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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 vyba-
vením:
1. podmienky použitia: rozsah merania teploty by mal byť medzi 35 ℃ až 42 ℃, 

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

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

vyčistite 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 kva-
palina nebude dole. 
c. Prevádzkové postupy

1. Stĺp s kvapalinou pred použitím klesne pod najnižšiu očíslovanú značku stup-
nice, 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 
konečníka aplikuje lubrikant.

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

Odčítajte číslo na klinickom teplomere približne 4 minúty po vykonaní krokov mera-
nia 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 hlbo-
ko 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 

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

Kovová kvapalina je zliatinou obsahujúcou gálium, indium a cín. S týmto klinickým 
teplomerom by sa malo zaobchádzať opatrne. Osobitne by ste mali byť opatrní, 
aby ste zabránili pádu prístroja alebo manipulácii, dôsledkom ktorej by bolo po-
škodenie. 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.

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
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