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Naudojimo instrukcija
„ri-thermo® fastPRObe“
termometras
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Pulso laikmačio režimas
Valymas ir dezinfekavimas
Bendroji informacija
Valymas ir dezinfekavimas
Gedimų šalinimas ir prietaiso klaidų kodai
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1.
1.1.

Įvadas
Svarbi informacija – prieš pradėdami naudotis, perskaitykite

Įsigijote aukštos kokybės pagal Tarybos Direktyvą 93/42 EEB pagamintą „Riester ri-thermo®
fastPRObe“ termometrą, kuriam visada taikoma pati griežčiausia kokybės kontrolė. Prieš
pradėdami naudotis prietaisu, atidžiai perskaitykite šias instrukcijas ir laikykite jas saugioje
vietoje. Jei turite klausimų, mes visada esame pasiruošę į juos atsakyti. Mūsų adresas
pateiktas šiose naudojimo instrukcijose. Mūsų pardavimų partnerio adresą nurodysime jums
paprašius. Atkreipkite dėmesį, kad visus šiose naudojimo instrukcijose aprašytus prietaisus
gali naudoti tik tinkamai apmokyti darbuotojai. Nepriekaištingas ir saugus šio prietaiso
veikimas garantuojamas tik tada, kai naudojamos originalios „Riester“ dalys ir priedai.
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1.2.

Saugos informacija ir elektromagnetinis suderinamumas
Simbolio paaiškinimas

Simbolis

arba

Vykdykite naudojimo instrukcijoje pateiktus nurodymus.
Simbolis ant prietaiso atspausdintas mėlyna spalva.
Simbolis ant zondo dangtelių dėžutės atspausdintas juoda
spalva.
Medicinos prietaisas
B tipo dalis

IPX1

IP – apsaugos kodas
Apsauga nuo vertikaliai krintančio vandens (lašančio vandens)
Įspėjimas!
Bendras įspėjamasis ženklas įspėja apie potencialiai pavojingą
situaciją, kuri gali sukelti rimtus sužalojimus.
Dėmesio!
Svarbi šių naudojimo instrukcijų pastaba.
Dėmesio simbolis nurodo potencialiai pavojingą situaciją, kuri
gali sukelti nesunkų ar vidutinio sunkumo sužalojimą. Jis taip pat
gali būti naudojamas įspėti apie nesaugią praktiką.
Nuolatinė elektros srovė

arba

Dėmesio: pagal federalinius (JAV) įstatymus, šį prietaisą galima
parduoti tik pagal gydytojo (kvalifikuoto sveikatos priežiūros
specialisto) receptą.
Be latekso
Be dietilheksilftalato (DEHP)
Nesterilus

Vienkartiniam naudojimui

Naudoti iki
MMMM-MM / (metai-mėnuo)
Pagaminimo data
MMMM-MM-DD / (metai-mėnuo-diena)
Gamintojas

Psl. 3

Gamintojo serijos numeris

Partijos numeris

Šaltinio numeris

Unikalus prietaiso identifikatorius
Transportavimo ir laikymo sąlygos

Prietaiso transportavimo ir laikymo aplinkos santykinė drėgmė

Prietaiso transportavimo ir laikymo aplinkos oro slėgis
Eksploatavimo aplinkos oro slėgis
CE ženklas
arba

Elektros ir elektronikos prietaisų žymėjimo simbolis pagal
Direktyvą 2002/96/EB.

Nejonizuojanti spinduliuotė

Matavimo vieta

Atkūrimas iš atminties

Laikmatis

1.3

Pakuotės simboliai

Simbolis

Simbolio paaiškinimas
Dūžtantys daiktai. Nurodo, kad pervežamoje pakuotėje yra dužių daiktų,
todėl su ja reikia elgtis atsargiai.
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Pakuotę saugoti nuo sušlapimo.

Šia puse į viršų. Nurodo teisingą pakuotės pervežimo padėtį.

Nelaikyti saulėje

Žalioji stotelė (priklausomai nuo šalies)
# Nurodo vienetų skaičių pakuotėje

Prietaisas atitinka elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus. Atkreipkite dėmesį,
kad esant nepalankiems lauko stipriams, pvz.: veikiant belaidžiams telefonams ar
radiologijos prietaisams, negalima atmesti jų neigiamo poveikio prietaiso veikimui.
Šio prietaiso elektromagnetinis suderinamumas patikrintas pagal IEC 60601-1-2
reikalavimus.
1.4

Paskirtis
„ri-thermo® fastPRObe“ termometras naudojamas kūno temperatūrai matuoti burnoje,
išangėje (tiesiojoje žarnoje) arba pažastyje, taigi – gyvybinei kūno funkcijai nustatyti ar
diagnozuoti.

1.4.1

Indikacija
„ri-thermo® fastPRObe“ termometras naudojamas kūno temperatūrai tiesiogiai
matuoti burnoje, pažastyje arba išangėje (tiesiojoje žarnoje), taigi – gyvybinei kūno
funkcijai nustatyti ir diagnozuoti.

1.4.2

Kontraindikacija
Prietaisas nėra suprojektuotas, negali būti parduodamas ar skirtas naudoti kitoms, nei
nurodytos, reikmėms.

1.4.3

Kokiems pacientams tinkamas
Prietaisas skirtas visiems pacientams.

1.4.4

Prietaiso operatoriai / vartotojai
Prietaisu gali naudotis gydytojai ir slaugytojai ligoninėse, medicinos įstaigose,
klinikose bei gydytojų kabinetuose. Negalima naudoti magnetinio rezonanso (MR)
aplinkoje!

1.4.5

Reikalingi operatorių įgūdžiai / apmokymai
Operatorius privalo turėti žinių apie gyvybinių požymių matavimą pagrindus.
Paaiškinimai apie visas jungtis pateikti naudojimo instrukcijose.
Vartotojas privalo tiksliai laikytis naudojimo instrukcijose pateiktų nurodymų.

1.4.6

Aplinkos sąlygos
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Prietaisas skirtas naudoti kontroliuojamoje aplinkoje.
Prietaisas negali būti veikiamas ekstremalių / atšiaurių aplinkos sąlygų.
1.5

Įspėjimai / Perspėjimai
Įspėjimai!
Bendras įspėjamasis ženklas įspėja apie potencialiai pavojingą situaciją, kuri
gali sukelti rimtus sužalojimus.
Negalima naudoti magnetinio rezonanso (MR) aplinkoje!
Jei prietaisas naudojamas šalia degių mišinių arba farmacijos produktų ir oro,
deguonies ar juoko dujų mišinių, gali kilti dujų užsidegimo pavojus!
Prietaiso negalima naudoti patalpose, kuriose yra degių mišinių arba
farmacijos produktų ir oro, deguonies ar juoko dujų mišinių, pvz.:
operacinėse.
Elektros šokas!
„ri-thermo® fastPRObe“ termometro korpusą leidžiama atidaryti tik
įgaliotiems asmenims.
Nukritęs arba paveiktas didelio elektrostatinio išlydžio, prietaisas gali sugesti!
Jei prietaiso ekrane rodoma informacija nepilna, prietaiso naudoti negalima ir
jis turi būti grąžinamas gamintojo remontui.
Prietaisas skirtas naudoti kontroliuojamoje aplinkoje.
Prietaisas negali būti veikiamas ekstremalių / atšiaurių aplinkos sąlygų.
„ri-thermo® fastPRObe“ termometro zondas ir zondo dangtelis yra skirti
naudoti tik su šiuo „ri-thermo® fastPRObe“ termometru.
Šio termometro nenaudokite, prieš tai neuždėję naujo „ri-thermo®
fastPRObe“ termometro zondo dangtelio.
Su šiuo prietaisu naudokite tik „ri-thermo® fastPRObe“ termometro zondo
dangtelius.
- Mėlyną zondą (burnos, pažasties) naudokite tik su mėlynu zondo įdėklu!
- Raudoną zondą (tiesiosios žarnos) naudokite tik su raudonu zondo įdėklu!
- Kad sumažintumėte kryžminio užkrėtimo pavojų, temperatūrai burnoje ir
pažastyje matuoti naudokite tik mėlynus prietaisus.
- Raudonus prietaisus naudokite tik temperatūrai tiesiojoje žarnoje matuoti.
Kitokių zondo dangtelių naudojimas sąlygos klaidingus temperatūros
parodymus.
Prietaisas ir zondo dangteliai yra nesterilūs. Nenaudokite sąlytyje su
pažeistais audiniais.
Kad sumažintumėte kryžminio užkrėtimo pavojų, temperatūrai burnoje ir
pažastyje matuoti naudokite tik mėlynus prietaisus. Siekdami išvengti
infekcijų, visada naudokite atskirą zondo dangtelių dėžutę mėlynam, ir atskirą
– raudonam zondui.
Kad sumažintumėte kryžminio užkrėtimo pavojų, temperatūrai tiesiojoje
žarnoje matuoti naudokite tik raudonus prietaisus.
Siekdami išvengti infekcijų, visada naudokite atskirą zondo dangtelių dėžutę
mėlynam, ir atskirą – raudonam zondui.
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Neatidarykite prietaiso. Viduje nėra naudotojo aptarnaujamų dalių. Prietaiso
atidarymas gali paveikti kalibravimą ir panaikinti garantiją.
Baterijos turi būti įstatytos teisingai.

Dėmesio!
Perspėjimo simbolis nurodo potencialiai pavojingą situaciją, kuri gali sukelti
nesunkų ar vidutinio sunkumo sužalojimą. Jis taip pat gali būti naudojamas
įspėti apie nesaugią praktiką.
Po valymo kruopščiai nudžiovinkite visus zondo ir termometro elektrinius
kontaktus, nes kitaip prietaisas gali tinkamai neveikti.
Dėl pakartotinio kalibravimo, aptarnavimo ar pilnumo patikrinimo kreipkitės į
kvalifikuotą biomedicinos techniką arba grąžinkite gamintojui.
Panaudotais zondų dangteliais privaloma atsikratyti vadovaujantis šiuolaikine
medicinos praktika arba vietos taisyklėmis dėl atsikratymo užkrečiamomis
biologinėmis medicinos atliekomis.
Jei įrenginys nenaudojamas ilgesnį laiką, maitinimo elementus
rekomenduojama išimti.
Atsikratymas baterijomis privalo atitikti vietinę aplinkos ir institucinę NiMH bei
šarminių baterijų utilizavimo politiką.
Atsikratymas senomis baterijomis varoma elektronine įranga privalo vykti
pagal institucinę tvarką dėl įrangos, kurios galiojimo laikas yra pasibaigęs.
Valymo dažnumas ir praktika turi atitikti nesterilių prietaisų valymo institucinę
politiką.
- Prieš valant ar dezinfekuojant, rekomenduojame išimti „ri-thermo®
fastPRObe“ termometro baterijas.
- Valydami ir dezinfekuodami termometrą ir zondą, būkite atsargūs, kad į
vidų nepatektų skysčio.
- Niekada nenardinkite „ri-thermo® fastPRObe“ termometro ar nuimamų „rithermo® fastPRObe“ termometro dalių (zondo, kabelių) į skysčius!
- Termometras pristatomas nesterilus. Prietaiso sterilizavimui
NENAUDOKITE etileno oksido dujų, karščio, autoklavo bei kitų šiurkščių
metodų.
- Prietaisai netinkami būti apdorojami ir sterilizuojami mašininiu būdu. Tai
gali juos nepataisomai sugadinti!
- Zondo dangtelį galima naudoti tik vieną kartą!
Pacientas negali būti prietaiso operatoriumi.
Prietaisą turėtų naudoti apmokytas personalas.
Apmokytas personalas yra gydytojas arba slaugas ligoninėse, medicinos
įstaigose, klinikose, gydytojų kabinetuose.

1.6

Vartotojo atsakomybė
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Dėmesio!
Tai jūsų pareiga:
- Prieš kiekvieną naudojimą vartotojas turi patikrinti termometro, zondo su
spiraliniu kabeliu ir zondo dangtelio vientisumą ir pilnumą. Visi
komponentai turi būti vienas su kitu suderinami.
Nesuderinami komponentai gali turėti neigiamos įtakos prietaiso veikimui.
- Kas dvejus metus patikrinkite prietaiso kalibravimą.
- Niekada sąmoningai nenaudokite sugedusio prietaiso.
- Nedelsdami pakeiskite sulūžusias, susidėvėjusias, trūkstamas, nepilnas,
sugadintas ar užterštas dalis.
- Jei zondas pažeistas, jį reikia nedelsiant pakeisti nauju. Pažeisto zondo
toliau naudoti negalima!
- Prireikus taisyti arba pakeisti, kreipkitės į artimiausią gamyklos patvirtintą
techninio aptarnavimo centrą.
- Be to, prietaiso vartotojas yra tik pats atsakingas už visus gedimus, kilusius
dėl netinkamo prietaiso naudojimo, netinkamos priežiūros, netinkamo
remonto arba sugadinimo ar pakeitimo, kurį atliko kas nors kitas, o ne
„Riester“ ar jo įgaliotas techninio aptarnavimo personalas.
Apie visus su prietaisu susijusius rimtus incidentus turi būti pranešta
gamintojui ir valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs vartotojas ir (arba)
pacientas, atsakingai tarnybai.

2.
2.1

Prietaiso parengimas pirmajam naudojimui
Pristatomo komplekto sudėtis

Gaminio nr.:
1830

„ri-thermo® fastPRObe“ termometras temperatūrai burnoje / pažastyje
matuoti
Zondo dangtelių dėžutė (dėžutėje 20 vnt.)
Vartotojo instrukcija
4 AA šarminės baterijos

Gaminio nr.:
1831

„ri-thermo® fastPRObe“ termometras temperatūrai tiesiojoje žarnoje
matuoti
Zondo dangtelių dėžutė (dėžutėje 20 vnt.)
Vartotojo instrukcija
4 AA šarminės baterijos

2.2

Prietaiso veikimas
„ri-thermo® fastPRObe“ termometras veikia tiesioginiu režimu kartu su greitojo
matavimo režimu ir tiesioginio matavimo režimu.
Matavimo temperatūros diapazonas: 34 °C – 43 °C (93,2 °F – 109 °F)
Greitojo matavimo režimas: tikslumas ± 0,3 °C (± 0,5 °F)
Tiesioginio matavimo režimas: didesnis matavimo tikslumas ± 0,1 °C (± 0,2 °F)
Pritaikymas prie kūno temperatūros matavimo taškų
Laikmatis: 60 sekundžių laikas (15, 30, 45, 60 sek.).
Perjungimas: iš °C į °F
Atkūrimas iš atminties: paskutinės išmatuotos vertės atkūrimas.
Keičiamas termometro zondo įdėklas su spalvų kodu:
- mėlynas – matavimui burnoje arba pažastyje, - raudonas – matavimui tiesiojoje
žarnoje.
Keičiamas termometro zondas su spalvų kodu:
- mėlynas – matavimui burnoje arba pažastyje, - raudonas – matavimui tiesiojoje
žarnoje.
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Maitinimas naudojant keturias įprastas AA baterijas.
Baterijos būsenos indikatorius.
Automatinio įjungimo funkcija ištraukiant zondą iš jo dėklo.
Automatinio išjungimo funkcija.
Lengvai įskaitomas skystųjų kristalų ekranas (LCD) su fono apšvietimu.
Lengvai prieinama ir keičiama zondo dėžutė.
„ri-thermo® fastPRObe“ termometras

Mėlynas termometro zondas temperatūrai burnoje / pažastyje matuoti

Raudonas termometro zondas temperatūrai tiesiojoje žarnoje matuoti

14
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1. Atkūrimo iš atminties mygtukas
2. Matavimo burnoje / tiesiojoje žarnoje
režimo mygtukas
3. Ekranas
4. Termometro zondas
5. Termometro zondo įdėklas
6. Termometro zondo jungtis
7. Laikmačio mygtukas

8. Zondo dangtelių dėžutės dėklas
9. Baterijų skyrius
10. Zondo dangtelio atlaisvinimo
mygtukas
11. Spiralinis kabelis
12. Termometro zondo jungtis
13. Termometro zondo galas
14. Zondo dangtelis

Informacija apie kūno temperatūrą

3.

Įsigaliojusi klaidinga nuomonė, kad 37 °C yra „normali“ kūno temperatūra.
Klaidinga manyti, kad „normali“ kūno temperatūra yra 37 °C. Tai vidutinė kūno
temperatūra. Normalią kūno temperatūrą lemia amžius, lytis, matavimo vieta ir paros
laikas. Paprastai ji būna mažesnė ryte, aukštesnė po pietų ir paprastai vėl kiek
mažesnė vakare. Kūno temperatūrai įtakos turi konkretus paciento fizinis aktyvumas,
medžiagų apykaitos greitis bei vartojami vaistai. Didėjant žmogaus amžiui, normali
kūno temperatūra taip pat linkusi mažėti. Kadangi kūno temperatūra matuojama
skirtinguose matavimo taškuose, išmatuotos kūno temperatūros negalima tiesiogiai
lyginti.
Šioje lentelėje nurodytos normalios kūno temperatūros, atsižvelgiant į paciento amžių
ir matavimo tašką.

Kūno
temperatūros
matavimo
taškai

Normali kūno temperatūra pagal paciento amžių

Paciento
amžius

0–2 metai

3–10 metų

11–65 metai

Daugiau nei 65
metai

Matavimas
burnoje

-

35,5 ° – 37,5 °C
95,9 ° – 99,5 °F

36,4 ° – 37,6 °C
97,6 ° – 99,6 °F

35,8 ° – 36,9 °C
96,4 ° – 98,5 °F

Matavimas
pažastyje

34,7 ° – 37,3 °C
94,5 ° – 99,1 °F

35,9 ° – 36,7 °C
96,6 ° – 98,0 °F

35,2 ° – 36,9 °C
95,3 ° – 98,4 °F

35,6 ° – 36,3 °C
96,0 ° – 97,4 °F

Matavimas
tiesiojoje
žarnoje

36,6 ° – 38,0 °C
97,9 ° – 100,4 °F

36,6 ° – 38,0 °C
97,9 ° – 100,4 °F

37,0 ° – 38,1 °C
98,6 ° – 100,6 °F

36,2 ° – 37,3 °C
97,1 ° – 99,2 °F

Ausis

36,4 ° – 38,0 °C
97,5 ° – 100,4 °F

36,1 ° – 37,8 °C
97,0 ° – 100,0 °F

35,9 ° – 37,6 °C
96,6 ° – 99,7 °F

35,8 ° – 37,5 °C
96,4 ° – 99,5 °F

Širdis

36,4 ° – 37,8 °C
97,5 ° – 100,0 °F

36,4 ° – 37,8 °C
97,5 ° – 100,0 °F

36,8 ° – 37,9 °C
98,2 ° – 100,2 °F

35,9 ° – 37,1 °C
96,9 ° – 98,8 °F

4.
4.1
4.1.1

Eksploatavimas ir veikimas
Prietaiso paleidimas
Kaip įdėti baterijas
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1.

Dėmesio!

Paisykite sekos!
[1] Paspauskite mygtuką!
[2] Nuimkite baterijų dangtelį!

4.

Dėmesio!

[1] Įdėkite teisingai!

7.

3.

2.
[1] Nuimkite baterijų dangtelį!

5.

Dėmesio!

Įdėkite teisingai!

Dėmesio!

[1] Atkreipkite dėmesį į
simbolius, nurodančius, kaip
teisingai įdėti baterijas!

6.

Dėmesio!

Įdėkite teisingai!

Dėmesio!

Paisykite sekos!
[1] Uždėkite baterijų dangtelį!
[2] Uždarykite baterijų dangtelį!

Baterijomis atsikratykite laikydamiesi vietinės aplinkos ir institucinės NiMH
bei šarminių baterijų atsikratymo tvarkos.
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4.2

Simbolių reikšmės

Burna
Matavimo vieta
Veikia tik su MĖLYNU zondu

Pažastis
Matavimo vieta
Veikia tik su MĖLYNU zondu

Tiesioji žarna
Matavimo vieta
Veikia tik su RAUDONU zondu

8 bitų šviesos diodai
Rodo zondo serijos numerį ir kitą informaciją
Matavimo eigos juosta
Rodo matavimo eigą greitajame režime
Temperatūros matavimo vienetas

Psl. 12

Laikmatis
60 sekundžių
Tiesioginio matavimo režimas
Greitis: lėtas
Tikslumas: didelis
Zondas
Zondas mirksi, jei uždėtas neteisingas zondas

Uždėkite / nuimkite zondo dangtelį
Mirksintis zondo dangtelis primena, kad prieš naudojimą reikia uždėti
zondo dangtelį, o po naudojimo – jį nuimti

Aukšta aplinkos temperatūra
Aplinkos temperatūra yra aukštesnė nei leidžiamas prietaiso
temperatūros diapazonas.
Simbolis nurodo vartotojui, kad aplinkos temperatūra yra už
termometro aplinkos temperatūros ribų.
Prietaisas skirtas naudoti kontroliuojamoje aplinkoje.
Prietaisas negali būti veikiamas ekstremalių / atšiaurių aplinkos
sąlygų.
Žema aplinkos temperatūra
Aplinkos temperatūra yra žemesnė nei leidžiamas prietaiso
temperatūros diapazonas.
Simbolis nurodo vartotojui, kad aplinkos temperatūra yra už
termometro aplinkos temperatūros ribų.
Prietaisas skirtas naudoti kontroliuojamoje aplinkoje.
Prietaisas negali būti veikiamas ekstremalių / atšiaurių aplinkos
sąlygų.
Baterija
Baterijos būsenos indikatorius
4 bitų šviesos diodai
Rodo temperatūrą ir kitą informaciją
Žemesnė už matavimo temperatūros diapazoną
Išmatuota žema temperatūra
Aukštesnė už matavimo temperatūros diapazoną
Išmatuota aukšta temperatūra

4.3

Zondo dangteliai - kaip uždėti ir nuimti

4.3.1

Pakeldami viršutiniame kampe esančią auselę ir truktelėdami viršutinį skydelį,
atidarykite zondo dangtelių dėžutę.
Įdėkite zondo dangtelių dėžutę į zondo įdėklo viršutinę dalį. (Siekdami išvengti
infekcijų, visada naudokite atskirą zondo dangtelių dėžutę mėlynam, ir atskirą –
raudonam zondui).
Išimkite termometro zondą iš zondo įdėklo.

4.3.2

4.3.3
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4.3.4
4.3.5
4.3.6
4.3.7
4.3.8

Vartotojui priminti, kad reikia uždėti ar nuimti zondo dangtelį, rodoma zondo
dangtelio piktograma.
Zondo galą įkiškite į zondo dangtelį dėžutėje. Tvirtai stumkite rankeną, kol pajusite,
kad dangtelis užsifiksavo.
Atlikite atitinkamą temperatūros matavimą (burnoje, pažastyje ar tiesiojoje žarnoje).
Paspausdami viršutinį mygtuką, panaudotą dangtelį išstumkite į biologinių atliekų
konteinerį.
Dėžutei ištuštėjus, ją išimkite, išmeskite ir pakeiskite nauja.

1.
[1] Uždėkite zondo dangtelį ant
zondo!

2.
[1] Teisinga padėtis!

3.
[1] Paspauskite mygtuką!
[2] Zondo dangtelis nusiima!

Įspėjimas!
- Šio termometro nenaudokite, prieš tai neuždėję naujo „ri-thermo®
fastPRObe“ termometro zondo dangtelio.
- Su šiuo prietaisu naudokite tik „ri-thermo® fastPRObe“ termometro zondo
dangtelius.
- Kitokių zondo dangtelių naudojimas sąlygos klaidingus temperatūros
parodymus.
- Prietaisas ir zondo dangteliai yra nesterilūs! Nenaudokite sąlytyje su
pažeistais audiniais.
- Kad sumažintumėte kryžminio užkrėtimo pavojų, temperatūrai burnoje ir
pažastyje matuoti naudokite tik mėlynus prietaisus.
- Kad sumažintumėte kryžminio užkrėtimo pavojų, temperatūrai tiesiojoje
žarnoje matuoti naudokite tik raudonus prietaisus.
- Siekdami išvengti infekcijų, visada naudokite atskirą zondo dangtelių
dėžutę mėlynam, ir atskirą – raudonam zondui.
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Dėmesio!
Panaudotais zondų dangteliais privaloma atsikratyti vadovaujantis šiuolaikine
medicinos praktika arba vietos taisyklėmis dėl atsikratymo užkrečiamomis
biologinėmis medicinos atliekomis.

4.4

Zondų keitimas

1.

2.

[1] Pradinė padėtis

[1] Nuimkite zondą

3.

Dėmesio!

Paisykite sekos!
[1] Paspauskite mygtuką!
[2] Nuimkite zondo įdėklą!
[3] Ištraukite zondo jungtį!
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4.

Dėmesio!

Paisykite sekos!
[1] Įkiškite zondo jungtį!
[2] Įdėkite zondo įdėklą!

5.
[1] Įdėkite zondą!

Įspėjimas!
- Mėlyną zondą (burnos, pažasties) naudokite tik su mėlynu zondo įdėklu!
- Raudoną zondą (tiesiosios žarnos) naudokite tik su raudonu zondo įdėklu!
- Kad sumažintumėte kryžminio užkrėtimo pavojų, temperatūrai burnoje ir
pažastyje matuoti naudokite tik mėlynus prietaisus. - Siekdami išvengti
infekcijų, visada naudokite atskirą zondo dangtelių dėžutę mėlynam, ir
atskirą – raudonam zondui.
- Raudonus prietaisus naudokite tik temperatūrai tiesiojoje žarnoje matuoti.

4.5

Greitojo matavimo režimas

4.5.1

Greitam ir tiksliam temperatūros matavimui užtikrinti elektroninis termometras
paprastai veikia greituoju matavimo režimu.
Zondą išėmus iš zondo įdėklo, zondas sušyla iki 33,5 °C (92,3 °F).
Vartotojui priminti, kad reikia uždėti zondo dangtelį, kelias sekundes rodoma ir mirksi

4.5.2
4.5.3

zondo dangtelio piktograma.
Vartotojui priminti, kad po matavimo reikia nuimti zondo dangtelį, zondo dangtelio

4.5.4
4.5.5
4.5.6
4.5.7
4.5.8

4.5.9

piktograma teberodoma.
Zondo galą įkiškite į zondo dangtelį dėžutėje. Tvirtai stumkite rankeną, kol pajusite,
kad dangtelis užsifiksavo.
Atlikite atitinkamą temperatūros matavimą (burnoje, pažastyje ar tiesiojoje žarnoje).
Matavimo eigos juosta
rodo matavimo eigą.
Baigus matavimą, pasigirsta ilgas pyptelėjimas ir parodoma galutinė temperatūra.
Grąžinus zondą į zondo įdėklą, temperatūra išsaugoma. Jei zondas grąžinamas į
zondo įdėklą prieš pasigirstant ilgam pyptelėjimui, temperatūra atmintyje nėra
išsaugoma.
Greitasis matavimo režimas veikia visada, neatsižvelgiant į raudoną ar mėlyną zondą.
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Dėmesio!
Jei išmatuota temperatūra yra už diapazono ribų, nesvarbu aukštesnės ar
žemesnė, ekrane atitinkamai rodomas
arba
.
Tačiau tais atvejais, kai temperatūra nenustatoma arba temperatūra nėra
stabili, termometras automatiškai persijungia į tiesioginio matavimo režimą.

4.6

Tiesioginio matavimo režimas

4.6.1

Greitam ir tiksliam temperatūros matavimui užtikrinti „ri-thermo® fastPRObe“
termometras paprastai veikia greituoju matavimo režimu. Tačiau tais atvejais, kai
temperatūra nenustatoma arba temperatūra nėra stabili, termometras automatiškai
persijungia į tiesioginio matavimo režimą.
Kai termometras veikia tiesioginio matavimo režimu, nuolat rodoma sraigės

4.6.2
4.6.3
4.6.4
4.6.5
4.6.6

piktograma
.
Veikia ir rodoma matavimo eigos juosta
.
Parodymai pateikiami tik tada, kai kūno temperatūra yra 10 sekundžių stabili ± 0,1 °C
diapazone.
Baigus matavimą, pasigirsta ilgas pyptelėjimas ir parodoma galutinė temperatūra.
Tiesioginio matavimo režimo automatinė funkcija veikia visada, nepriklausomai, ar
zondas / zondo įdėklas raudonas, ar mėlynas.
Dėmesio!
Jei išmatuota temperatūra yra už diapazono ribų, nesvarbu aukštesnės ar
žemesnė, ekrane atitinkamai rodomas
arba
.

4.7 Temperatūros matavimas burnoje ir pažastyje
4.7.1
4.7.2
4.7.3

4.7.4

4.7.5

4.7.6
4.7.7

Turi būti įdėtas mėlynas zondas.
Išimkite zondą. Termometras
Įsijungia automatiškai.
Ekrane rodomas temperatūros
matavimo burnoje arba pažastyje
režimo simbolis. Niekada
nerodomas tiesiosios žarnos
simbolis.
Paspauskite priekiniame skydelyje
esantį matavimo vietos mygtuką.
Dabar pasirinkite temperatūros
matavimo burnoje arba pažastyje
režimą.
Uždėkite zondo dangtelį.
Jei temperatūra matuojama burnoje,
zondo galas turi būti įkišamas giliai į
po liežuviu esančią kišenę šalia
vertikalios audinio raukšlės liežuvio
viduryje (frenulum linguae), giliai
burnoje, vienoje ar kitoje burnos
pusėje.
Pacientas privalo būti užsičiaupęs.
Tvirtai laikykite zondą vietoje, kol
pasirodys temperatūros rodmuo.
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Jei temperatūra matuojama
1.
pažastyje, pacientas turi pakelti
ranką. Tada zondo galą reikia
švelniai įkišti į pažastį. Švelniai
paspauskite, kad užtikrintumėte
gerą kontaktą su paciento oda.
4.7.9 Tol, kol matuojama temperatūra,
pacientas turi būti nuleidęs ranką ir
laikyti ją tvirtai prispaustą prie savo
kūno.
Zondas turi būti laikomas taip, kaip
parodyta paveikslėlyje.
4.7.10 Baigus matavimą, pasigirsta ilgas
pyptelėjimas ir parodoma galutinė
temperatūra.
Tačiau tais atvejais, kai temperatūra
nenustatoma arba temperatūra nėra
stabili, termometras automatiškai
persijungia į tiesioginio matavimo
režimą.
Kai termometras veikia tiesioginio
matavimo režimu, nuolat rodoma
4.7.8

sraigės piktograma
. Baigus
matavimą, pasigirsta ilgas
pyptelėjimas ir parodoma galutinė
temperatūra.
4.7.11 Panaudotą zondo dangtelį
išstumkite į biologinių atliekų
konteinerį, paspausdami zondo
viršutinėje dalyje esantį mygtuką.
4.7.12 Zondą po matavimo grąžinus į
zondo įdėklą, temperatūra
išsaugoma atmintyje atkūrimui.
Paskutinę išmatuotą temperatūrą iš
atminties ištrins naujas matavimas.

2.

4.8

Temperatūros matavimas tiesiojoje žarnoje

4.8.1

Užtikrinkite, kad būtų uždėtas raudonas zondas / zondo įdėklas.
Ir kad būtų pritvirtinta atskira raudono zondo dangtelių dėžutė.
Ištraukite zondą ir termometras įsijungs automatiškai.
Kai pritvirtintas raudono zondo įdėklas / zondas, visada rodoma tiesiosios žarnos
režimą žyminti piktograma. Matavimo vietos mygtuko priekiniame skydelyje
paspaudimas, norint pakeisti režimą, neveikia.
Uždėkite naują zondo dangtelį.
Įstumkite zondą į paciento tiesiąją žarną. Kad užtikrintumėte tinkamą sąlytį su
audiniais, įkišę zondą, jį šiek tiek pakreipkite.
Rekomenduojamas įkišimo gylis yra nuo ½ iki ¾ colio (12 mm – 19 mm) suaugusiems
ir nuo ¼ iki ½ colio (6 mm – 13 mm) vaikams.
Baigus matavimą, pasigirsta ilgas pyptelėjimas ir parodoma galutinė temperatūra.

4.8.2
4.8.3
4.8.4
4.8.5
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Tačiau tais atvejais, kai temperatūra nenustatoma arba temperatūra nėra stabili,
termometras automatiškai persijungia į tiesioginio matavimo režimą.
Kai termometras veikia tiesioginio matavimo režimu, nuolat rodoma sraigės

4.8.6
4.8.7

piktograma
. Baigus matavimą, pasigirsta ilgas pyptelėjimas ir parodoma galutinė
temperatūra.
Panaudotą zondo dangtelį išstumkite į biologinių atliekų konteinerį, paspausdami
zondo viršutinėje dalyje esantį mygtuką.
Zondą po matavimo grąžinus į zondo įdėklą, temperatūra išsaugoma atmintyje
atkūrimui.
Paskutinę išmatuotą temperatūrą iš atminties ištrins naujas matavimas.

4.9

Nustatymų režimas

4.9.1

Norėdami patekti į nustatymų režimą, pirmiausia nuspauskite ir nuspaudę palaikykite
laikmačio mygtuką. Tada nuspauskite ir nuspaudę laikykite matavimo vietos mygtuką.
Laikykite nuspaudę abu mygtukus kartu 4 sekundes. Pasigirsta pyptelėjimas.
Norint pereiti iš vienos konfigūravimo parinkties į kitą, naudojamas matavimo vietos
[„position“] mygtukas. Parinkties konfigūracijai pakeisti naudojamas laikmatis
[„Timer“].
Nustatymų režime galima pateikti užklausą apie programinės įrangos versiją,
temperatūros parodymus nustatyti Celsijaus arba Farenheito temperatūrų skalių
išraiška, ekrane parodyti baterijų energijos būseną arba zondo serijos numerį.
Iš nustatymų režimo po 30 sekundžių išeisite automatiškai, arba vėl ištraukite ir atgal
įdėkite zondą.

4.9.2

4.9.3

4.9.4

4.10 Paskutinės matuotos temperatūros atkūrimas iš atminties
4.10.1 Po kiekvieno temperatūros matavimo pasigirsta ilgas pyptelėjimas. Pyptelėjimas rodo,
kad temperatūros matavimas baigtas, o parodymas išsaugotas atmintyje atkūrimui.
Šią temperatūrą galima atkurti iš atminties, kai zondas yra grąžintas į zondo įdėklą.
4.10.2 Norėdami atkurti paskutinį temperatūros matavimą, paspauskite ir atleiskite
priekiniame skydelyje esantį atkūrimo iš atminties mygtuką [„Recall“]. Kelias sekundes
bus rodoma išsaugota paskutinio matavimo vertė.
4.10.3 Paskutinę išmatuotą temperatūrą iš atminties ištrins naujas matavimas.
Jei paskutinis temperatūros matavimas nebuvo užbaigtas iki galo arba matavimo
parodymai buvo už diapazono ribų, atkūrimo iš atminties operacijos metu ekrane bus
rodomi brūkšniai.

4.11

Pulso laikmačio režimas

4.11.1 „ri-thermo® fastPRObe“ termometras taip pat gali pagelbėti ir matuojant paciento
pulso dažnį.
4.11.2 Norėdami patekti į šį režimą, zondo iš zondo dėklo neišimkite.
Paspauskite ir atleiskite priekiniame skydelyje esantį laikmačio mygtuką [„Timer“].
Pasirodys laikrodžio piktograma ir 0.0. Kad įjungtumėte laikmatį ir bėgančio laiko
rodymą, dar kartą paspauskite ir atleiskite priekiniame skydelyje esantį laikmačio
mygtuką [„Timer“].
4.11.3 Po 15 sekundžių pasigirs vienas pyptelėjimas, po 30 sekundžių – 2, po 45 sekundžių
– vėl 1, o po 60 sekundžių – vėl 2 pyptelėjimai. Po 60 sekundžių skaičiavimas sustos.
Dar kartą paspaudus laikmačio mygtuką [„Timer“], skaitiklis vėl paleidžiamas iš naujo.
4.11.4 Sustojus po 60 sekundžių, laikmačio režimas po 30 sekundžių išsijungs automatiškai,
arba jį galima išjungti zondą išimant iš zondo dėklo.
5.
5.1

Valymas ir dezinfekavimas
Bendroji informacija
Medicinos prietaisų valymas ir dezinfekavimas apsaugo pacientus, vartotojus ir
trečiąsias šalis bei užtikrina ilgesnį medicinos prietaisų naudojimo amžių. Dėl gaminio
dizaino ir jo gamybai naudojamų medžiagų ypatumų negalima tiksliai nustatyti
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maksimalios gaminio naudojimo trukmės. Medicinos produkto tarnavimo laiką
sąlygoja jo funkcijos ir tai, kaip jis naudojamas. Prieš siunčiant sugedusius gaminius
remontui, privaloma užtikrinti, kad yra laikomasi toliau išdėstytų nurodymų.
5.2

Valymas ir dezinfekavimas
„ri-thermo® fastPRObe“ termometrą galima iš išorės (išskyrus stiklinį ekrano dangtelį)
valyti drėgna šluoste, kol jis atrodys švarus. Dezinfekavimo produktus naudokite tik
taip, kaip nurodyta gamintojo instrukcijose. Turėtų būti naudojamos tik nacionalinius
reikalavimus atitinkančios patikrinto veiksmingumo dezinfekavimo priemonės.
Dezinfekavimo priemonės likučius po dezinfekavimo nuo prietaiso nuvalykite drėgna
šluoste.
Dėmesio!
- Prieš valant ar dezinfekuojant, rekomenduojame išimti „ri-thermo®
fastPRObe“ termometro baterijas.
- Valydami ir dezinfekuodami termometrą ir zondą, būkite atsargūs, kad į
vidų nepatektų skysčio.
- Niekada nenardinkite „ri-thermo® fastPRObe“ termometro ar nuimamų „rithermo® fastPRObe“ termometro dalių (zondo, kabelių) į skysčius!
- Termometras pristatomas nesterilus. Prietaiso sterilizavimui
NENAUDOKITE etileno oksido dujų, karščio, autoklavo bei kitų šiurkščių
metodų.
- Prietaisai netinkami būti apdorojami ir sterilizuojami mašininiu būdu. Tai
gali juos nepataisomai sugadinti!
- Zondo dangtelis skirtas tik vienkartiniam naudojimui!
Jei daugkartinio naudojimo prietaisai turi kokių nors medžiagų nusidėvėjimo
požymių, jie nebeturėtų būti toliau naudojami ir jais reikėtų atsikratyti arba
pareikšti garantijos pretenzijas skyriuose „Atsikratymas“ ir „Garantija“
nurodyta tvarka.

6. Gedimų šalinimas ir prietaiso klaidų kodai
6.1 Gedimų šalinimas
6.1.1

6.1.2

Jei nuvalius / dezinfekavus ir vėl prijungus zondą, „ri-thermo® fastPRObe“
termometras neveikia tinkamai, sausa šluoste nuvalykite baterijų ir termometro zondo
jungties kontaktus.
Jei „ri-thermo® fastPRObe“ termometras sugenda, jis automatiškai pereina į aliarmo
režimą ir jo ekrane rodomi atitinkami klaidų kodai.

6.2

Prietaiso klaidų kodai

6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6
6.2.7
6.2.8

P01
P02
P03
P04
E05
E06
E07
E09

6.2.9

E11

6.2.10 E15

7.

Zondo skaitymo klaida
Pt termistoriaus temperatūra > 55 °C
Ht termistoriaus temperatūra > 55 °C
Termistoriai Pt arba Ht per 10 s negali įšilti daugiau nei 30 °C
Pt termistoriaus kalibravimo klaida (naudojama kalibruojant)
Ht termistoriaus kalibravimo klaida (naudojama kalibruojant)
Sistemos laikmačio klaida
Skystųjų kristalų ekrano klaida (girdimas tik aliarmo signalas. Ekranas
neveikia.)
Sistemos klaida rodoma, kai aplinkos temperatūra per aukšta (40 °C) arba per
žema (10 °C).
Nusėdęs maitinimo elementas (mažiau nei 4,6 V)

Techninė matavimo patikra
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7.1 Vokietija
Pagal Medicinos prietaisų naudojimo potvarkį („MedizinprodukteBetreiberverordnung, MPBetreibV“), techninis patikrinimas turi būti atliekamas kas
dvejus metus. Patikrinimą gali atlikti tik gamintojas, atsakingos institucijos arba
asmenys, atitinkantys Medicinos prietaisų naudojimo potvarkio („MPBetreibV“) 6
straipsnio reikalavimus.
7.2

Kitos nei Vokietija Europos Sąjungos šalys
Visose ES šalyse už Vokietijos ribų taikomos jose galiojančių įstatymų nuostatos.
„ri-thermo® fastPRObe“ termometro metrologinis patikrinimas:
Zondo tikslumą galima patikrinti naudojant kalibruotą vandens vonią (turi būti uždėtas
zondo dangtelis!).
Termometrai, viršijantys paklaidų ribas, turi būti tikrinami tiesioginiu režimu.
Į šį režimą pereinama automatiškai, kai zondas išimamas iš zondo dėklo ir maždaug
30 sekundžių padedamas šalia termometro.
Vandens vonios testas trunka apie 60 sekundžių.
Dėmesio!
Techninę patikrą rekomenduojame atlikti kas dvejus metus.

7.3

Standartas
Šis termometras atitinka visus šiuose standartuose nustatytus reikalavimus:
ASTM standartas E1104
ASTM standartas E1112
DIN EN ISO 80601-2-56

8.

Techniniai duomenys
Medicinos įranga:

Elektroninis termometras

Elektros apsauga:

Prietaisas su vidiniu maitinimo šaltiniu

Elektros apsaugos lygis:

B tipas

Veikimo režimas:

Nuolatinis rankinis valdymas

Matmenys:

205 x 70 x 70 mm

Svoris:

400 g su baterijomis ir zondo dangtelių dėžute

Baterija

4 AA baterijos, LR6 šarminis maitinimo elementas 1,5V
arba
4 AA Mignon NiMH 1,2V maitinimo elementai

Temperatūros matavimo
diapazonas:

34–43 °C (93,2–109 °F)

Eksploatavimo aplinkos
temperatūros diapazonas:

10–40 °C (50 °F–104 °F),
esant 10–85 % ir nesant kondensacijos

Eksploatavimo aplinkos oro
slėgis:

700–1050 hPa

Laikymo ir transportavimo
sąlygos:

nuo -20 iki 55 °C (nuo -4 °F iki 131 °F),
esant 10–95 % ir nesant kondensacijos

Psl. 21

Sandėliavimo ir transportavimo
oro slėgis:

700–1050 hPa

Laboratorinis tikslumas
Vandens vonios testo tikslumas
(nuo 36 °C iki 42.0°C):

Tiesioginio matavimo režimas
± 0,1°C (± 0,2°F)
Greitojo matavimo režimas
± 0,3 °C (± 0,5 °F)

Tiesioginio matavimo režimo
tikslumas
(visi matavimo taškai)

± 0,1 °C (± 0,2 °F)

Greitojo matavimo režimo
tikslumas
(visi matavimo taškai)

± 0,3 °C (± 0,5 °F)

Tipinė matavimo trukmė
(nustačius zondą matavimo
vietoje)

Tiesioginio matavimo režimas
Matavimas burnoje: 60 sekundžių
Matavimas pažastyje: 60 sekundžių
Matavimas tiesiojoje žarnoje: 60 sekundžių
Greitojo matavimo režimas
Matavimas burnoje: 12 sekundžių
Matavimas pažastyje: 12 sekundžių
Matavimas tiesiojoje žarnoje: 12 sekundžių

Zondo dangtelio medžiaga

Didelio tankio polietilenas (HDPE)

9.

Elektromagnetinio suderinamumo dokumentai pagal
IEC 60601-1-2
Prietaisas atitinka elektromagnetinio suderinamumo reikalavimus. Atkreipkite dėmesį,
kad esant nepalankiems lauko stipriams, pvz.: veikiant belaidžiams telefonams ar
radiologijos prietaisams, negalima atmesti jų neigiamo poveikio prietaiso veikimui.
Šio prietaiso elektromagnetinis suderinamumas patikrintas pagal IEC 60601-1-2
reikalavimus.

9.1
9.1.1
9.1.2

EMS (elektromagnetinis suderinamumas)
Paruošdami ir naudodami prietaisą, vadovaukitės šiomis instrukcijomis:
Kad, prietaisui veikiant, išvengtumėte elektromagnetinių trukdžių, prietaiso
nenaudokite kartu su kita elektronine įranga.
9.1.3 Kad, prietaisui veikiant, išvengtumėte elektromagnetinių trukdžių, prietaiso
nenaudokite kartu su kita elektronine įranga ir jo laikykite šalia, ant ar po kita elektronine
įranga.
9.1.4 Prietaiso nenaudokite toje pačioje patalpoje, kurioje veikia kita elektroninė įranga,
tokia kaip gyvybės palaikymo įranga, nuo kurios priklauso paciento gyvybė ir gydymo
rezultatai, ar bet kokia kita matavimo ar gydymo įranga, naudojanti silpną elektros
srovę.
9.1.5 Nenaudokite šiam prietaisui nepatvirtintų kabelių bei priedų, nes tai gali padidinti
prietaiso elektromagnetinių bangų spinduliavimą ir sumažinti prietaiso atsparumą
elektromagnetiniams trikdžiams.
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Dėmesio!
Elektrinei medicinos įrangai taikomos specialios elektromagnetinio
suderinamumo (EMS) atsargumo priemonės.
Nešiojamieji ir mobilieji radijo dažnio ryšio prietaisai gali turėti įtakos elektrinės
medicinos įrangos veiklai. Elektrinis medicinos prietaisas skirtas naudoti
elektromagnetinėje aplinkoje profesionalias paslaugas teikiančiose
institucijose, tokiose kaip pramoninės zonos bei ligoninės.
Prietaiso naudotojas privalo užtikrinti, kad prietaisas būtų naudojamas tokioje
aplinkoje.

Įspėjimas!
Elektrinį medicinos prietaisą draudžiama laikyti, dėti ar naudoti ant, šalia arba
su kitais prietaisais. Jei prietaisą privaloma eksploatuoti arba laikyti šalia kitų
prietaisų, reikia stebėti, ar elektrinis medicinos prietaisas bei kiti elektriniai
medicinos prietaisai, taip laikomi, veikia taip, kaip numatyta. Šis elektrinis
medicinos prietaisas skirtas tik kvalifikuotų medicinos specialistų naudojimui.
Šis prietaisas gali sukelti radijo trukdžius arba trikdyti netoliese esančių
prietaisų veikimą. Gali prireikti imtis atitinkamų priemonių padėčiai pagerinti,
pavyzdžiui, nukreipti elektrinį medicinos prietaisą į kitą pusę, perkelti jį į kitą
vietą arba atitverti skydu.
Vertinamas elektrinis medicinos prietaisas neturi jokių IEC 60601-1 apibrėžtų
eksploatacinių charakteristikų, kurios keltų nepriimtiną riziką pacientams,
vartotojams ar trečiosioms šalims, jei nutrūktų ar netinkamai veiktų prietaiso
maitinimas.

Įspėjimas!
Nešiojamieji aukšto dažnio ryšio prietaisai (radijo prietaisai), įskaitant jų
priedus, pvz.: antenų kabelius ir išorines antenas, neturėtų būti naudojami
arčiau kaip 30 cm (12 colių) nuo gamintojo nurodytų „ri-thermo® fastPRObe“
termometro dalių ir kabelių. Nesilaikant šių nurodymų, gali suprastėti prietaiso
veikimas.
Gairės ir gamintojo deklaracija – elektromagnetinė spinduliuotė
„ri-thermo® fastPRObe“ termometras skirtas naudoti toliau nurodytoje
elektromagnetinėje aplinkoje. „ri-thermo® fastPRObe“ termometro klientas ar
naudotojas privalo užtikrinti, kad prietaisas būtų naudojamas tokioje aplinkoje.

Gairės ir gamintojo deklaracija – elektromagnetinė spinduliuotė
„ri-thermo® fastPRObe“ termometras skirtas naudoti toliau nurodytoje elektromagnetinėje
aplinkoje. „ri-thermo® fastPRObe“ termometro klientas ar naudotojas privalo užtikrinti, kad
prietaisas būtų naudojamas tokioje aplinkoje.
Spinduliuotės testas

Atitiktis

Radijo dažnių spinduliuotė
1 grupė
CISPR 11

Elektromagnetinė aplinka – gairės
„ri-thermo® fastPRObe“ termometras
radijo dažnių energiją naudoja tik savo
vidinėms funkcijoms. Todėl jo radijo
dažnių spinduliuotė yra labai maža ir
neturėtų sąveikauti su netoliese esančia
elektronine įranga.
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Radijo dažnių emisijos
CISPR 11

B klasė

Harmoninė spinduliuotė
IEC 61000-3-2

Netaikoma

Įtampos svyravimai /
virpesių spinduliuotė
IEC 61000-3-3

Netaikoma

„ri-thermo® fastPRObe“ termometras
skirtas naudoti visose įstaigose, įskaitant
gyvenamąsias patalpas, ir tokias
įstaigas, kurios yra tiesiogiai prijungtos
prie viešojo maitinimo tinklo, tiekiančio
elektros maitinimą ir gyvenamiesiems
pastatams.

Gairės ir gamintojo deklaracija – elektromagnetinis atsparumas
„ri-thermo® fastPRObe“ termometras skirtas naudoti toliau nurodytoje elektromagnetinėje
aplinkoje. „ri-thermo® fastPRObe“ termometro klientas ar naudotojas privalo užtikrinti, kad
prietaisas būtų naudojamas tokioje aplinkoje.
Atsparumo
testas

IEC 60601
bandymo lygis

Elektrostatinė
iškrova (ESD)
IEC 61000-4-2

Sąlytis:8 kV
Oras:2,4,8,15 kV

Sąlytis:8 kV
Oras:2,4,8,15 kV

Grindys turi būti medinės,
betoninės arba dengtos
keraminėmis plytelėmis. Jei
grindys padengtos sintetine
medžiaga, santykinė drėgmė
turi būti ne mažesnė nei 30
%.

Elektrostatinis
pereinamasis
vyksmas /
impulsų vora
IEC 61000-4-4

Netaikoma

Netaikoma

Maitinimo įtampos kokybė
turi atitikti maitinimo įtampai
įprastoje verslo ar ligoninės
aplinkoje keliamus
reikalavimus.

Viršįtampis
IEC 61000-4-5

Netaikoma

Netaikoma

Maitinimo įtampos kokybė
turi atitikti maitinimo įtampai
įprastoje verslo ar ligoninės
aplinkoje keliamus
reikalavimus.

Įtampos kritimai,
trumpi
pertraukimai ir
įtampos
svyravimai
maitinimo tiekimo
įvesties linijose
IEC 61000-4-11

Netaikoma

Netaikoma

Maitinimo įtampos kokybė
turi atitikti maitinimo įtampai
įprastoje verslo ar ligoninės
aplinkoje keliamus
reikalavimus.

Atitikties lygis

Elektromagnetinė aplinka
– gairės
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Maitinimo tinklo
30 A/m
dažnio (50 Hz /
60 Hz)
magnetinis laukas
IEC 61000-4-8

30 A/m

Tinklo dažnio magnetiniai
laukai turėtų atitikti įprastą
lygį, esantį įprastomis
sąlygomis įprastoje verslo ar
ligoninės aplinkoje.

PASTABA UT yra kintamosios srovės elektros tinklo įtampa prieš pritaikant testo lygį.

Gairės ir gamintojo deklaracija – elektromagnetinis atsparumas
„ri-thermo® fastPRObe“ termometras skirtas naudoti toliau nurodytoje elektromagnetinėje aplinkoje. „rithermo® fastPRObe“ termometro klientas ar naudotojas privalo užtikrinti, kad prietaisas būtų naudojamas
tokioje aplinkoje.
Atsparumo
testas

Radijo dažnių
laidumas
IEC 61000-4-6

IEC 60601
bandymo lygis

Atitikties
lygis

Elektromagnetinė aplinka – gairės
Nešiojamieji ir mobilieji aukšto dažnio radijo
prietaisai neturėtų būti naudojami arčiau „ri-thermo®
fastPRObe“ termometro (įskaitant jo laidus), nei
rekomenduojamas saugos atstumas,
apskaičiuojamas pagal siųstuvo dažniui taikomą
lygtį.

Atitinka

Atitinka

Rekomenduojamas skiriamasis atstumas
d = 1,2√P nuo 150 kHz iki 80 MHz
d = 1,2√P nuo 80 MHz iki 800 MHz
d = 2,3√P nuo 800 MHz iki 2,7 GHz
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Radijo dažnių
spinduliuotė
IEC 61000-4-3
Bevielio radijo
ryšio prietaisų
aplinkos laukai

3 V/m
Nuo 80 MHz iki 2,7
GHz

3 V/m
Kur P yra didžiausia siųstuvo atiduodamoji galia
vatais (W) pagal siųstuvo gamintojo duomenis, o d
– rekomenduojamas skiriamasis atstumas metrais
(m).
Elektromagnetiniu bandymu nustatytas stacionariųjų
aukšto dažnio radijo siųstuvų lauko stipris a visuose
dažnių diapazonuose turėtų būti mažesnis už
atitikties lygį, b
trukdžiai gali pasireikšti šalia įrangos, pažymėtos
šiuo simboliu:
Kur P yra didžiausia siųstuvo atiduodamoji galia
vatais (W) pagal siųstuvo gamintojo duomenis, o
rekomenduojamas atstumas nurodytas metrais (m).
Elektromagnetiniu bandymu nustatytas stacionariųjų
aukšto dažnio radijo siųstuvų lauko stipris a visuose
dažnių diapazonuose turėtų būti mažesnis už
atitikties lygį, b
trukdžiai gali pasireikšti šalia prietaisų, pažymėtų
šiuo simboliu:

1 PASTABA Tarp 80 MHz ir 800 MHz taikomas aukštesnio dažnio diapazonas.
2 PASTABA Šios gairės galioja ne visais atvejais. Elektromagnetinių bangų sklidimas priklauso nuo statinių,
objektų ir žmonių savybių jas absorbuoti arba atspindėti.
a.) Stacionarių siųstuvų, kaip antai bazinių stočių, skirtų radijo (korinio / belaidžio ryšio) telefonams ir
nešiojamoms sausumos radijo stotelėms, mėgėjų radijui, AM ir FM radijo bei televizijos transliuotojams,
lauko stiprumo teoriškai tiksliai prognozuoti neįmanoma. Norint įvertinti stacionarių radijo dažnio siųstuvų
sąlygojamą elektromagnetinę aplinką, reikia atlikti elektromagnetinį tyrimą vietoje. Jei išmatuotas lauko
stiprumas „ri-thermo® fastPRObe“ termometro naudojimo vietoje viršija nustatytą pirmiau nurodytą radijo
dažnio atitikties lygį, reikia stebėti, ar „ri-thermo® fastPRObe“ termometras veikia tinkamai. Pastebėjus, kad
„ri-thermo® fastPRObe“ termometras veikia neįprastai, gali tekti imtis papildomų priemonių, pavyzdžiui,
prietaisą pasukti arba perkelti į kitą vietą.
b.) Dažnių diapazone nuo 150 kHz iki 80 MHz lauko stiprumas turėtų būti mažesnis nei 3 V/m.
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Rekomenduojami skiriamieji atstumai tarp nešiojamųjų ir mobiliųjų aukšto dažnio
ryšio prietaisų ir „ri-thermo® fastPRObe“ termometro.
„ri-thermo® fastPRObe“ termometras yra skirtas naudoti elektromagnetinėje aplinkoje,
kurioje skleidžiamo radijo dažnio trikdžiai yra kontroliuojami. „ri-thermo® fastPRObe“
termometro klientas arba naudotojas gali padėti išvengti elektromagnetinių trukdžių,
išlaikydamas minimalų atstumą tarp nešiojamosios ir mobiliosios radijo dažnio ryšio įrangos
(siųstuvų) ir „ri-thermo® fastPRObe“ termometro, kaip rekomenduojama toliau, priklausomai
nuo maksimalios ryšio įrangos atiduodamosios galios.
Skiriamasis atstumas pagal siųstuvo dažnį
Siųstuvo maksimali
vardinė
atiduodamoji galia
(W)

0,01
0,1
1
10
100

(m)
Nuo 150 kHz iki 80
MHz

Nuo 80 MHz iki 800
MHz

Nuo 800 MHz iki 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

Siųstuvų, kurių maksimali vardinė atiduodamoji galia aukščiau nenurodyta,
rekomenduojamą skiriamąjį atstumą d metrais (m) galima apskaičiuoti, naudojant siųstuvo
dažniui taikomą lygtį, kurioje P yra siųstuvo gamintojo nurodyta didžiausia atiduodamoji
galia vatais (W).
1 PASTABA Esant 80 MHz ir 800 MHz dažnių diapazonui, taikomas didesnio dažnio
diapazono skiriamasis atstumas.
2 PASTABA Šios gairės galioja ne visais atvejais. Elektromagnetinių bangų sklidimas
priklauso nuo statinių, objektų ir žmonių savybių jas absorbuoti arba atspindėti.

10.

Priedai

Gaminio nr.: 13334

Zondo dangteliai, 1 pakuotė su 20 vnt.

Gaminio nr.: 13338

Zondo dangteliai, 25 pakuotės po 20 vnt.

Gaminio nr.: 13335

Termometro zondas matavimui burnoje / pažastyje (mėlynas),
termometro zondo matavimui burnoje / pažastyje įdėklas (mėlynas)

Gaminio nr.: 13336

Termometro zondas matavimui tiesiojoje žarnoje (raudonas),
termometro zondo matavimui tiesiojoje žarnoje įdėklas (raudonas)

11.

Atsikratymas
Psl. 27

Dėmesio!
Panaudotu medicinos prietaisu privaloma atsikratyti vadovaujantis šiuolaikine
medicinos praktika arba vietos taisyklėmis dėl atsikratymo užkrečiamomis
biologinėmis medicinos atliekomis.
Baterijomis ir elektriniais / elektroniniais prietaisais privaloma atsikratyti
laikantis vietose galiojančių taisyklių, o ne su buitinėmis atliekomis.
Jei turite klausimų dėl atsikratymo gaminiais, susisiekite su gamintoju arba jo
atstovais.

12.

Garantija
Šis produktas pagamintas pagal aukščiausius kokybės standartus ir, prieš palikdamas
gamyklą, kruopščiai patikrintas. Todėl džiaugiamės, galėdami suteikti 2 metų nuo
pirkimo datos garantiją visiems defektams, akivaizdžiai sąlygotiems medžiagų ar
gamybos trūkumų. Garantija netaikoma netinkamo naudojimo atvejais. Visos trūkumų
turinčios gaminio dalys garantiniu laikotarpiu keičiamos arba remontuojamos
nemokamai.
Tai netaikoma natūraliai nusidėvėjusioms dalims. „r1 shock-proof“ (smūgiams
atspariam) modeliui papildomai suteikiame 5 metų garantiją kalibravimui, kaip
reikalaujama pagal CE sertifikavimo programą. Paraiškos dėl garantinio aptarnavimo
tenkinamos tik tuomet, kai prie gaminio pridedama ši pardavėjo užpildyta ir
antspauduota garantijos kortelė. Atkreipkite dėmesį, kad garantijos reikalavimai turi
būti pateikti dar nepasibaigus garantiniam laikotarpiui. Garantiniam laikotarpiui
pasibaigus, patikrinimus bei remonto darbus mielai atliksime už mokestį. Preliminarius
kainų už paslaugas pasiūlymus pagal prašymą pateikiame nemokamai. Garantijos ar
remonto atveju „Riester” gaminį su išsamiai užpildyta garantijos kortele prašome
atsiųsti šiuo adresu:
Rudolf Riester GmbH
Dept. Repairs RR
Bruckstr. 31
72417 Jungingen
Vokietija
Seriennummer bzw. Chargennummer
Datum, Stempel und Unterschrift des Fachhandlers
Serijos numeris arba partijos numeris
Data ir įgalioto pardavimų atstovo antspaudas ir parašas

Rudolf Riester GmbH
P.O. Box 35 | Bruckstrasse 31 | DE - 72417 Jungingen | Vokietija
Tel.: (+49) 7477-9270-0 | Faksas: (+49) 7477-9270-70
El. paštas: info@riester.de | www.riester.de
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