορούν να
επισκευαστούν από το χρήστη. Το άνοιγμα της συσκευής ενδέχεται να
επηρεάσει τη βαθμονόμηση και να ακυρώσει την εγγύηση.
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Οι μπαταρίες πρέπει να τοποθετηθούν στη σωστή θέση.

Προσοχή!
Το σύμβολο προσοχής υποδηλώνει μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση που
μπορεί να οδηγήσει σε μικρό ή μέτριο τραυματισμό. Μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί ως προειδοποίηση για μη ασφαλείς πρακτικές.
Στεγνώστε καλά όλες τις ηλεκτρικές επαφές τόσο στον καθετήρα όσο και στο
θερμόμετρο μετά τον καθαρισμό καθώς η συσκευή ενδέχεται να μην
λειτουργήσει σωστά.
Για επαναβαθμονόμηση, συντήρηση και έλεγχο ακεραιότητας, απευθυνθείτε
σε εξειδικευμένο τεχνικό βιοϊατρικής ή επιστρέψτε τη συσκευή στον
κατασκευαστή.
Η απόρριψη των μεταχειρισμένων καλυμμάτων καθετήρα πρέπει να
πραγματοποιείται σε συμμόρφωση με τις υφιστάμενες ιατρικές πρακτικές ή
τους τοπικούς κανονισμούς αναφορικά με την απόρριψη λοιμογόνων,
βιολογικών και ιατρικών απορριμμάτων.
Συνιστάται η αφαίρεση των μπαταριών εάν η συσκευή δεν πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Η απόρριψη μπαταριών πρέπει να συνάδει με την τοπική περιβαλλοντική
και θεσμική πολιτική για την απόρριψη μπαταριών NiMH ή αλκαλικών
μπαταριών.
Η απόρριψη παλαιού ηλεκτρονικού εξοπλισμού με μπαταρία πρέπει να
συνάδει με τη θεσμική πολιτική για την απόρριψη εξοπλισμού που έχει λήξει.
Η συχνότητα και οι πρακτικές καθαρισμού πρέπει να συνάδουν με τη
θεσμική πολιτική για τον καθαρισμό μη αποστειρωμένων συσκευών.
- Σας συνιστούμε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες του θερμομέτρου ri-thermo®
fastPRObe πριν από τον καθαρισμό ή την απολύμανση.
- Επιδείξτε προσοχή όταν καθαρίζετε και απολυμαίνετε το θερμόμετρο και
τον καθετήρα, έτσι ώστε να μην διεισδύσει υγρό στο εσωτερικό.
- Ποτέ μην τοποθετείτε το θερμόμετρο ri-thermo® fastPRObe ή τα
αφαιρούμενα μέρη του θερμομέτρου ri-thermo® fastPRObe (καθετήρας,
καλώδια) σε υγρά!
- Το θερμόμετρο διατίθεται στο εμπόριο μη αποστειρωμένο. ΜΗΝ
χρησιμοποιείτε αέριο οξείδιο του αιθυλενίου, θερμότητα, αυτόκλειστα ή
άλλες αντίξοες μεθόδους για την αποστείρωση της συσκευής.
- Οι συσκευές δεν θα πρέπει να υποβάλλονται σε συντήρηση και
αποστείρωση με μηχανικά μέσα. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μη
αναστρέψιμη ζημιά!
- Τα καλύμματα καθετήρα είναι κατάλληλα για μία μόνο χρήση!
Ο ασθενής δεν είναι ο προβλεπόμενος χειριστής.
Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται από εκπαιδευμένο προσωπικό.
Ως εκπαιδευμένο προσωπικό θεωρούνται γιατροί ή νοσοκόμοι σε
νοσοκομεία, ιατρικές εγκαταστάσεις, κλινικές, ιατρεία.
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1.6

Ευθύνη χρήστη
Προσοχή!
Είναι δική σας ευθύνη:
- Πριν από κάθε χρήση, ο χρήστης πρέπει να ελέγξει την ακεραιότητα και
την πληρότητα του θερμομέτρου, του καθετήρα μαζί με το σπειροειδές
καλώδιο και του καλύμματος του καθετήρα. Όλα τα εξαρτήματα πρέπει να
είναι συμβατά μεταξύ τους.
Μη συμβατά εξαρτήματα μπορεί να οδηγήσουν σε μειωμένη απόδοση.
- Ελέγχετε τη βαθμονόμηση της συσκευής κάθε δύο χρόνια.
- Ποτέ μην χρησιμοποιείτε εν γνώσει σας μια ελαττωματική συσκευή.
- Αντικαταστήστε αμέσως εξαρτήματα που λείπουν ή είναι σπασμένα,
φθαρμένα, ημιτελή, κατεστραμμένα ή μολυσμένα.
- Εάν ο καθετήραςέχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί αμέσως με
νέο καθετήρα. Ο κατεστραμμένος καθετήρας δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται περαιτέρω!
- Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εργοστασιακά εγκεκριμένο κέντρο
σέρβις σε περίπτωση που απαιτείται επισκευή ή αντικατάσταση.
- Επιπλέον, ο χρήστης της συσκευής φέρει την αποκλειστική ευθύνη για
οποιαδήποτε δυσλειτουργία που προκύπτει από ακατάλληλη χρήση,
ελαττωματική συντήρηση, ακατάλληλη επισκευή, ζημιά ή μετατροπή που
έγινε από οποιονδήποτε άλλο εκτός από τη Riester ή εξουσιοδοτημένο
προσωπικό.
Οποιοδήποτε σοβαρό συμβάν που αφορά τη συσκευή πρέπει να αναφέρεται
στον κατασκευαστή και την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο
κατοικεί ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

2.

Χρήση της συσκευής για πρώτη φορά

2.1

Περιεχόμενα συσκευασίας

Κωδ. είδους: 1830

ri-thermo® fastPRObe θερμόμετρο στόματος/μασχάλης
Κουτί καλυμμάτων καθετήρα (20 τεμ / κουτί)
Εγχειρίδιο χρήστη
4 αλκαλικές μπαταρίες AA

Κωδ. είδους: 1831

ri-thermo® fastPRObe ορθικό θερμόμετρο
Κουτί καλυμμάτων καθετήρα (20 τεμ / κουτί)
Εγχειρίδιο χρήστη
4 αλκαλικές μπαταρίες AA

2.2

Λειτουργία συσκευής
σελίδα 9

Το θερμόμετρο ri-thermo® fastPRObe

έχει δύο λειτουργίες: Λειτουργία άμεσης

μέτρησης και λειτουργία γρήγορης μέτρησης.
Εύρος μέτρησης 34°C - 43°C (93,2°F έως 109°F)
Λειτουργία γρήγορης μέτρησης: Ακρίβεια ± 0,3°C (± 0,5°F)
Λειτουργία άμεσης μέτρησης: Αυξημένη ακρίβεια μέτρησης ± 0,1°C (± 0,2°F)
Επιλογή σημείων μέτρησης θερμοκρασίας σώματος
Χρονόμετρο: 60 δευτερόλεπτων (15, 30, 45, 60 δευτερόλεπτα).
Εναλλαγή: °C σε °F
Ανάκληση: Ανάκληση της τελευταίας μετρούμενης τιμής.
Αφαιρούμενη υποδοχή καθετήρα θερμομέτρου με χρωματική κωδικοποίηση:
- Μπλε για στοματική και μασχαλιαία μέτρηση, - Κόκκινο για ορθική μέτρηση.
Αφαιρούμενος καθετήρας θερμομέτρου με χρωματική κωδικοποίηση:
- Μπλε για στοματική και μασχαλιαία μέτρηση, - Κόκκινο για ορθική μέτρηση.
Τροφοδοσία με τέσσερις απλές μπαταρίες AA.
Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας.
Αυτόματη λειτουργία ενεργοποίησης κατά την αφαίρεση του καθετήρα από την
υποδοχή του.
Αυτόματη λειτουργία απενεργοποίησης.
Ευανάγνωστη οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) με οπίσθιο φωτισμό.
Εύκολα προσβάσιμο και αντικαταστάσιμο κουτί καθετήρων.
ri-thermo® fastPRObe Θερμόμετρο

Μπλε καθετήρας θερμομέτρου (στοματικός / μασχαλιαίος)

σελίδα 10

Κόκκινος καθετήρας θερμομέτρου (ορθικός)

14

1. Κουμπί ανάκλησης
2. Κουμπί εναλλαγής
στοματικής/ορθικής χρήσης
3. Οθόνη
4. Καθετήρας θερμομέτρου

8. Βάση για κουτί καλυμμάτων
καθετήρα
9. Διαμέρισμα μπαταρίας
10. Κουμπί για απελευθέρωση
καλύμματος καθετήρα

5. Υποδοχή καθετήρα θερμομέτρου

11. Σπειροειδές καλώδιο

6. Βύσμα σύνδεσης καθετήρα

12. Βύσμα σύνδεσης καθετήρα

7. Κουμπί χρονομέτρου

13. Επαφή καθετήρα θερμομέτρου
14. Κάλυμμα καθετήρα

3.

Πληροφορίες για τη θερμοκρασία του σώματος
Είναι κοινή παρανόηση ότι 37°C είναι η «κανονική» θερμοκρασία σώματος.
Είναι λάθος να υποθέσουμε ότι η «κανονική» θερμοκρασία σώματος είναι 37°C. Είναι
η μέση θερμοκρασία σώματος. Η ηλικία, το φύλο, το σημείο μέτρησης και η ώρα της
ημέρας καθορίζουν την κανονική θερμοκρασία του σώματος. Συνήθως είναι
χαμηλότερη το πρωί, υψηλότερη το απόγευμα και σχετικά χαμηλή το βράδυ. Η
συγκεκριμένη δραστηριότητα του ασθενούς, ο μεταβολικός ρυθμός του ή τα φάρμακα
που λαμβάνει είναι παράγοντες που επηρεάζουν τη θερμοκρασία του σώματος μεταξύ
άλλων. Με την αύξηση της ηλικίας, η φυσιολογική θερμοκρασία του σώματος τείνει
επίσης να μειώνεται. Λόγω των διαφορετικών σημείων μέτρησης στο σώμα, οι
μετρούμενες θερμοκρασίες δεν είναι άμεσα συγκρίσιμες.
σελίδα 11

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται, ανάλογα με την ηλικία του ασθενούς και το
σημείο μέτρησης, οι κανονικές θερμοκρασίες.

Σημεία

Κανονικές θερμοκρασίες σώματος ανάλογα με την ηλικία του ασθενούς

μέτρησης
θερμοκρασίας
σώματος

Ηλικία

0- 2 ετών

3- 10 ετών

11- 65 ετών

ασθενούς

Πάνω από 65
ετών

Στόμα /

-

35,5°C - 37,5°C

36,4°C - 37,6°C

35,8°C - 36,9°C

Στοματική

-

95,9°F - 99,5°F

97,6°F - 99,6°F

96,4°F - 98,5°F

Mασχάλη /

34,7°C - 37,3°C

35,9°C - 36,7°C

35,2°C - 36,9°C

35,6°C - 36,3°C

Mασχαλιαία

94,5°F - 99,1°F

96,6°F - 98,0°F

95,3°F - 98,4°F

96,0°F - 97,4°F

Πρωκτός /

36,6°C - 38,0°C

36,6°C - 38,0°C

37,0°C - 38,1°C

36,2°C - 37,3°C

Ορθική

97,9°F - 100,4°F

97,9°F - 100,4°F

98,6°F - 100,6°F

97,1°F - 99,2°F

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

θερμοκρασία

θερμοκρασία

θερμοκρασία
Αυτί
Καρδιά

4.

Χειρισμός και λειτουργία

4.1

Θέση σε λειτουργία

4.1.1

Τοποθέτηση μπαταριών

1.

Προσοχή!

Προσοχή!

2.

3.

Παρακαλώ λάβετε υπόψη τη

[1] Αφαιρέστε το κάλυμμα της

[1] Λάβετε υπόψη τα

σειρά!

μπαταρίας!

σύμβολα για τη σωστή

[1] Πατήστε το κουμπί

τοποθέτηση των

[2] Αφαιρέστε το κάλυμμα

μπαταριών

της μπαταρίας

σελίδα 12

Προσοχή!

4.

[1] Εισαγάγετε σωστά

5.

Προσοχή!

Εισαγάγετε σωστά

6.

Προσοχή!

Εισαγάγετε σωστά

Προσοχή!

7.

Παρακαλώ λάβετε υπόψη τη
σειρά!
[1] Τοποθετήστε το κάλυμμα
της μπαταρίας
[2] Κλείστε το κάλυμμα της
μπαταρίας.

Η απόρριψη μπαταριών πρέπει να συνάδει με την τοπική περιβαλλοντική και
θεσμική πολιτική για την απόρριψη μπαταριών NiMH ή αλκαλικών
μπαταριών.

σελίδα 13

4.2

Αναγνώριση εικονιδίων

Στόμα
Σημείο μέτρησης
Χρησιμοποιήστε τον ΜΠΛΕ καθετήρα
Μασχάλη
Σημείο μέτρησης
Χρησιμοποιήστε τον ΜΠΛΕ καθετήρα
Πρωκτός
Σημείο μέτρησης
Χρησιμοποιήστε τον ΚΟΚΚΙΝΟ καθετήρα
LED 8bit
Εμφάνιση σειριακού αριθμού ανιχνευτή και άλλων πληροφοριών
Μπάρα προόδου μέτρησης
Εμφάνιση προόδου μέτρησης σε γρήγορη λειτουργία

σελίδα 14

Μονάδα θερμοκρασίας

Χρονόμετρο
60 δευτερόλεπτα
Λειτουργία άμεσης μέτρησης
Ταχύτητα: Αργή
Ακρίβεια: Υψηλή
Καθετήρας
Λάθος τοποθέτηση καθετήρα (αναβοσβήνει)

Τοποθέτηση / αφαίρεση καλύμματος καθετήρα
Αναβοσβήνει ως υπενθύμιση για τοποθέτηση του καλύμματος
καθετήρα πριν τη χρήση και αφαίρεσή του μετά τη χρήση
Υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος
Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλότερη από το εύρος της
συσκευής.
Το σύμβολο υποδεικνύει στον χρήστη ότι η θερμοκρασία
περιβάλλοντος βρίσκεται εκτός του εύρους θερμοκρασίας
περιβάλλοντος του θερμομέτρου.
Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε ελεγχόμενο περιβάλλον.
Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε αντίξοες ή δριμείς
περιβαλλοντικές συνθήκες.
Χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος
Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη από το εύρος του
εξοπλισμού.
Το σύμβολο υποδεικνύει στον χρήστη ότι η θερμοκρασία
περιβάλλοντος βρίσκεται εκτός του εύρους θερμοκρασίας
περιβάλλοντος του θερμομέτρου.
Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε ελεγχόμενο περιβάλλον.
Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε αντίξοες ή δριμείς
περιβαλλοντικές συνθήκες.
Μπαταρίες
Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας.
LED 4bit
Εμφάνιση θερμοκρασίας και άλλες πληροφορίες
Κάτω από το εύρος μέτρησης
Μετρούμενη θερμοκρασία χαμηλή
Πάνω από το εύρος μέτρησης
Μετρούμενη θερμοκρασία υψηλή
σελίδα 15

4.3

Καλύμματα καθετήρα - Εφαρμογή και αφαίρεση

4.3.1

Ανοίξτε το κουτί των καλυμμάτων καθετήρα σηκώνοντας και τραβώντας τη
γλωττίδα στην επάνω γωνία για να αφαιρέσετε το επάνω πλαίσιο.

4.3.2

Εισάγετε το κουτί των καλυμμάτων καθετήρα στο επάνω μέρος της υποδοχής
καθετήρα. (Για την πρόληψη μόλυνσης, χρησιμοποιείτε πάντα ξεχωριστό κουτί
φύλαξης καλυμμάτων καθετήρα για τους μπλε και τους κόκκινους καθετήρες).

4.3.3

Αφαιρέστε τον καθετήρα θερμομέτρου από την υποδοχή του καθετήρα.

4.3.4

Ως υπενθύμιση στο χρήστη να εφαρμόσει ή να αφαιρέσει ένα κάλυμμα καθετήρα,
θα εμφανιστεί το εικονίδιο καλύμματος καθετήρα.

4.3.5

Τοποθετήστε το άκρο του καθετήρα σε ένα κάλυμμα καθετήρα από το κουτί.
Σπρώξτε τη λαβή σταθερά μέχρι να νιώσετε ότι το κάλυμμα «κουμπώνει» στη θέση
του.

4.3.6

Λάβετε κατάλληλη μέτρηση θερμοκρασίας (από το στόμα, μασχαλιαία ή ορθικά).

4.3.7

Αποβάλλετε το χρησιμοποιημένο κάλυμμα σε δοχείο βιολογικών απορριμάτων
πατώντας το πάνω κουμπί.

4.3.8

Αφαιρέστε, απορρίψτε και αντικαταστήστε το κουτί όταν αδειάσει.

1.

2.

3.

[1] Τοποθετήστε το κάλυμμα

[1] Σωστή τοποθέτηση

[1] Πατήστε το κουμπί

του

καθετήρα στον καθετήρα

[2] Το κάλυμμα ανιχνευτή
αφαιρείται
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Προειδοποίηση!
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το θερμόμετρο χωρίς την εφαρμογή νέου
καλύμματος καθετήρα ri-thermo® fastPRObe.
- Χρησιμοποιείτε μόνο καλύμματα καθετήρα ri-thermo® fastPRObe με αυτήν
τη συσκευή.
- Η χρήση οποιουδήποτε άλλου καλύμματος καθετήρα θα έχει ως
αποτέλεσμα εσφαλμένες μετρήσεις θερμοκρασίας.
- Η συσκευή και τα καλύμματα καθετήρα είναι μη αποστειρωμένα. Μην το
χρησιμοποιείτε σε τραυματισμένους ιστούς.
- Για τον περιορισμό επιμόλυνσης, χρησιμοποιήστε μόνο τα μπλε
εξαρτήματα για τη λήψη θερμοκρασιών από το στόμα και τη μασχάλη.
- Για τον περιορισμό επιμόλυνσης, χρησιμοποιείτε τα κόκκινα εξαρτήματα
μόνο για τη λήψη ορθικής θερμοκρασίας.
- Για την πρόληψη μόλυνσης, χρησιμοποιείτε πάντα ξεχωριστά κουτιά
φύλαξης καλυμμάτων καθετήρα για μπλε και για κόκκινους καθετήρες.

Προσοχή!
Η απόρριψη των μεταχειρισμένων καλυμμάτων καθετήρα πρέπει να
πραγματοποιείται σε συμμόρφωση με τις υφιστάμενες ιατρικές πρακτικές ή
τους τοπικούς κανονισμούς αναφορικά με την απόρριψη λοιμογόνων,
βιολογικών και ιατρικών απορριμμάτων.

4.4

Αλλαγή καθετήρα
σελίδα 17

1.

2.
Προσοχή!

3.

Παρακαλώ λάβετε υπόψη τη
[1] Αρχική θέση

[1] Αφαιρέστε τον καθετήρα

σειρά!
[1] Πατήστε το κουμπί
[2] Αφαιρέστε την υποδοχή
καθετήρα
[3] Αφαιρέστε το βύσμα του
καθετήρα!

5.
Προσοχή!

4.

Παρακαλώ λάβετε υπόψη τη
σειρά!

[1] Τοποθετήστε τον
καθετήρα στην υποδοχή

[1] Τοποθετήστε το βύσμα
του καθετήρα
[2] Τοποθετήστε την
υποδοχή του καθετήρα
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Προειδοποίηση!
- Χρησιμοποιείτε τον μπλε καθετήρα (στοματικό, μασχαλιαίο) μόνο με τη
μπλε υποδοχή αισθητήρα!
- Χρησιμοποιείτε τον κόκκινο καθετήρα (ορθικό) μόνο με την κόκκινη
υποδοχή καθετήρα!
- Για τον περιορισμό επιμόλυνσης, χρησιμοποιήστε μόνο τα μπλε
εξαρτήματα για τη λήψη θερμοκρασιών από το στόμα και τη μασχάλη. Για την πρόληψη

μόλυνσης, χρησιμοποιείτε πάντα ξεχωριστά κουτιά

καλυμμάτων καθετήρα

για μπλε και για κόκκινους καθετήρες.

- Χρησιμοποιήστε τα κόκκινα εξαρτήματα μόνο για τη λήψη ορθικής
θερμοκρασίας.
4.5

Λειτουργία γρήγορης μέτρησης

4.5.1

Το ηλεκτρονικό θερμόμετρο λειτουργεί κανονικά σε λειτουργία γρήγορης μέτρησης για
να παρέχει γρήγορες και ακριβείς μετρήσεις θερμοκρασίας.

4.5.2

Όταν ο καθετήρας αφαιρείται από την υποδοχή του καθετήρα, αυτός προθερμαίνεται
στους 33,5°C (92,3°F).

4.5.3

Ως υπενθύμιση στον χρήστη για την εφαρμογή ενός καλύμματος καθετήρα, το
εικονίδιο καλύμματος καθετήρα

θα εμφανιστεί παλλόμενο για λίγα δευτερόλεπτα.

Ως υπενθύμιση στον χρήστη για την αφαίρεση του καλύμματος του καθετήρα μετά τη
μέτρηση, το εικονίδιο καλύμματος καθετήρα
4.5.4

παραμένει στην οθόνη.

Τοποθετήστε το άκρο του καθετήρα σε ένα κάλυμμα καθετήρα από το κουτί. Σπρώξτε
τη λαβή σταθερά μέχρι να νιώσετε ότι το κάλυμμα «κουμπώνει» στη θέση του.

4.5.5

Λάβετε κατάλληλη μέτρηση θερμοκρασίας (από το στόμα, μασχαλιαία ή ορθικά).

4.5.6
4.5.7

Η μπάρα προόδου μέτρησης
δείχνει την πρόοδο.
Όταν η μέτρηση έχει ολοκληρωθεί, ακούγεται ένας παρατεταμένος τόνος και
εμφανίζεται η τελική θερμοκρασία.

4.5.8

Αφού ο καθετήρας επιστραφεί στην υποδοχή του καθετήρα, η θερμοκρασία
αποθηκεύεται. Εάν ο καθετήρας επιστραφεί στην υποδοχή καθετήρα πριν ακουστεί το
παρατεταμένο «μπιπ», δεν θα αποθηκευτεί θερμοκρασία για τη λειτουργία ανάκλησης

4.5.9

Η λειτουργία γρήγορης μέτρησης είναι συμβατή τόσο με τον κόκκινο όσο και με τον
μπλε καθετήρα.
Προσοχή!
Το σύμβολο

ή

θα εμφανιστεί στην οθόνη κάθε φορά που η

μετρούμενη θερμοκρασία είναι εκτός εύρους, υπερβολικά υψηλή ή
υπερβολικά χαμηλή, αντίστοιχα.
Ωστόσο, σε περιπτώσεις που δεν ανιχνεύεται θερμοκρασία ή η θερμοκρασία
δεν σταθεροποιείται, το θερμόμετρο θα μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία
άμεσης μέτρησης.
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4.6

Λειτουργία άμεσης μέτρησης

4.6.1

Το θερμόμετρο ri-thermo® fastPRObe

λειτουργεί κανονικά σε λειτουργία γρήγορης

μέτρησης για να παρέχει γρήγορες και ακριβείς μετρήσεις θερμοκρασίας. Ωστόσο, σε
περιπτώσεις που δεν ανιχνεύεται θερμοκρασία ή η θερμοκρασία δεν σταθεροποιείται
γρήγορα, το θερμόμετρο μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία άμεσης μέτρησης.
Το εικονίδιο σαλιγκαριού

4.6.2

θα εμφανίζεται συνεχώς όποτε το θερμόμετρο λειτουργεί

σε λειτουργία άμεσης μέτρησης.
Η μπάρα προόδου μέτρησης
θα εμφανίζεται στην οθόνη
Η μέτρηση θα εμφανιστεί στην οθόνη μόνο όταν η θερμοκρασία του σώματος

4.6.3
4.6.4

σταθεροποιηθεί εντός εύρους ± 0,1°C για 10 δευτερόλεπτα.
Όταν η μέτρηση έχει ολοκληρωθεί, ακούγεται ένας παρατεταμένος τόνος και

4.6.5

εμφανίζεται η τελική θερμοκρασία.
Η αυτόματη λειτουργία άμεσης μέτρησης μπορεί να ενεργοποιηθεί ανεξάρτητα από το

4.6.6

το χρώμα του καθετήρα που χρησιμοποιείται.
Προσοχή!
Το σύμβολο

ή

θα εμφανιστεί στην οθόνη κάθε φορά που η

μετρούμενη θερμοκρασία είναι εκτός εύρους, υπερβολικά υψηλή ή
υπερβολικά χαμηλή, αντίστοιχα.

4.7

Λήψη θερμοκρασίας από το στόμα και τη μασχάλη

4.7.1

Εφαρμόστε τον μπλε καθετήρα

4.7.2

Αφαιρέστε τον καθετήρα από την
υποδοχή του. Το θερμόμετρο θα
τεθεί σε λειτουργία αυτομάτως.

4.7.3

Στην οθόνη θα πρέπει να
εμφανίζεται το σύμβολο
στοματικής ή μασχαλιαίας
λειτουργίας και όχι το σύμβολο της
ορθικής.

4.7.4

Πατήστε το κουμπί θέσης στον
μπροστινό μέρος για να επιλέξετε
είτε τη στοματική είτε τη
μασχαλιαία λειτουργία. Εφαρμόστε
ένα κάλυμμα καθετήρα.

4.7.5

Για τη μέτρηση της θερμοκρασίας
από το στόμα, το άκρο του
καθετήρα πρέπει να εισαχθεί βαθιά
στον υπογλώσσιο θύλακα δίπλα
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στην κατακόρυφη πτυχή στη μέση
της γλώσσας (χαλινός γλώσσας),
σε οποιαδήποτε πλευρά, στο πίσω
μέρος του στόματος.
4.7.6

Ο ασθενής πρέπει να ΚΛΕΙΣΕΙ το
στόμα.

4.7.7

Κρατήστε τον καθετήρα ασφαλώς
στη θέση του μέχρι να εμφανιστεί
στην οθόνη μια τιμή θερμοκρασίας

4.7.8

Για τη μέτρηση της θερμοκρασίας

1.

από τη μασχάλη, ο ασθενής πρέπει
να σηκώσει το χέρι του. Στη
συνέχεια, τοποθετήστε απαλά το
άκρο του καθετήρα στην μασχάλη.
Πιέστε απαλά για να εξασφαλίσετε
καλή επαφή με το δέρμα του
ασθενούς.
4.7.9

Ο ασθενής πρέπει να χαμηλώσει το
χέρι και να το πιέσει σταθερά στο
πλευρό του όσο διαρκεί η μέτρηση.
Ο καθετήρας πρέπει να μείνει στη
θέση που φαίνεται στην εικόνα.

4.7.10 Όταν η μέτρηση έχει ολοκληρωθεί,
ακούγεται ένας παρατεταμένος
τόνος και εμφανίζεται η τελική
θερμοκρασία.
Ωστόσο, σε περιπτώσεις που δεν
ανιχνεύεται θερμοκρασία ή η
θερμοκρασία δεν σταθεροποιείται
γρήγορα, το θερμόμετρο μεταβαίνει

2.

αυτόματα σε λειτουργία άμεσης
μέτρησης. Το εικονίδιο με το
σαλιγκάρι

θα εμφανίζεται

συνεχώς όποτε το θερμόμετρο
λειτουργεί σε λειτουργία άμεσης
μέτρησης. Όταν η μέτρηση έχει
ολοκληρωθεί, ακούγεται ένας
παρατεταμένος τόνος και
εμφανίζεται η τελική θερμοκρασία.
4.7.11 Αποβάλλετε το χρησιμοποιημένο
κάλυμμα του καθετήρα σε δοχείο
βιολογικών αποβλήτων πατώντας
το πάνω κουμπί του καθετήρα.
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4.7.12 Μετά τη μέτρηση και αφού ο
καθετήρας ξανατοποθετηθεί στην
υποδοχή του καθετήρα, η
θερμοκρασία αποθηκεύεται για
ανάκληση. Μετά από μια νέα
μέτρηση, διαγράφεται η μνήμη
τελευταίας μέτρησης

4.8

Λήψη ορθικής θερμοκρασίας

4.8.1

Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσαρμόσει τον κόκκινο καθετήρα με την αντίστοιχη υποδοχή
καθετήρα.
Θα πρέπει να τοποθετηθεί ξεχωριστό κουτί καλυμμάτων καθετήρα για τον κόκκινο
καθετήρα.
Αποσύρετε τον καθετήρα από την υποδοχή για αυτόματη ενεργοποίηση του
θερμομέτρου.
Το εικονίδιο ορθικής λειτουργίας θα εμφανιστεί υπό την προϋπόθεση ότι έχει
προσαρτηθεί ο κόκκινος καθετήρας με την αντίστοιχη υποδοχή καθετήρα. Το πάτημα
του κουμπιού θέσης για αλλαγή λειτουργίας δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα.

4.8.2

Εφαρμόστε ένα νέο κάλυμμα καθετήρα.

4.8.3

Εισάγετε τον καθετήρα στο ορθό του ασθενούς. Για να εξασφαλιστεί η σωστή επαφή
με τον ιστό, γύρτε ελαφρώς του καθετήρα υπό γωνία μετά την εισαγωγή.

4.8.4

Tο βάθος εισαγωγής συνιστάται από1,2 cm έως 1,9 cm (12 mm - 19 mm) για ενήλικες
και 0,6 cm έως 1,3 cm (6 mm - 13 mm) για παιδιά.

4.8.5

Όταν η μέτρηση έχει ολοκληρωθεί, ακούγεται ένας παρατεταμένος τόνος και
εμφανίζεται η τελική θερμοκρασία.
Ωστόσο, σε περιπτώσεις που δεν ανιχνεύεται θερμοκρασία ή η θερμοκρασία δεν
σταθεροποιείται γρήγορα, το θερμόμετρο μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία άμεσης
μέτρησης.
Το εικονίδιο με το σαλιγκάρι

θα εμφανίζεται μονίμως στην οθόνη όποτε το

θερμόμετρο βρίσκεται σε λειτουργία άμεσης μέτρησης. Όταν η μέτρηση έχει
ολοκληρωθεί, ακούγεται ένας παρατεταμένος τόνος και εμφανίζεται η τελική
θερμοκρασία.
4.8.6

Αποβάλλετε το χρησιμοποιημένο κάλυμμα του καθετήρα σε δοχείο βιολογικών
αποβλήτων πατώντας το πάνω κουμπί του καθετήρα.

4.8.7

Μετά τη μέτρηση και αφού ο καθετήρας ξανατοποθετηθεί στην υποδοχή του
καθετήρα, η θερμοκρασία αποθηκεύεται για ανάκληση.
Μετά από μια νέα μέτρηση, διαγράφεται η μνήμη τελευταίας μέτρησης

4.9

Λειτουργία ρύθμισης
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4.9.1

Για τη λειτουργία ρύθμισης, πατήστε πρώτα το κουμπί χρονομέτρου και κρατήστε το
πατημένο. Στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί θέσης. Κρατήστε
και τα δύο μαζί για 4 δευτερόλεπτα. Ακούγεται ένα «μπιπ».

4.9.2

Το κουμπί θέσης χρησιμοποιείται

χρησιμοποιείται για εναλλαγή ανάμεσα στις

διαφορετικές επιλογές ρύθμισης. Το κουμπί χρονομέτρου χρησιμοποιείται για να
αλλάξει τιμές σε μία επιλογή ρύθμισης.
4.9.3

Στη Λειτουργία ρύθμισης, μπορείτε να βρείτε την έκδοση λογισμικού, να αλλάξετε
ανάμεσα σε κλίμακα Κελσίου και Φαρενάιτ, να δείτε την ισχύ της μπαταρίας και τον
σειριακό αριθμό του καθετήρα.

4.9.4

Η συσκευή βγαίνει αυτόματα από τη λειτουργία ρύθμισης μετά από 30 δευτερόλεπτα,
ή όταν ο καθετήρας αφαιρεθεί και τοποθετηθεί ξανά στην υποδοχή.

4.10

Ανάκληση τελευταίας μέτρησης

4.10.1 Μετά από κάθε μέτρηση της θερμοκρασίας, ακούγεται ένας παρατεταμένος τόνος Το
«μπιπ» υποδεικνεύει ότι η μέτρηση της θερμοκρασίας έχει ολοκληρωθεί και
αποθηκευτεί και είναι διαθέσιμη για ανάκληση. Η θερμοκρασία μπορεί να ανακληθεί
μετά την επιστροφή του καθετήρα στην υποδοχή του καθετήρα.
4.10.2 Για να ανακαλέσετε την πιο πρόσφατη μέτρηση θερμοκρασίας, πατήστε και
ελευθερώστε το κουμπί «Recall» στο μπροστινό μέρος. Η τελευταία μέτρηση θα μείνει
στην οθόνη για αρκετά δευτερόλεπτα.
4.10.3 Μετά από μια νέα μέτρηση, διαγράφεται η μνήμη τελευταίας μέτρησης
Εάν η πιο πρόσφατη μέτρηση θερμοκρασίας ήταν ατελής ή εκτός του αποδεκτού
εύρους, στην οθόνη θα εμφανιστούν παύλες κατά τη λειτουργία ανάκλησης.

4.11

Λειτουργία χρονομέτρου σφυγμών

4.11.1 Το θερμόμετρο ri-thermo® fastPRObe μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη
μέτρηση του καρδιακού σφυγμού του ασθενούς.
4.11.2 Για ενεργοποίηση της λειτουργίας, μην αφαιρείτε τον καθετήρα από την υποδοχή του.
Πατήστε και ελευθερώστε το κουμπί χρονομέτρου στο μπροστινό μέρος. Θα
εμφανιστεί το εικονίδιο ρολογιού και η ένδειξη 0.0. Πατήστε και αφήστε το κουμπί
χρονομέτρου για δεύτερη φορά για ενεργοποίηση του χρονομέτρου και την εμφάνιση
του χρόνου που έχει παρέλθει.
4.11.3 Ακούγεται ένας τόνοςστα 15 δευτερόλεπτα, 2 τόνοι στα 30 δευτερόλεπτα, 1 τόνος στα
45 δευτερόλεπτα και 2 τόνοι στα 60 δευτερόλεπτα. Η μέτρηση σταματά στα 60
δευτερόλεπτα. Πατήστε ξανά το κουμπί χρονομέτρου για επανεκκίνηση του
χρονομέτρου.
4.11.4 Η λειτουργία χρονομέτρου θα απενεργοποιηθεί αυτόματα 30 δευτερόλεπτα μετά το
τέλος της χρονομέτρησης ή όταν αφαιρεθεί ο καθετήρας από την υποοδοχή του.
5.

Καθαρισμός και απολύμανση

5.1

Γενικές πληροφορίες
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Ο καθαρισμός και η απολύμανση των ιατρικών προϊόντων αποσκοπεί στην
προστασία των ασθενών, των χρηστών και τρίτων ατόμων και οδηγεί στη διατήρηση
της αξίας των προϊόντων . Λόγω του σχεδιασμού του προϊόντος και των υλικών που
χρησιμοποιούνται, δεν υπάρχει δυνατότητα καθορισμού του μέγιστου ορίου κύκλων
λειτουργίας. Η διάρκεια ζωής ενός ιατρικού προϊόντος καθορίζεται από τη λειτουργία
του και τον τρόπο χρήσης του. Πριν από την αποστολή ελαττωματικών προϊόντων για
επισκευή, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες οδηγίες.
5.2

Καθαρισμός και απολύμανση
Το θερμόμετρο ri-thermo® fastPRObe μπορεί να καθαριστεί εξωτερικά (με εξαίρεση
το τζάμι προστασίας οθόνης) χρησιμοποιώντας ένα νωπό πανί μέχρι να επιτευχθεί
καθαρότητα οπτικά. Χρησιμοποιήστε προϊόντα απολύμανσης μόνο σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή. Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο απολυμαντικά με
αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα σύμφωνα με τις εθνικές σχετικές οδηγίες. Μετά
την απολύμανση, σκουπίστε τα όργανα με ένα υγρό πανί, για να απομακρυνθούν
τυχόν υπολείματα απολυμαντικού.
Προσοχή!
- Συνιστούμε την αφαίρεση των μπαταριών του θερμομέτρου ri-thermo®
fastPRObe πριν από τον καθαρισμό ή την απολύμανση.
- Επιδείξτε προσοχή όταν καθαρίζετε και απολυμαίνετε το θερμόμετρο και
τον καθετήρα, έτσι ώστε να μην διεισδύσει υγρό στο εσωτερικό.
- Ποτέ μην τοποθετείτε το θερμόμετρο ri-thermo® ri-thermo® fastPRObe
(καθετήρας, καλώδια) μέσα σε υγρά!
- Το θερμόμετρο διατίθεται στο εμπόριο μη αποστειρωμένο. ΜΗΝ
χρησιμοποιείτε αέριο οξείδιο του αιθυλενίου, θερμότητα, αυτόκλειστα ή
άλλες αντίξοες μεθόδους για την αποστείρωση της συσκευής.
- Οι συσκευές δεν θα πρέπει να υποβάλλονται σε συντήρηση και
αποστείρωση με μηχανικά μέσα. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μη
αναστρέψιμη ζημιά!
- Το κάλυμμα του καθετήρα είναι κατάλληλο μόνο για μία χρήση!
Για όλες τις επαναχρησιμοποιήσιμες συσκευές, εάν υπάρχουν ενδείξεις
διάβρωσης του υλικού, η συσκευή δεν πρέπει πλέον να
επαναχρησιμοποιείται και πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις
διαδικασίες που αναφέρεονται στην ενότητα Απόρριψη / Εγγύηση.

6.

Αντιμετώπιση προβλημάτων και κωδικοί σφαλμάτων συσκευής

6.1

Αντιμετώπιση προβλημάτων
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6.1.1

Εάν το θερμόμετρο ri-thermo® fastPRObe δεν λειτουργεί σωστά μετά τον καθαρισμό /
απολύμανση και την επανασύνδεση του καθετήρα, καθαρίστε τις επαφές της
μπαταρίας και την επαφή του καθετήρα με ένα στεγνό πανί.

6.1.2

Σε περίπτωση βλάβης του θερμομέτρου ri-thermo® fastPRObe ανά πάσα στιγμή, θα
εισέλθει αυτόματα σε λειτουργία προειδοποίησης και θα εμφανιστούν οι αντίστοιχοι
κωδικοί σφάλματος.

6.2

Κωδικοί σφαλμάτων συσκευής

6.2.1

Ρ01

Σφάλμα καθετήρα

6.2.2

Ρ02

PT > 55°C

6.2.3

Ρ03

HT > 55°C

6.2.4

Ρ04

Η PT ή η HT ανήλθε κατά 30°C μέσα σε 10 δευτ.

6.2.5

Ε05

Σφάλμα βαθμονόμησης PT (κατά τη βαθμονόμηση)

6.2.6

Ε06

Σφάλμα βαθμονόμησης HT (κατά τη βαθμονόμηση)

6.2.7

Ε07

Σφάλμα χρονομέτρου συστήματος

6.2.8

Ε09

Σφάλμα LCD (μόνο ηχητικός συναγερμός) Δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της
ένδειξης οθόνης.

6.2.9

Ε11

Το εικονίδιο σφάλματος συστήματος αναβοσβήνει όταν η θερμοκρασία
περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή (40°C) ή πολύ χαμηλή (10°C)

6.2.10 Ε15

Νεκρή μπαταρία (κάτω από 4,6V)

7.

Τεχνικός έλεγχος μέτρησης

7.1

Γερμανία
Σύμφωνα με το διάταγμα για τη λειτουργία ιατρικών συσκευών (MedizinprodukteBetreiberverordnung, MPBetreibV), πρέπει να πραγματοποιείται τεχνικός έλεγχος
κάθε δύο χρόνια. Ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από τον
κατασκευαστή, ο οποίος αποτελεί την μόνη αρμόδια αρχή ή πρόσωπο που
συμμορφώνεται

7.2

με τις απαιτήσεις του MPBetreibV §6.

Ευρωπαϊκή Ένωση εκτός Γερμανίας
Οι εκάστοτε νομικές διατάξεις ανά χώρα ισχύουν για τις λοιπές χώρες της ΕΕ εκτός
της Γερμανίας.
Τεχνικός έλεγχος μέτρησης για το θερμόμετρο ri-thermo® fastPRObe:
Η ακρίβεια του καθετήρα μπορεί να ελεγχθεί χρησιμοποιώντας ένα βαθμονομημένο
λουτρό νερού (το κάλυμμα του καθετήρα πρέπει να είναι προσαρτημένο).
Τα θερμόμετρα που βρίσκονται εκτός του εύρους σφάλματος πρέπει να ελέγχονται σε
λειτουργία άμεσης μέτρησης.
Η αλλαγή σε αυτήν τη λειτουργία γίνεται αυτόματα όταν ο καθετήρας αφαιρεθεί από
την υποδοχή καθετήρα και τοποθετηθεί για περίπου 30 δευτερόλεπτα δίπλα στο
θερμόμετρο.
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Ο χρόνος ελέγχου μέτρησης για τη δοκιμή λουτρού νερού είναι περίπου 60
δευτερόλεπτα.
Προσοχή!
Συνιστούμε τεχνικό έλεγχο ανά διαστήματα δύο ετών.
7.3

Πρότυπα
Αυτό το θερμόμετρο συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις που καθορίζονται από τα
πρότυπα:
Πρότυπο ASTM E1104
Πρότυπο ASTM E1112
DIN EN ISO 80601-2-56

8.

Τεχνικά δεδομένα

Ιατρικός εξοπλισμός:

Ηλεκτρονικό θερμόμετρο

Ηλεκτρική προστασία:

Συσκευή με εσωτερική παροχή τάσης

Βαθμός ηλεκτρικής προστασίας:

Τύπου Β

Τρόπος λειτουργίας:

Συνεχής χειροκίνητη λειτουργία

Διαστάσεις:

205 x 70 x 70 mm

Βάρος:

400g με μπαταρίες και κουτί καλυμμάτων καθετήρα

Μπαταρίες

4x AA, LR6 1,5V Αλκαλικές
ή
4x AA Mignon NiMH 1,2V

Εύρος μετρούμενης

34°C - 43°C (93,2°F έως 109°F)

θερμοκρασίας:
Εύρος θερμοκρασίας

10°C έως 40°C (50°F έως 104°F),

περιβάλλοντος κατά τη

υγρασία 10% - 85% χωρίς συμπύκνωση

λειτουργία:
Ατμοσφαιρική πίεση κατά τη

700 έως 1050 hPa

λειτουργία:
Συνθήκες αποθήκευσης και

-20°C έως 55°C (-4°F έως 131°F),

μεταφοράς:

υγρασία 10-95% χωρίς συμπύκνωση

Ατμοσφαιρική πίεση κατά την

700 έως 1050 hPa

αποθήκευση και μεταφορά:
Εργαστηριακή ακρίβεια

Λειτουργία άμεσης μέτρησης

Ακρίβεια λουτρού νερού (36°C

±0,1°C (±0,2°F)

έως 42.0°C):

Λειτουργία γρήγορης μέτρησης
±0,3°C (±0,5°F)

Ακρίβεια λειτουργίας άμεσης

±0,1°C (±0,2°F)

μέτρησης
(Όλα τα σημεία μέτρησης)
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Ακρίβεια λειτουργίας γρήγορης

±0,3°C (±0,5°F)

μέτρησης
(Όλα τα σημεία μέτρησης)
Χαρακτηριστικοί χρόνοι μέτρησης

Λειτουργία άμεσης μέτρησης

(Μετά την τοποθέτηση του

Από το στόμα: 60 δευτερόλεπτα

καθετήρα)

Από τη μασχάλη: 60 δευτερόλεπτα
Ορθική μέτρηση: 60 δευτερόλεπτα
Λειτουργία γρήγορης μέτρησης
Από το στόμα: 12 δευτερόλεπτα
Από τη μασχάλη:12 δευτερόλεπτα
Ορθική μέτρηση: 12 δευτερόλεπτα

Υλικό καλύμματος καθετήρα
9.

HDPE

Συνοδευτικά έγγραφα ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σύμφωνα με το
EC 60601-1-2
Το όργανο πληροί τις προϋποθέσεις ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας. Λάβετε
υπόψη ότι υπό την επίδραση μη ωφέλιμων εντάσεων πεδίου, π.χ. κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας ασύρματων τηλεφώνων ή ακτινολογικών οργάνων, δεν μπορεί να
αποκλειστεί το ενδεχόμενο ανεπιθύμητων συμβάντων αναφορικά με τη λειτουργία.
Η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα αυτής της συσκευής έχει επαληθευτεί με δοκιμές
σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60601-1-2.

9.1

EMC (ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα)

9.1.1

Κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης και της λειτουργίας της συσκευής, τηρείτε τις
ακόλουθες οδηγίες:

9.1.2

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ταυτόχρονα με άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό προς
αποφυγήν ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών κατά τη λειτουργία της συσκευής.

9.1.3

Μη χρησιμοποιείτε ή τοποθετείτε τη συσκευή κοντά, επάνω ή κάτω από άλλο
ηλεκτρονικό εξοπλισμό προς αποφυγήν ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών κατά τη
λειτουργία της συσκευής.

9.1.4

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο ίδιο δωμάτιο με άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό,
όπως εξοπλισμό μηχανικής υποστήριξης που έχει σοβαρή επίδραση στη ζωή του
ασθενούς και στα αποτελέσματα της θεραπείας ή οποιονδήποτε άλλο εξοπλισμό
μέτρησης ή θεραπείας που περιλαμβάνει ηλεκτρικό ρεύμα χαμηλής τάσης.

9.1.5

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ή εξαρτήματα που δεν προορίζονται για αυτήν τη συσκευή
καθώς ενδέχεται να αυξήσουν την εκπομπή ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από τη
συσκευή και να μειώσουν την ατρωσία της συσκευής στις ηλεκτρομαγνητικές
διαταραχές.

Προσοχή!
Ο ιατρικός ηλεκτρικός εξοπλισμός υπόκειται σε ειδικές προφυλάξεις
αναφορικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC).
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Οι φορητές και κινητές συσκευές επικοινωνίας ραδιοσυχνοτήτων ενδέχεται να
επηρεάσουν τον ιατρικό ηλεκτρικό εξοπλισμό. Η συσκευή ME προορίζεται για
λειτουργία σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον οικιακής φροντίδας υγείας και
για επαγγελματικές εγκαταστάσεις όπως βιομηχανικές περιοχές και
νοσοκομεία.
Ο χειριστής της συσκευής θα πρέπει να διασφαλίζει ότι λειτουργεί σε τέτοιο
περιβάλλον.
Προειδοποίηση!
Η συσκευή ME δεν μπορεί να τοποθετηθεί, διαμορφωθεί ή χρησιμοποιηθεί
ακριβώς δίπλα ή σε συνδυασμό με άλλες συσκευές. Όταν για τη λειτουργία
της απαιτείται να βρίσκεται κοντά ή επάνω σε άλλες συσκευές, η συσκευή
ME και οι υπόλοιπες συσκευές ME θα πρέπει να ελέγχονται ώστε να
επιβεβαιωθεί η ορθή χρήση τους σε αυτήν τη διάταξη. Αυτή η συσκευή ME
προορίζεται μόνο για χρήση από επαγγελματίες υγείας. Αυτή η συσκευή
ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοπαρεμβολές ή να επηρεάσει τη λειτουργία
συσκευών που βρίσκονται πλησίον της. Ενδέχεται να είναι απαραίτητο να
λάβετε κατάλληλα διορθωτικά μέτρα, όπως να ανακατευθύνετε ή να αλλάξετε
τη διάταξη της συσκευής ME ή του καλύμματος προστασίας.
Η βαθμονομημένη συσκευή ME δεν εμφανίζει βασικά χαρακτηριστικά
απόδοσης βάσει του προτύπου IEC 60601-1, που θα παρουσίαζε
ανεπιθύμητο κίνδυνο σε ασθενείς, χειριστές ή τρίτους σε περίπτωση βλάβης
της παροχής ρεύματος ή δυσλειτουργίας.
Προειδοποίηση!
Φορητός εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών RF (ράδιοσυχνοτήτων),
συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων, όπως καλώδια κεραίας και
εξωτερικές κεραίες δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε απόσταση
μικρότερη των 30 cm (12 ίντσες) από τα μέρη και τα καλώδια του
θερμομέτρου ri-thermo® fastPRObe όπως ορίζονται από τον κατασκευαστή.
Αποτυχία συμμόρφωσης ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση των
χαρακτηριστικών απόδοσης της συσκευής.
Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή - ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές
Το θερμόμετρο ri-thermo® fastPRObe προορίζεται για χρήση στο
ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που καθορίζεται παρακάτω. Ο αγοραστής ή
χρήστης του θερμομέτρου ri-thermo® fastPRObe θα πρέπει να διασφαλίσει
ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον.

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή - ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές
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Το θερμόμετρο ri-thermo® fastPRObe προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που
καθορίζεται παρακάτω. Ο αγοραστής ή χρήστης του θερμομέτρου ri-thermo® fastPRObe

θα πρέπει να

διασφαλίσει ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον.
Δοκιμή εκπομπής

Συμμόρφωση

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον – οδηγίες
Το θερμόμετρο ri-thermo® fastPRObe
χρησιμοποιεί ενέργεια RF μόνο για την
εσωτερική του λειτουργία. Συνεπώς, οι

Εκπομπές RF

Κατηγορία 1

CISPR 11

εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων είναι πολύ χαμηλές
και δεν είναι πιθανό να προκαλέσουν
παρεμβολές σε παραπλήσιο ηλεκτρονικό
εξοπλισμό.

Εκπομπή RF

Το θερμόμετρο ri-thermo® fastPRObe

Τάξη Β

CISPR 11

προορίζεται για χρήση σε όλες τις
εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων αστικών

Εκπομπές αρμονικών
συχνοτήτων

περιοχών και αυτών που συνδέονται απευθείας

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ

IEC61000-3-2

με δημόσιο δίκτυο παροχής που τροφοδοτεί

Διακυμάνσεις

κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες.

τάσης/διαλείπουσες εκπομπές

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ

IEC 61000-3-3

Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή – ηλεκτρομαγνητική εκπομπή
Το θερμόμετρο ri-thermo® fastPRObe προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που
καθορίζεται παρακάτω. Ο αγοραστής ή χρήστης του θερμομέτρου ri-thermo® fastPRObe

θα πρέπει να

διασφαλίσει ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον.
Δοκιμή εκπομπής

Επίπεδο δοκιμής IEC

Επίπεδο

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον

60601

συμμόρφωσης

– οδηγίες

Ηλεκτροστατική

Αγωγός:8 kV

Αγωγός:8 kV

Το δάπεδο πρέπει να είναι

εκφόρτιση (ESD)

Αέρας: 2,4,8,15 kV

Αέρας: 2,4,8,15 kV

κατασκευασμένο από ξύλο,
σκυρόδεμα ή κεραμικά πλακίδια.

IEC 61000-4-2

Εάν το πάτωμα καλύπτεται από
συνθετικό υλικό, η σχετική
υγρασία θα πρέπει να είναι
τουλάχιστον 30%.
Ταχεία ηλεκτρική

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ

Η ποιότητα της τάσης παροχής

μετάβαση/ριπή

πρέπει να είναι αυτή τυπικού

IEC 61000-4-4

επαγγελματικού ή νοσοκομειακού
περιβάλλοντος.
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Διακοπή

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ

Η ποιότητα της τάσης παροχής
πρέπει να είναι αυτή τυπικού

IEC 61000-4-5

επαγγελματικού ή νοσοκομειακού
περιβάλλοντος.
Βυθίσεις τάσης,

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ

Η ποιότητα της τάσης παροχής

σύντομες διακοπές

πρέπει να είναι αυτή τυπικού

και διακυμάνσεις

επαγγελματικού ή νοσοκομειακού

τάσης σε γραμμές

περιβάλλοντος.

εισόδου παροχής
ισχύος
IEC 61000-4-11
Μαγνητικό πεδίο

30A/m

30A/m

Τα μαγνητικά πεδία συχνότητας

συχνότητας ισχύος

κεντρικής παροχής θα πρέπει να

(50/60 Hz)

βρίσκονται σε επίπεδα

IEC 61000-4-8

χαρακτηριστικά μιας τυπικής
τοποθεσίας σε τυπικό εμπορικό
νοσοκομειακό περιβάλλον.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: UT είναι η τάση εναλλασσόμενου ρεύματος πριν από την εφαρμογή του επιπέδου δοκιμής.
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Οδηγίες και δήλωση κατασκευαστή – ηλεκτρομαγνητική εκπομπή
Το θερμόμετρο ri-thermo® fastPRObe προορίζεται για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που
καθορίζεται παρακάτω. Ο αγοραστής ή χρήστης του θερμομέτρου ri-thermo® fastPRObe

θα πρέπει να

διασφαλίσει ότι χρησιμοποιείται σε τέτοιο περιβάλλον.
Δοκιμή

Επίπεδο δοκιμής

εκπομπής

IEC 60601

Επίπεδο
συμμόρφωσ

Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον – οδηγίες

ης
Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται φορητός και
κινητός εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών RF σε
απόσταση

μικρότερη από τη συνιστώμενη από

οποιοδήποτε μέρος του θερμομέτρου ri-thermo®
fastPRObe συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων,
Αγόμενη RF
IEC 61000-4-6

η οποία υπολογίζεται χρησιμοποιώντας την
Επιτυχές

Επιτυχές

εξίσωση που εφαρμόζεται για τη συχνότητα του
μεταδότη.
Συνιστώμενη απόσταση

Ραδιοσυχνότητ

3 V/m

ες δια

80 MHz έως 2,7

ακτινοβολίας

GHz

3 V/m

d= 1,2√P 80 MHz έως 800 MHz
d= 1,2√P 80 MHz έως 800 MHz
d= 2,3√P 800 MHz έως 2,7 GHz

IEC 61000-4-3
Πεδία
εγγύτητας από
ασύρματο
εξοπλισμό
τηλεπικοινωνιώ
ν RF

Όπου P είναι η μέγιστη απόδοση ισχύος του
μεταδότη σε watt (W) σύμφωνα με τον
κατασκευαστή του μεταδότη και d είναι η
συνιστώμενη απόσταση σε μέτρα (m).
Οι εντάσεις πεδίων σταθερών μεταδοτών RF όπως
ορίζονται από μια έρευνα πεδίου
ηλεκτρομαγνητισμού, α) θα πρέπει να είναι
μικρότερες από το επίπεδο συμμόρφωσης σε κάθε
εύρος συχνοτήτων. β)
Ενδέχεται να εμφανιστούν παρεμβολές πλησίον
του εξοπλισμού που φέρει σήμανση με το
ακόλουθο σύμβολο:
Όπου P είναι η μέγιστη απόδοση ισχύος εξόδου
του μεταδότη σε watt (W) σύμφωνα με τον
κατασκευαστή του μεταδότη και η συνιστώμενη
απόσταση σημειώνεται σε μέτρα (m).
Οι εντάσεις πεδίων σταθερών μεταδοτών RF όπως
ορίζονται από μια έρευνα πεδίου
ηλεκτρομαγνητισμού, α) θα πρέπει να είναι
μικρότερες από το επίπεδο συμμόρφωσης σε κάθε
εύρος συχνοτήτων. β)
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Ενδέχεται να εμφανιστούν παρεμβολές πλησίον
των συσκευών που φέρουν σήμανση με το
ακόλουθο σύμβολο:

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Στα 80 MHz και 800 MHz, ισχύει το μεγαλύτερο εύρος συχνοτήτων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η
ηλεκτρομαγνητική διάδοση επηρεάζεται από την απορρόφηση και την αντανάκλαση σε κτίρια, αντικείμενα
και ανθρώπους.
α) Οι εντάσεις πεδίων από σταθερούς μεταδότες, όπως βασικούς σταθμούς τηλεφώνων ραδιοσυχνοτήτων
(κινητών/ασυρμάτων) και των χερσαίων κινητών ραδιοφώνων, ερασιτεχνικών ραδιοφωνικών σταθμών,
ραδιοφωνικών σταθμών AM και FM και τηλεοπτικών καναλιών δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια.
Για την αξιολόγηση του ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος λόγω σταθερών πομπών ραδιοσυχνοτήτων, θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη το ενδεχόμενο ενός ηλεκτρομαγνητικού ελέγχου των εγκαταστάσεων. Εάν η
μετρούμενη ένταση πεδίου στη θέση στην οποία χρησιμοποιείται το θερμόμετρο ri-thermo® fastPRObe
υπερβαίνει το ισχύον επίπεδο συμμόρφωσης RF παραπάνω, το θερμόμετρο ri-thermo® fastPRObe θα
πρέπει να ελεγχθεί για την επαλήθευση της κανονικής λειτουργίας. Εάν παρατηρηθεί μη φυσιολογική
απόδοση, ενδέχεται να απαιτούνται πρόσθετα μέτρα, όπως επαναπροσανατολισμός ή αλλαγή σημείου του
θερμομέτρου ri-thermo® fastPRObe
β) Οι τιμές έντασης πεδίων θα πρέπει να είναι μικρότερες από 3 V/m στο εύρος συχνοτήτων από 150 kHz
έως 80 MHz.

Συνιστώμενες αποστάσεις μεταξύ φορητού ή κινητού εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών RF και του
θερμομέτρου ri-thermo® fastPRObe.
Το θερμόμετρο ri-thermo® fastPRObe προορίζεται για χρήση σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον στο οποίο
ελέγχονται οι διαταραχές RF . Ο αγοραστής ή ο χρήστης του θερμομέτρου ri-thermo® fastPRObe μπορεί να
βοηθήσει να αποτραπούν οι ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές, διατηρώντας την ελάχιστη απόσταση μεταξύ
φορητού και κινητού εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών RF (μεταδοτών) και του θερμομέτρου ri-thermo®
fastPRObe, όπως συνίσταται παρακάτω, σύμφωνα με τη μέγιστη ισχύ εξόδου του

εξοπλισμού

τηλεπικοινωνιών.
Απόσταση διαχωρισμού ανάλογα με τη συχνότητα του πομπού
(m)
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Μέγιστη ονομαστική

150 kHz έως 80 MHz

80 MHz έως 800 MHz

800 MHz έως 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

ισχύς εξόδου του
πομπού
(W)
0,01
0,1
1
10
100

Για τους μεταδότες με βαθμονόμηση μέγιστης ισχύος εξόδου που δεν αναφέρονται παραπάνω, η
συνιστώμενη απόσταση d σε μέτρα (m) μπορεί να υπολογιστεί χρησιμοποιώντας την εξίσωση που
εφαρμόζεται στη συχνότητα του μεταδότη, όπου P είναι η βαθμονόμηση της μέγιστης ισχύος εξόδου του
μεταδότη σε watt (W), σύμφωνα με τον κατασκευαστή του μεταδότη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 στα 80 MHz και 800 MHz, η απόσταση ισχύει για το υψηλότερο εύρος συχνοτήτων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η
ηλεκτρομαγνητική διάδοση επηρεάζεται από την απορρόφηση και την αντανάκλαση σε κτίρια, αντικείμενα και
ανθρώπους.

10.

Παρελκόμενα

Κωδ. είδους 13334

Καλύμματα καθετήρα, συσκευασία των 20 τεμαχίων

Κωδ. είδους 13338

Καλύμματα καθετήρα, 25 συσκευασίες των 20 τεμαχίων

Κωδ. είδους 13335

Στοματικός/μασχαλιαίος καθετήρας (μπλε), υποδοχή
στοματικού/μασχαλιαίου καθετήρα (μπλε)

Κωδ. είδους 13336

Ορθικός καθετήρας (κόκκινος), υποδοχή ορθικού καθετήρα
(κόκκινη)

11.

Απόρριψη
Προσοχή!
Η απόρριψη των μεταχειρισμένων καλυμμάτων καθετήρα πρέπει να
πραγματοποιείται σε συμμόρφωση με τις υφιστάμενες ιατρικές πρακτικές ή
τους τοπικούς κανονισμούς αναφορικά με την απόρριψη λοιμογόνων,
βιολογικών και ιατρικών απορριμμάτων.
Οι μπαταρίες και οι ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές πρέπει να
απορρίπτονται σύμφωνα με τους κατά τόπους ισχύοντες κανονισμούς και όχι
μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
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Για τυχόν απορίες σχετικά με την απόρριψη των προϊόντων, επικοινωνήστε
με τον κατασκευαστή ή τους αντιπροσώπους του.

12.

Εγγύηση
Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρότυπα ποιότητας
και έχει υποβληθεί σε λεπτομερή τελικό ποιοτικό έλεγχο προτού εγκαταλείψει το
εργοστάσιό μας. Είμαστε λοιπόν ευχαριστημένοι που μπορούμε να παράσχουμε
εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς για όλα τα ελαττώματα, τα οποία
μπορούν να αποδειχθούν επαληθεύσιμα λόγω υλικών ή κατασκευαστικών βλαβών. Η
αξίωση εγγύησης δεν ισχύει σε περίπτωση ακατάλληλου χειρισμού. Όλα τα
ελαττωματικά μέρη του προϊόντος θα αντικατασταθούν ή θα επισκευαστούν δωρεάν
εντός της περιόδου εγγύησης.
Αυτό δεν ισχύει για τα αναλώσιμα μέρη. Για την αντοχή σε κραδασμούς R1
παρέχουμε μια πρόσθετη εγγύηση 5 ετών για τη βαθμονόμηση, η οποία απαιτείται
από την πιστοποίηση CE. Μια αξίωση εγγύησης μπορεί να γίνει αποδεκτή μόνο εάν η
Κάρτα Εγγύησης έχει συμπληρωθεί και σφραγιστεί από τον αντιπρόσωπο και σταλεί
μαζί με το προϊόν. Λάβετε υπόψη ότι όλες οι αξιώσεις εγγύησης πρέπει να γίνουν
κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.

Φυσικά, θα χαρούμε να

πραγματοποιήσουμε εξετάσεις ή επισκευές μετά τη λήξη της περιόδου εγγύησης με
χρέωση. Μπορείτε επίσης να ζητήσετε δωρεάν μια προσωρινή εκτίμηση κόστους από
εμάς. Σε περίπτωση αξίωσης εγγύησης ή επισκευής, επιστρέψτε το προϊόν Riester με
την συμπληρωμένη κάρτα εγγύησης στην ακόλουθη διεύθυνση:
Rudolf Riester GmbH
Dept. Repairs RR
Bruckstr. 31
72417 Jungingen
Γερμανία
Seriennummer bzw. Chargennummer
Datum, Stempel und Unterschrift des Fachhandlers
Σειριακός αριθμός ή αριθμός παρτίδας,
Ημερομηνία, σφραγίδα και υπογραφή του εξειδικευμένου αντιπροσώπου

Rudolf Riester GmbH
P.O. Box 35 | Bruckstraße 31 | DE - 72417Jungingen | Germany
Τηλ.: (+49) 7477-9270-0 | Fax.: (+49) 7477-9270-70
E-Mail: info@riester.de | www.riester.de
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