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1.

Introduktion

1.1.

Viktig information att läsa före start

Du har köpt en Riester ri-thermo® fastPRObe-termometer av hög kvalitet, som har tillverkats i
enlighet med EU-direktiv 93/42 EEG och rådets EU-direktiv 93/42/EEG. Den är även vid alla
tidpunkter föremål för de strängaste möjliga kvalitetskontrollerna. Läs noga igenom dessa
anvisningar innan du börjar använda enheten och förvara dem på ett säkert ställe. Vi svarar
gärna på eventuella frågor. Du kan hitta vår adress i denna bruksanvisning. Adressen till vår
försäljningspartner lämnas på begäran. Observera att alla instrument som beskrivs i denna
bruksanvisning endast ska användas av lämpligt utbildad personal. Det här instrumentets
perfekta och säkra funktion garanteras endast när originaldelar och tillbehör från Riester
används.
1.2.

Säkerhetsinformation och elektromagnetisk kompatibilitet

Symbol

Symbolbeskrivning
Följ instruktionerna i bruksanvisningen.
eller

Symbolen är tryckt i blått på enheten.
Symbolen är tryckt i svart på sondskyddskasetten.
Medicinsk enhet
B-typ applicerad del

IPX1

IP- Skydd
Skydd mot vertikalt fallande vatten (droppande vatten)
Varning!
Den allmänna varningsskylten indikerar en potentiellt farlig
situation som kan leda till allvarliga personskador.
Obs!
Viktig anmärkning i denna bruksanvisning
Uppmärksamhetssymbolen indikerar en potentiellt farlig situation
som kan leda till mindre eller måttliga personskador. Den kan
även användas för att varna för osäkra metoder
Likström
Varning: Amerikansk federal lagstiftning begränsar försäljningen
av denna enhet till att göras av eller på beställning av en läkare

eller

(licensierad läkare).
Latexfri

S. 3

DEHP-fri
Icke-steril

Engångsbruk
Använd senast
ÅÅÅÅ-MM / (år-månad)
Tillverkningsdatum
ÅÅÅÅ-MM-DD / (år-månad-dag)
Tillverkare
Tillverkarens serienummer
Partinummer
Referensnummer
Unik identifierare för enheten
Temperatur för transport och förvaring
Relativ luftfuktighet för transport och förvaring
Lufttryck för transport och förvaring
Omgivande lufttryck vid drift
CE-märkning
eller

Symbol för märkning av elektriska och elektroniska apparater
enligt EU-direktiv 2002/96/EG.
Icke-joniserande strålning
Placering

Återkallelse
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Timer

1.3

Förpackningssymboler

Symbol

Symbolbeskrivning
Ömtålig. Visar att innehållet är bräckligt och att det bör hanteras
varsamt.
Låt inte förpackningen bli blöt.

Uppåt. Visar vilket håll paketet ska stå under transport.
Håll borta från solljus
"Grüner Punkt" (landspecifikt)
# Anger antalet delar i förpackningen

Instrumentet uppfyller kraven för elektromagnetisk kompatibilitet. Observera att under
påverkan av ogynnsamma fältstyrkor, t.ex. från trådlösa telefoner eller radiologiska
instrument, kan negativa effekter på funktionen inte uteslutas.
Den elektromagnetiska kompatibiliteten för denna enhet har verifierats med tester
enligt kraven i IEC 60601-1-2.
1.4

Avsedd användning
ri-thermo® fastPRObe-termometern används för att mäta kroppstemperaturen i
munnen (oralt) anus (rektalt) och i armhålan (axillärt) och upptäcker och
diagnosticerar därmed vital kroppsfunktion.

1.4.1

Indikation
ri-thermo® fastPRObe Termometer används för direkt kroppstemperaturmätning i
munnen (oralt) i armhålan (axillärt), såväl som i anus (rektalt) och därmed för
detektion och diagnos av vital kroppsfunktion.

1.4.2

Kontraindikation
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Enheten är inte konstruerad, såld eller avsedd för annan användning än den som
anges.
1.4.3

Avsedd patientpopulation
Enheten är avsedd för alla patienter.

1.4.4

Avsedda operatörer/användare
Enheten kan användas av läkare och sjuksköterskor på sjukhus, medicinska
anläggningar, kliniker och läkarmottagningar. Använd inte i MR-miljö!

1.4.5

Erforderlig kompetens/utbildning av operatörer
Operatören måste ha grundläggande kunskaper för mätning av vitala tecken. Alla
anslutningar och kontakter förklaras tydligt i bruksanvisningen.
Användaren måste följa instruktionerna i bruksanvisningen exakt.

1.4.6

Miljöförhållanden
Enheten är avsedd att användas i en kontrollerad miljö.
Enheten får inte utsättas för hårda/grova miljöförhållanden.

1.5

Varningar/Att uppmärksamma
Varningar!
Den allmänna varningsskylten indikerar en potentiellt farlig situation som kan
leda till allvarliga personskador.
Använd inte i MR-miljö!
Det finns en möjlig risk för gasantändning om enheten används i närvaro av
lättantändliga blandningar eller blandningar av läkemedel och luft, syre eller
lustgas!
Apparaten får inte användas i lokaler där det finns lättantändliga blandningar
eller blandningar av läkemedel och luft, syre eller lustgas, t.ex. i
operationssalar.
Elchock!
ri-thermo® fastPRObe-termometerns hölje får endast öppnas av
auktoriserade personer
Skador på enheten på grund av fall eller hög ESD-påverkan!
Om displayinformationen på displayen är ofullständig får enheten inte
återanvändas och måste returneras till tillverkaren för reparation.
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Enheten är avsedd att användas i en kontrollerad miljö.
Enheten får inte utsättas för hårda/grova miljöförhållanden.
ri-thermo® fastPRObe-termometersond och -sondskydd är endast avsedda
för användning med denna ri-thermo® fastPRObe-termometer.
Använd inte denna termometer utan att först fästa ett nytt ri-thermo®
fastPRObe-termometersondskydd.
Använd endast ri-thermo® fastPRObe-termometersondskydd för den här
enheten.
- Använd endast den blå sonden (oral, axillär) med den blå sondinsatsen!
- Använd endast den röda sonden (rektal) med den röda sondinsatsen!
- För att begränsa korskontaminering, använd endast blå enheter för att
mäta orala och axillära temperaturer.
- Använd endast röda enheter för rektala temperaturer.
Användning av andra sondskydd kommer resultera i felaktiga
temperaturavläsningar.
Enhets- och sondskydd är icke-sterila. Använd inte på skadad vävnad.
För att begränsa korskontaminering, använd endast blå enheter för att mäta
orala och axillära temperaturer. För att upprätthålla infektionskontroll,
använd alltid en separat sondskyddskasett för blå sond och en annan,
separat, för röd sond.
För att begränsa korskontaminering, använd endast röda enheter, och röda
enheter endast, för rektala temperaturer.
För att upprätthålla infektionskontroll, använd alltid en separat
sondskyddskasett för blå sond och en annan, separat, för röd sond.
Öppna inte enheten. Inga invändiga delar kan repareras av användaren.
Öppning av enheten kan påverka kalibreringen och ogiltigförklara garantin.
Batterierna måste sättas in i rätt läge.
Obs!
Uppmärksamhetssymbolen indikerar en potentiellt farlig situation som kan
leda till mindre eller måttliga personskador. Den kan även användas för att
varna för osäkra förfaranden.
Torka av alla elektriska kontakter, både på sonden och termometern,
noggrant efter rengöring eller om enheten inte fungerar korrekt.
För kalibrering, service- eller integritetskontroller, hänvisa till en kvalificerad
biomedicinsk tekniker eller skicka tillbaka enheten till tillverkaren.
Kassering av använt öronspekulum måste ske enligt gällande medicinsk
praxis eller lokala föreskrifter för bortskaffande av infektiöst, biologiskt
medicinskt avfall.
Borttagning av batterierna rekommenderas om enheten inte ska användas
under en längre tid.
Kassering av batterier måste göras i enlighet med lokala miljö- och
myndighetspolicyer för kassering av NiMH eller alkaliska batterier.
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Kassering av gammal batteridriven elektronisk utrustning måste göras i
enlighet med myndighetspolicyer för kassering av utgången utrustning.
Rengöringsfrekvens och -rutiner måste överensstämma med
myndighetspolicyer för rengöring av icke-sterila enheter.
- Vi rekommenderar att du tar ut batterierna från ri-thermo® fastPRObetermometern innan rengöring eller desinfektion.
- Var försiktig när du rengör och desinficerar termometern och sonden så
att ingen vätska tränger in i enheten.
- Placera aldrig ri-thermo® fastPRObe-termometer eller avtagbara delar av
ri-thermo® fastPRObe-termometer (sond, kablar) i vätska!
- Termometern levereras icke-steril. Använd INTE etylenoxidgas, värme,
autoklav eller andra intensiva metoder för att sterilisera enheten.
- Enheterna är inte gjorda för att genomgå maskin-underhåll och
sterilisering. Detta kan leda till oåterkalleliga skador!
- Sondskyddet är endast lämpligt för engångsbruk!
Patienten är inte den avsedda operatören.
Enheten kan användas av utbildad personal.
Som utbildad personal räknas läkare och sjuksköterskor på sjukhus,
medicinska anläggningar, kliniker och läkarmottagningar.

1.6

Användaransvar
Obs!
Följande är ditt ansvar:
- Före varje användning måste användaren kontrollera att termometern,
sonden med spiralkabel och sondskyddet är kompletta och i brukbart
skick. Alla komponenter måste vara kompatibla med varandra.
Oförenliga komponenter kan resultera i försämrad prestanda.
- Kontrollera kalibreringen av enheten vartannat år.
- Använd aldrig medvetet en defekt enhet.
- Byt omedelbart ut delar som är trasiga, slitna, saknas, ofullständiga,
skadade eller kontaminerade.
- Om sonden är skadad måste den omedelbart bytas ut mot en ny sond.
Den skadade sonden får inte längre användas!
- Kontakta närmaste fabriksgodkända servicecenter om det är nödvändigt
med reparation eller utbyte.
- Vidare bär användaren av enheten ensam ansvaret för alla fel som härrör
från felaktig användning, felaktigt underhåll, felaktig reparation, skada eller
ändring av någon annan än Riester eller auktoriserad servicepersonal.
Alla allvarliga händelser som inträffar i samband med enheten ska
rapporteras till tillverkaren och den behöriga myndigheten i den medlemsstat
där användaren och/eller patienten är etablerad.
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2.

Att använda enheten för första gången

2.1

Leveransens omfattning

Art.-nr: 1830

ri-thermo® fastPRObe-termometer oral/axillär
Sondskyddskasett (20 st/kasett)
Användarmanual
4 AA-alkaliska batterier

Art.-nr: 1831

ri-thermo® fastPRObe-termometer rektal
Sondskyddskasett (20 st/kasett)
Användarmanual
4 AA-alkaliska batterier

2.2

Enhetens funktion
ri-thermo® fastPRObe-termometern fungerar i direktläget med ett snabbmätningsläge
och ett direktmätningsläge.
Mätområde 34-43 °C (93,2-109 °F)
Snabbmätningsläge: noggrannhet ±0,3 °C (±0,5 °F)
Direktmätningsläge: ±0,1 °C (±0,2 °F) ökad mätnoggrannhet
Justering av mätpunkter för kroppstemperaturmätning
Timer: 60 sekunder (15, 30, 45, 60 sek).
Växling: °C i °F
Återkallelse: Tar fram det senaste uppmätta värdet.
Utbytbar termometersondinsats med färgkodning:
- Blå för oral, axillär mätning, - Röd för rektal mätning.
Utbytbar termometersond med färgkodning:
- Blå för oral, axillär mätning, - Röd för rektal mätning.
Strömförsörjning med fyra vanliga “AA”-batterier.
Batteristatusindikator.
Automatisk påslagningsfunktion när sonden tas ut ur facket.
Automatisk avstängningsfunktion.
Lättläst LCD-skärm (LCD) med bakgrundsbelysning.
Lättillgänglig och utbytbar sondkasett.
ri-thermo® fastPRObe-termometer rektal
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Termometersond blå oral/axillär

Termometersond röd rektal

14

1. Återkallningsknapp

8. Fäste för sondskyddskasett

2. Oral-/rektalknapp

9. Batterifack

3. Display

10. Knapp för att lossa sondskydd

4. Termometersond

11. Spiralkabel

5. Termometersondinsats

12. Termometersondanslutning

6. Termometersondanslutning

13. Termometersondspets

7. Timer-knapp

14. Sondskydd
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3.

Information om kroppstemperatur
Det är en vanlig missuppfattning att 37 °C är den "normala" kroppstemperaturen.
Det är ett misstag att anta att den ”normala” kroppstemperaturen är 37 °C. Det är den
genomsnittliga kroppstemperaturen. Ålder, kön, mätpunkt och tid på dagen avgör
normal kroppstemperatur. Den är vanligtvis lägre på morgonen, högre på
eftermiddagen och vanligtvis återigen något lägre på kvällen. Patientens specifika
aktivitet, ämnesomsättning eller använda läkemedel är faktorer som påverkar
kroppstemperaturen. Med ökande ålder tenderar den normala kroppstemperaturen
också att sjunka. På grund av kroppens olika mätpunkter är de uppmätta
temperaturerna inte direkt jämförbara.
I följande tabell anges de normala temperaturerna beroende på patientens ålder och
mätpunkten.

Kroppstemperatur-

Normal kroppstemperatur beroende på patientens ålder

mätningspunkter
Patientens ålder

0-2 år

3-10 år

11-65 år

Över 65 år

Mun/

-

35,5-37,5 °C

36,4-37,6 °C

35,8-36,9 °C

oral mätning

-

95,9-99,5 °F

97,6-99,6 °F

96,4-98,5 °F

Armhåla/axillär

34,7-37,3 °C

35,9-36,7 °C

35,2-36,9 °C

35,6-36,3 °C

mätning

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

mätning

97,9-100,4 °F

97,9-100,4 °F

98,6-100,6 °F

97,1-99,2 °F

Öra

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

Hjärta

4.

Drift och funktion

4.1

Driftsättning

4.1.1 Sätt i batterierna

1.

Obs!

Notera sekvensen!

2.

3.

Obs!

[1] Ta bort batteriluckan!

[1] Observera symbolerna

[1] Tryck på knappen!

för korrekt isättning av

[2] Ta bort batteriluckan!

batterierna!
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4.

Obs!

5.

[1] Sätt in rätt!

7.

Obs!

Sätt in rätt!

6.

Obs!

Sätt in rätt!

Obs!

Notera sekvensen!
[1] Sätt tillbaka
batteriluckan!
[2] Stäng batteriluckan!

Kassera batterier i enlighet med lokala miljö- och myndighetspolicyer för
kassering av NiMH eller alkaliska batterier.
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4.2

Ikonidentifiering

Oral
Mätposition
Fungerar endast med BLÅ sond
Axillär
Mätposition
Fungerar endast med BLÅ sond
Rektal
Mätposition
Fungerar endast med RÖD sond
8:a-bitars lysdioder
Visa sondens serienummer och annan information
Mätförloppsindikator
Visa mätförlopp i snabbläge
Temperaturenhet
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Timer
60 sekunder
Direktmätningsläge
Hastighet: långsam
Noggrannhet: hög
Sond
Blinkande sond när det är fel på sonden

Installera/ta bort sondskyddet
Blinkande sondskydd för att påminna om att installera sondskyddet
före användning och ta bort sondskyddet efter användning
Hög omgivningstemperatur
Omgivningstemperaturen är för hög för utrustningen.
Symbolen visar användaren att omgivningstemperaturen ligger
utanför termometerns temperaturmätområde.
Enheten är avsedd att användas i en kontrollerad miljö.
Enheten får inte utsättas för hårda/grova miljöförhållanden.
Låg omgivningstemperatur
Omgivningstemperaturen är för låg för utrustningen.
Symbolen visar användaren att omgivningstemperaturen ligger
utanför termometerns temperaturmätområde.
Enheten är avsedd att användas i en kontrollerad miljö.
Enheten får inte utsättas för hårda/grova miljöförhållanden.
Batteri
Batteristatusindikator.
4:a-bitars lysdioder
Visa temperatur och annan information
Lägre än mätområdet
Mätning av låg temperatur
Högre än mätområdet
Mätning av hög temperatur

4.3

Sondskydd: Att fästa och ta bort

4.3.1

Öppna sondskyddskasetten genom att lyfta fliken i det övre hörnet och dra för att ta
bort den övre panelen.

4.3.2

För in sondskyddskasetten i den övre delen av sondinsatsen. (För att upprätthålla
infektionskontroll, använd alltid en separat sondskyddskasett för blå sond och en
annan, separat, för röd sond).
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4.3.3

Ta bort termometersonden från sondinsatsen.

4.3.4

Sondskyddsikonen visas för att påminna användaren om att fästa eller ta bort ett
sondskydd.

4.3.5

För in sondänden i ett sondskydd i kasetten. Tryck in handtaget ordentligt tills du
känner att skyddet "snäpper fast" på plats.

4.3.6

Gör lämplig temperaturmätning (oral, axillär eller rektal).

4.3.7

Mata ut det använda skyddet i bioavfallsbehållaren genom att trycka på den övre
knappen.

4.3.8

Ta bort, kassera och byt ut kasetten när den är tom.

1.

2.

3.

[1] Fäst sondskyddet på

[1] Korrekt position!

[1] Tryck på knappen!

sonden!

[2] Sondskyddet tas bort!

Varning!
- Använd inte denna termometer utan att först fästa ett nytt ri-thermo®
fastPRObe-termometersondskydd.
- Använd endast ri-thermo® fastPRObe-termometersondskydd för den här
enheten.
- Användning av andra sondskydd leder till felaktiga temperaturavläsningar.
- Enhets- och sondskydd är icke-sterila! Använd inte på skadad vävnad.
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- För att begränsa korskontaminering, använd endast blå enheter för att
mäta orala och axillära temperaturer.
- För att begränsa korskontaminering, använd endast röda enheter, och
röda enheter endast, för rektala temperaturer.
- (För att upprätthålla infektionskontroll, använd alltid en separat
sondskyddskasett för den blå sonden och en annan, separat, för den röda
sonden).

Obs!
Kassering av använt öronspekulum måste ske enligt gällande medicinsk
praxis eller lokala föreskrifter för bortskaffande av infektiöst, biologiskt
medicinskt avfall.

4.4

Att byta prober

1.

2.
3.

Obs!

Notera sekvensen!
[1] Ursprunglig situation

[1] Ta bort sonden

[1] Tryck på knappen!
[2] Ta bort sondinsatsen!
[3] Ta bort sondanslutningen!

5.
4.

Obs!

Notera sekvensen!

[1] Att föra in sonden!
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[1] Att föra in
sondanslutningen!
[2] Att föra in sondinsatsen!

Varning!
- Använd endast den blå sonden (oral, axillär) med den blå sondinsatsen!
- Använd endast den röda sonden (rektal) med den röda sondinsatsen!
- För att begränsa korskontaminering, använd endast blå enheter för att
mäta orala och axillära temperaturer. - För att upprätthålla
infektionskontroll, använd alltid en separat sondskyddskasett för den blå
sonden och en annan, separat, för den röda sonden.
-

Använd endast röda enheter för rektala temperaturer.

4.5

Snabbmätningsläge

4.5.1

Den elektroniska termometern används normalt i snabbmätningsläge för att ge
snabba och exakta temperaturmätningar.

4.5.2

När sonden tas bort från sondinsatsen förvärms sonden till 33,5 °C (92,3 °F).

4.5.3

För att påminna användaren om att använda ett sondskydd, visas sondskyddsikonen
och blinkar i några sekunder.
För att påminna användaren om att ta bort sondskyddet efter mätningen, fortsätter
sondskyddsikonen

4.5.4

att visas.

För in sondänden i ett sondskydd i kasetten. Tryck in handtaget ordentligt tills du
känner att skyddet "snäpper fast" på plats.

4.5.5

Gör lämplig temperaturmätning (oral, axillär eller rektal).

4.5.6
4.5.7

Mätförloppsindikatorn
visar hur mätningen framskrider.
Ett “långt pip” hörs när mätningen är klar och den slutliga temperaturen visas.
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4.5.8

Efter att sonden har återförts till sondinsatsen sparas temperaturmätningen. Om
sonden returneras till sondinsatsen innan det “långa pipet” hörs, kommer ingen
temperaturmätning att sparas för återkallningsfunktionen

4.5.9

Snabbmätningsläget fungerar alltid, oavsett röd eller blå sond.
Obs!
Ett

eller

visas på displayen när den aktuella temperaturavläsningen

ligger utanför mätintervallet, antingen för högt eller för lågt.
I de fall där ingen temperatur detekteras eller temperaturen inte stabiliseras,
övergår termometern automatiskt till direktmätningsläge.

4.6

Direktmätningsläge

4.6.1

ri-thermo® fastPRObe-termometern används normalt i snabbmätningsläge för att ge
snabba och exakta temperaturmätningar. I de fall där ingen temperatur detekteras
eller temperaturen inte snabbt stabiliseras, övergår termometern automatiskt till
direktmätningsläge.

4.6.2

En snigelikon

visas kontinuerligt när termometern används i direktmätningsläge.

4.6.3
4.6.4

Mätförloppsindikatorn
kör och visar
En avläsning visas endast när kroppstemperaturen är stabil inom ±0,1 °C under 10
sekunder.

4.6.5

Ett “långt pip” hörs när mätningen är klar och den slutliga temperaturen visas.

4.6.6

Den automatiska funktionen för direktmätning fungerar alltid oavsett röd eller blå
sond/sondinsats.
Obs!
Ett

eller

visas på displayen när den aktuella temperaturavläsningen

ligger utanför mätintervallet, antingen för högt eller för lågt.

4.7 Oral och axillär temperaturtagning
4.7.1

Den blå sonden måste
installeras.

4.7.2

Ta bort sonden.
Termometern slås på automatiskt.

4.7.3

Symbolen oralt eller axillärt läge
visas på displayen. Aldrig rektalsymbolen.

4.7.4

Tryck på positionsknappen på
frontpanelen. Välj nu antingen oralt
eller axillärt läge.
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Applicera ett sondskydd.
4.7.5

För oral temperaturmätning måste
sondspetsen föras in djupt i den
sublinguala fickan bredvid det
vertikala vävnadsvecket i mitten på
tungan, (frenulum linguae), på ena
eller andra sidan, mot baksidan av
munnen.

4.7.6

Patienten måste stänga munnen.

4.7.7

Håll sonden säkert på plats tills ett
temperaturvärde visas.

4.7.8

För axillära temperaturmätningar

1.

måste patienten lyfta armen.
Placera sedan försiktigt
sondspetsen i armhålan. Tryck
försiktigt för att säkerställa en god
kontakt med patientens hud.
4.7.9

Patienten måste sänka armen och
trycka hårt mot kroppen under hela
mätningen.
Sonden måste hållas så som visas
på bilden.

4.7.10 Ett “långt pip” hörs när mätningen
är klar och den slutliga
temperaturen visas.
I de fall där ingen temperatur
detekteras eller temperaturen inte
snabbt stabiliseras, övergår
termometern automatiskt till
direktmätningsläge.
En snigelikon

visas

2.

kontinuerligt när termometern
används i direktmätningsläge. Ett
“långt pip” hörs när mätningen är
klar och den slutliga temperaturen
visas.
4.7.11 Mata ut det använda sondskyddet i
en bioavfallsbehållare genom att
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trycka på den övre knappen på
sonden.
4.7.12 När sonden efter mätningen har
returnerats till sondinsatsen sparas
temperaturmätningen för
återkallelse. Efter en ny mätning
raderas det senaste
temperaturmätningsminnet.

4.8

Rektal temperaturtagning

4.8.1

Se till att den röda sonden/sondinsatsenheten är fäst.
En separat sondskyddskasett för röd sond är installerad.
Dra ut sonden och termometern slås på automatiskt.
En ikon som identifierar rektalt läge visas alltid förutsatt att den röda
sondinsatsen/sondenheten är ansluten. Att trycka på positionsknappen på
frontpanelen för att ändra läge har ingen effekt.

4.8.2

Applicera ett nytt sondskydd.

4.8.3

För in sonden i patientens rektum. För att säkerställa korrekt vävnadskontakt, vinkla
sonden något efter införandet.

4.8.4

Rekommenderas införingsdjup är ½-¾ tum (12 mm-19 mm) för vuxna och ¼ -½ tum
(6 mm-13 mm) för barn.

4.8.5

Ett "långt pip" hörs när mätningen är klar och den slutliga temperaturen visas.
I de fall där ingen temperatur detekteras eller temperaturen inte snabbt stabiliseras,
övergår termometern automatiskt till direktmätningsläge.
En snigelikon

visas kontinuerligt när termometern används i direktmätningsläge.

Ett “långt pip” hörs när mätningen är klar och den slutliga temperaturen visas.
4.8.6

Mata ut det använda sondskyddet i en bioavfallsbehållare genom att trycka på den
övre knappen på sonden.

4.8.7

När sonden efter mätningen har returnerats till sondinsatsen sparas
temperaturmätningen för återkallelse.
Efter en ny mätning raderas det senaste temperaturmätningsminnet.

4.9

Inställningsläge
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4.9.1

För att gå till inställningsläget, tryck först på timer-knappen och håll den intryckt. Tryck
sedan på och håll inne positionsknappen. Håll båda intryckta i 4 sekunder. Ett "pip"
hörs.

4.9.2

Knappen "position“ används för att stega framåt genom olika konfigurationsalternativ.
"Timer" används för att ändra en alternativkonfiguration.

4.9.3

I installationsläget kan du hitta programvaruversion, ändra Celsius- och Fahrenheitskalor, visa batteriladdning och se sondens serienummer.

4.9.4

Efter 30 sekunder går enheten ur inställningsläget automatiskt eller så flyttar du
sonden ut och in igen.

4.10

Återkalla senaste temperaturmätvärde

4.10.1 Efter varje temperaturmätning hörs ett “långt pip”. "Pipet" indikerar att
temperaturmätningen har slutförts och sparats och är tillgänglig för återkallelse.
Denna temperaturmätning kan återkallas efter att sonden har återförts till
sondinsatsen.
4.10.2 För att återkalla den senaste temperaturmätningen, tryck in och släpp knappen
"Återkalla“ på frontpanelen. Den senaste mätningen och “Återkalla” som tagits visas i
flera sekunder.
4.10.3 Efter en ny mätning raderas det senaste temperaturmätningsminnet.
Om den senaste temperaturmätningen var ofullständig eller utanför räckvidden visas
streck på displayen under återkallningsoperationen.

4.11

Pulstimerläge

4.11.1 ri-thermo® fastPRObe-termometern kan även användas för att mäta en patients puls.
4.11.2 För att komma åt det, ta inte bort sonden från sondinsatsen.
Tryck och släpp knappen "Timer“ på frontpanelen. Klockikonen och 0.0 visas. Tryck
och släpp knappen "Timer" en andra gång för att starta timern och visa hur lång tid
som gått.
4.11.3 Ett "pip" hörs efter 15 sekunder, 2 pip efter 30 sekunder, 1 pip efter 45 sekunder och 2
pip efter 60 sekunder. Räkningen slutar efter 60 sekunder. Om du trycker på knappen
"Timer" igen startar räknaren om.
4.11.4 Timer-läget stängs av automatiskt, 30 sekunder efter stopp efter 60, eller när sonden
tas bort från sondinsatsen.
5.

Rengöring och desinfektion

5.1

Allmän information
Rengöring och desinfektion av medicinska produkter är avsedda att skydda patienter,
användare och tredje person och leda till värderetention av medicinska produkter. På
grund av produktdesignen och de material som använts är det inte möjligt att definiera
en övre gräns för återbehandlingscykler. Livstiden för en medicinsk produkt bestäms
S. 21

av dess funktion och hur den används. Innan defekta produkter skickas tillbaka för
reparation bör följande instruktioner följas.
5.2

Rengöring och desinfektion
ri-thermo® fastPRObe-termometern kan rengöras på utsidan (med undantag av
displayens glasskydd) med en fuktig trasa tills optisk renhet uppnås. Använd endast
desinfektionsprodukter enligt tillverkarens anvisningar. Endast desinfektionsmedel
med bevisad effektivitet enligt nationella riktlinjer bör användas. Efter desinfektion,
torka av instrumenten med en fuktig trasa för att eliminera eventuella
desinfektionsmedelsrester.
Obs!
- Vi rekommenderar att du tar ut batterierna från ri-thermo® fastPRObetermometern innan rengöring eller desinfektion.
- Var försiktig när du rengör och desinficerar termometern och sonden så att
ingen vätska tränger in i enheten.
- Placera aldrig ri-thermo® fastPRObe-termometer eller avtagbara delar av
ri-thermo® fastPRObe-termometer (sond, kablar) i vätska!
- Termometern levereras icke-steril. Använd INTE etylenoxidgas, värme,
autoklav eller andra intensiva metoder för att sterilisera enheten.
- Enheterna är inte gjorda för att genomgå maskin-underhåll och
sterilisering. Detta kan leda till oåterkalleliga skador!
- Sondskyddet är endast lämpligt för engångsbruk!
För alla återanvändbara enheter gäller att om det finns tecken på
materielförstöring ska enheten inte längre återanvändas utan istället
kasseras/hanteras enligt den procedur som nämns under
Avfallshantering/Garanti.

6.

Felsökning och enhetens felkoder

6.1

Felsökning

6.1.1

Om ri-thermo® fastPRObe-termometern inte fungerar ordentligt efter
rengöring/desinficering och återanslutning av sonden, rengör batterikontakterna och
kontakterna på termometerns sondanslutning med en torr trasa.

6.1.2

Om ri-thermo® fastPRObe-termometer fallerar vid något tillfälle, övergår den
automatiskt till larmläge och motsvarande felkoder visas.

6.2

Enhetens felkoder

6.2.1

P01

Sondmiss

6.2.2

P02

Pt > 55 °C

6.2.3

P03

HT >55 °C
S. 22

6.2.4

P04

För 10s Pt eller Ht kan de inte värmas till över 30 °C

6.2.5

E05

Pt-kalibreringsfel (används vid kalibrering)

6.2.6

E06

HT-kalibreringsfel (används vid kalibrering)

6.2.7

E07

Systemtimerfel

6.2.8

E09

LCD-fel (vi kan bara höra larmet. Skärmen kan inte visas.)

6.2.9

E11

SystemblixtfelIkon visas när omgivningstemperaturen är för hög (40 °C) eller
för låg (10 °C)

6.2.10 E15

Dött batteri (under 4,6 V)

7.

Teknisk mätningskontroll

7.1

Tyskland
Enligt förordningen om drift av medicintekniska produkter (MedizinprodukteBetreiberverordnung, MPBetreibV) måste en teknisk kontroll utföras vartannat år.
Kontrollen kan endast utföras av tillverkaren, eller annan lämplig myndighet eller
person som uppfyller kraven i MPBetreibV §6.

7.2

Europeiska unionen utanför Tyskland
Respektive lagbestämmelser gäller för alla EU-länder förutom Tyskland.
Teknisk mätningskontroll för ri-thermo® fastPRObe-termometer:
Sondens noggrannhet kan kontrolleras med ett kalibrerat vattenbad (sondskyddet
måste vara fäst!).
Termometrar som ligger utanför feltröskeln måste kontrolleras i direktmätningsläge.
Växlingen till detta läge görs automatiskt när sonden tas bort från sondinsatsen och
efter cirka 30 sekunder placeras bredvid termometern.
Mätningstiden för vattenbadstestet är ungefär 60 sekunder.
Obs!
Vi rekommenderar att teknisk kontroll genomförs vartannat år.

7.3

Standard
Denna termometer uppfyller alla krav som anges i
ASTM Standard E1104
ASTM Standard E1112
DIN EN ISO 80601-2-56

8.

Tekniska data

Medicinsk utrustning:

Elektronisk termometer

Elektriskt skydd:

Enhet med intern spänningsförsörjning

Elektrisk skyddsgrad:

Typ B
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Driftläge:

Kontinuerlig manuell drift

Mått:

205 x 70 x 70 mm

Vikt:

400 g med batterier och sondskyddskasett

Batteri

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

Temperaturmätningsområde:

34-43 °C (93,2-109 °F)

Omgivningstemperaturområde:

10-40 °C (50 °F-104 °F),
vid 10-85 % icke-kondenserande,

Omgivande lufttryck:

700-1050 hPa

Förvarings- och

-20-55 °C (-4-131 °F),

transportförhållanden

vid 10-95 % icke-kondenserande

Lufttryck vid förvaring och

700-1050 hPa

transport:
Laboratorienoggrannhet

Direktmätningsläge

Vattenbadens noggrannhet

±0,1 °C (±0,2 °F)

(36 °C till42.0°C):

Snabbmätningsläge
±0,3 °C (±0,5 °F)

Direktmätningsläge

±0,1°C (±0,2 °F)

Noggrannhet
(Alla mätpunkter)
Snabbmätningsläge

±0,3 °C (±0,5 °F)

Noggrannhet
(Alla mätpunkter)
Typiska mättider

Direktmätningsläge

(Enligt sondens position)

Oralt läge: 60 sekunder
Axillärt läge: 60 sekunder
Rektalt läge: 60 sekunder
Snabbmätningsläge
Oralt läge: 12 sekunder
Axillärt läge: 12 sekunder
Rektalt läge: 12 sekunder

Sondskyddsmaterial
9.

HDPE

Elektromagnetisk kompatibilitet, medföljande dokument enligt
IEC 60601-1-2
Instrumentet uppfyller kraven för elektromagnetisk kompatibilitet. Observera att under
påverkan av ogynnsamma fältstyrkor, t.ex. från trådlösa telefoner eller radiologiska
instrument, kan negativa effekter på funktionen inte uteslutas.
Den elektromagnetiska kompatibiliteten för denna enhet har verifierats med tester
enligt kraven i IEC60601-1-2.

9.1

EMC (elektromagnetisk kompatibilitet)

9.1.1

Under installation och användning av enheten, tänk på följande:
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9.1.2

Använd inte enheten samtidigt som annan elektronisk utrustning för att undvika
elektromagnetisk störning av enhetens funktion.

9.1.3

Använd och stapla inte enheten nära, på eller under annan elektronisk utrustning,
detta för att undvika elektromagnetisk störning av enhetens funktion.

9.1.4

Använd inte enheten i samma rum som annan elektronisk utrustning, såsom
livsuppehållande utrustning som har stora effekter på patientens livslängd och resultat
av behandlingen, eller annan mät- eller behandlingsutrustning som involverar låg
elektrisk ström.

9.1.5

Använd inte kablar eller tillbehör som inte är specificerade för enheten, eftersom det
kan öka utsläppet av elektromagnetiska vågor från enheten och därmed öka enhetens
känslighet för elektromagnetisk störning.

Obs!
Medicinsk elektrisk utrustning är föremål för särskilda försiktighetsåtgärder
avseende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).
Bärbara och mobila apparater för radiofrekvenskommunikation kan påverka
medicinsk elektrisk utrustning. ME-enheten är avsedd att användas i en
elektromagnetisk miljö och är avsedd för professionella inrättningar såsom
industriområden och sjukhus.
Användaren av enheten bör se till att den används inom en sådan miljö.
Varning!
ME-enheten får inte staplas, placeras eller användas intill eller med andra
enheter. När användning måste ske nära eller staplad med andra enheter
måste både enheten och övriga ME-enheterna observeras för att verifiera
korrekt funktion. Denna ME-enhet är endast avsedd att användas av
medicinsk personal. Denna enhet kan orsaka radiostörningar eller störa
användningen av närliggande enheter. Det kan bli nödvändigt att vidta
lämpliga korrigerande åtgärder, såsom vridning eller flytt av ME-enheten eller
skärmen.
Den klassificerade ME-enheten har inga grundläggande
prestandaegenskaper i den mening som avses i IEC 60601-1 och som skulle
innebära en oacceptabel risk för patienter, användare eller tredje part om
strömförsörjningen misslyckas eller vid funktionsfel.
Varning!
Bärbar RF-kommunikationsutrustning (radioapparater) inklusive tillbehör,
såsom antennkablar och externa antenner, ska inte användas närmare rithermo® fastPRObe-termometern än 30 cm (12 tum) enligt tillverkarens
specifikation. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till en
försämring av enhetens funktioner.
Direktiv och tillverkarens deklaration - Elektromagnetiska utsläpp
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ri-thermo® fastPRObe-termometern är avsedd för användning i den
elektromagnetiska miljö som anges nedan. Kunden eller användaren av rithermo® fastPRObe-termometern bör se till att den används i en sådan miljö.

Direktiv och tillverkarens deklaration - elektromagnetiska utsläpp
ri-thermo® fastPRObe-termometer avsedd för användning i den elektromagnetiska miljö som anges nedan.
Kunden till användaren av ri-thermo® fastPRObe-termometern ska försäkra sig om att den används i en
sådan miljö.
Emissionstest

Efterlevnad

Elektromagnetisk miljö - vägledning
ri-thermo® fastPRObe-termometern använder
endast RF-energi för sin interna funktion. Därför

RF-utsläpp

Grupp 1

CISPR 11

är dess RF-utsläpp mycket låga och kan inte
orsaka störningar i närliggande elektronisk
utrustning.

RF-utsläpp

Klass B

CISPR 11
Harmoniska emissioner

Ej tillämpbar

IEC 61000-3-2

att användas i alla typer av anläggningar,
inklusive bostäder och de som är direkt
anslutna till ett offentligt elnät som levererar el
till bostäder.

Spänningsfluktuationer/flimmer
utsläpp

ri-thermo® fastPRObe-termometern är avsedd

Ej tillämpbar

IEC 61000-3-3

Direktiv och tillverkarens deklaration - elektromagnetisk immunitet
ri-thermo® fastPRObe-termometern avsedd för användning i den elektromagnetiska miljö som anges
nedan. Kunden till användaren av ri-thermo® fastPRObe-termometern ska försäkra sig om att den används
i en sådan miljö.
Immunitetstest

IEC 60601-testnivå

Efterlevnadsnivå

Elektromagnetisk miljö -vägledning

Elektrostatisk

Kond:8 kV

Kond:8 kV

Golv bör vara av trä, betong eller

urladdning (ESD)

Luft: 2,4,8,15 kV

Luft: 2,4,8,15 kV

kakelplattor. Om golvet är täckt

IEC 61000-4-2

med syntetmaterial bör den
relativa luftfuktigheten vara minst
30 %.
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Snabba

Ej tillämpbar

Ej tillämpbar

Kvaliteten på spänningen bör

transienter/transients

vara normal för affärs- eller

kurar

sjukhusmiljö.

IEC 61000-4-4
Spänningsökning

Ej tillämpbar

Ej tillämpbar

IEC 61000-4-5

Kvaliteten på spänningen bör
vara normal för affärs- eller
sjukhusmiljö.

Spänningsfall, korta

Ej tillämpbar

Ej tillämpbar

Kvaliteten på spänningen bör

strömavbrott och

vara normal för affärs- eller

spänningsvariationer

sjukhusmiljö.

på ingångsledningar
IEC 61 000-4-11
Effektfrekvens

30 A/m

30 A/m

Elnätets magnetfält bör vara på

(50/60 Hz)

nivåer som är karakteristiska för

magnetfält

en typisk kommersiell eller

IEC 61 000-4-8

sjukhusmiljö.

OBS! UT är nätspänningen (växelström) innan testnivån tillämpats.

Direktiv och tillverkarens deklaration - elektromagnetisk immunitet
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ri-thermo® fastPRObe-termometern avsedd för användning i den elektromagnetiska miljö som anges
nedan. Kunden till användaren av ri-thermo® fastPRObe-termometern ska försäkra sig om att den används
i en sådan miljö.
Immunitetstes

IEC 60601-

Efterlevnad

t

testnivå

snivå

Elektromagnetisk miljö -- vägledning
Bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning
ska inte användas närmare någon del av rithermo® fastPRObe-termometern, inklusive
kablarna, än det rekommenderade avståndet, vilket

Ledningsbunde

beräknas med hjälp av ekvationen som gäller för

n RF

sändarfrekvensen.

IEC 61000-4-6

Godkänd

Godkänd

Rekommenderat separationsavstånd
D = 1,2 √ P 150 kHz till 80 MHz
d = 1,2 √ 80 MHz till 800 MHz

Radierad RF

3 V/m

IEC 61000-4-3

800 MHz till 2,7
GHz

3 V/m

d = 2,3 √ 800 MHz till 2,7 GHz
P är sändarens maximala utgångseffekt i watt (W)

Proximitetsfält

enligt sändarens tillverkare och d är det

från

rekommenderade separationsavståndet i meter

radiofrekvent

(m).

trådlös

Fältstyrkor från fasta RF-sändare, som bestäms av

kommunikation

en elektromagnetisk platsundersökning, abör vara

sutrustning

mindre än nivån för överensstämmelse i varje
frekvensområde.b
Störningar kan inträffa i närheten av utrustning
märkt med följande symbol:
P är sändarens maximala utgångseffekt i watt (W)
enligt sändarens tillverkare och d är det
rekommenderade separationsavståndet i meter
(m).
Fältstyrkor från fasta RF-sändare, som bestäms av
en elektromagnetisk platsundersökning a, bör vara
mindre än nivån för överensstämmelse i varje
frekvensområdeb.
Störningar kan inträffa i närheten av utrustning
märkt med följande symbol:

ANM. 1 Vid 80 MHz och 800 MHz, gäller det högre frekvensområdet.
ANM. 2 Dessa riktlinjer är inte nödvändigtvis tillämpbara i alla situationer. Elektromagnetisk vågutbredning
påverkas av absorption och reflektion av strukturer, föremål och människor.
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a.) Fältstyrka från fasta sändare, såsom basstationer för radio, mobiltelefoner/trådlösa telefoner och
landmobila radioapparater, amatörradioutrustning, AM- och FM-radiosändningar och TV-sändningar kan
inte förutsägas teoretiskt med noggrannhet. För att bedöma den elektromagnetiska miljön på grund av fasta
RF-sändare bör en elektromagnetisk platsundersökning övervägas. Om den uppmätta fältstyrkan på den
plats där ri-thermo® fastPRObe-termometern används överstiger den tillämpliga RF-överensstämmelsenivå
ovan, bör ri-thermo® fastPRObe-termometern observeras för att verifiera normal drift. Om onormal
prestanda observeras kan ytterligare åtgärder vara nödvändiga, t.ex. omriktning eller omplacering av rithermo® fastPRObe-termometern.
b.) I frekvensområdet 150 kHz till 80 MHz bör fältstyrkorna vara mindre än 3 V/m.

Rekommenderade separationsavstånd mellan bärbar och mobil utrustning för RF-kommunikation och
ri-thermo® fastPRObe-termometern.
ri-thermo® fastPRObe-termometern är avsedd för användning i en elektromagnetisk miljö i vilken utstrålade
RF- störningar kontrolleras. Kunden eller användaren av ri-thermo® fastPRObe-termometern kan hjälpa till att
förhindra elektromagnetiska störningar genom att upprätthålla de minsta avstånd mellan bärbar och mobil RFkommunikationsutrustning (sändare) och ri-thermo® fastPRObe-termometern som rekommenderas nedan,
baserade på maximal utgående effekt på aktuell kommunikationsutrustning.
Separationsavstånd beroende på sändarens frekvens
(m)

Sändarens nominella
maximala
utgångseffekt

150 kHz till 80 MHz

80 MHz till 800 MHz

800 MHz till 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

För sändare med en maximal utgångseffekt som inte anges ovan kan det rekommenderade
separationsavståndet d i meter (m) uppskattas genom användning av ekvationen som gäller för sändarens
frekvens, där P är sändarens maximala utgångseffekt i watt ( W) enligt tillverkaren av sändaren.
ANM. 1 Vid 80 MHz och 800 MHz gäller separationsavståndet för det högre frekvensområdet.
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ANM. 2 Dessa riktlinjer gäller kanske inte i alla situationer. Elektromagnetisk vågutbredning påverkas av
absorption och reflektion av strukturer, föremål och människor.

10.

Tillbehör

Art.-nr: 13334

Sondskydd 1 förpackning om 20 stycken

Art.-nr: 13338

Sondskydd 25 x 1 paket om 20 stycken

Art.-nr: 13335

Termometersond oral (blå)/axillär, termometersondinsats
oral/axillär (blå)

Art.-nr: 13336
11.

Termometersond (röd), termometersondinsats rektal (röd)

Kassering
Obs!
Kassering av använd medicinsk enhet måste ske enligt gällande medicinsk
praxis eller lokala föreskrifter för bortskaffande av infektiöst, biologiskt
medicinskt avfall.
Batterier och elektriska/elektroniska apparater måste kasseras i enlighet med
lokala tillämpliga bestämmelser, inte tillsammans med hushållsavfall.
Om du har några frågor angående kassering av produkter, kontakta
tillverkaren eller dess representanter.

12.

Garanti
Denna produkt har tillverkats enligt de striktaste kvalitetsstandarder och har
genomgått en noggrann slutkvalitetskontroll innan den lämnade vår fabrik. Vi kan
därför erbjuda en garanti på 2 år från inköpsdatumet, för alla fel som kan bevisas bero
på material- eller tillverkningsfel. Garantin gäller inte för felaktig hantering. Alla
defekta delar i produkten kommer ersättas eller repareras kostnadsfritt under
garantiperioden.
Detta gäller inte för slitdelar. För R1 shock-proof lämnas en ytterligare garanti på 5 år
för kalibreringen, vilket krävs enligt CE-certifiering. Ett garantianspråk kan endast
beviljas om detta garantikort är ifyllt och stämplat av återförsäljaren samt medföljer
produkten. Kom ihåg att alla garantianspråk måste göras inom garantiperioden. Vi
kommer, givetvis, gärna utföra kontroller eller reparationer även efter
garantiperiodens löptid och då mot en avgift. Du får även gärna begära en preliminär
kostnadsberäkning från oss utan kostnad. Vid garantianspråk eller reparation,
vänligen returnera Riester-produkten med det ifyllda garantikortet till följande adress:
Rudolf Riester GmbH
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Dept. Repairs RR
Bruckstr. 31
72417 Jungingen
Tyskland
Seriennummer bzw. Chargennummer
Datum, Stempel und Unterschrift des Fachhandlers
Serienummer eller batch-nummer,
Datum, stämpel och signatur från specialåterförsäljaren

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