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ΕΛΛΗΝΙΚΆ 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ

a. Το κλινικό θερμόμετρο χωρίς υδράργυρο είναι ένα είδος οργάνου μέτρη-
σης της θερμοκρασίας των ασθενών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 
μέτρηση της θερμοκρασίας του στόματος, της μασχάλης ή του πρωκτού 
του ασθενούς.

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

μεταξύ 35 ℃ και 42℃, ενώ η θερμοκρασία περιβάλλοντος (μόνο για θερ-
μόμετρο χωρίς υδράργυρο) πρέπει να είναι μεταξύ 20 ℃ και 30℃. Εάν η 
θερμοκρασία αποθήκευσης είναι κάτω από 20℃, τοποθετήστε το θερμό-
μετρο σε θερμοκρασία μεταξύ 20 ℃ και 30℃ για τουλάχιστον 1-2 ώρες 
ή μεταξύ 30 ℃ και 35℃ για δέκα λεπτά πριν από τη χρήση ή τη δοκιμή.

2. Κατά την αποθήκευση και μεταφορά, η θερμοκρασία πρέπει να διατηρεί-
ται μεταξύ -10 ℃ και 42℃.

3. Άποθήκευση του θερμομέτρου: μετά τη χρήση, ανακινήστε το θερμόμε-
τρο για να κατέβει το μεταλλικό υγρό, έπειτα καθαρίστε το και τοποθε-
τήστε το στην πλαστική θήκη προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν ζημιά.

Τρόπος ανακίνησης: πιάστε σφιχτά και προσεκτικά το πίσω μέρος του θερμο-
μέτρου με τον αντίχειρα και τον δείκτη και ανακινήστε ελαφρώς το θερμόμε-
τρο αρκετές φορές μέχρι να κατέβει το υγρό. 
γ. Διαδικασίες χρήσης

1. Η στήλη του υγρού πρέπει να βρίσκεται κάτω από την ένδειξη της κατώ-
τατης αριθμημένης κλίμακας πριν από τη χρήση, έπειτα καθαρίστε και 
απολυμάνετε το κλινικό θερμόμετρο με ιατρικό οινόπνευμα ή τοποθετή-
στε ένα αποστειρωμένο πλαστικό κάλυμμα.

2. Το θερμόμετρο πρέπει να τοποθετείται κάτω από τη γλώσσα του ασθε-
νούς 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 τοποθετείται λιπαντικό προτού γίνει η εισαγωγή του στον πρω-
κτό.

4. Όταν η μέτρηση γίνεται στη μασχάλη, ο ασθενής θα πρέπει να έχει τη 
μασχάλη εντελώς 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 μασάει, να μιλάει και να παίζει.

2. Όταν ο ασθενής είναι μικρό παιδί, βάλτε το να ξαπλώσει άνετα και βοη-
θήστε το να τοποθετήσει το θερμόμετρο σωστά εάν η μέτρηση γίνεται 
στον πρωκτό, προκειμένου 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 πρό-
ωρα 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. Συγκεκριμένα, απαιτείται προσοχή ώστε το συγκεκρι-
μένο όργανο να μην πέφτει κάτω και ο χειρισμός του να μην γίνεται με τέ-
τοιο τρόπο ώστε να προκαλείται ζημιά σε αυτό. Εάν το κλινικό θερμόμετρο 
σπάσει, καθαρίστε το μεταλλικό υγρό που έχει χυθεί χρησιμοποιώντας 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 
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