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HRVATSKI

EKOLOŠKI TERMOMETAR  

a. Klinički termometar bez žive je vrsta uređaja za mjerenje temperature pacijenta, a 
može se koristiti za mjerenje temperature u ustima, ispod pazuha ili u anusu pacijenta.

b. Proizvod je u skladu s EN12470-1:2000+A1:2009, Medicinski termometri – 1. dio: Sta-
kleni termometri punjeni metalnom tekućinom s napravom za pokazivanje najviše 
temperature:
1. uvjeti uporabe: mjerni temperaturni raspon treba biti između 35°C do 42°C, a tem-

peratura okoline (samo za termometar bez žive) treba biti 20°C do 30°C; ako je 
temperatura skladištenja niža od 20°C, stavite termometre na temperaturu od 20°C 
do 30°C najmanje 1-2 sata ili na temperaturu od 30°C do 35°C deset minuta prije 
upotrebe ili testiranja.

2. Temperatura treba čuvati na temperaturi od -10°C do 42°C kada se skladišti i tran-
sportira;

3. Zbrinjavanje termometra: nakon uporabe, metalnu tekućinu okrenite prema dolje, 
zatim ga očistite i stavite u plastično kućište kako biste izbjegli oštećenje.

Napomena za zamah: uhvatite repni dio termometra palcem i kažiprstom pažljivo i 
čvrsto i lagano protresite termometar nekoliko puta dok se tekućina ne spusti. 
c. Operativni postupci

1. Stupac tekućine mora pasti ispod najniže numerirane oznake na ljestvici prije upo-
trebe, zatim očistite i dezinficirajte klinički termometar medicinskim alkoholom ili 
navucite steriliziranu plastičnu cijev.

2. Ako mjerite temperaturu oralno pažljivo stavite termometar ispod jezika pacijenata 
i recite im da čvrsto zatvore usta.

3. Za rektalnu upotrebu, na klinički termometar potrebno je nanijeti lubrikant prije 
umetanja u anus.

4. Za mjerenje ispod pazuha, pažljivo stavite termometar u ispod pazuha pacijenata i 
recite im da ga čvrsto stegnu.

Očitajte prikazanu temperatur kliničkog termometra otprilike 4 minute nakon gore na-
vedenih koraka.
d. Upozorenje

1. Upozorite pacijenta da tijekom oralnog mjerenja temperature ne smije žvakati, go-
voriti niti se kretati;

2. Potrebno je položiti bolesnu djecu i pomoći im da drže drugi kraj kliničkih termo-
metara za rektalnu upotrebu u slučaju da je umetnut preduboko ili isklizne iz anusa.

3. Izbjegavajte kupanje, jesti ili pušiti pola sata prije mjerenja tjelesne temperature;
4. Termometar nije dizajniran za posebne primjene (npr. termometri za prijevremeno 

rođene bebe, termometri za ovulaciju);
e. Zbrinjavanje kliničkih termometara

Metalna tekućina je legura koja se sastoji od galija, indija i kositra. S ovim kliničkim 
termometrom treba pažljivo rukovati. Posebno treba paziti da izbjegnete ispuštanje 
instrumenta ili postupanje s njim na bilo koji način koji bi mogao dovesti do oštećenja. 
Kada se klinički termometri pokvare, obrišite rascjepljenu metalnu tekućinu vlažnom 
krpom sa sapunom, a proizvod možete odložiti zajedno s ostalim kućnim otpadom.

f. Opis simbola

UVJETI JAMSTVA GIMA
Primjenjuje se standardno B2B jamstvo Gima od 12 mjeseci.

ROMÂNĂ

TERMOMETRU ECOLOGIC

a. Termometrul clinic fără mercur este un dispozitiv de măsurare a temperaturii pacientu-
lui și poate fi folosit pentru a măsura temperatura prin metoda orală, axilară sau rectală.

b. Produsul este în conformitate cu standardul EN 12470-1:2000+A1:2009, Termometre 
clinice - Partea 1: Termometre de sticlă cu lichid metalic cu dispozitiv de maximum:
1. condițiile de utilizare: intervalul de temperatură de măsurare ar trebui să fie între 

35°C - 42°C, iar temperatura ambiantă (numai pentru termometrul fără mercur) ar 
trebui să fie între 20°C - 30°C; dacă temperatura de depozitare este mai mică de 
20°C, vă rugăm să păstrați termometrele la o temperatură cuprinsă între 20°C - 30°C 
timp de cel puțin 1-2 ore sau între 30°C - 35°C timp de zece minute înainte de utili-
zare sau testare.

2. Temperatura ar trebui să se mențină între -10°C - 42°C atunci când termometrul este 
depozitat și transportat;

3. Eliminarea termometrului: după utilizare, scuturați lichidul metalic în jos, apoi cură-
țați-l și puneți-l în suportul de plastic pentru a evita o eventuală deteriorare.

Observație: țineți strâns și cu atenție capătul termometrului cu degetul mare și ară-
tătorul, apoi scuturați ușor termometrul de mai multe ori până când lichidul coboa-
ră. 
c. Modalități de folosire

1. Înainte de utilizare, coloana de lichid trebuie să fie sub marcajul cu cel mai mic nu-
măr al scalei, apoi curățați și dezinfectați termometrul clinic în alcool medicinal sau 
puneți-l într-un tub de plastic sterilizat.

2. Aveți grijă să îl puneți sub limba pacienților dacă folosiți metoda orală, apoi puneți-i 
să închidă gura strâns.

3. Pentru uz rectal, aplicați un lubrifiant pe termometrul clinic înainte de a-l introduce 
în rect.

4. Aveți grijă să îl puneți la axila pacienților dacă folosiți metoda axilară și spuneți-le să 
strângă bine brațul pe lângă corp.

Se recomandă citirea indicației termometrului clinic la aproximativ 4 minute după pașii 
de măsurare de mai sus.
d. Avertisment

1. Avertizați pacienții să nu mestece, să nu vorbească, nici să se joace cât timp țin ter-
mometrele sub limbă;

2. Copiii bolnavi trebuie lăsați să se întindă ușor și trebuie ajutați să țină celălalt capăt al 
termometrului clinic pentru uz rectal în cazul în care acesta este introdus prea adânc 
sau alunecă din anus.

3. Evitați să faceți baie, să mâncați sau să fumați cu o jumătate de oră înainte de măsu-
rarea temperaturii corpului;

4. Termometrul nu este conceput pentru aplicații speciale (de exemplu, termometre 
pentru prematuri, termometre pentru ovulație);

e. Eliminarea termometrelor clinice
Lichidul metalic este un aliaj format din galiu, indiu și staniu. Acest termometru clinic 
trebuie manevrat cu grijă. În special, trebuie avut grijă să nu scăpați termometrul din 
mână sau să-l manevrați în așa fel încât să se poată deteriora. Când termometrele cli-
nice se sparg, curățați lichidul metalic cu o cârpă umedă cu săpun, apoi puteți arunca 
produsul împreună cu alte deșeuri casnice.

f. Descriere simbol

CONDIȚII DE GARANȚIE GIMA
Se aplică garanția B2B standard Gima, de 12 luni.

Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente

A se păstra ferit de razele soarelui

A se păstra într-un loc răcoros și uscat
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Pozor: Pročitajte i pažljivo slijedite upute (upozorenja) za upotrebu
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