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1.

Introdução

1.1.

Informações importantes - leia antes de utilizar

Adquiriu um termómetro ri-thermo® fastPRObe da Riester de alta qualidade, que foi
fabricado de acordo com a Diretiva 93/42 CEE e está sujeito aos mais rigorosos controlos de
qualidade em todos os momentos. Leia estas instruções cuidadosamente antes de colocar a
unidade em funcionamento e mantenha-as num local seguro. Caso tenha dúvidas, estamos
disponíveis para responder a perguntas em todos os momentos. Poderá encontrar o nosso
endereço nestas instruções de utilização. O endereço do nosso parceiro de vendas será
fornecido a pedido. Observe que todos os instrumentos descritos nestas instruções de
utilização devem ser utilizados apenas por pessoal devidamente formado. O funcionamento
perfeito e seguro deste dispositivo só é garantido quando são utilizadas peças e acessórios
originais da Riester.
1.2.

Informações de segurança e compatibilidade eletromagnética

Símbolo

Nota sobre o símbolo
Siga as instruções do manual de utilização.
ou

O símbolo está impresso em cor azul no dispositivo.
O símbolo está impresso em cor preta na caixa da tampa da
sonda.
Dispositivo médico
Peça aplicada tipo B

IPX1

IP- Código de proteção
Proteção contra a queda vertical de água (gotejamento)
Aviso!
O sinal de aviso geral indica uma situação potencialmente
perigosa que pode resultar em ferimentos graves.
Atenção!
Nota importante nesta instrução de utilização
O símbolo de atenção indica uma situação potencialmente
perigosa que pode resultar em ferimentos ligeiros ou
moderados. Também pode ser utilizado para alertar contra
práticas inseguras.
Corrente contínua
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Cuidado: de acordo com a lei federal (EUA), este dispositivo só
pode ser vendido por ou por ordem de um médico (profissional
ou

de saúde licenciado).
Sem látex
Sem DEHP
Não estéril

Utilização única
Utilizado por
AAAA-MM / (Ano-Mês)
Data de fabrico
AAAA-MM-DD / (Ano-Mês-Dia)
Fabricante
Número de série do fabricante
Número de lote
Número de referência
Identificador único do dispositivo
Temperatura para transporte e condições de armazenamento
Humidade relativa para transporte e condições de
armazenamento
Pressão atmosférica para transporte e armazenamento
Pressão atmosférica para funcionamento ambiental
Marca CE
ou

Símbolo para marcação de dispositivos elétricos e eletrónicos
de acordo com a Diretiva 2002/96/CE
Radiação não ionizante
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Posição

Recuperação

Temporizador

1.3

Símbolos da embalagem

Símbolo

Nota sobre o símbolo
Frágil. Indica que o conteúdo da embalagem de transporte é frágil,
pelo que o manuseamento deve ser feito com cuidado.
Evite que a embalagem se molhe.

Para cima. Indica a posição correta para transporte da embalagem.
Manter afastado da luz solar
"Grüner Punkt" (específico do país)
# Indica o número de peças na embalagem

O dispositivo satisfaz os requisitos de compatibilidade eletromagnética. Observe que
em caso de influência de intensidades desfavoráveis de campo, p.ex., durante o
funcionamento de telefones sem fios ou de instrumentos radiológicos, não poderão
ser excluídos efeitos adversos sobre o funcionamento.
A compatibilidade eletromagnética deste dispositivo foi confirmada por testes em
conformidade com os requisitos da norma CEI 60601-1.
1.4

Utilização prevista
O termómetro ri-thermo® fastPRObe é utilizado para medir a temperatura do corpo
na boca (oralmente), no ânus (retal) e na axila (axila) e, portanto, para a deteção e
diagnóstico da função vital do corpo.

1.4.1

Indicação
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O termómetro ri-thermo® fastPRObe é utilizado para a medição direta da
temperatura corporal na boca (oralmente), na axila (axilar), bem como no ânus (retal)
e, portanto, para a deteção e diagnóstico da função vital do corpo.
1.4.2

Contraindicação
O dispositivo não foi concebido, vendido nem se destina a ser utilizado, exceto
conforme indicado.

1.4.3

População de pacientes prevista
O dispositivo destina-se a todos os pacientes.

1.4.4

Operadores/utilizadores previstos
O dispositivo pode ser utilizado por um médico, enfermeiro em hospitais, instalações
médicas, clínicas, consultórios médicos. Não utilizar em ambientes de RM!

1.4.5

Aptidões necessárias/formação dos operadores
O operador tem de possuir conhecimentos básicos sobre a medição de sinais vitais.
Todos os conetores e ligações são claramente explicados nas instruções de
utilização.
O utilizador tem de cumprir rigorosamente as instruções contidas nas instruções de
utilização.

1.4.6

Condições ambientais
O dispositivo destina-se a ser utilizado num ambiente controlado.
O dispositivo não pode ser exposto a condições ambientais severas/adversas.

1.5

Avisos/atenção

Avisos!:
O sinal de aviso geral indica uma situação potencialmente perigosa que
pode resultar em ferimentos graves.
Não utilizar em ambientes de RM!
Existe um possível perigo de inflamação de gases se o dispositivo for
utilizado na presença de misturas inflamatórias ou misturas de produtos
farmacêuticos e ar ou oxigénio ou gás hilariante!
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O aparelho não deve ser utilizado em instalações onde estejam presentes
misturas inflamatórias ou misturas de produtos farmacêuticos e ar ou
oxigénio ou gás hilariante, por exemplo, blocos operatórios.
Choque elétrico!
A caixa do termómetro ri-thermo® fastPRObe só pode ser aberta por
pessoas autorizadas.
Danos ao dispositivo devido à queda ou à alta influência de ESD!
Se as informações do ecrã estiverem incompletas, o dispositivo não deve
ser reutilizado e deve ser devolvido ao fabricante para reparação.
O dispositivo destina-se a ser utilizado num ambiente controlado.
O dispositivo não deve ser exposto a condições ambientais
severas/adversas.
A sonda e a tampa da sonda do termómetro ri-thermo® fastPRObe foram
concebidas para utilização apenas com este termómetro ri-thermo®
fastPRObe.
Não utilize este termómetro sem instalar primeiro uma nova tampa da sonda
do termómetro ri-thermo® fastPRObe.
Utilize apenas as tampas da sonda do termómetro ri-thermo® fastPRObe
com este dispositivo.
- Utilize apenas a sonda azul (oral, axilar) na inserção da sonda azul!
- Utilize apenas a sonda vermelha (retal) na inserção da sonda vermelha!
- Para limitar a contaminação cruzada, utilize apenas dispositivos azuis
para medições de temperatura via oral e axilar.
- Utilize dispositivos vermelhos apenas para medições de temperatura via
retal.
A utilização de qualquer outra tampa da sonda resultará em leituras de
temperatura erradas.
O dispositivo e as tampas da sonda são não estéreis. Não utilizar em
tecidos lesionados.
Para limitar a contaminação cruzada, utilize apenas dispositivos azuis para
medições de temperatura via oral e axilar. Para ajudar a controlar a infeção,
utilize sempre uma caixa separada de tampas da sonda para a sonda azul e
outra separada para a sonda vermelha.
Para limitar a contaminação cruzada, utilize apenas dispositivos vermelhos
para medições de temperatura via retal.
Para ajudar a controlar a infeção, utilize sempre uma caixa separada de
tampas da sonda para a sonda azul e outra separada para a sonda
vermelha.
Não abra a unidade. Sem peças internas que possam ser reparadas pelo
utilizador. A abertura do dispositivo pode afetar a calibração e anula a
garantia.
As pilhas têm de ser colocadas na posição correta.
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Atenção!:
O símbolo de cuidado indica uma situação potencialmente perigosa que
pode resultar em ferimentos ligeiros ou moderados. Também pode ser
utilizado para alertar contra práticas inseguras.
Seque completamente todos os contactos elétricos tanto na sonda como no
termómetro após a limpeza ou o dispositivo pode não funcionar
corretamente.
Para a recalibração, manutenção ou verificação da integridade, consulte um
técnico biomédico qualificado ou entre em contacto com o fabricante.
A eliminação das tampas da sonda usadas tem de ser realizada de acordo
com as práticas médicas em vigor ou os regulamentos locais relativos à
eliminação de resíduos médicos infeciosos e biológicos.
A remoção das pilhas é recomendada se a unidade não for utilizada durante
um longo período de tempo.
A eliminação das pilhas tem de ser consistente com a política ambiental e
institucional local para a eliminação de pilhas NiMH ou alcalinas.
A eliminação do equipamento eletrónico antigo a pilhas tem de ser
consistente com a política institucional de eliminação de equipamentos
expirados.
A frequência e as práticas de limpeza têm de ser consistentes com a
política institucional de limpeza de dispositivos não estéreis.
- Recomendamos a remoção das pilhas do termómetro ri-thermo®
fastPRObe antes da limpeza ou desinfeção.
- Tenha cuidado ao limpar e desinfetar o termómetro e a sonda, para que
nenhum líquido penetre no interior.
- Nunca coloque o termómetro ri-thermo® fastPRObe ou as peças
removíveis do mesmo (sonda, cabos) em líquidos!
- O termómetro é enviado não estéril. NÃO utilize gás de óxido de etileno,
calor, autoclave ou qualquer outro método agressivo para esterilizar a
unidade.
- Os dispositivos não se destinam a ser submetidos a manutenção e
esterilização processadas por máquinas. Isto pode causar danos
irreversíveis!
- A tampa da sonda é adequada apenas para uma única utilização!
O paciente não é o operador previsto.
O dispositivo pode ser utilizado por pessoal qualificado.
O pessoal qualificado é um médico, enfermeiro em hospitais, instalações
médicas, clínicas, consultórios médicos.

1.6

Responsabilidade do utilizador
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Atenção!
É sua responsabilidade:
- Antes de cada utilização, o utilizador tem de verificar a integridade e a
integralidade do termómetro, da sonda com cabo em espiral e da tampa
da sonda. Todos os componentes têm de ser compatíveis uns com os
outros.
Componentes incompatíveis podem resultar num desempenho inferior ao
esperado.
- Verifique a calibração do dispositivo a cada dois anos.
- Nunca utilize conscientemente um dispositivo defeituoso.
- Substitua imediatamente as peças que estejam partidas, gastas, em falta,
incompletas, danificadas ou contaminadas.
- Se a sonda estiver danificada, a mesma tem de ser substituída
imediatamente por uma nova. A sonda danificada tem de deixar de ser
utilizada!
- Contacte o centro de assistência aprovado pelo fabricante mais próximo,
caso seja necessário reparar ou substituir.
- Além disso, o utilizador do dispositivo é o único responsável por qualquer
mau funcionamento que resulte de uma utilização inadequada,
manutenção defeituosa, reparação inadequada, danos ou alteração por
qualquer outra pessoa que não a Riester ou o pessoal de assistência
autorizado.
Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relação ao dispositivo deve
ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro
em que o utilizador e/ou paciente está estabelecido.
2.

Utilizar o dispositivo pela primeira vez

2.1

Escopo de fornecimento

Artº N.º: 1830

Termómetro ri-thermo® fastPRObe oral/axilar
Caixa de tampas da sonda (20 unidades/caixa)
Manual de utilização
4 pilhas alcalinas AA

Artº N.º: 1831

Termómetro ri-thermo® fastPRObe retal
Caixa de tampas da sonda (20 unidades/caixa)
Manual de utilização
4 pilhas alcalinas AA

2.2

Função do dispositivo
O termómetro ri-thermo® fastPRObe está a funcionar no Modo direto com um Modo
de medição rápida e um Modo de medição direta.
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Faixa de medição 34 °C - 43 °C (93,2 °F a 109 °F)
Modo de medição rápida: precisão ± 0,3 °C (± 0,5 °F)
Modo de medição direta: maior precisão de medição ± 0,1 °C (±0.2°F)
Ajuste dos pontos de medição da temperatura corporal
Temporizador: tempo de 60 segundos (15, 30, 45, 60 segundos).
Mudar: °C em °F
Recuperação: visualizar o último valor medido.
Inserção da sonda intercambiável do termómetro com codificação por cores:
- Azul para medição oral e axilar, - Vermelho para medição retal.
Sonda substituível do termómetro com codificação por cores:
- Azul para medição oral e axilar, - Vermelho para medição retal.
Fonte de alimentação por meio de quatro pilhas "AA" normais.
Indicador do estado das pilhas.
Função de ativação automática ao remover a sonda do compartimento.
Função de desativação automática.
Ecrã de cristais líquidos (LCD) de fácil leitura com luz de fundo.
Caixa de sondas facilmente acessíveis e substituíveis.
Termómetro ri-thermo® fastPRObe

Sonda do termómetro azul oral/axilar

Sonda do termómetro vermelha retal
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14

3.

1. Botão de recuperação

8. Suporte para a caixa de tampas da sonda

2. Botão oral/retal

9. Compartimento das pilhas

3. Ecrã

10. Botão para soltar a tampa da sonda

4. Sonda do termómetro

11. Cabo em espiral

5. Inserção da sonda do termómetro

12. Conetor da sonda do termómetro

6. Conetor da sonda do termómetro

13. Ponta da sonda do termómetro

7. Botão do temporizador

14. Tampa da sonda

Informações sobre a temperatura corporal
É um equívoco comum pensar que 37 °C é a temperatura corporal "normal".
É um erro presumir que a temperatura corporal "normal" é de 37 ºC. É a temperatura
corporal média. A idade, sexo, ponto de medição e hora do dia determinam a
temperatura corporal normal. Normalmente, é mais baixa de manhã, mais alta à tarde
e novamente mais baixa à noite. A atividade particular do paciente, a taxa metabólica
ou os medicamentos tomados são fatores que afetam a temperatura corporal. Com o
aumento da idade, a temperatura corporal normal também tende a baixar. Devido aos
diferentes pontos de medição no corpo, as temperaturas medidas não são
diretamente comparáveis.
Na tabela seguinte, de acordo com a idade do paciente e o ponto de medição, são
indicadas as temperaturas normais.

Pontos de

Temperaturas corporais normais de acordo com a idade do paciente

medição da
temperatura
corporal
Idade do
paciente

0 - 2 anos

3 - 10 anos

11 - 65 anos

Com mais de 65
anos
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Medição oral /

-

35,5 °C - 37,5 °C

36,4 °C - 37,6 °C

35,8 °C - 36,9 °C

na boca

-

95,9 °F - 99,5 °F

97,6 °F - 99,6 °F

96,4 °F - 98,5 °F

Medição axilar

34,7 °C - 37,3 °C

35,9 °C - 36,7 °C

35,2 °C - 36,9 °C

35,6 °C - 36,3 °C

/ na axila

94,5 °F - 99,1 °F

96,6 °F - 98,0 °F

95,3 °F - 98,4 °F

96,0 °F - 97,4 °F

Medição retal /

36,6 °C - 38,0 °C

36,6 °C - 38,0 °C

37,0 °C - 38,1 °C

36,2 °C - 37,3 °C

no reto

97,9 °F - 100,4 °F

97,9 °F - 100,4 °F

98,6 °F - 100,6 °F

97,1 °F - 99,2 °F

Orelha

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

Coração

4.

Funcionamento e função

4.1

Colocação em funcionamento

4.1.1

Inserir as pilhas

1.

Atenção!

Tenha em atenção a

[1]

sequência!
[1]

Carregue no botão!

[2]

Remova a tampa das

3.

2.
Remova a tampa das
pilhas!

Atenção!

[1] Tenha em atenção os
símbolos para a colocação
correta das pilhas!

pilhas!

4.

Atenção!

[1] Insira corretamente!

5.

Atenção!

Insira corretamente!

6.

Atenção!

Insira corretamente!
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7.

Atenção!

Tenha em atenção a
sequência!
[1]

Coloque a tampa das
pilhas!

[2]

Feche a tampa das
pilhas!

Elimine as pilhas de uma forma consistente com a política ambiental e
institucional local para a eliminação de pilhas NiMH ou alcalinas.
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4.2

Identificação de ícones

Oral
Posição de medição
Funciona apenas com a sonda AZUL.
Axilar
Posição de medição
Funciona apenas com a sonda AZUL.
Retal
Posição de medição
Funciona apenas com a sonda VERMELHA.
LEDs de 8 bits
Apresenta o número de série da sonda e outras informações.
Barra de progresso da medição
Apresenta o progresso da medição no modo rápido.
Unidade de temperatura

Temporizador
60 segundos
Modo de medição direta
Velocidade: lenta
Precisão: alta
Sonda
Sonda intermitente quando a sonda está errada.
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Instalar/remover a tampa da sonda
Tampa da sonda intermitente para lembrar de instalar a tampa da
sonda antes da utilização e remover a tampa da sonda após a
utilização.
Alta temperatura ambiente
A temperatura ambiente é superior à faixa de medição do
equipamento.
O símbolo indica ao utilizador que a temperatura ambiente está fora
do intervalo de temperatura ambiente do termómetro.
O dispositivo destina-se a ser utilizado num ambiente controlado.
O dispositivo não deve ser exposto a condições ambientais
severas/adversas.
Temperatura ambiente baixa
A temperatura ambiente é inferior à faixa de medição do
equipamento.
O símbolo indica ao utilizador que a temperatura ambiente está fora
do intervalo de temperatura ambiente do termómetro.
O dispositivo destina-se a ser utilizado num ambiente controlado.
O dispositivo não deve ser exposto a condições ambientais
severas/adversas.
Pilhas
Indicador do estado das pilhas.
LEDs de 4 bits
Apresenta a temperatura e outras informações.
Abaixo da faixa de medição
Medição de baixa temperatura
Acima da faixa de medição
Medição de alta temperatura

4.3

Tampas da sonda - aplicar e remover

4.3.1

Abra a caixa das tampas da sonda ao levantar a aba no canto superior e puxar
para remover o painel superior.

4.3.2

Insira a caixa das tampas da sonda no topo da inserção da sonda. (Para ajudar a
controlar a infeção, utilize sempre uma caixa separada de tampas da sonda para a
sonda azul e outra separada para a sonda vermelha.)

4.3.3

Remova sonda do termómetro da inserção da sonda.

4.3.4

Para ajudar a lembrar o utilizador de aplicar ou remover a tampa da sonda, o ícone
da tampa da sonda é apresentado.

4.3.5

Insira a extremidade da sonda numa tampa da sonda na caixa. Empurre a pega
com firmeza até sentir a tampa a "encaixar" no lugar.

4.3.6

Faça a medição da temperatura apropriada (oral, axilar ou retal).
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4.3.7

Ejete a tampa usada no recipiente de biorresíduos ao premir o botão superior.

4.3.8

Remova, elimine e substitua a caixa quando estiver vazia.

1.

2.

3.

[1] Coloque a tampa da sonda

[1] Posição correta!

[1] Carregue no botão!

na sonda!

[2] A tampa da sonda é
removida!

Aviso!
- Não utilize este termómetro sem instalar primeiro uma nova tampa da
sonda do termómetro ri-thermo® fastPRObe.
- Utilize apenas as tampas da sonda do termómetro ri-thermo® fastPRObe
com este dispositivo.
- A utilização de qualquer outra tampa da sonda resultará em leituras de
temperatura erradas.
- O dispositivo e as tampas da sonda são não estéreis! Não utilizar em
tecidos lesionados.
- Para limitar a contaminação cruzada, utilize apenas dispositivos azuis
para medições de temperatura via oral e axilar.
- Para limitar a contaminação cruzada, utilize apenas dispositivos
vermelhos para medições de temperatura via retal.
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-

Para ajudar a controlar a infeção, utilize sempre uma caixa separada de
tampas da sonda para a sonda azul e outra separada para a sonda
vermelha.

Atenção!
A eliminação das tampas da sonda usadas tem de ser realizada de acordo
com as práticas médicas em vigor ou os regulamentos locais relativos à
eliminação de resíduos médicos infeciosos e biológicos.

4.4

Mudar as sondas

1.

2.
3.

Atenção!

Tenha em atenção a sequência!
[1] Situação inicial

[1] Remova a sonda

[1] Carregue no botão!
[2 ]Remova a inserção da sonda!
[3] Remova o conetor da sonda!

5.
4.

Atenção!

Tenha em atenção a sequência!
[1]

[1] Colocar a sonda!

Colocar o conetor da

sonda!
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[2]

Colocar a inserção da
sonda!

Aviso!
- Utilize apenas a sonda azul (oral, axilar) na inserção da sonda azul!
- Utilize apenas a sonda vermelha (retal) na inserção da sonda vermelha!
- Para limitar a contaminação cruzada, utilize apenas dispositivos azuis
para medições de temperatura via oral e axilar. Para ajudar a controlar a
infeção, utilize sempre uma caixa separada de tampas da sonda para a
sonda azul e outra separada para a sonda vermelha.
- Utilize dispositivos vermelhos apenas para medições de temperatura via
retal.
4.5

Modo de medição rápida

4.5.1

O termómetro eletrónico funciona, normalmente, no modo de medição rápida para
proporcionar medições de temperatura rápidas e precisas.

4.5.2

Quando a sonda é removida da inserção da sonda, a sonda é pré-aquecida a 33,5 °C
(92,3 °F).

4.5.3

Para ajudar a lembrar o utilizador de aplicar uma tampa de sonda, o ícone da tampa
da sonda

é apresentado e pisca durante alguns segundos.

Para lembrar o utilizador de remover a tampa da sonda após a medição, o ícone da
tampa da sonda
4.5.4

continua visível.

Insira a extremidade da sonda numa tampa da sonda na caixa. Empurre a pega com
firmeza até sentir a tampa a "encaixar" no lugar.

4.5.5

Faça a medição da temperatura apropriada (oral, axilar ou retal).

4.5.6
4.5.7

A barra de progresso da medição
indica o progresso.
Um "sinal sonoro longo" é emitido quando a medição está completa e a temperatura
final é apresentada.
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4.5.8

Após colocar de volta a sonda na inserção da sonda, a temperatura é guardada. Se a
sonda for colocada de volta na inserção da sonda antes da emissão do "sinal sonoro
longo", a temperatura não será guardada para a função de recuperação.

4.5.9

O modo de medição rápida é sempre funcional independentemente da sonda
vermelha ou azul.
Atenção!
Uma

ou

aparecerá no ecrã sempre que a leitura da temperatura

atual estiver fora da faixa de temperatura, seja alta ou baixa, respetivamente.
No entanto, nos casos em que não for detetada nenhuma temperatura ou a
temperatura não estabilizar, o termómetro mudará automaticamente para o
modo de medição direta.

4.6

Modo de medição direta

4.6.1

O termómetro ri-thermo® fastPRObe funciona, normalmente, no modo de medição
rápida para proporcionar medições de temperatura rápidas e precisas. No entanto,
nos casos em que não for detetada nenhuma temperatura ou a temperatura não
estabilizar rapidamente, o termómetro mudará automaticamente para o modo de
medição direta.

4.6.2

Um ícone de caracol

é apresentado continuamente sempre que o termómetro

estiver a funcionar no modo de medição direta.
4.6.3

A barra de progresso da medição
apresentada.

está a funcionar e é

4.6.4

Uma leitura só é apresentada quando a temperatura corporal estiver estável dentro
de um intervalo de ± 0,1 °C durante 10 segundos.

4.6.5

Um "sinal sonoro longo" é emitido quando a medição está completa e a temperatura
final é apresentada.

4.6.6

A funcionalidade de medição direta automática é sempre funcional
independentemente da sonda vermelha ou azul/inserção da sonda.
Atenção!
Uma

ou

aparecerá no ecrã sempre que a leitura da temperatura

atual estiver fora da faixa de temperatura, seja alta ou baixa, respetivamente.

4.7

Medição de temperatura via oral e axilar

4.7.1

A sonda Azul tem de ser instalada.

4.7.2

Remova a sonda. O
termómetro ligar-se-á
automaticamente.
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4.7.3

O símbolo do modo oral ou axilar
aparece no ecrã. Nunca o
símbolo retal.

4.7.4

Prima o botão de posição no painel
frontal. Agora para selecionar o
modo oral ou axilar.
Aplique uma tampa da sonda.

4.7.5

Para a medição da temperatura via
oral, a ponta da sonda tem de ser
inserida profundamente na bolsa
sublingual junto à dobra vertical do
tecido no meio da língua, (frênulo
da língua), de um lado ou do outro,
em direção à parte de trás da boca.

4.7.6

O paciente tem de estar a FECHAR
a boca.

4.7.7

Segure a sonda firmemente no local
até que um valor de temperatura
seja apresentado.

4.7.8

Para a medição da temperatura via

1.

axilar, o paciente tem de levantar o
braço. Em seguida, coloque a
ponta da sonda suavemente na
axila. Pressione suavemente para
assegurar um bom contacto com a
pele do paciente.
4.7.9

O paciente tem de baixar o braço e
pressionar firmemente contra o seu
corpo durante a duração da
medição.
A sonda tem de ser segurada
conforme apresentado na imagem.

4.7.10 Um "sinal sonoro longo" é emitido
quando a medição está completa e
a temperatura final é apresentada.
No entanto, nos casos em que não
for detetada nenhuma temperatura
ou a temperatura não estabilizar
rapidamente, o termómetro
mudará automaticamente para o

2.

modo de medição direta.
Um ícone de caracol

é

apresentado continuamente
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sempre que o termómetro estiver a
funcionar no modo de medição
direta. Um "sinal sonoro longo" é
emitido quando a medição está
completa e a

temperatura final é

apresentada.
4.7.11 Ejete a tampa da sonda usada num
recipiente de biorresíduos ao
premir o botão superior da sonda.
4.7.12 Após a medição, ao colocar de
volta a sonda na inserção da
sonda, a temperatura é guardada
para recuperação. Após uma nova
medição, a memória da última
temperatura é eliminada.

4.8

Medição de temperatura via retal

4.8.1

Certifique-se de que a sonda vermelha/unidade de inserção da sonda está colocada.
Está instalada uma caixa separada de tampas da sonda para a sonda vermelha.
Retire a sonda e o termómetro liga-se automaticamente.
Um ícone que identifica o modo retal é sempre apresentado desde que a
inserção/conjunto da sonda vermelha esteja colocada. Premir o botão de posição no
painel frontal para mudar de modo não tem qualquer efeito.

4.8.2

Aplique uma nova tampa da sonda.

4.8.3

Insira a sonda no reto do paciente. Para assegurar o contacto adequado do tecido,
incline a sonda ligeiramente após a inserção.

4.8.4

A profundidade de inserção recomendada é de ½” a ¾” (12 mm – 19 mm) para
adultos e de ¼” a ½” (6 mm – 13 mm) para crianças.

4.8.5

Um "sinal sonoro longo" é emitido quando a medição está completa e a temperatura
final é apresentada.
No entanto, nos casos em que não for detetada nenhuma temperatura ou a
temperatura não estabilizar rapidamente, o termómetro mudará automaticamente
para o modo de medição direta.
Um ícone de caracol

é apresentado continuamente sempre que o termómetro

estiver a funcionar no modo de medição direta. Um "sinal sonoro longo" é emitido
quando a medição está completa e a temperatura final é apresentada.
4.8.6

Ejete a tampa da sonda usada num recipiente de biorresíduos ao premir o botão
superior da sonda.

4.8.7

Após a medição, ao colocar de volta a sonda na inserção da sonda, a temperatura é
guardada para recuperação.
Após uma nova medição, a memória da última temperatura é eliminada.
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4.9

Modo de configuração

4.9.1

Para entrar no modo de configuração, primeiro prima sem soltar o botão do
temporizador. Em segundo lugar, prima sem soltar o botão de posição. Mantenha os
dois botões premidos durante 4 segundos. Ouve-se um "sinal sonoro".

4.9.2

O botão "posição" é utilizado para avançar através das diferentes opções de
configuração. O "Temporizador" é utilizado para alterar a configuração de uma opção.

4.9.3

No modo de configuração, pode consultar a versão do software, alterar entre as
escalas Celsius e Fahrenheit, visualizar a carga das pilhas, ver o número de série da
sonda.

4.9.4

Após 30 segundos, o modo de configuração termina automaticamente ou mova a
sonda novamente para fora e para dentro.

4.10

Recuperar a última temperatura

4.10.1 Após cada medição de temperatura, é emitido um "sinal sonoro longo". O "sinal
sonoro" indica que a medição da temperatura foi concluída e guardada e está
disponível para recuperação. Esta temperatura pode ser recuperada após a sonda
ser colocada de volta na inserção da sonda.
4.10.2 Para recuperar a medição de temperatura mais recente, prima e solte o botão
"Recuperação" no painel frontal. A última medição e "recuperação" efetuada é
apresentada durante vários segundos.
4.10.3 Após uma nova medição, a memória da última temperatura é eliminada.
Se a medição de temperatura mais recente estiver incompleta ou fora da faixa de
temperatura, surgirão traços no ecrã durante a operação de recuperação.

4.11

Modo de medição do ritmo cardíaco

4.11.1 O termómetro ri-thermo® fastPRObe também pode ser utilizado para ajudar a medir o
ritmo cardíaco de um paciente.
4.11.2 Para aceder, não remova a sonda da inserção da sonda.
Prima e solte o botão "Temporizador" no painel frontal. O ícone do relógio e 0.0 são
apresentados. Prima e solte o botão "Temporizador" uma segunda vez para iniciar o
temporizador e a indicação do tempo decorrido.
4.11.3 Um "sinal sonoro" é emitido após 15 segundos, 2 sinais sonoros após 30 segundos, 1
sinal sonoro após 45 segundos e 2 sinais sonoros após 60 segundos. A contagem
para aos 60 segundos. Se premir novamente o botão "Temporizador", o contador é
reiniciado.
4.11.4 O modo de temporização desligar-se-á automaticamente, 30 segundos após parar
aos 60 ou sempre que a sonda for removida da inserção da sonda.
5.

Limpeza e desinfeção
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5.1

Informações gerais
A limpeza e a desinfeção dos produtos médicos protege pacientes, utilizadores e
terceiros e fomenta a valorização da retenção de produtos médicos. Devido ao
design do produto e aos materiais utilizados, não há possibilidade de definir o limite
máximo de ciclos de reprocessamento. A vida útil de um produto médico é
determinada pela sua função e pela forma como é utilizado. Antes de enviar produtos
defeituosos para reparação, as seguintes instruções devem ser seguidas.

5.2

Limpeza e desinfeção
O termómetro ri-thermo® fastPRObe pode ser limpo por fora (com exceção da
cobertura de vidro do ecrã) com um pano húmido até ser alcançada a limpeza ótica.
Utilize produtos de desinfeção apenas de acordo com as instruções do fabricante. Só
devem ser utilizados desinfectantes com eficácia comprovada de acordo com as
diretrizes nacionais. Após a desinfeção, limpe os instrumentos com um pano húmido
para eliminar quaisquer restos do desinfetante.
Atenção!
- Recomendamos a remoção das pilhas do termómetro ri-thermo®
fastPRObe antes da limpeza ou desinfeção.
- Tenha cuidado ao limpar e desinfetar o termómetro e a sonda, para que
nenhum líquido penetre no interior.
- Nunca coloque o termómetro ri-thermo® fastPRObe ou as peças
removíveis do mesmo (sonda, cabos) em líquidos!
- O termómetro é enviado não estéril. NÃO utilize gás de óxido de etileno,
calor, autoclave ou qualquer outro método agressivo para esterilizar a
unidade.
- Os dispositivos não se destinam a ser submetidos a manutenção e
esterilização processadas por máquinas. Isto pode causar danos
irreversíveis!
- A tampa da sonda é adequada apenas para uma única utilização!
Para todos os dispositivos reutilizáveis, se houver quaisquer sinais de
degradação do material, o dispositivo deve deixar de ser reutilizado e deve
ser eliminado/solicitado para garantia de acordo com o procedimento
mencionado em Eliminação/Garantia.

6.

Resolução de problemas e códigos de erro do dispositivo

6.1

Resolução de problemas

6.1.1

Se o termómetro ri-thermo® fastPRObe não funcionar corretamente após a
limpeza/desinfeção e a recolocação da sonda, limpe os contactos das pilhas e os
contactos do conetor da sonda do termómetro com um pano seco.
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6.1.2

Se o termómetro ri-thermo® fastPRObe avariar a qualquer momento, entrará
automaticamente no modo de alarme e os códigos de erro correspondentes são
apresentados.

6.2

Códigos de erro do dispositivo

6.2.1

P01

Sonda em falta

6.2.2

P02

Pt > 55 °C

6.2.3

P03

HT >55 °C

6.2.4

P04

Em 10s Pt ou Ht não pode ser aquecido acima de 30 °C

6.2.5

E05

Erro de calibração Pt (uso na calibração)

6.2.6

E06

Erro de calibração HT (uso na calibração)

6.2.7

E07

Erro do temporizador do sistema

6.2.8

E09

Erro do LCD (Só podemos ouvir o alarme. O ecrã não pode ser apresentado.)

6.2.9

E11

Erro de flash do sistema Visualização de ícones de temperatura ambiente
demasiado alta (40 °C) ou demasiado baixa (10 °C)

6.2.10 E15

Pilhas gastas (abaixo de 4.6V)

7.

Verificação técnica da medição

7.1

Alemanha
De acordo com o regulamento relativo à operação de dispositivos médicos
(Medizinprodukte- Betreiberverordnung, MPBetreibV), tem de ser realizada uma
verificação técnica a cada dois anos. A verificação só pode ser realizada pelo
fabricante, que é a autoridade competente ou por pessoas que cumpram os
requisitos do MPBetreibV §6.

7.2

União Europeia fora da Alemanha
As respetivas disposições legais aplicam-se a todos os países da UE, exceto à
Alemanha.
Verificação técnica da medição para o termómetro ri-thermo® fastPRObe:
A precisão da sonda pode ser verificada através de um banho de água calibrado (a
tampa da sonda tem de estar colocada).
Os termómetros que estão fora do limite de erro têm de ser verificados no modo de
medição direta.
A mudança para este modo é feita automaticamente quando a sonda é removida da
inserção da sonda e em cerca de 30 segundos é colocada ao lado do termómetro.
O tempo da verificação da medição para o teste do banho de água dura
aproximadamente 60 segundos.
Atenção!
Recomendamos uma verificação técnica em intervalos de dois anos.
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7.3

Norma
Este termómetro está em conformidade com todos os requisitos estabelecidos na
Norma ASTM E1104
Norma ASTM E1112
DIN EN ISO 80601-2-56

8.

Dados técnicos

Equipamento médico:

Termómetro eletrónico

Proteção elétrica:

Dispositivo com fonte de tensão interna

Grau de proteção elétrica:

Tipo B

Modo de funcionamento:

Funcionamento manual contínuo

Dimensões:

205 x 70 x 70 mm

Peso:

400g com pilhas e caixa de tampas da sonda

Pilhas

4x AA, LR6 alcalina 1,5V
ou
4x AA Mignon NiMH 1,2V

Faixa de medição de

34 °C - 43 ºC (93,2 °F a 109 °F)

temperatura:
Faixa de temperatura de

10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F),

funcionamento ambiente:

em 10% - 85% sem condensação

Pressão atmosférica de

700 a 1050 hPa

funcionamento ambiente:
Condições de armazenamento e

-20 to 55 °C (-4 °F a 131 °F),

de transporte:

em 10-95% sem condensação

Pressão atmosférica de

700 a 1050 hPa

armazenamento e transporte:
Precisão laboratorial

Modo de medição direta

Precisão do banho de água

±0,1°C (±0,2 °F)

(36 °C a 42.0°C):

Modo de medição rápida
± 0,3 °C (± 0,5 °F)

Precisão do modo de medição

±0,1°C (±0,2 °F)

direta
(Todos os pontos de medição)
Precisão do modo de medição

±0,3 °C (± 0,5 °F)

rápida
(Todos os pontos de medição)
Tempos de medição típicos

Modo de medição direta

(Após a posição da sonda)

Modo oral: 60 segundos
Modo axilar: 60 segundos
Modo retal: 60 segundos
Modo de medição rápida
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Modo oral: 12 segundos
Modo axilar 12 segundos
Modo retal: 12 segundos
Material da tampa da sonda
9.

HDPE

Documentos de acompanhamento relativos à compatibilidade eletromagnética

de acordo com a norma CEI 60601-1-2
O instrumento satisfaz os requisitos de compatibilidade eletromagnética. Observe que
em caso de influência de intensidades desfavoráveis de campo, p.ex., durante o
funcionamento de telefones sem fios ou de instrumentos radiológicos, não poderão
ser excluídos efeitos adversos sobre o funcionamento.
A compatibilidade eletromagnética deste dispositivo foi confirmada por testes em
conformidade com os requisitos da norma CEI 60601-1-2.
9.1

EEM (compatibilidade eletromagnética)

9.1.1

Durante a instalação e operação do dispositivo, siga estas instruções:

9.1.2

Não utilize o dispositivo em simultâneo com outros equipamentos eletrónicos, para
evitar interferências eletromagnéticas com o funcionamento do dispositivo.

9.1.3

Não utilize nem empilhe o dispositivo perto de, sobre ou sob outros equipamentos
eletrónicos, para evitar interferências eletromagnéticas com o funcionamento do
dispositivo.

9.1.4

Não utilize o dispositivo na mesma sala que outros equipamentos eletrónicos, como
equipamentos de suporte à vida, que tenham efeitos importantes sobre a vida e os
resultados de tratamento do paciente, ou que quaisquer outros equipamentos de
medição ou tratamento que envolvam correntes elétricas fracas.

9.1.5

Não utilize cabos ou acessórios que não sejam indicados para o dispositivo, já que
isso pode aumentar a emissão de ondas eletromagnéticas do dispositivo e diminuir a
imunidade do dispositivo a perturbações eletromagnéticas.

Atenção!
Os equipamentos médicos elétricos estão sujeitos a precauções especiais
relativas à compatibilidade eletromagnética (CEM).
Os dispositivos portáteis e móveis para comunicação por radiofrequência
podem afetar os equipamentos elétricos para medicina. O dispositivo EEM
destina-se ao funcionamento num ambiente eletromagnético e em
instalações profissionais, tais como áreas industriais e hospitais.
O utilizador do dispositivo deve certificar-se de que este está a funcionar
num ambiente adequado.
Aviso!
O dispositivo EEM não pode ser empilhado, disposto ou utilizado
diretamente ao lado ou com outros dispositivos. Sempre que seja necessário
o funcionamento na proximidade de, ou empilhado com, outros dispositivos,
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o dispositivo EEM e os restantes dispositivos EEM devem ser observados de
modo a garantir o funcionamento devido no arranjo em causa. Este
dispositivo EEM destina-se a ser utilizado apenas por profissionais médicos.
Este dispositivo pode causar interferências rádio ou interferir com o
funcionamento de dispositivos próximos. Poderá ser necessário tomar as
medidas corretivas apropriadas, como redirecionar ou reorganizar o
dispositivo EEM ou a blindagem.
O dispositivo EEM avaliado não apresenta as funcionalidades de
desempenho básicas previstas pela norma CEI 60601-1, que colocariam
riscos inaceitáveis aos pacientes, operadores ou terceiros em caso de falha
ou mau funcionamento da fonte de alimentação.
Aviso!
Os equipamentos portáteis de comunicação por RF (rádios), incluindo
acessórios, como cabos de antena e antenas externas, não devem ser
usados a uma distância inferior a 30 cm (12 polegadas) das peças e cabos
do termómetro ri-thermo® fastPRObe especificado pelo fabricante. O não
cumprimento desta regra pode originar a redução do desempenho das
funcionalidades do dispositivo.
Orientações e declaração do fabricante - emissões eletromagnéticas
O termómetro ri-thermo® fastPRObe destina-se a ser utilizado no ambiente
eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o utilizador do termómetro
ri-thermo® fastPRObe deve assegurar-se de que o mesmo é utilizado em tal
ambiente.

Orientações e declaração do fabricante - emissões eletromagnéticas
O termómetro ri-thermo® fastPRObe destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado
abaixo. O cliente ou o utilizador do termómetro ri-thermo® fastPRObe deve assegurar-se de que o mesmo
é utilizado em tal ambiente.
Teste de emissão

Conformidade

Ambiente eletromagnético - orientações
O termómetro ri-thermo® fastPRObe utiliza a
energia RF apenas para a sua função interna.

Emissões RF
CISPR 11

Grupo 1

Por conseguinte, as suas emissões de RF são
muito reduzidas e não deverão causar
interferências nos equipamentos eletrónicos
próximos.

Emissão de RF
CISPR 11
Emissões harmónicas
CEI 61000-3-2

Classe B
N/A

O termómetro ri-thermo® fastPRObe destina-se
a utilização em todos os estabelecimentos,
incluindo áreas residenciais e as diretamente
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Flutuações de

ligadas a uma rede pública que também

tensão/emissões de cintilação

N/A

forneça edifícios usados para fins residenciais.

IEC 61000-3-3

Orientações e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética
O termómetro ri-thermo® fastPRObe destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado
abaixo. O cliente ou o utilizador do termómetro ri-thermo® fastPRObe deve assegurar-se de que o mesmo
é utilizado em tal ambiente.
Teste de imunidade

Nível de teste CEI

Nível de

Ambiente eletromagnético -

60601

conformidade

orientação

Descarga

Contacto:8 kV

Contacto:8 kV

Os pavimentos devem ser de

eletroestática (ESD)

Ar:2,4,8,15 kV

Ar:2,4,8,15 kV

madeira, cimento ou

CEI 61000-4-2

revestimento cerâmico. Se o
pavimento estiver coberto por
material sintético, a humidade
relativa mínima deve ser de 30%.

Transição/explosão

N/A

N/A

A qualidade da tensão de

elétrica rápida

alimentação deve corresponder à

CEI 61000-4-4

de um ambiente comercial ou
hospitalar típico.

Aumento

N/A

N/A

CEI 61000-4-5

A qualidade da tensão de
alimentação deve corresponder à
de um ambiente comercial ou
hospitalar típico.

Baixas de tensão,

N/A

N/A

A qualidade da tensão de

interrupções curtas e

alimentação deve corresponder à

variações de tensão

de um ambiente comercial ou

nos cabos de

hospitalar típico.

entrada de
alimentação
CEI 61000-4-11
Campo magnético

30A/m

30A/m

Os campos magnéticos de

de frequência de

frequência da rede elétrica

energia (50Hz/60Hz)

devem estar em níveis

CEI 61000-4-8

adequados para localizações

p. 28

típicas num ambiente comercial
ou hospitalar típico.
NOTA

A UT corresponde à tensão da rede de CA anterior à aplicação do nível de teste.

Orientações e declaração do fabricante - imunidade eletromagnética
O termómetro ri-thermo® fastPRObe destina-se a ser utilizado no ambiente eletromagnético especificado
abaixo. O cliente ou o utilizador do termómetro ri-thermo® fastPRObe deve assegurar-se de que o mesmo
é utilizado em tal ambiente.
Teste de

Nível de teste CEI

imunidade

60601

Nível de
conformida

Ambiente eletromagnético - orientação

de
Os equipamentos portáteis e móveis de
comunicações de RF não devem ser usados nas
proximidades de qualquer parte do termómetro rithermo® fastPRObe, incluindo os cabos, a uma
distância inferior à recomendada, que se calcula

RF conduzido
CEI 61000-4-6

usando a equação aplicável à frequência do
Aprovado

Aprovado

transmissor.
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Distância de separação recomendada
RF irradiada

3 V/m

3 V/m

IEC 61000-4-3

800 MHz a 2,7

d = 1,2√P 80 MHz a 800 MHz

GHz

d= 2,3√P 800 MHz a 2,7 GHz

d= 1.2√P 150 kHz a 80 MHz

Campos de
proximidade

Em que P é a potência nominal máxima de saída

provenientes

do transmissor em watts (W) declarada pelo

de

fabricante do transmissor e d é a distância de

equipamentos

separação recomendada em metros (m).

de

As intensidades dos campos emitidos por

comunicações

transmissores fixos de RF, de acordo com o

RF sem fios

determinado por um levantamento eletromagnético
do local, a deve ser inferior ao nível de
conformidade em cada gama de frequências.b
Pode ocorrer interferência nas proximidades do
equipamento marcado com o seguinte símbolo:
Em que P é a potência nominal máxima de saída
do transmissor em watts (W) declarada
pelo fabricante do transmissor e a distância de
separação recomendada é dada em metros (m).
As intensidades dos campos emitidos por
transmissores fixos de RF, de acordo com o
determinado por um levantamento eletromagnético
do local, a deve ser inferior ao nível de
conformidade em cada gama de frequências b.
Podem ocorrer interferências nas proximidades de
dispositivos marcados com o símbolo seguinte:

NOTA 1

A 80 MHz e a 800 MHz, aplica-se a gama de frequências mais elevada.

NOTA 2

Estas orientações podem não ser aplicáveis a todas as situações. A propagação

eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.
a.) As intensidades de campo dos transmissores fixos, tais como as estações base para telefones de rádio
(telemóveis/sem fios) e rádios móveis terrestres, radioamadores, emissões de rádio AM e FM e emissões
de televisão, não podem ser teoricamente previstas com precisão. Para aceder ao ambiente
eletromagnético deve ser considerada uma pesquisa eletromagnética do local devido aos transmissores
RF fixos. Se a intensidade de campo medida no local em que o termómetro ri-thermo® fastPRObe é
utilizado exceder o nível de conformidade RF aplicável acima, o termómetro ri-thermo® fastPRObe deve
ser observado para verificar o funcionamento normal. Se for observado um desempenho anormal, podem
ser necessárias medidas adicionais, tais como reorientar ou relocalizar o termómetro ri-thermo®
fastPRObe.
b.) Acima da gama de frequência 150 kHz a 80 MHz, as forças de campo devem ser inferiores a 3 V/m.
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Distâncias recomendadas entre equipamentos de
comunicação por RF portáteis e móveis e o termómetro ri-thermo® fastPRObe.
O termómetro ri-thermo® fastPRObe destina-se a ser utilizado num ambiente eletromagnético em que as
perturbações por RF irradiada estão controladas. O cliente ou o utilizador do termómetro ri-thermo®
fastPRObe podem ajudar a prevenir a interferência eletromagnética mantendo uma distância mínima entre o
equipamento de comunicações RF portátil e móvel (transmissores) e o termómetro ri-thermo® fastPRObe
conforme é recomendado abaixo, de acordo com a tensão de saída máxima do equipamento de
comunicações.
Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor
(m)

Tensão nominal de
saída máxima do
transmissor

150 kHz a 80 MHz

80 MHz a 800 MHz

800 MHz a 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

Para transmissores classificados com uma tensão de saída máxima que não esteja listada acima, a distância
de separação recomendada d em metros (m) pode ser estimada usando a equação aplicável à frequência do
transmissor, onde P é a tensão nominal de saída máxima do transmissor em watts (W) de acordo com o
fabricante do transmissor.
NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a gama de frequências mais elevada.
NOTA 2 Estas orientações podem não ser aplicáveis a todas as situações. A propagação eletromagnética é
afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

10.

Acessórios
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Artº N.º: 13334

Tampa da sonda 1 pacote de 20 unidades

Artº N.º: 13338

Tampa da sonda 25 x 1 pacote de 20 unidades

Artº N.º: 13335

Sonda do termómetro oral (azul)/axilar, sonda do termómetro
inserção oral/axilar (azul)

Artº N.º: 13336

Sonda do termómetro retal (vermelha), sonda do termómetro
inserção retal (vermelha)

11.

Eliminação
Atenção!
A eliminação do dispositivo médico usado tem de ser realizada de acordo
com as práticas médicas em vigor ou os regulamentos locais relativos à
eliminação de resíduos médicos infeciosos e biológicos.
As pilhas e os dispositivos elétricos/eletrónicos têm de ser eliminados de
acordo com os regulamentos aplicáveis localmente e não juntamente com o
lixo doméstico.
Se tiver alguma dúvida sobre a eliminação dos produtos, contacte o
fabricante ou os respetivos representantes.

12.

Garantia
Este produto foi fabricado sob os mais rigorosos padrões de qualidade e passou por
uma verificação final completa de qualidade antes de deixar a nossa fábrica. Por
conseguinte, temos a satisfação de fornecer uma garantia de 2 anos a contar da data
de aquisição contra todos os defeitos que se possam comprovadamente demonstrar
serem devidos a falhas de materiais ou de fabrico. A solicitação da garantia não será
aplicável em caso de manuseio inadequado. Todas as peças defeituosas do produto
serão substituídas ou reparadas gratuitamente dentro do período da garantia.
Isto não se aplica a peças de desgaste. Para o R1 à prova de choque concedemos
uma garantia adicional de 5 anos para a calibragem, exigida pela certificação CE. A
solicitação da garantia só pode ser concedida se este cartão de garantia for
preenchido e carimbado pelo revendedor e for incluído com o produto. Lembre-se de
que todas as reclamações de garantia devem ser feitas durante o período da
garantia. É claro que teremos o prazer de realizar verificações ou reparações após o
fim do período de garantia por um custo. Além disso, poderá solicitar-nos
gratuitamente uma estimativa de custo provisória. Em caso de reclamação de
garantia ou reparação, devolva o produto Riester com o Cartão de Garantia
preenchido para o seguinte endereço:
Rudolf Riester GmbH
Dept. Reparações RR
Bruckstr. 31
72417 Jungingen
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Alemanha
Seriennummer bzw. Chargennummer
Datum, Stempel und Unterschrift des Fachhandlers
Número série ou número do lote
Data, carimbo e assinatura do revendedor especializado,

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