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1.

Introduksjon

1.1.

Viktig informasjon – les før du starter

Du har kjøpt et Riester ri-thermo® fastPRObe-termometer av høy kvalitet, som er produsert i
henhold til 93/42 EEC-direktivet, og er underlagt den strengeste kvalitetskontrollen til enhver
tid. Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker enheten, og oppbevar den på et trygt
sted. Hvis du skulle ha spørsmål, er vi tilgjengelige for å svare på spørsmål til enhver tid. Vår
adresse finner du i denne bruksanvisningen. Adresse til vår salgspartner vil bli gitt ved
forespørsel. Vær oppmerksom på at instrumentene som er beskrevet i denne
bruksanvisningen kun skal brukes av egnet opplært personell. Den perfekte og trygge
funksjonen av denne enheten er kun garantert når originale deler og tilbehør fra Riester
brukes.
1.2.

Sikkerhetsinformasjon og elektromagnetisk kompatibilitet

Symbol

Symbolmerknad
Følg instruksjonene i bruksanvisningen.
eller

Symbolet er trykt i blå farge på enheten.
Symbolet er trykt i svart farge på sondedekselboksen.
Medisinsk enhet
Anvendt del av type B

IPX1

IP- beskyttelseskode
Beskyttelse mot vertikalt fallende vann (dryppende vann)
Advarsel!
Det generelle advarselsskiltet indikerer en potensielt farlig
situasjon som kan føre til alvorlig personskade.
Merk!
Viktig merknad i denne bruksanvisningen
Oppmerksomhetssymbolet indikerer en potensielt farlig
situasjon som kan føre til mindre eller moderat personskade.
Den kan også brukes til å varsle mot usikre fremgangsmåter
Likestrøm
Forsiktig: Føderal lov i USA har restriksjoner om salg av denne
enheten av eller etter ordre fra en lege (lisensiert

eller

helsepersonell).
Lateksfri
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DEHP-fri
Ikke-steril

Engangsbruk
Bruk innen
ÅÅÅÅ-MM / (år-måned)
Produksjonsdato
ÅÅÅÅ-MM-DD / (år-måned-dag)
Produsent
Produsentens serienummer
Partinummer
Referansenummer
Unik enhetsidentifikator
Temperatur for transport- og lagringsforhold
Relativ luftfuktighet for transport og lagring
Lufttrykk for transport og lagring
Lufttrykk for omgivelsesdrift
CE-merke
eller

Symbol for merking av elektriske og elektroniske apparater i
henhold til direktiv 2002/96/EC.
Ikke-ioniserende stråling
Posisjon

Tilbakekalling
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Tidtaker

1.3

Emballasjesymboler

Symbol

Symbolmerknad
Skjørt. Transportpakken har skjørt innhold, så den må håndteres
forsiktig.
Pass på at pakken ikke blir våt.

Oppover. Viser den riktige posisjonen som pakken skal transporteres i.
Hold unna sollys
«Grønt punkt» (landsspesifikt)
# Angir antall stykker i pakken

Enheten tilfredsstiller kravene til elektromagnetisk kompatibilitet. Vær oppmerksom på
at under påvirkning av ugunstige feltstyrker, f.eks. ved bruk av trådløse telefoner eller
radiologiske instrumenter, kan bivirkninger på funksjonen ikke utelukkes.
Denne enhetens elektromagnetiske kompatibilitet har blitt verifisert ved test i henhold
til kravene i IEC60601-1-2.
1.4

Tiltenkt bruk
ri-thermo® fastPRObe-termometeret brukes til å måle kroppstemperaturen i munnen
(oralt) anus (rektal) og armhulen (aksillen), og dermed oppdage og diagnostisere vital
kroppsfunksjon.

1.4.1

Indikasjon
ri-thermo® fastPRObe-termometeret brukes til direkte måling av kroppstemperatur i
munnen (oralt) i armhulen (aksillært), i tillegg til i anus (rektalt) for påvisning og
diagnose av vital kroppsfunksjon.

1.4.2

Kontraindikasjon
Enheten er ikke utformet, solgt eller beregnet for bruk bortsett fra som angitt.
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1.4.3

Tiltenkt pasientpopulasjon
Enheten er beregnet for alle pasienter.

1.4.4

Tiltenkte operatører/brukere
Enheten kan brukes av lege, sykepleier på sykehus, medisinske fasiliteter, klinikker
og legekontorer. Ikke for bruk i MR-miljø!

1.4.5

Nødvendige ferdigheter / opplæring av operatører
Operatøren må ha grunnleggende kunnskap om måling av vitale tegn. Alle kontakter
og tilkoblinger er tydelig forklart i bruksanvisningen.
Brukeren må overholde instruksjonene nøyaktig slik de står i bruksanvisningen.

1.4.6

Miljøforhold
Enheten er bestemt for å brukes i et kontrollert miljø.
Enheten må ikke utsettes for harde/tøffe miljøforhold.

1.5

Advarsler/oppmerksomhet

Advarsler!:
Det generelle advarselsskiltet indikerer en potensielt farlig situasjon som kan
føre til alvorlig personskade.
Ikke for bruk i MR-miljø!
Det er en mulig fare for antenning av gasser hvis enheten brukes i nærvær
av inflammatoriske blandinger eller blandinger av legemidler og luft eller
oksygen eller lystgass!
Apparatet skal ikke brukes i lokaler der det finnes antennelige blandinger
eller blandinger av legemidler og luft eller oksygen eller lystgass, f.eks. i
operasjonsrom.
Elektrisk støt!
Omslutningen til ri-thermo® fastPRObe-termometeret kan bare åpnes av
autoriserte personer
Skader på enheten på grunn av fall eller høy ESD-påvirkning!
Hvis skjerminformasjonen på skjermen er ufullstendig, må enheten ikke
brukes på nytt og må returneres til produsenten for reparasjon.
Enheten skal brukes i et kontrollert miljø.
Enheten må ikke utsettes for harde/tøffe miljøforhold.
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ri-thermo® fastPRObe-termometersonden og sondedekselet er kun
beregnet for bruk med dette ri-thermo® fastPRObe-termometeret.
Ikke bruk dette termometeret uten å først installere et nytt sondedeksel til rithermo® fastPRObe-termometeret.
Bruk bare ri-thermo® fastPRObe-termometersondedeksler med denne
enheten.
– Bruk bare den blå sonden (oral, aksillær) sammen med den blå
sondeinnsettingen!
– Bruk bare den røde sonden (rektal) sammen med den røde
sondeinnsettingen!
– For å begrense krysskontaminering, bør kun blå enheter brukes for å ta
orale og aksillære temperaturer.
– Bruk bare røde enheter for rektale temperaturer.
Bruk av andre sondedeksler vil føre til feil temperaturavlesninger.
Enheten og sondedekslene er ikke-sterile. Ikke bruk på skadet vev.
For å begrense krysskontaminering, bør kun blå enheter brukes for å ta
orale og aksillære temperaturer. For å bidra til infeksjonskontroll, bruk et
separat sondedeksel for blå og en separat for rød sonde.
For å begrense krysskontaminering, bruk bare røde enheter for rektale
temperatur.
For å bidra til infeksjonskontroll, bruk et separat sondedeksel for blå og en
separat for rød sonde.
Ikke åpne enheten. Ingen deler inni som kan vedlikeholdes av brukeren.
Åpningsenhet kan påvirke kalibreringen og ugyldiggjøre garantien.
Batteriene må settes i riktig posisjon.

Merk!:
Oppmerksomhetssymbolet indikerer en potensielt farlig situasjon som kan
føre til mindre eller moderat personskade. Den kan også brukes til å varsle
mot usikre fremgangsmåter.
Tørk alle elektriske kontakter på både sonden og termometeret grundig etter
rengjøring eller hvis enheten ikke fungerer som den skal.
For omkalibrering, service- eller integritetskontroller, henvises du til en
kvalifisert biomedisinsk tekniker, eller returner enheten til produsenten.
Deponering av brukte sondedeksler må skje i henhold til gjeldende
medisinsk praksis eller lokale forskrifter for avhending av smittsomt,
biologisk medisinsk avfall.
Det anbefales å ta ut batteriene hvis enheten ikke skal brukes over lengre
tid.
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Avhending av batterier må være i samsvar med lokale miljø- og
institusjonelle retningslinjer for avhending av NiMH eller alkalisk batteri.
Avhending av gammelt, batteridrevet elektronisk utstyr må være i samsvar
med institusjonelle retningslinjer for avhending av utgått utstyr.
Rengjøringsfrekvens og praksis må være i samsvar med institusjonelle
retningslinjer for rengjøring av ikke-sterile enheter.
– Vi anbefaler å ta ut batteriene til ri-thermo® fastPRObe-termometeret før
rengjøring eller desinfisering.
– Vær forsiktig når du rengjør og desinfiserer termometeret og sonden slik
at væske ikke trenger inn på innsiden.
– Plasser aldri ri-thermo® fastPRObe-termometeret eller avtakbare deler av
ri-thermo® fastPRObe-termometeret (sonde, kabler) i væske!
– Termometeret sendes ikke-sterilt. IKKE BRUK etylenoksydgass, varme,
autoklav, eller andre for sterke metoder for å sterilisere enheten.
– Enhetene er ikke ment å gjennomgå vedlikehold og sterilisering ved
maskinprosesser. Dette kan føre til irreversibel skade!
– Sondedekselet er kun egnet for engangsbruk!
Pasienten er ikke den tiltenkte operatøren.
Enheten kan brukes av opplært personell.
Utdannet personell er leger og sykepleiere på sykehus, medisinske
fasiliteter, klinikker og legekontorer.

1.6

Brukeransvar
Merk!
Følgende er ditt ansvar:
– Før hver bruk må brukeren kontrollere integriteten og fullstendigheten til
termometeret, sonden med spiralkabelen og sondedekselet. Alle
komponenter må være kompatible med hverandre.
Inkompatible komponenter kan resultere i svekket ytelse.
– Kontroller kalibreringen av enheten annet hvert år.
– Bruk aldri bevisst en defekt enhet.
– Bytt straks deler som er ødelagte, slitte, mangler, ufullstendige, skadede
eller kontaminerte.
– Hvis sonden er skadet, må den skiftes ut umiddelbart med en ny sonde.
Den skadede sonden må ikke brukes lenger!
– Kontakt nærmeste fabrikkgodkjent servicesenter hvis reparasjon eller
utskifting blir nødvendig.
– Videre har brukeren av enheten eneansvaret for feil som skyldes feil bruk,
feil vedlikehold, feil reparasjon, skade eller endring av andre enn Riester
eller autorisert servicepersonell.
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Enhver alvorlig hendelse som har skjedd i forbindelse med enheten skal
rapporteres til produsenten og den relevante myndigheten i medlemsstaten
der brukeren og/eller pasienten er etablert.
2.

Å bruke enheten for første gang

2.1

Omfanget av tilbud

Art.nr.: 1830

ri-thermo® fastPRObe-termometer – oral/aksillær
Dekselboks til sonde (20 stk./eske)
Brukermanual
4 alkaliske AA-batterier

Art.nr.: 1831

ri-thermo® fastPRObe-termometer – rektal
Dekselboks til sonde (20 stk./eske)
Brukermanual
4 alkaliske AA-batterier

2.2

Enhetsfunksjon
ri-thermo® fastPRObe-termometeret fungerer i direkte modus med en rask
målemodus og en direkte målemodus.
Måleområde 34 ° – 43 °C (93,2 °F til 109 °F)
Rask målemodus: Nøyaktighet ± 0,3 ° C (± 0,5 °F)
Direkte målemodus: Økt målenøyaktighet ± 0,1 °C (± 0,2 °F )
Justering av målepunkter for kroppstemperatur
Tidtaker: 60 sekunder (15, 30, 45, 60 sek.).
Bytte: °C til °F.
Tilbakekalling: Å hente frem den siste målte verdien.
Utskiftbar termometer-sondeinnsats med fargekoding:
– Blå for oral, aksillær måling, – Rød for rektal måling.
Utskiftbar termometersonde med fargekoding:
– Blå for oral, aksillær måling, – Rød for rektal måling.
Strømforsyning ved hjelp av fire vanlige AA-batterier.
Batteristatusindikator.
Automatisk innkoblingsfunksjon når sonden tas ut av pakken.
Automatisk avkoblingsfunksjon.
Flytende krystallskjerm (LCD) som er enkel å lese, med bakgrunnsbelysning.
Lett tilgjengelig og utskiftbar sondeboks.
ri-thermo® fastPRObe termometer
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Blå termometersonde – oral/aksillær

Rød termometersonde – rektal

14

1. Tilbakekallingsknapp

8. Stasjon for sondedekselboks

2. Oral-/rektal-knapp

9. Batterirom

3. Vis

10. Knapp for frigjøring av sondedeksel

4. Termometersonde

11. Spiralkabel

5. Termometersondeinnsats

12. Termometersondekontakt

6. Termometersondekontakt

13. Termometersondespiss

7. Tidtakerknapp

14. Sondedeksel
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3.

Informasjon om kroppstemperatur
Det er en vanlig misforståelse om at 37 °C er den «normale» kroppstemperaturen.
Det er en feil å anta at den «normale» kroppstemperaturen er på 37 °C. Det er den
gjennomsnittlige kroppstemperaturen. Alder, kjønn, målepunkt og tid på dagen
bestemmer normal kroppstemperatur. Den er vanligvis lavere om morgenen, høyere
om ettermiddagen og vanligvis noe lavere om kvelden igjen. Pasientens aktivitet,
stoffskiftehastighet eller inntatte medisiner er faktorer som påvirker
kroppstemperaturen. Med økende alder, har den normale kroppstemperaturen også
en tendens til å synke. På grunn av de forskjellige målepunktene på kroppen, er de
målte temperaturene ikke direkte sammenlignbare.
I følgende tabell vises de normale temperaturene i henhold til pasientens alder og
målepunkt.

Kroppstemperatur

Normal kroppstemperatur i henhold til pasientens alder

måling
poeng
Pasientens alder

0–2 år

3–10 år

11–65 år

Over 65 år

Munn /

-

35,5 ° – 37,5 °C

36,4 ° – 37,6 °C,

35,8 ° – 36,9 °C,

Oral måling

-

95,9 ° – 99,5 °F

97,6 ° – 99,6 °F

96,4 ° – 98,5 °F

Armhule-/-

34,7 ° – 37,3 °C,

35,9 ° – 36,7 °C.

35,2 ° – 36,9 °C,

35,6 ° – 36,3 °C,

aksillær måling

94,5 ° – 99,1 °F

96,6 ° – 98,0 °F

95,3 ° – 98,4 °F

96,0 ° – 97,4 °F

Rektum-/rektal

36,6 ° – 38,0 °C,

36,6 ° – 38,0 °C,

37,0 ° – 38,1 °C.

36,2 ° – 37,3 °C,

måling

97,9 ° – 100,4 °F

97,9 ° – 100,4 °F

98,6 ° – 100,6 °F

97,1 ° – 99,2 °F

Øre

36,4 ° – 38,0 °C,

36,1 ° – 37,8 °C,

35,9 ° – 37,6 °C,

35,8 ° – 37,5 °C,

97,5 ° – 100,4 °F

97,0 ° – 100,0 °F

96,6 ° – 99,7 °F

96,4 ° – 99,5 °F

36,4 ° – 37,8 °C,

36,4 ° – 37,8 °C,

36,8 ° – 37,9 °C,

35,9 ° – 37,1 °C,

97,5 ° – 100,0 °F

97,5 ° – 100,0 °F

98,2 ° – 100,2 °F

96,9 ° – 98,8 °F

Hjerte

4.

Drift og funksjon

4.1

Idriftsettelse

4.1.1

Å sette inn batteriene

1.

Merk!

Vær oppmerksom på

2.

3.

Merk!

[1] Fjern batteridekselet!

[1] Vær oppmerksom på

rekkefølgen!

symbolene for riktig innsetting

[1] Trykk på knappen!

av batteriene!
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[2] Fjern batteridekselet!

4.

Merk!

5.

[1] Sett det inn riktig!

7.

Merk!

Sett det inn riktig!

6.

Merk!

Sett det inn riktig!

Merk!

Vær oppmerksom på
rekkefølgen!
[1] Sett på batteridekselet!
[2] Lukk batteridekselet!

Avhending av batterier må være i samsvar med lokale miljø- og
institusjonelle retningslinjer for avhending av NiMH eller alkalisk batteri.
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4.2

Ikonidentifikasjon

Oral
Måleposisjon
Fungerer bare med BLÅ sonde
Aksillær
Måleposisjon
Fungerer bare med BLÅ sonde
Rektal
Måleposisjon
Fungerer bare med RØD sonde
8-bits LED-lys
Vis sondens serienummer og annen informasjon
Fremdriftslinje for måling
Vis fremdrift for måling i rask modus
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Temperaturenhet

Tidtaker
60 sekunders tid
Direkte målemodus
Hastighet: sakte
Nøyaktighet: Høy
Sonde
Blinkende sonde når sonden er feil

Installer/fjern sondedekselet
Blinkende påminnelse på sondedeksel om å installere
sondedekselet før bruk og å fjerne det etter bruk
Høy omgivelsestemperatur
Omgivelsestemperaturen er høyere enn utstyret.
Symbolet viser brukeren at omgivelsestemperaturen er utenfor
termometerets omgivelsestemperaturområde.
Enheten skal brukes i et kontrollert miljø.
Enheten må ikke utsettes for harde/tøffe miljøforhold.
Lav omgivelsestemperatur
Omgivelsestemperaturen er lavere enn utstyret.
Symbolet viser brukeren at omgivelsestemperaturen er utenfor
termometerets omgivelsestemperaturområde.
Enheten skal brukes i et kontrollert miljø.
Enheten må ikke utsettes for harde/tøffe miljøforhold.
Batteri
Batteristatusindikator.
4-bits LED-lys
Vis temperatur og annen informasjon
Under måleområdet
Måling av lav temperatur
Høyere enn måleområdet
Måling av høy temperatur

4.3

Sondedeksler – Påføring og fjerning

4.3.1

Åpne sondedekselboksen ved å løfte tappen i øverste hjørne og dra for å fjerne

toppanelet.
S. 14

4.3.2

Sett inn esken med sondedeksler på toppen av sondesatsen. (For å bidra til
infeksjonskontroll, bruk et separat sondedeksel for den blå og røde sonden.)

4.3.3

Fjern termometersonden fra sondeinnsatsen.

4.3.4

Sondedekselikonet vil vises for å hjelpe med å minne brukeren om å påføre eller
fjerne et sondedeksel.

4.3.5

Sett sondeenden inn i et sondedeksel i esken. Skyv håndtaket godt til du kjenner at
dekselet «klikker» på plass.

4.3.6

Ta en passende temperaturmåling (oral, aksillær eller rektal).

4.3.7

Løs ut det brukte dekselet i en bioavfallsbeholder ved å trykke på den øverste
knappen.

4.3.8

Fjern, kast og skift ut esken når den er tom.

1.

2.

3.

[1] Sett sondedekselet på

[1] Riktig posisjon!

[1] Trykk på knappen!

sonden!

[2] Sondedekselet blir fjernet!

Advarsel!
– Ikke bruk dette termometeret uten å først installere et nytt sondedeksel til
ri-thermo® fastPRObe-termometer.
– Bruk bare ri-thermo® fastPRObe-termometersondedeksler med denne
enheten.
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– Bruk av andre sondedeksler vil føre til feil temperaturavlesninger.
– Enheten og sondedekslene er ikke-sterile. Ikke bruk på skadet vev.
– For å begrense krysskontaminering, bør kun blå enheter brukes for å ta
orale og aksillære temperaturer.
– For å begrense krysskontaminering, bruk bare røde enheter for rektale
temperatur.
– For å bidra til infeksjonskontroll, bruk et separat sondedeksel for den blå og
røde sonden.

Merk!
Deponering av brukte sondedeksler må skje i henhold til gjeldende medisinsk
praksis eller lokale forskrifter for avhending av smittsomt, biologisk medisinsk
avfall.

4.4

Bytting av sonder

1.

2.
3.

Merk!

Vær oppmerksom på
[1] Opprinnelig situasjon

[1] Fjern sonden

rekkefølgen!
[1] Trykk på knappen!
[2] Fjern sondeinnsatsen!
[3] Fjern sondekontakten!

5.
4.

Merk!
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Vær oppmerksom på

[1] Å sette inn sonden!

rekkefølgen!
[1]

Å sette inn
sondekontakten!

[2]

Å sette inn
sondeinnsatsen!

Advarsel!
– Bruk bare den blå sonden (oral, aksillær) sammen med den blå
sondeinnsettingen!
– Bruk bare den røde sonden (rektal) sammen med den røde
sondeinnsettingen!
– For å begrense krysskontaminering, bør kun blå enheter brukes for å ta
orale og aksillære temperaturer. For å bidra til infeksjonskontroll, bruk et
separat sondedeksel for den blå og røde sonden.
– Bruk bare røde enheter for rektale temperaturer.
4.5

Rask målemodus

4.5.1

Det elektroniske termometeret fungerer normalt i hurtigmålemodus for å gi raske og
nøyaktige temperaturmålinger.

4.5.2

Når sonden fjernes fra sondeinnsatsen, forvarmes sonden til 33,5 °C (92,3 °F).

4.5.3

For å minne brukeren på å påføre et sondedeksel, vil sondedekselikonet

vises og

blinke i noen sekunder.
For å minne brukeren på å fjerne sondedekselet etter målingen, fortsetter
sondedekselikonet
4.5.4

å vises.

Sett sondeenden inn i et sondedeksel i esken. Skyv håndtaket godt til du kjenner at
dekselet «klikker» på plass.

4.5.5

Ta en passende temperaturmåling (oral, aksillær eller rektal).
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4.5.6
4.5.7

Fremdriftslinjen for måling
viser fremdriften.
Du hører et «langt pip» når målingen er fullført, og deretter vises den endelige
temperaturen.

4.5.8

Temperaturen lagres etter at sonden er returneres til sondeinnsatsen. Hvis sonden
returneres til sondeinnsatsen før et «langt pip» høres, lagres ingen temperatur for
tilbakekallingsfunksjonen

4.5.9

Rask målemodus er alltid funksjonell, uavhengig av rød eller blå sonde.
Merk!
En

eller

vises på skjermen når den nåværende

temperaturavlesningen er utenfor området, enten henholdsvis høyt eller lavt.
I tilfeller der ingen temperatur oppdages eller temperaturen ikke stabiliserer
seg, bytter termometeret automatisk til direkte målemodus.

4.6

Direkte målemodus

4.6.1

ri-thermo® fastPRObe-termometeret fungerer normalt i hurtigmålemodus for å gi raske
og nøyaktige temperaturmålinger. I tilfeller der ingen temperatur oppdages eller
temperaturen ikke stabiliserer seg raskt, vil termometeret imidlertid automatisk skifte
til direkte målemodus.

4.6.2

Et snegleikon

vises kontinuerlig når termometeret fungerer i direkte målemodus.

4.6.3
4.6.4

Fremdriftslinjen for måling
kjører og viser
En avlesning vises bare når kroppstemperaturen er stabil i området ± 0,1 °C i
10 sekunder.

4.6.5

Du hører et «langt pip» når målingen er fullført, og deretter vises den endelige
temperaturen.

4.6.6

Den automatiske funksjonen for direkte målemodus er alltid funksjonell, uavhengig av
rød eller blå sonde/sondeinnsats.
Merk!
En

eller

vises på skjermen når den nåværende

temperaturavlesningen er utenfor området, enten henholdsvis høyt eller lavt.

4.7

Oralt og aksillært temperaturinntak

4.7.1

Den blå sonden må installeres.

4.7.2

Å fjerne sonden.
Termometeret vil slås på
automatisk.
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4.7.3

Symbolet for oral eller aksillær
modus vises på skjermen. Aldri
rektal-symbolet.

4.7.4

Trykk på posisjonsknappen på
frontpanelet. For å velge enten oral
eller aksillær modus.
Påfør et sondedeksel.

4.7.5

For orale temperaturmålinger, må
sondespissen settes dypt inn i den
sublingvale lommen ved siden av
den vertikale vevfolden midt på
tungen (frenulum linguae) på den
ene eller andre siden, mot baksiden
av munnen.

4.7.6

Pasienten må LUKKE munnen.

4.7.7

Hold sonden sikkert på stedet til en
temperaturverdi vises.

4.7.8

For å måle aksillære temperaturer,

1.

må pasienten løfte armen. Plasser
deretter sondespissen forsiktig i
armhulen. Trykk forsiktig for å sikre
god kontakt med pasientens hud.
4.7.9

Pasienten må senke armen og
trykke fast mot kroppen så lenge
målingen varer.
Sonden må holdes som vist på
bildet.

4.7.10 Du hører et «langt pip» når
målingen er fullført, og deretter
vises den endelige temperaturen.
I tilfeller der ingen temperatur
oppdages eller temperaturen ikke
stabiliserer seg raskt, vil
termometeret imidlertid automatisk
skifte til direkte målemodus.
Et snegleikon

vises

kontinuerlig når termometeret

2.

fungerer i direkte målemodus. Du
hører et «langt pip» når målingen
er fullført, og deretter vises den
endelige temperaturen.
4.7.11 Løs ut det brukte sondedekselet i
en bioavfallsbeholder ved å trykke
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på den øverste knappen på
sonden.
4.7.12 Etter at sonden returneres til
sondeinnsatsen etter målingen,
lagres temperaturen for
tilbakekalling. Det siste
temperaturminnet slettes etter en
ny måling.

4.8

Rektal temperaturtaking

4.8.1

Sørg for at den røde sonden/sondeenheten er festet.
En separat sondedekselboks for rød sonde er installert.
Trekk ut sonden, så vil termometeret slås på automatisk.
Et ikon som identifiserer rektal modus vises alltid, forutsatt at den røde
sondeinnsatsen/sondemonteringen er montert. Å trykke på posisjonsknappen på
frontpanelet for å endre modus har ingen effekt.

4.8.2

Å påføre et nytt sondedeksel.

4.8.3

Sett sonden inn i pasientens endetarm. For å sikre riktig vevskontakt må du endre
vinkelen på sonden litt etter innsetting.

4.8.4

Anbefalt innsettingsdybde er på ½"til ¾" (12 mm – 19 mm) for voksne og ¼”til ½”
(6 mm – 13 mm) for barn.

4.8.5

Du hører et «langt pip» når målingen er fullført, og deretter vises den endelige
temperaturen.
I tilfeller der ingen temperatur oppdages eller temperaturen ikke stabiliserer seg raskt,
vil termometeret imidlertid automatisk skifte til direkte målemodus.
Et snegleikon

vises kontinuerlig når termometeret fungerer i direkte målemodus.

Du hører et «langt pip» når målingen er fullført, og deretter vises den endelige
temperaturen.
4.8.6

Løs ut det brukte sondedekselet i en bioavfallsbeholder ved å trykke på den øverste
knappen på sonden.

4.8.7

Etter at sonden returneres til sondeinnsatsen etter målingen, lagres temperaturen for
tilbakekalling.
Det siste temperaturminnet slettes etter en ny måling.
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4.9

Oppsettmodus

4.9.1

Trykk først på tidtakerknappen og hold den nede for å gå inn i oppsettmodus. Trykk
og hold deretter inn posisjonsknappen. Hold begge sammen i 4 sekunder. Et «pip»
høres.

4.9.2

«Posisjon»-knappen brukes til å forflytte seg videre gjennom
konfigurasjonsalternativet. «Tidtaker» brukes til å endre en valgkonfigurasjon.

4.9.3

I oppsettmodus kan du forespørre programvareversjonen, endre Celsius- og
Fahrenheit-skalaer, og vise batteristrøm og sondens serienummer.

4.9.4

Gå automatisk ut av oppsettmodus etter 30 sekunder, eller forflytt sonden ut og inn
igjen.

4.10

Tilbakekall siste temperatur

4.10.1 Etter hver temperaturmåling høres et «langt pip». «Pipet» indikerer at
temperaturmålingen er fullført og lagret og er tilgjengelig for tilbakekalling. Denne
temperaturen kan tilbakekalles etter at sonden er returnert til sondeinnsatsen.
4.10.2 For å hente den siste temperaturmålingen, kan du trykke og slippe «Tilbakekall»knappen på frontpanelet. Den siste målingen og «Tilbakekallingen» som ble tatt, vises
i flere sekunder.
4.10.3 Det siste temperaturminnet slettes etter en ny måling.
Hvis den siste temperaturmålingen var ufullstendig eller utenfor området, vises streker
på skjermen under tilbakekallingsoperasjonen.

4.11

Pulstidtakermodus

4.11.1 ri-thermo® fastPRObe-termometeret kan også brukes til å måle pasientens puls.
4.11.2 Ikke fjern sonden fra sondeinnsatsen for å få tilgang til den.
Trykk og slipp «Tidtaker»-knappen på frontpanelet. Klokkeikonet og 0.0 vises. Trykk
og slipp «Tidtaker»-knappen én gang til for å starte tidtakeren og visning av tid som
har gått.
4.11.3 Ett «pip» høres etter 15 sekunder, to pip etter 30 sekunder, ett pip etter 45 sekunder,
og to pip etter 60 sekunder. Tellingen stopper etter 60 sekunder. Telleren startes på
nytt ved å trykke på «Tidtaker»-knappen.
4.11.4 Tidtakermodusen slås automatisk av 30 sekunder etter den stoppes på 60 eller når
sonden tas ut av sondeinnsatsen.
5.

Rengjøring og desinfisering

5.1

Generell informasjon
Rengjøring og desinfeksjon av medisinske produkter beskytter pasienter, brukere og
tredjeparter, og føre til verdibevaring av medisinske produkter. På grunn av
produktdesign og materialene som brukes, er det ikke mulig å definere den
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maksimale grensen for gjenbehandlingssykluser. Levetiden til et medisinsk produkt
bestemmes av funksjonen og hvordan det brukes. Før du sender defekte produkter
tilbake for reparasjon, bør følgende instruksjoner følges.
5.2

Rengjøring og desinfisering
ri-thermo® fastPRObe-termometeret kan rengjøres på utsiden (med unntak av
skjermglassdekselet) med en fuktig klut til optisk renslighet er oppnådd. Bruk kun
desinfiseringsprodukter i henhold til produsentens anvisninger. Bare
desinfeksjonsmidler med påvist effektivitet i henhold til nasjonale retningslinjer bør
brukes. Etter desinfeksjon må du tørke av instrumentene med en fuktig klut for å
fjerne eventuelle rester av desinfeksjonsmiddelet.
Merk!
– Vi anbefaler å ta ut batteriene til ri-thermo® fastPRObe-termometeret før
rengjøring eller desinfisering.
– Vær forsiktig når du rengjør og desinfiserer termometeret og sonden slik at
væske ikke trenger inn på innsiden.
– Plasser aldri ri-thermo® fastPRObe-termometeret eller avtakbare deler av
ri-thermo® fastPRObe-termometeret (sonde, kabler) i væske!
– Termometeret sendes ikke-sterilt. IKKE BRUK etylenoksydgass, varme,
autoklav, eller andre for sterke metoder for å sterilisere enheten.
– Enhetene er ikke ment å gjennomgå vedlikehold og sterilisering ved
maskinprosesser. Dette kan føre til irreversibel skade!
– Sondedekselet er kun egnet for engangsbruk!
Hvis det er tegn på materialforringelse på noen av de gjenbrukbare
enhetene, skal enheten ikke lenger brukes på nytt og skal kastes / gjøres
krav på i henhold til prosedyren beskrevet under avhending/garanti.

6.

Feilsøking og enhetsfeilkoder

6.1

Feilsøking

6.1.1

Hvis ri-thermo® fastPRObe-termometeret ikke fungerer som det skal etter
rengjøring/desinfisering og tilkobling av sonden, må du rengjøre batterikontaktene og
kontaktene til termometerets sondekontakt med en tørr klut.

6.1.2

Hvis ri-thermo® fastPRObe-termometer går i stykker, går det automatisk inn i
alarmerende modus, og de tilhørende feilkodene vises.

6.2

Enhetsfeilkoder

6.2.1

P01

Probebom

6.2.2

P02

Pt> 55 °C

6.2.3

P03

HT> 55 °C
S. 22

6.2.4

P04

Pt eller Ht kan ikke varmes opp over 30 °C i 10-ere.

6.2.5

E05

Pt-kalibreringsfeil (bruk i kalibrering)

6.2.6

E06

HT-kalibreringsfeil (bruk i kalibrering)

6.2.7

E07

Systemtidtakerfeil

6.2.8

E09

LCD-feil (Vi kan bare høre alarmen. Skjermen kan ikke vises.)

6.2.9

E11

Systemblitsfeil. Ikonvisning av omgivelsestemperaturen er for høy (40 °C) eller
for lav (10 °C)

6.2.10 E15

Dødt batteri (under 4,6 V)

7.

Teknisk målingskontroll

7.1

Tyskland
I henhold til forordningen om bruk av medisinsk utstyr (MedizinprodukteBetreiberverordnung, MPBetreibV), må det utføres en teknisk kontroll annethvert år.
Kontrollen kan bare utføres av produsenten, som er den rette myndighet eller av
personer som overholder kravene i MPBetreibV, §6.

7.2

EU utenfor Tyskland
De respektive lovbestemmelsene gjelder for alle EU-land utenfor Tyskland.
Teknisk målesjekk for ri-thermo® fastPRObe-termometeret:
Sondens nøyaktighet kan kontrolleres ved hjelp av et kalibrert vannbad
(sondedekselet må festes!).
Termometre som er utenfor feilgrensen må kontrolleres i direkte målingsmodus.
Overgangen til denne modusen gjøres automatisk når sonden fjernes fra
sondeinnsatsen, og rundt 30 sekunder plasseres ved siden av termometeret.
Målingskontrolltiden for vannbadtesten varer i ca. 60 sekunder.
Merk!
Vi anbefaler en teknisk sjekk hvert annet år.

7.3

Standard
Dette termometeret oppfyller alle kravene som er fastlagt i
ASTM Standard E1104
ASTM Standard E1112
DIN EN ISO 80601-2-56

8.

Tekniske data

Medisinsk utstyr:

Elektronisk termometer

Elektrisk beskyttelse:

Enhet med intern spenningsforsyning

Elektrisk beskyttelsesgrad:

Type B
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Driftsmodus:

Kontinuerlig manuell betjening

Dimensjoner:

205 x 70 x 70 mm

Vekt:

400 g med batterier og sondedekseleske

Batteri

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

Måleområde for temperatur:

34 ° – 43 °C (93,2 °F til 109 °F)

Driftstemperaturområde i

10 °C til 40 °C (50 °F til 104 °F),

rommet:

Ikke-kondenserende ved 10 – 85 %

Driftstrykk i rommet:

700 til 1050 hPa

Lagrings- og transportforhold

-20 til 55 °C (-4 °F til 131 °F),
Ikke-kondenserende ved 10 – 95 %

Lufttrykk ved lagring og transport:

700 til 1050 hPa

Laboratorienøyaktighet

Direkte målemodus

Nøyaktighet i vannbad (36 °C til

± 0,1 °C (± 0,2 °F)

42.0°C):

Rask målemodus
± 0,3 °C (± 0,5 °F)

Direktemålings-

± 0,1 °C (± 0,2 °F)

modusnøyaktighet
(Alle målepunkter)
Rask målemodus-nøyaktighet

± 0,3 °C (± 0,5 °F)

(Alle målepunkter)
Typiske måletider

Direkte målemodus

(Etter posisjonering av sonden)

Oral modus: 60 sekunder
Aksillær modus: 60 sekunder
Rektal modus: 60 sekunder
Rask målemodus
Oral modus: 12 sekunder
Aksillær modus: 12 sekunder
Rektal modus: 12 sekunder

Sondedekselmateriale
9.

HDPE

Dokumenter som medfølger elektromagnetisk kompatibilitet i henhold til
IEC 60601-1-2
Instrumentet tilfredsstiller kravene til elektromagnetisk kompatibilitet. Vær
oppmerksom på at under påvirkning av ugunstige feltstyrker, f.eks. ved bruk av
trådløse telefoner eller radiologiske instrumenter, kan bivirkninger på funksjonen ikke
utelukkes.
Denne enhetens elektromagnetiske kompatibilitet har blitt verifisert ved test i henhold
til kravene i IEC60601-1-2.

9.1

EMC (elektromagnetisk kompatibilitet)

9.1.1

Følg instruksjonene under installasjon og bruk av enheten:
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9.1.2

Ikke bruk enheten samtidig med annet elektronisk utstyr for å unngå
elektromagnetiske forstyrrelser ved bruk av enheten.

9.1.3

Ikke bruk eller stable enheten i nærheten av, på eller under annet elektronisk utstyr for
å unngå elektromagnetiske forstyrrelser ved bruk av enheten.

9.1.4

Ikke bruk enheten i samme rom som annet elektronisk utstyr, for eksempel
livsstøtteutstyr som har store effekter på pasientens liv og resultatet av behandlingen,
eller annet måle- eller behandlingsutstyr som involverer lav elektrisk strøm.

9.1.5

Ikke bruk kabler eller tilbehør som ikke er spesifisert for enheten, fordi det kan øke
utslipp av elektromagnetisk stråling fra enheten og redusere enhetens immunitet mot
elektromagnetisk forstyrrelse.

Merk!
Medisinsk elektrisk utstyr er underlagt spesielle forholdsregler vedrørende
elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).
Bærbart og mobilt radiofrekvenskommunikasjonsutstyr kan påvirke medisinsk
elektrisk utstyr. ME-enheten er beregnet til bruk i et elektromagnetisk miljø og
er beregnet på profesjonelle fasiliteter som industriområder og sykehus.
Brukeren av enheten skal sørge for at den brukes i et slikt miljø.
Advarsel!
ME-enheten skal ikke stables, plasseres eller brukes direkte ved siden av
eller sammen med andre enheter. Når den må brukes nær eller stablet med
andre enheter, må ME-enheten og de andre ME-enhetene observeres for å
sikre riktig drift i dette arrangementet. Denne ME-enheten er kun beregnet for
bruk av medisinske fagfolk. Denne enheten kan forårsake radiointerferens
eller forstyrre driften av nærliggende enheter. Det kan bli nødvendig å utføre
passende korrigerende tiltak, for eksempel omdirigering eller omorganisering
av ME-enheten eller skjermen.
Den vurderte ME-enheten viser ikke noen grunnleggende ytelsesfunksjoner i
henhold til IEC 60601-1, noe som ville gitt uakseptabel risiko for pasienter,
operatører eller tredjeparter hvis strømforsyningen hadde sluttet å virke eller
fått funksjonssvikt.
Advarsel!
Bærbart RF-kommunikasjonsutstyr (radioer), inkludert tilbehør som
antennekabler og eksterne antenner, bør ikke brukes nærmere enn 30 cm
(12 tommer) fra deler og kabler til ri-thermo® fastPRObe-termometeret som
spesifisert av produsenten. Manglende overholdelse kan føre til en reduksjon
av enhetens ytelse.
Direktiv og produsenterklæring - Elektromagnetisk stråling
ri-thermo® fastPRObe-termometeret er beregnet for bruk i elektromagnetisk
miljø som er spesifisert nedenfor. Kunden eller brukeren av ri-thermo®
fastPRObe-termometeret bør sørge for at det brukes i et slikt miljø.
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Veiledning og produsenterklæring – Elektromagnetiske utslipp
ri-thermo® fastPRObe-termometeret er beregnet for bruk i elektromagnetisk miljø som er spesifisert
nedenfor. Kunden til brukeren av ri-thermo® fastPRObe-termometeret bør forsikre om at det brukes i et slikt
miljø.
Utslippstest

Samsvar

Elektromagnetisk miljø - veiledning
ri-thermo® fastPRObe-termometeret bruker kun

RF-utslipp

RF-energi for sin interne funksjon. Derfor er RF-

Gruppe 1

CISPR 11

utslippene svært lave og vil ikke forårsake
forstyrrelser i nærliggende elektronisk utstyr.

RF-utslipp

ri-thermo® fastPRObe-termometeret er

Klasse B

CISPR 11
Harmoniske utslipp

beregnet for bruk i alle virksomheter, inkludert
boligområder og de som er direkte forbundet

N/A

IEC 61000-3-2

med et offentlig strømforsyningsnett som også
leverer til bygninger som brukes til boligformål.

Spenningsfluktuasjoner/flimme
rutslipp

N/A

IEC 61000-3-3

Direktiv og produsenterklæring - Elektromagnetisk immunitet
ri-thermo® fastPRObe-termometeret er beregnet for bruk i elektromagnetisk miljø som er spesifisert
nedenfor. Kunden eller brukeren av ri-thermo® fastPRObe-termometeret bør forsikre seg om at det brukes i
et slikt miljø.
Immunitetstest

IEC 60601 testnivå

Samsvarsnivå

Elektromagnetisk miljø –
veiledning

Elektrostatisk

Kobl:8 kV

Kobl:8 kV

Gulv skal være av tre, betong

utladning (ESD)

Luft: 2,4,8,15 kV

Luft: 2,4,8,15 kV

eller keramiske fliser. Hvis gulvet

IEC 61000-4-2

er dekket med syntetisk
materiale, bør den relative
luftfuktigheten være på minst
30 %.

Elektrisk

N/A

N/A

Kvaliteten på

hurtigtransitorisk/utbr

forsyningsspenningen bør være

udd

som for et typisk forretnings- eller

IEC 61000-4-4

sykehusmiljø.
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Overspenning

N/A

N/A

IEC 61000-4-5

Kvaliteten på
forsyningsspenningen bør være
som for et typisk forretnings- eller
sykehusmiljø.

Spenningsfall, korte

N/A

N/A

Kvaliteten på

forstyrrelser og

forsyningsspenningen bør være

spenningsvariasjone

som for et typisk forretnings- eller

r på inngangslinjer

sykehusmiljø.

for strømforsyning
IEC 61000-4-11
Strømfrekvens (50

30A/m

30A/m

Lysnettfrekvens med magnetiske

Hz/6 0Hz),

felt bør være på nivåer som er

magnetisk felt IEC

karakteristiske for en typisk

61000-4-8

plassering i et typisk kommersielteller sykehusmiljø.

MERK: UT er AC-nettspenningen før testnivået anvendes.
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Direktiv og produsenterklæring - Elektromagnetisk immunitet
ri-thermo® fastPRObe-termometeret er beregnet for bruk i elektromagnetisk miljø som er spesifisert
nedenfor. Kunden til brukeren av ri-thermo® fastPRObe-termometeret bør forsikre seg om at det brukes i et
slikt miljø.
Immunitetstes

IEC 60601

Samsvarsni

t

testnivå

vå

Elektromagnetisk miljø – veiledning
Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr bør
ikke brukes nærmere noen del av ri-thermo®
fastPRObe-termometeret, inkludert kablene, enn
den anbefalte avstanden, som beregnes ved hjelp
av ligningen som gjelder for senderfrekvensen.

Ledet RF
IEC 61000-4-6

Pass

Pass

Anbefalt separasjonsavstand
d= 1,2√P 150 kHz til 80 MHz
d= 1,2√P 80 MHz til 800 MHz
d= 2.3√P 800 MHz til 2,7 GHz

Utstrålt RF

3 V/m

IEC 61000-4-3

80 MHz til 2,7 GHz

3 V/m
Hvor P er maksimal utgangseffekt av senderen i
watt (W) i henhold til senderprodusenten og d er

Nær felt fra RF

den anbefalte separasjonsavstanden i meter (m).

trådløst

Feltstyrker fra faste RF-sendere, som bestemt av

kommunikasjon

en elektromagnetisk feltundersøkelse,a bør være

sutstyr

mindre enn overensstemmelsesnivået i hvert
frekvensområde.b
Forstyrrelser kan forekomme i nærheten av utstyr
merket med følgende symbol:
Hvor P er maksimal utgangseffekt av senderen i
watt (W) i henhold til senderprodusenten og d er
den anbefalte separasjonsavstanden i meter (m).
Feltstyrken fra faste RF-sendere, som bestemt av
en elektromagnetisk feltundersøkelse a, bør være
mindre enn overensstemmelsesnivået i hvert
frekvensområde b.
Forstyrrelser kan forekomme i nærheten av utstyr
merket med følgende symbol:

MERKNAD 1: Ved 80 MHz og 800 MHz, gjelder det høyeste frekvensområdet.
MERKNAD 2: Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk
stråling påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra strukturer, gjenstander og mennesker.
a.) Feltstyrker fra faste sendere, for eksempel basestasjoner for radio (mobiltelefoner/trådløse telefoner) og
landmobile radioer, amatørradio, AM- og FM-radiosendinger og TV-kringkasting, kan ikke forutses teoretisk
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med nøyaktighet. For å vurdere det elektromagnetiske miljøet på bakgrunn av faste RF-sendere, bør en
elektromagnetisk undersøkelse vurderes. Hvis den målte feltstyrken på stedet der ri-thermo® fastPRObetermometeret brukes overstiger gjeldende RF-samsvarnivå ovenfor, bør ri-thermo® fastPRObetermometeret observeres for å verifisere normal drift. Hvis det observeres unormal ytelse, kan det være
nødvendig med ytterligere tiltak, som for eksempel å orientere eller flytte ri-thermo® fastPRObetermometeret.
b.) Over frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz, bør feltstyrker være på mindre enn 3 V/m.

Anbefalte separasjonsavstander mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr og ri-thermo®
fastPRObe-termometeret.
ri-thermo® fastPRObe-termometeret er beregnet for bruk i et elektromagnetisk miljø der utstrålte RF
forstyrrelser kontrolleres. Kunden eller brukeren av ri-thermo® fastPRObe-termometeret kan bidra til å
forhindre elektromagnetisk interferens ved å opprettholde en minimumsavstand mellom bærbart og mobilt RFkommunikasjonsutstyr (sendere) og ri-thermo® fastPRObe-termometeret som anbefalt nedenfor, i henhold til
den maksimale utgangseffekten av kommunikasjonsutstyret.
Separasjonsavstand i henhold til senderens frekvens
(m)

Nominell maksimal
utgangseffekt fra
sender

150 kHz til 80 MHz

80 MHz til 800 MHz

800 MHz til 2,7 GHz

0,12

0,12

0,23

0,38

0,38

0,73

1,2

1,2

2,3

3,8

3,8

7,3

12

12

23

(W)

0.01
0,1
1
10
100

For sendere som har maksimal utgangseffekt som ikke er nevnt ovenfor, kan den anbefalte
separasjonsavstanden d i meter (m) estimeres ved å bruke ligningen som gjelder for senderens frekvens, hvor
P er maksimal utgangseffekt for senderen i Watt (W) i henhold til senderprodusenten.
MERKNAD 1: Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder separasjonsavstanden for det høyere frekvensområdet.
MERKNAD 2: Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetisk stråling påvirkes
av absorpsjon og refleksjon fra strukturer, gjenstander og mennesker.
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10.

Tilbehør

Art.nr.: 13334

Sondedeksel 1, pakke med 20 stykker

Art.nr.: 13338

Sondedeksel 25 x 1 pakke med 20 stykker

Art.nr.: 13335

Termometersonde – oral (blå) / aksillær, termometersondeinnsats
– oral / aksillær (blå)
Termometersonde – rektal (rød), termometersondeinnsats – rektal

Art.nr.: 13336

(rød)
11.

Avhending
Merk!
Deponering av brukte medisinske enheter må skje i henhold til gjeldende
medisinsk praksis eller lokale forskrifter for avhending av smittsomt, biologisk
medisinsk avfall.
Batterier og elektriske/elektroniske apparater må avhendes i samsvar med
lokale forskrifter, ikke sammen med husholdningsavfall.
Hvis du har spørsmål angående avhending av produkter, vennligst kontakt
produsenten eller dens representanter.

12.

Garanti
Dette produktet er produsert etter de strengeste kvalitetsstandarder og har
gjennomgått en grundig sluttkvalitetskontroll før det forlot fabrikken. Vi kan derfor med
glede gi en garanti på 2 år fra kjøpsdato for alle feil, som med verifikasjon kan vises å
være på grunn av material- eller produksjonsfeil. Garantikrav gjelder ikke i tilfelle feil
håndtering. Alle defekte deler av produktet vil bli erstattet eller reparert gratis innen
garantiperioden.
Dette gjelder ikke for slitasjedeler. For R1 shock-proof, gir vi en ekstra garanti på 5 år
for kalibreringen, som kreves av CE-sertifiseringen. Et garantikrav kan bare innvilges
hvis dette garantikortet er fylt ut og stemplet av forhandleren og er vedlagt i produktet.
Vennligst husk at alle garantikrav må utføres i garantiperioden. Vi vil selvfølgelig med
glede utføre kontroll eller reparasjoner etter garantiperiodens utløp mot et gebyr. Du
er også velkommen til å be om et gratis foreløpig kostnadsoverslag fra oss. I tilfelle
garantikrav eller reparasjon, vennligst returner Riester-produktet sammen med det
fullførte garantikortet til følgende adresse:
Rudolf Riester GmbH
Dept. Repairs RR
Bruckstr. 31
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72417 Jungingen
Tyskland
Seriennummer bzw. Chargennummer
Datum, Stempel und Unterschrift des Fachhandlers
Serienummer eller partinummer
Stempel og signatur fra spesialforhandleren

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