
Μέτρηση μασχαλιαία: Σχετικά με την ορθική μέτρηση το 
αποτέλεσμα μέτρησης είναι γενικώς ταλαντευόμενο περί-
που 0,5°C —1,5°C. Πρίν ξεκινήσετε κρατήστε το μπράτσο 
στηριγμένο στον Θώρακα έτσι ώστε η μασχάλη να μείνει 
κλειστή γιά 5 λεπτά περίπου. 
Τοποθετήστε τον αισθητήρα στο κέντρο της μασχάλης σε 
μιά σταθερή Θέση, μην κινήσετε το μπράτσο μέχρι το τέλος 
της μέτρησης (80-120 δευτερόλεπτα). 
Μέτρηση από το στόμα: Σχετικά με την ορθική μέτρηση το 
αποτέλεσμα μέτρησης είναι γενικώς πιό χαμηλό περίπου 
0,3°C — 0,8°C. 
Τοποθετήστε τον αισθητήρα κάτω από την γλώσσα σε μιά 
σταθερή θέση καί σε επαφή με την βλεννογόνο, αναmεύστε 
με την μύτη καί μήν ανοίξετε το στόμα μέχρι το τέλος της 
μέτρησης (50-70 δευτερόλεπτα). 
Γιά να διευκολύνετε την σύγκριση μεταζύ των αποτελεσμά-
των σχετικά με διαφορετικές περιόδους είναι απαραίτητο 
να χρησιμοποιήσετε πάντα την ίδια μέθοδο μέτρησης. 
Γιά να επιτύχετε μεγαλύτερη ακρίβεια συμβουλεύουμε να 
επεκτείνετε την μέτρηση γιά 3 λεπτά μετά το μπίπ. 

Απολυμαίνετε τον αισθητήρα ανίχνευσης μόνον με 
οινόπνευμα ή με ισοδύναμα απολυμαντικά, ΜΗΝ βρά-
σετε το θερμόμετρο! ΜΗΝ απολυμαίνετε σε κλίβανο! 
Το προϊόν είναι ανθεκτικό στο νερό καί γι αυτό το λόγο 
μπορεί να πλυθεί κάτω από τρεχούμενο νερό. 
Εν πάσει περιπτώσει ΜΗΝ βυθίσετε το προϊόν γιά μεγά-
λα χρονικό διαστήματα! 
Αποφύγετε την κατευθείαν έκθεση στις ακτίνες του 
ήλιου και στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες. 
Μην μετρήσετε θερμοκρασίες διαφορετικές από εκεί-
νη του σώματος! 

Αντικατάσταση μπαταρίας 
- Η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί όταν στην οθόνη 

αναβοσβήνει το σήμα   ή  .
- Βγάλτε απαλά το πίσω καπάκι και απομακρύνεται την πα-

λιά μπαταρία με την βοήθεια μια οδοντογλυφίδας ή ενός 
σουβλιού. 

- Τοποθετήστε μια καινούργια μπαταρία των 1,5V (LR/SR-
41). 

- Επανατοποθετήστε το πίσω καπάκι. 

Μην λύνετε το προϊόν εκτός από τις απαραίτητες λει-
τουργίες για την αντικατάσταση της μπαταρίας! 
Μην αφήνετε τις μπαταρίες ή το πίσω καπάκι στην πρό-
σβαση των παιδιών! 
Η απόσυρση της συσκευασίας ή της μπαταρίας πρέπει 
να πραγματοποιηθεί ακολουθώντας τους νόμους που 
ισχύουν στην χώρα σας. 

ΧΩΝΕΥΣΗ: Το προϊόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζύ με 
άλλα απορρύματα του σπιτιού. Οι χρήστες πρέπει να 
φροντίσουν για την χώνευση των συσκευών μεταφέ-
ροντάς τες σε ειδικούς τόπους διαχωρισμού για την 
ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. 
Για περισότερες πληροφορείες στούς χώρους συγκέ-
ντρωσης, επικοινωνήστε με την υπηρεσία του δήμου 
παραμονής σας, το τμήμα.

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΑΣΙΚΟ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ 

Διαβάστε με προσοχή τις παρακάτω οδηγίες πριν την χρή-
ση. 
Η χαμηλή Θερμοκρασία (ΒΒΤ: Basal Body Temperature) εί-
ναι η Θερμοκρασία του ανθρώπινου σώματος η οποία κα-
ταγράφεται την στιγμή του ξυπνήματος πριν εκτελέσετε 
οποιαδήποτε ασχολία. Για την μέτρηση της χαμηλής Θερ-
μοκρασίας χρησιμοποιείται ένα απο τα πιό απλά και πιό οι-
κονομικά όργανα για την αξιολόγηση του κύκλου καί ειδικά 
για να καταλάβουμε εάν υπήρξε η ωορρηξία. Αυτό γιατί η 
χαμηλή θερμοκρασία διαφέρει κατά την φάση του κύκλου 
σε σχέση με την ποσότητα της προγεστερόνης που υπάρχει 
στην κυκλοφορία του αίματος: στην θυλακοειδή φάση,όταν 
η προγεστερόνη ειναι σχεδόν απούσα, η χαμηλή Θερμοκρα-
σία είναι πιό χαμηλή, ενώ στην φάση λουτέίνης, όταν η προ-
γεστερόνη αυξάνεται, η χαμηλή θερμοκρασία προκύπτει πιό 
αυξημένη σε σχέση με την προηγούμενη φάση. 
Σε έναν κύκλο περίπου 28 ημερών, την 14η ημέρα παρου-
σιάζεται μιά απότομη μείωση της Θερμοκρασίας ( η οποία 
ήταν ήδη σε χαμηλή φάση ) που ακολουθεί την επόμενη 
μέρα απο μιά το ίδιο απότομη Θερμική αύξηση που συμπλη-
ρώνεται στις επόμενες 48 ώρες. Η Θερμοκρασία κατόπιν πα-
ραμένει υψηλή για την υπόλοιπη διάρκεια του του κύκλου. 
Το αποκορύφωμα της μείωσης δείχνει στην γυναίκα ότι η 
ωορρηξία είναι έτοιμη να συμβεί. Η Θερμοκρασία ανεβαίνει 
όταν το ωχρινοειδές σώμα αρχίζει να παράγει προγεστε-
ρόνη. Είναι απαραίτητο να καταγράψετε περισσότερους 
κύκλους για να καταλάβετε πως λειτουργεί η καμπύλη της 
χαμηλής θερμοκρασίας. Οι τελευταίες κατάλληλες ημέρες 
για την σύλληψη θα είναι απο εκείνη στην οποία παρουσιά-
ζεται η μείωση μέχρι τις 2 ημέρες περίπου. 
Το αναλογικό βασικό Θερμόμετρο είναι μια συσκευή για την 
μέτρηση της βασική θερμοκρασία του σώματος, κατάλληλο 
τόσο για νοσοκομειακή χρήση όσο και για οικογενειακή. Σε 
σχέση με τα κλασικά μοντέλα με γυαλί και υδράργυρο, έχει 
τα πλεονεκτήματα της απλής ανάγνωσης, γρήγορης και 
ακριβούς μέτρησης, μνήμης, συναγερμού, κ.λ.π. 
Ειδικότερα είναι περισσότερο ασφαλές για τον άνθρωπο και 
το περιβάλλον γιατί είναι χωρίς υδράργυρο. 
Το Θερμόμετρο είναι βαθμονομημένο από τον κατασκευα-
στή και δεν χρειάζονται άλλες βαθμονομήσεις. Για οποιο-
δήποτε αμφιβολία στην ακρίβεια του οργάνου, να έρθετε 
σε επαφή με τον μεταπωλητή σας. 

Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Κλίμακα μέτρησης: 32-43 °C 
Πίεση: +- 0,1 °C (35,5°C - 42,0°C) 

+- 0,2°C (32,0°C - 35,5°C   42,0°C - 43,0°C) 
Διάρκεια μπαταρίας: περίπου 100 ώρες συνεχούς χρήσης 

Χρήση 
- Πριν την χρήση απολυμαίνετε με οινόπνευμα τον καθετή-

ρα ή τοποθετήστε ένα σκέπασμα καθετήρα στην άκρη. 
- Πιέστε τον διακόπτη ανάματος, θα ακούσετε ένα μπίπ. 
- Μετά από άλλα 2 δευτερόλεπτα θα αρχίσει να αναβοσβή-

νει το γράμμα °C ή °F. Από αυτή την στιγμή μπορείτε να 
αρχίσετε την μέτρηση. 

- Κατά την διάρκεια της μέτρησης μείνετε στο ίδιο μέρος / 
Θέση μέχρι το τέλος. 

- Η μέτρηση διαρκεί περίπου 2 λεπτά στο τέλος της οποίας 
θα ειδοποιηθείτε από ένα ακουστικό σήμα. Η θερμοκρα-
σία που σημειώθηκε εμφανίζεται στην οθόνη. 
Το Θερμόμετρο σβήνει αυτόματα μετά από 10 λεπτά περί-
που, παρ’ όλα αυτά για να επεκτείνετε την διάρκεια ζωής 
της μπαταρίας σας συμβουλεύουμε να το σβήνετε μετά 
την χρήση πιέζοντας τον διακόπτη. 

- Για να δείτε το αποτέλεσμα απομνημόνευσηςτης τελευ-
ταίας μέτρησης,πιέστε το κουμπί ανάμματος για 2 δευτε-
ρόλεπτα με σβησμένο το θερμόμετρο. 

Τα αποτελέσματα που παρατηρούνται αλλάζουν σε σχέση 
με την μέθοδο που χρησιμοποιήσατε. 
Ορθική μέτρηση: Από ιατρική άποψη είναι η πιό ακριβής μέ-
θοδος μέτρησης καί συνιστάται. Εισάγετε προσεκτικά τον 
αισθητήρα στον ορθό σε βάθοςπερίπου 2 εκ. Μην κινηθείτε 
μέχρι το τέλος της μέτρησης (40-60 δευτερόλεπτα). 

Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 
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IT - Leggere e seguire attentamente le istruzioni 
per l’uso 
GB - Read instructions carefully
ES - Leer y seguir atentamente las instrucciones 
de uso
FR - Lire et suivre attentivement la notice
PT - Ler e seguir atentamente as instruções de uso 
GR - Διαβάστε και ακολουθήστε προσεχτικά τις 
οδηγίες χρήσης

IT - Conservare in luogo fresco ed asciutto
GB - Keep in a cool, dry place
ES - Conservar en un lugar fresco y seco 
FR - Á conserver dans un endroit frais et sec.
PT - Armazenar em local fresco e seco 
GR - Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό 
περιβάλλον

IT - Fabbricante  GB - Manufacturer 
ES - Fabricante  FR - Fabricant
PT - Fabricante  GR - Παραγωγός

IT - Prodotto conforme alla Direttiva Europea
GB - Product complies with European Directive 
ES - Producto conforme a la Directiva Europea
FR - Ce produit est conforme à la directive 
européenne 
PT - Produto em conformidade com a Diretiva 
Europeia 
GR - Προϊόν σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή 
Οδηγία

IT - Codice prodotto  GB - Product code 
FR - Code produit  ES - Código producto 
PT - Código produto
GR - Κωδικός προϊόντος

IT - Conservare al riparo dalla luce solare
GB - Keep away from sunlight
ES - Conservar al amparo de la luz solar 
FR - Á conserver à l’abri de la lumière du soleil
PT - Guardar ao abrigo da luz solar 
GR - Κρατήστε το μακριά από ηλιακή 
ακτινοβολία

IT - Leggere attentamente le istruzioni per l’uso
GB - Please read instructions carefully
ES - Leer atentamente las instrucciones de uso 
FR - Lire et suivre attentivement la notice
PT - Ler atentamente as instruções de uso 
GR - Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης

IT - Numero di lotto (vedi scatola / bustina) 
GB - Lot number (see box / package) 
ES - Número de lote (ver caja / sobre) 
FR - Numéro de lot (voir boîte/sachet)
PT - Número de lote (ver caixa/saqueta) 
GR - Αριθμός παρτίδας (βλέπε συσκευασία/
σακουλάκι)

IT - Apparecchio di tipo BF 
GB - Type BF applied part
ES - Aparato de tipo BF
FR - Appareil de type BF 
PT - Aparelho de tipo BF 
GR - Συσκευή τύπου BF

IT - RAEE  GB - WEEE  ES - WEEE  
FR - DEEE  PT - REEE  GR - WEEE

IT - Data di fabbricazione 
GB - Date of manufacture 
ES - Fecha de fabricación 
FR - Date de fabrication 
PT - Data de fabrico 
GR - Ημερομηνία παραγωγής 
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