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SLOVENSKY

EKOLOGICKÝ TEPLOMER

a. Bezortuťový klinický teplomer je typ meracieho zariadenia teploty pacientov a môže sa 
použiť na meranie teploty v ústach alebo v podpazuší alebo v konečníku pacienta.

b. Výrobok je v zhode s normou EN12470-1:2000+A1:2009, Lekárske teplomery. Časť 1: 
Sklenené teplomery naplnené kovovou kvapalinou s maximálnym vybavením:
1. podmienky použitia: rozsah merania teploty by mal byť medzi 35°C až 42°C, a teplota 

prostredia (iba pre bezortuťový teplomer) by mala byť od 20°C do 30°C; ak je tep-
lota pre skladovanie menej ako 20°C, uveďte teplomery do teploty 20°C až 30°C na 
aspoň 1-2 hodiny alebo 30°C až 35°C na desať minút pre použitím alebo skúškou.

2. Teplota by sa pri skladovaní a preprave mala udržiavať medzi -10°C až 42°C;
3. Likvidácia teplomera: po použití otočte kovovú kvapalinu smerom nadol, potom vy-

čistite a vložte ju do plastovej nádoby, aby ste zabránili poškodeniu.
Upozornenie pre otočenie: palcom a ukazovákom pevne a opatrene chyťte koncovú 
časť teplomera, teplomerom jemne otáčajte niekoľkokrát, kým kvapalina nebude 
dole. 
c. Prevádzkové postupy

1. Stĺp s kvapalinou pred použitím klesne pod najnižšiu očíslovanú značku stupnice, 
potom klinický teplomer vyčistite a dezinfikujte v alkohole na lekárske účely alebo 
ho položte na sterilizovanú plastovú trubku.

2. Buďte opatrní a vložte ho pod jazyk pacientov, ak ide o meranie v ústach a povedzte 
im, aby pevne zatvorili ústa.

3. V prípade klinického teplomera na rektálne použitie sa pred jeho vložením do ko-
nečníka aplikuje lubrikant.

4. Buďte opatrní pri vkladaní teplomera do podpazušia pacientov v prípade merania v 
podpazuší a povedzte im, aby ho pevne stisli.

Odčítajte číslo na klinickom teplomere približne 4 minúty po vykonaní krokov merania 
uvedených vyššie.
d. Varovanie

1. Varujte pacientov pred žuvaním, rozprávaním a hraním, keď klinické teplomery budú 
pod ich jazykom;

2. Chorým deťom musíte dovoliť, aby ticho ležali a pomôžte im držať druhý koniec 
klinických teplomerov na rektálne použitie v prípade, ak sú vložené príliš hlboko 
alebo vykĺzli z konečníka.

3. Polhodinu pred meraním telesnej teploty sa nekúpte, nejedzte a nefajčte;
4. Teplomer nie je určený na špeciálne aplikácie (napr. Teplomery pre predčasne naro-

dené deti, ovulačné teplomery);
e. Likvidácia klinických teplomerov

Kovová kvapalina je zliatinou obsahujúcou gálium, indium a cín. S týmto klinickým tep-
lomerom by sa malo zaobchádzať opatrne. Osobitne by ste mali byť opatrní, aby ste 
zabránili pádu prístroja alebo manipulácii, dôsledkom ktorej by bolo poškodenie. Pri 
prasknutí klinických teplomerov odsajte rozliatu kovovú kvapalinu vlhkou handrou s 
mydlom a výrobok sa môže zlikvidovať s ostatným odpadom z domácnosti.

f. Opis symbolu

ZÁRUČNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI GIMA
Platí 12-mesačná štandardná B2B záruka spoločnosti Gima.

ΕΛΛΗΝΙΚΆΕΛΛΗΝΙΚΆ  

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

a. Το κλινικό θερμόμετρο χωρίς υδράργυρο είναι ένα είδος οργάνου μέτρησης της θερ-
μοκρασίας των ασθενών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της θερμοκρα-
σίας του στόματος, της μασχάλης ή του πρωκτού του ασθενούς.

b. Το προϊόν συμμορφώνεται με το πρότυπο EN12470-1:2000+A1:2009, Κλινικά θερμόμε-
τρα - Μέρος 1: Γυάλινα θερμόμετρα μεγίστου με μεταλλικό υγρό:
1. Συνθήκες χρήσης: το εύρος μέτρησης της θερμοκρασίας πρέπει να είναι μεταξύ 35°C 

και 42°C, ενώ η θερμοκρασία περιβάλλοντος (μόνο για θερμόμετρο χωρίς υδράρ-
γυρο) πρέπει να είναι μεταξύ 20°C και 30°C. Εάν η θερμοκρασία αποθήκευσης είναι 
κάτω από 20°C, τοποθετήστε το θερμόμετρο σε θερμοκρασία μεταξύ 20°C και 30°C 
για τουλάχιστον 1-2 ώρες ή μεταξύ 30°C και 35°C για δέκα λεπτά πριν από τη χρήση 
ή τη δοκιμή.

2. Κατά την αποθήκευση και μεταφορά, η θερμοκρασία πρέπει να διατηρείται μεταξύ 
-10°C και 42°C.

3. Άποθήκευση του θερμομέτρου: μετά τη χρήση, ανακινήστε το θερμόμετρο για να 
κατέβει το μεταλλικό υγρό, έπειτα καθαρίστε το και τοποθετήστε το στην πλαστική 
θήκη προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν ζημιά.

Τρόπος ανακίνησης: πιάστε σφιχτά και προσεκτικά το πίσω μέρος του θερμομέτρου 
με τον αντίχειρα και τον δείκτη και ανακινήστε ελαφρώς το θερμόμετρο αρκετές φο-
ρές μέχρι να κατέβει το υγρό. 
γ. Διαδικασίες χρήσης

1. Η στήλη του υγρού πρέπει να βρίσκεται κάτω από την ένδειξη της κατώτατης αριθ-
μημένης κλίμακας πριν από τη χρήση, έπειτα καθαρίστε και απολυμάνετε το κλινικό 
θερμόμετρο με ιατρικό οινόπνευμα ή τοποθετήστε ένα αποστειρωμένο πλαστικό 
κάλυμμα.

2. Το θερμόμετρο πρέπει να τοποθετείται κάτω από τη γλώσσα του ασθενούς όταν η 
μέτρηση γίνεται στο στόμα και ο ασθενής θα πρέπει να έχει το στόμα του εντελώς 
κλειστό.

3. Όταν το κλινικό θερμόμετρο χρησιμοποιείται στον πρωκτό, θα πρέπει πρώτα να το-
ποθετείται λιπαντικό προτού γίνει η εισαγωγή του στον πρωκτό.

4. Όταν η μέτρηση γίνεται στη μασχάλη, ο ασθενής θα πρέπει να έχει τη μασχάλη εντε-
λώς κλειστή.

Διαβάστε την ένδειξη του κλινικού θερμομέτρου περίπου 4 λεπτά μετά την εκτέλεση των 
παραπάνω βημάτων.
δ. Προειδοποιήσεις

1. Όταν ο ασθενής έχει το θερμόμετρο κάτω από τη γλώσσα του δεν θα πρέπει να μα-
σάει, να μιλάει και να παίζει.

2. Όταν ο ασθενής είναι μικρό παιδί, βάλτε το να ξαπλώσει άνετα και βοηθήστε το να 
τοποθετήσει το θερμόμετρο σωστά εάν η μέτρηση γίνεται στον πρωκτό, προκειμέ-
νου να αυτό να μην τοποθετείται πολύ βαθιά ή να μην γλιστράει προς τα έξω.

3. Μην κάνετε μπάνιο, μην τρώτε και μην καπνίζετε μισή ώρα πριν από τη μέτρηση της 
θερμοκρασίας του σώματός σας.

4. Δεν είναι σχεδιασμένο για ειδικές εφαρμογές (π.χ. θερμόμετρα για πρόωρα βρέφη, 
θερμόμετρα για ωορρηξία).

ε. Άπόρριψη των Κλινικών θερμομέτρων
Το μεταλλικό υγρό είναι ένα κράμα αποτελούμενο από γάλλιο, ίνδιο και κασσίτερο. Ο 
χειρισμός του παρόντος κλινικού θερμομέτρου πρέπει να γίνεται με προσοχή. Συγκε-
κριμένα, απαιτείται προσοχή ώστε το συγκεκριμένο όργανο να μην πέφτει κάτω και ο 
χειρισμός του να μην γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλείται ζημιά σε αυτό. Εάν 
το κλινικό θερμόμετρο σπάσει, καθαρίστε το μεταλλικό υγρό που έχει χυθεί χρησιμο-
ποιώντας ένα βρεγμένο πανί με σαπουνάδα και έπειτα απορρίψτε το προϊόν μαζί με τα 
άλλα οικιακά απορρίμματα.

στ. Περιγραφή Συμβόλων.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA
Ισχύει η τυπική εγγύηση B2B της Gima διάρκειας 12 μηνών.

Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενστάσεις)

Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία

Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον

Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης

Παραγωγός

Ημερομηνία παραγωγής

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την οδηγία 93/42 / CEE 

Κωδικός προϊόντος

Άριθμός παρτίδας

Όριο θερμοκρασίας

Χωρίς Ερμής 

Εισαγωγέας

Pozor: Pozorne si prečítajte a dodržiavajte pokyny na použitie (výstrahy)

Skladujte mimo slnečného svetla

Skladujte na chladnom a suchom mieste

Prečítajte si návod na použitie

Výrobca

Dátum výroby

Splnomocnený zástupca v Európskom spoločenstve

Zdravotnícka pomôcka v súlade so smernicou 93/42 / ES 

Kód výrobku

Číslo šarže 

Teplotný limit

Neobsahuje ortuti 

Importör
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