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Termometer Braun ThermoScan je bil skrbno zasnovan za natančno, varno in hitro merjenje temperature v 
ušesu. 

Oblika senzorja termometra preprečuje, da bi termometer vstavili pregloboko v sluhovod in s tem 
poškodovali bobnič.

Kljub temu pa je, kot pri vsakem termometru, za določanje natančnih temperatur odločilnega pomena 
pravilna tehnika. 

Zato pozorno in v celoti preberite navodila za uporabo.

Termometer Braun ThermoScan je namenjen za občasno merjenje in spremljanje telesne temperature oseb 
vseh starosti. Ta termometer je samo za domačo uporabo.

Uporaba termometra IRT 6520 s funkcijo Age Precision™ ne nadomesti posveta z zdravnikom.

Opis izdelka
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                                     OPOZORILA IN VARNOSTNI UKREPI

• Prosimo, posvetujte se z zdravnikom, če opazite simptome, kot so nepojasnjena 
razdražljivost, bruhanje, driska, dehidracija, spremembe teka ali aktivnosti, krči, 
bolečina v mišicah, tresavica, otrdelost vratu, bolečine pri uriniranju itd., ne glede na 
barvo osvetlitve ozadja ali odsotnost vročine.

•  Prosimo, posvetujte se z zdravnikom, če termometer kaže povišano temperaturo 
(rumena ali rdeča osvetlitev ozadja pri termometru IRT 6520).

Delovni razpon okoljske temperature za ta termometer znaša od 10 do  40 °C (od 50 do  104 °F). Termometra 
ne izpostavljajte skrajnim temperaturam (pod -25 °C / -13 °F ali nad 55 °C / 131 °F) ali prekomerni vlagi 
(> 95  % relativne vlažnosti). Ta termometer lahko uporabljate le z originalnimi fi ltri za lečo Braun 
ThermoScan (LF 40).

Da se boste izognili nenatančnim meritvam, vedno uporabite ta termometer s pritrjenim novim, čistim 
fi ltrom za lečo.

Če termometer pomotoma uporabite brez pritrjenega fi ltra za lečo, očistite lečo (glejte poglavje „Nega in 
čiščenje”). Filtre za lečo hranite otrokom nedosegljivo.

Ta termometer je samo za domačo uporabo. Ta izdelek ni namenjen za postavljanje diagnoz bolezni, temveč 
je koristno orodje za merjenje temperature. Uporaba tega termometra ne nadomesti posveta z zdravnikom.

IRT 6520
Filter za lečo (škatlica z 20 kosi)

Senzorska konica 

Senzor

Lučka ExacTemp

Gumb za sprostitev fi ltra za lečo

Prikazovalnik

Gumb za določanje starosti in gumb za spomin

Gumb za vklop

Gumb za zagon

Pokrovček za baterijo

Zaščitni etui

IRT 6020
Filter za lečo (škatlica z 20 kosi)

Senzorska konica

Senzor

Lučka ExacTemp

Gumb za sprostitev fi ltra za lečo

Prikazovalnik

Gumb za vklop

Gumb za zagon

Pokrovček za baterijo

Zaščitni pokrovček

Telesna temperatura

Običajna telesna temperatura je dejansko razpon temperatur. Razlikuje se glede na mesto 
meritve in z leti upada. Prav tako se razlikuje med osebami in tekom dneva niha. Zato je 
pomembno, da določite normalne obsege temperatur. To zlahka naredite z uporabo termometra 
Braun ThermoScan. Vadite merjenje temperature na sebi in zdravih družinskih članih, da boste 
določili običajni razpon temperatur.

Opomba: Ko se posvetujete z zdravnikom, mu povejte, da je temperatura ThermoScan 
temperatura, izmerjena v ušesu, in če je mogoče, posredujte kot dodatno referenco 
posameznikov običajni temperaturni razpon, izmerjen s pripomočkom ThermoScan. 

Funkcija Age Precision™ ni namenjena za uporabo pri nedonošenčkih ali dojenčkih, ki so majhni za svojo 
gestacijsko starost. Funkcija Age Precision™ ni namenjena za tolmačenje hipotermičnih temperatur. Otroci 
mlajši od 12 let ne smejo uporabljati termometra sami.

Tega pripomočka ne spreminjajte brez dovoljenja izdelovalca.

Starši/skrbniki morajo obvestiti pediatra, če opazijo kakršne koli neobičajne znake ali simptome. Če na 
primer pri otroku opazite razdražljivost, bruhanje, drisko, dehidracijo, krče, spremembe teka ali aktivnosti, 
tudi če nima vročine, ali pa če opazite nizko temperaturo, otrok morda kljub temu potrebuje medicinsko 
oskrbo.

Pri otrocih, ki jemljejo antibiotike, analgetike ali antipiretike, se za oceno resnosti njihove bolezni ne sme 
uporabljati le odčitek temperature.

Porast temperature, kot jo nakazuje funkcija Age Precision™, je lahko znak resne bolezni, še posebej pri 
odraslih osebah, ki so starejše, slabotne, imajo oslabljen imunski sistem ali pa pri novorojenčkih in dojenčkih. 
Pri zvišani temperaturi ali če merite temperaturo spodaj navedenim skupinam bolnikov, se takoj posvetujte 
s strokovnjakom:

• novorojenčki in dojenčki, stari manj kot 3 mesece (če temperatura preseže 37,4 °C ali 99,4 °F, se morate 
 takoj posvetovati z zdravnikom);

• bolniki, stari več kot 60 let;

• bolniki s sladkorno boleznijo ali oslabljenim imunskim sistemom (npr. HIV pozitivna, prejema 
 kemoterapijo za zdravljenje raka, prejema kronično zdravljenje s steroidi, so ji opravili splenektomijo);

• nepokretni bolniki (npr. bolnik v domu za nego bolnikov, bolnik po kapi, kronični bolnik, bolnik, ki okreva 
 po operaciji);

• bolniki po presaditvi (npr. jeter, srca, pljuč, ledvice).

Pri starejših bolnikih je vročina lahko neizrazita ali celo odsotna. 

Ta termometer vsebuje majhne dele, ki jih otroci lahko pogoltnejo in predstavljajo nevarnost zadušitve. 
Termometer vedno shranjujte nedosegljivo otrokom.

Barvno označeni prikazovalnik Age Precision™

Klinične raziskave so pokazale, da se defi nicija vročine spreminja, ko novorojenci zrastejo v malčke 
in ko otroci odraščajo v odrasle osebe1.

Z barvno označenim prikazovalnikom Age Precision™ znamke Braun vam pri tolmačenju 
temperature celotne družine ne bo treba več ugibati.  

Preprosto uporabite gumb Age Precision™ za izbiro ustrezne nastavitve starosti, izmerite 
temperaturo in barvno označeni zaslon bo zažarel zeleno, rumeno ali rdeče, da vam bo pomagal 
razumeti odčitek temperature.
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1 Herzog L, Phillips S. Addressing Concerns About Fever. Clinical Pediatrics. 2011; 50 (št. 5): 383-390.
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Kako deluje termometer Braun ThermoScan?

Termometer Braun ThermoScan izmeri infrardečo toploto, ki jo oddajajo bobnič in 
okoljska tkiva. Da se izognete nenatančnim meritvam, se konica senzorja ogreje na 
temperaturo, ki je podobna temperaturi človeškega telesa. Ko termometer Braun 
ThermoScan namestite v uho, neprekinjeno spremlja infrardečo temperaturo. Ko 
termometer zazna, da je bila opravljena natančna meritev temperature, je merjenje 
končano in rezultat se prikaže na prikazovalniku.

Zakaj meriti temperaturo v ušesu?

Cilj termometrije je merjenje notranje telesne temperature1, ki je temperatura vitalnih 
organov. Ušesne temperature natančno odražajo notranjo telesno temperaturo2, saj 
ima bobnič enako prekrvavitev kot center za nadzor temperature v možganih3, 
hipotalamus. Zato se spremembe telesne temperature v ušesu odražajo prej kot na 
drugih mestih. Pazdušna temperature merijo temperaturo kože in zato niso zanesljiv 
pokazatelj notranje telesne temperature. Na temperature v ustih vplivajo pitje, 
hranjenje in dihanje skozi usta. Rektalne temperature pogosto zaostajajo za 
spremembami notranje telesne temperature, pri teh meritvah pa obstaja tudi 
tveganje navzkrižne kontaminacije. 

1

Odstranite zaščitni pokrovček.
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Kako uporabljati vaš termometer Braun ThermoScan

Vzemite termometer iz zaščitnega etuija.
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20

1 Guyton A C, Textbook of Medical Physiology, W.B. Saunders, Philadelphia, 1996, p 919. 
2 Guyton A C, Textbook of Medical Physiology, W.B. Saunders, Philadelphia, 1996, pp 754-5.
3 Netter H F, Atlas of Human Anatomy, Novartis Medical Education, East Hanover, NJ, 1997, pp 63, 95. 

2
Pritisnite gumb za vklop .

Med internim samopreverjanjem prikazovalnik prikazuje vse 
segmente. Nato se bo za 5 sekund prikazala zadnja temperatura, ki ste 
jo merili. 

Termometer je pripravljen na merjenje temperature, ko je prikazovalnik videti kot na 
spodnjih slikah. 
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Senzor tesno namestite v sluhovod, nato pa 
pritisnite in sprostite gumb Start .

Izberite starost z gumbom Age Precision™   ™, kot je prikazano spodaj. 
Pritisnite gumb za pomikanje skozi posamezne starostne skupine. 

OPOMBA: Da boste lahko opravili meritev, morate izbrati starost.

Prikazovalnik fi ltra za lečo bo utripal in s tem opozarjal, 
da potrebujete fi lter za lečo.

Da boste opravili natančne meritve, se pred vsako 
meritvijo prepričajte, da ste namestili nov, čist fi lter za 
lečo.

Nov fi lter za lečo pritrdite tako, da potisnete senzor 
termometra naravnost v fi lter za lečo v škatlici in ga 
nato potegnete ven.

Opomba: Termometer Braun ThermoScan ne bo 
deloval, če ne boste pritrdili fi ltra za lečo.

Ko poteka merjenje temperature, bo lučka ExacTemp utripala.

Lučka bo neprekinjeno svetila 3 sekunde, s čimer bo nakazala, da ste uspešno 
izmerili temperaturo.

OPOMBA: Če ste med merjenjem pravilno vstavili senzor v sluhovod, boste 
zaslišali dolg pisk, ki nakazuje, da je meritev zaključena. 

Če senzor NI bil neprekinjeno nameščen v stabilnem položaju v sluhovodu, 
boste zaslišali zaporedje kratkih piskov, lučka ExacTemp bo ugasnila, 
prikazovalnik pa bo prikazal sporočilo o napaki (POS = napaka položaja).

Za več informacij glejte razdelek „Napake in odpravljanje napak”.

6

Sl
ov

en
šč

in
a



151150

7

9

65
20

60
20

Potrditveni pisk nakazuje, da je bila opravljena natančna meritev temperature. Rezultat se 
prikaže na prikazovalniku.

Prikaže se temperatura.

0-3    3-36    36+
Months

0-3    3-36    36+
Months

0-3    3-36    36+
Months

Starostni razpon

0-3 mesecev

3-36 mesecev

36 mesecev– 
odrasli

Zelena barva  
Normalna temperatura

≥35,8 – ≤37,4 °C
(≥96,4 – ≤99,4 °F)

≥35,4 – ≤37,6 °C
(≥95,7 – ≤99,6 °F)

≥35,4 – ≤37,7 °C
(≥95,7 – ≤99,9 °F)

Rumena barva
Povišana temperatura

>37,6 – ≤38,5 °C
(>99,6 – ≤101,3 °F)

>37,7 – ≤39,4 °C
(>99,9 – ≤103,0 °F)

Rdeča barva
Visoka temperatura

>37,4 °C
(>99,4 °F)

>38,5 °C
(>101,3 °F)

>39,4 °C
(>103,0 °F)

Za naslednje merjenje pritisnite gumb za sprostitev 
fi ltra   , da boste lahko odstranili in zavrgli 
uporabljeni fi lter za lečo, in namestite nov, čist fi lter za 
lečo.

OPOMBA: Samodejno bo uporabljena zadnja 
nastavitev starosti, če je ne boste spremenili.

Ušesni termometer Braun ThermoScan se samodejno 
izklopi po 60 sekundah mirovanja. Termometer lahko 
izklopite tudi s pritiskom na gumb za vklop  . 

Prikazovalnik bo na kratko prikazal napis OFF in se 
ugasnil.

8

Namigi za merjenje temperature

Vedno zamenjajte fi lter za lečo za enkratno uporabo, da boste ohranili natančnost merjenja in 
vzdrževali higieno pripomočka. Meritev v desnem ušesu se lahko razlikuje od meritve v levem 
ušesu. Zato vedno merite temperaturo v istem ušesu. V ušesu ne sme biti ovir ali prekomernega 
kopičenja ušesnega masla, da boste dobili natančen odčitek temperature.

Zunanji dejavniki lahko vplivajo na temperature v ušesu, vključujoč primere, kot so: 

Dejavnik          Vpliva  

slaba namestitev senzorja

rabljen fi lter za lečo

umazana leča

Ta model shrani zadnjih 9 meritev temperature. Za prikaz shranjenih 
meritev mora biti termometer vklopljen. 

Pritisnite gumb Mem. 

Prikazovalnik prikaže temperaturo, ko pa sprostite gumb Mem, se prikaže 
shranjena temperatura za to številko spomina, skupaj z oznako „M”. 

Vsakokrat, ko pritisnete gumb Mem, se prikažeta shranjeni odčitek in 
oznaka M, ki nakazujeta vsakokratno meritev 
temperature (npr. M2).

Termometer samodejno izstopi iz načina pomnilnika, 
če 5 sekund ne pritisnete gumba za spomin.

V spodnjih primerih počakajte 20 minut, preden izmerite temperaturo.  

Dejavnik        Vpliva

skrajno visoka ali nizka temperatura prostora

slušni aparat

ležanje na blazini

Če oseba uporablja kapljice ali druga zdravila za uho, ki so bila dana v sluhovod, temperaturo 
izmerite v nezdravljenem ušesu.

Način pomnilnika

1

1

2

3
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Funkcija nočne lučke 

Termometer vključuje priročno nočno lučko, ki razsvetli prikazovalnik v 
temnem okolju. 

Lučka se prižge ob pritisku na kateri koli gumb. Lučka ostane prižgana 
tudi po merjenju temperature, dokler termometer ne bo miroval do 15 
sekund.

Zadnja izmerjena temperatura se shrani v njegov 
spomin in se bo samodejno prikazala za 5 sekund, ko 
boste termometer znova vklopili. 

Spreminjanje temperaturne skale

Vaš termometer Braun ThermoScan je dobavljen z aktivirano Celzijevo temperaturno skalo (°C). Če želite 
preklopiti na Fahrenheitovo skalo (°F) in/ali nazaj s Fahrenheitove na Celzijevo temperaturno skalo, sledite 
naslednjim korakom:

 Prepričajte se, da je termometer izklopljen.

 Pritisnite in podržite gumb za vklop  . Po približno 3 sekundah bo 
 prikazovalnik prikazal naslednje zaporedje: °C /  SET  /  °F  /  SET.
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Nega in čiščenje

Senzorska konica je najobčutljivejši del termometra. Biti mora čista in 
nepoškodovana, da bodo odčitki natančni. Če termometer pomotoma 
uporabite brez fi ltra za lečo, očistite senzorsko konico v skladu z naslednjimi 
navodili:

Zelo nežno obrišite površino z bombažno paličico ali mehko krpo, 
navlaženo z alkoholom. Ko se alkohol popolnoma posuši, lahko namestite 
nov fi lter za lečo in izmerite temperaturo. 

Če je senzorska konica poškodovana, se obrnite na Službo za stike s strankami.

Za čiščenje prikazovalnika in zunanjih površin termometra uporabite mehko, suho krpo. Ne 
uporabljajte abrazivnih čistil. Tega termometra ne smete nikoli potopiti v vodo ali katero koli drugo 
tekočino. Termometer in fi ltre za lečo shranjujte na suhem kraju, zaščitene pred prahom, 
onesnaženjem in neposredno sončno svetlobo. 

Dodatni fi ltri za lečo (LF 40) so na voljo v večini prodajaln, kjer prodajajo termometre Braun 
ThermoScan.

Zamenjava baterij

Termometer je dobavljen z dvema 1,5-voltnima baterijama tipa AA (LR 
06). Za najboljše delovanje vam priporočamo uporabo alkalnih baterij 
Duracell®.

Ko se na prikazovalniku pokaže simbol baterije, vstavite novi bateriji.

Odprite predalček za baterije. Odstranite bateriji in ju nadomestite z 
novima, pri čemer se prepričajte, da ste upoštevali polarnost. 

Potisnite pokrovček nazaj.

1
2
3

Zavrzite le izrabljene baterije. Za zaščito okolja oddajte izrabljene baterije 
na vaše prodajno mesto ali na ustrezno oddajno mesto v skladu z 
nacionalnimi ali lokalnimi predpisi.

Umerjanje 

Ta naprava je bila zasnovana za dolgotrajno uporabo, vendar jo je priporočljivo vsaj enkrat letno 
pregledati, zato da se zagotovi pravilno delovanje in točnost. Obrnite se na pooblaščeni servis v 
svoji državi.

Opomba: Preverjanje umerjanja ni brezplačna storitev.  Preden pošljete izdelek, se obrnite na 
pooblaščeni servis, ki vam bo posredoval svojo ponudbo s ceno.

Datum izdelave je zajet v številki LOT v predalčku za baterije. Prve tri (3) števke po oznaki LOT 
predstavljajo julijanski datum, ko je bil izdelek izdelan, naslednji dve (2) števki pa predstavljata 
zadnji dve števki koledarskega leta, ko je bil izdelek izdelan. Zadnji identifi katorji so črke, ki 
predstavljajo izdelovalca. 

Primer: LOT 11614k, ta izdelek je bil izdelan 116. dne leta 2014.

 Ko je prikazana želena temperaturna skala, spustite gumb za vklop  . 
 Slišali boste kratek pisk, ki potrjuje novo nastavitev, nato pa se bo termometer samodejno izklopil.

3 Napake in odpravljanje napak

Sporočilo o napaki Položaj Rešitev

Filter za lečo ni pritrjen. Pritrdite nov, čist fi lter za lečo.

Senzor termometra ni bil zanesljivo 
nameščen v uho.  

Natančna meritev ni bila mogoča.

POS = napaka položaja

Bodite pozorni na pravilno in stabilno 
namestitev senzorja.

Zamenjajte fi lter za lečo in znova 
namestite. 

Pritisnite gumb za zagon, da boste 
začeli z novo meritvijo.

Okoljska temperatura ni znotraj 
dovoljenega delovnega razpona 
(10–40 °C ali 50–104 °F).

Pustite termometer 30 minut v 
prostoru, kjer je temperatura med 
10 in 40 °C ali 50 in 104 °F.

Izmerjena temperatura ni znotraj 
tipičnega temperaturnega razpona 
za človeka
(34–42,2 °C ali 93,2–108 °F).

HI = previsoka

LO = prenizka 

Prepričajte se, da sta senzorska konica 
in leča čisti, in da je pritrjen nov, čist 
fi lter za lečo. Prepričajte se, da je 
termometer pravilno vstavljen. Nato 
znova izmerite temperaturo.

Sistemska napaka – prikazovalnik 
samopreverjanja neprekinjeno 
utripa, čemur ne sledita pisk in 
simbol, ki nakazujeta 
pripravljenost za merjenje.

Če napake ne odpravite,

Če napake še vedno ne odpravite,

Počakajte 1 minuto, da se termometer 
samodejno izklopi, nato ga znova 
vklopite.

... ponastavite termometer, tako da 
vzamete iz njega baterije in jih nato 
znova vstavite.

... se obrnite na servis.

Baterija je skoraj prazna, vendar bo 
termometer še vedno deloval 
pravilno.   

Vstavite nove baterije.

Baterija je preveč prazna, da bi 
termometer lahko pravilno izmeril 
temperaturo.

Vstavite nove baterije.
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Izračun ločilne razdalje za opremo, ki ni namenjena vzdrževanju 
življenjskih funkcij (skladnost s 3 Vrms / 3V/m)

Največja ocenjena izhodna 
moč oddajnika (W)

Ločilna razdalja glede na frekvenco oddajnika (m)

150 kHz do 80 MHz v 
pasovih ISM (v indus-
trijske, znanstvene in 
medicinske namene)

80 MHz do 
800 MHz 800 MHz do 

2,5 GHz

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,37 0,37 0,74

1 1,17 1,17 2,33

10 3,69 3,69 7,38

100 11,67 11,67 23,33

Specifi kacije izdelka

Prikazan temperaturni razpon: 34–42,2 °C  (93,2–108 °F)
Delovni razpon temperature okolice:  10–40 °C  (50–104 °F) 
Razpon temperature za shranjevanje: -25–55 °C  (-13–131 °F) 
Relativna vlažnost ob delovanju in shranjevanju: 10–95 % relativne vlažnosti (nekondenzirajoče)
Ločljivost prikazovalnika:  0,1 °C ali °F 

Natančnost prikazanega temperaturnega razpona Maksimalna laboratorijska napaka
35–42 °C (95–107,6 °F): ± 0,2 °C  (± 0,4 °F)
Zunaj tega razpona:  ± 0,3 °C  (± 0,5 °F) 
Klinična ponovljivost:  ± 0,14 °C  (± 0,26 °F) 
Življenjska doba baterije:   2 leti/600 meritev 
Tehnična življenjska doba:   5 let

Ta termometer je bil izdelan za delovanje pri atmosferskem tlaku 1 in na nadmorskih višinah z atmosferskim 
tlakom do 1 (700 - 1060 hPa).

Glejte Navodila za uporabo.Oprema, ki je v stiku s 

telesom, vrste BF.

10 °C
40 °C

Delovna temperatura Hranite na suhem.Temperatura skladiščenja

Možne so spremembe brez predhodnega obvestila.
Ta naprava je v skladu z naslednjimi standardi:
Naziv izdaje referenčnega standarda:
EN 12470-5: 2003 Termometri za merjenje telesne temperature – 5. del: Delovanje infrardečih termometrov 
za ušesa (s popolno opremo).
EN 60601-1: 2006 Medicinska električna oprema – 1. del: Splošne zahteve za osnovno varnost in bistvene 
lastnosti.
EN ISO 14971: 2012 Medicinski pripomočki – Uporaba obvladovanja tveganja pri medicinskih pripomočkih.
EN ISO 10993-1:2009 Biološko ovrednotenje medicinskih pripomočkov – 1. del: Ocena in preskušanje znotraj 
procesa obvladovanja tveganja.
EN 60601-1-2: 2007 Medicinska električna oprema – Del 1-2: Splošne zahteve za osnovno varnost in bistvene 
lastnosti – Spremljevalni standard: Elektromagnetna združljivost – Zahteve in testiranja.
EN 980: 2008 Simboli za označevanje medicinskih pripomočkov.
EN 1041: 2008 Informacije, ki jih proizvajalec priloži medicinskim pripomočkom.
EN 60601-1-11: 2010 Medicinska električna oprema – Del 1-11: Splošne zahteve za osnovno varnost in 
bistvene lastnosti – Spremljevalni standard: Zahteve za medicinsko električno opremo in medicinske 
električne sisteme, ki se uporabljajo v okolju domače zdravstvene oskrbe.
Ta izdelek je skladen z določbami Direktive ES 93/42/EGS.
Pri MEDICINSKI ELEKTRIČNI OPREMI so potrebni posebni previdnosti ukrepi glede elektromagnetne 
združljivosti. Za podroben opis zahtev elektromagnetne združljivosti se obrnite na lokalni pooblaščeni 
servis (glejte kartico z garancijo).
Prenosna in mobilna radiofrekvenčna komunikacijska oprema lahko vpliva na MEDICINSKO ELEKTRIČNO 
OPREMO.

Izrabljenega izdelka po koncu uporabe ne zavrzite med gospodinjske odpadke.  

Za zaščito okolja oddajte izrabljene baterije na oddajno mesto v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi 
predpisi. 

Garancija
Potrošniška kartica je na voljo na spletnem mestu www.hot-europe.com/after-sales

Oglejte si zadnjo stran tega priročnika in poiščite stik za pooblaščeni servisni center podjetja Kaz v vaši državi.
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aNavodila in deklaracija proizvajalca – elektromagnetne emisije

Ta oprema IRT 6020/6520 je namenjena uporabi v elektromagnetnem okolju, opisanem spodaj. 
Potrošnik ali uporabnik opreme IRT 6020/6520 mora zagotoviti, da se oprema uporablja v takem okolju.

Preskus emisij Skladnost Elektromagnetno okolje – navodila

Radiofrekvenčne emisije 
CISPR 11 Skupina 1

Ta medicinska električna oprema uporablja radiofrekvenčne 
emisije le za svoje notranje delovanje. Zato so 

radiofrekvenčne emisije zelo nizke in ni verjetno, da bi lahko 
motile delovanje elektronske opreme v bližini.

Radiofrekvenčne emisije 
CISPR 11 Razred B Skladno

Harmonične emisije IEC 
61000-3-2 Ni pomembno.

Ta medicinska električna oprema 
se polni samo z baterijami.Nihanje napetosti/

fl iker emisije (utripanje) Ni pomembno.
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Navodila in deklaracija proizvajalca – elektromagnetna odpornost

Ta oprema IRT 6020/6520 je namenjena uporabi v elektromagnetnem okolju, opisanem spodaj. 
Potrošnik ali uporabnik opreme IRT 6020/6520 mora zagotoviti,  da se opremo uporablja v takem okolju.

Preskus odpornosti Preskusna raven 
IEC 60601 Raven skladnosti Elektromagnetno 

okolje – navodila

Elektrostatična 
razelektritev

IEC 61000-4-2

Stik: ±6kV
Zrak: ±8kV

Skladno
Tla naj bodo iz lesa, betona ali 

keramičnih ploščic. Če so tla prekrita s 
sintetičnim materialom, mora biti 
relativna vlažnost najmanj 30 %.

Sevana radiofrekvenca
IEC 61000-4-3

3 V/m 80 MHz 
do 2,5 GHz Skladno

Jakosti polja zunaj zaščitenega območja 
radiofrekvenčnih oddajnikov, kot jih 

določi elektromagnetna ocena lokacije, 
morajo biti manjše od 3 V/m.

Do motenj lahko pride v bližini opreme, 
označene z naslednjim simbolom:

Izračun ločilne razdalje je naveden 
zgoraj. Če je na voljo znan oddajnik, je 

mogoče specifi čno razdaljo izračunati z 
uporabo enačb.

Prevodna radiofrekvenca
IEC 61000-4-6

3 Vrms 150 kHz do 
80 MHz

Ni 
pomembno
(ni kabelskih 

povezav). 

Hitri električni prehodni 
pojavi/rafali

IEC 61000-4-4

±2 kV - napajalno 
omrežje

±1 kV - vhodno-
izhodne linije

Ni 
pomembno.

Ta medicinska električna oprema se 
polni samo z baterijami.

Nenaden vzpon 
napetosti

IEC 61000-4-5

±1 kV diferencialni
±2 kV - skupni

Ni 
pomembno.

Magnetno polje s 
frekvenco električne 

napetosti
IEC 61000-4-8

3 A/m Skladno
Magnetna polja s frekvenco električne 

napetosti so na nivojih, značilnih za 
običajne lokacije v običajnem 

poslovnem ali bolnišničnem okolju.

Padci napetosti, kratke 
prekinitve in nihanja 

napetosti na dovodnih 
žicah napajalnika

IEC 61000-4-11

> 95-% padec 
za 0,5 cikla

60-% padec 
za 5 ciklov

70-% padec 
za 25 ciklov

95-% padec za 
5 sekund

Ni 
pomembno.

Ta medicinska električna oprema se 
polni samo z baterijami.

Teplomer Braun ThermoScan bol starostlivo vyvinutý na presné, bezpečné a rýchle meranie teploty v uchu. 

Tvar sondy teplomera bráni jej vloženiu príliš hlboko do ušného kanálika, čo by mohlo spôsobiť poškodenie 
ušného bubienka.

Tak ako pri iných teplomeroch, je však pre získanie presného merania teploty rozhodujúca správna technika. 

Preto si dôkladne prečítajte celý návod na použitie.

Teplomer Braun ThermoScan je určený na občasné meranie a monitorovanie telesnej teploty u ľudí všetkých 
vekových kategórií. Tento teplomer je určený len na domáce použitie.

Použitie teplomera IRT 6520 spolu s funkciou Age Precision™ neslúži ako náhrada konzultácie s vaším 
lekárom.
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                                     VAROVANIA A BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

• Poraďte sa so svojím lekárom, ak spozorujete symptómy, ako sú napríklad 
nevysvetliteľné podráždenie, vracanie, hnačka, dehydratácia, zmeny chute do jedla 
alebo aktivity, záchvat, bolesť svalov, triaška, stuhnutie krčného svalstva, bolesť pri 
močení atď., bez ohľadu na farbu podsvietenia alebo absenciu horúčky.

•  Poraďte sa so svojím lekárom, ak teplomer ukáže zvýšenú teplotu (žlté a červené 
podsvietenie pre model IRT 6520).

Rozsah prevádzkovej teploty okolia pre tento teplomer je 10 –  40 °C (50  –  104 °F). Nevystavujte teplomer 
veľkým teplotným extrémom (pod -25 °C/-13 °F alebo viac ako 55 °C/131 °F) alebo nadmernej vlhkosti 
(> 95  % relatívnej vlhkosti). Tento teplomer sa môže používať len s originálnymi fi ltrami šošovky 
Braun ThermoScan (LF 40).

Ak chcete predísť nepresným meraniam, vždy používajte teplomer s pripojeným novým, čistým fi ltrom 
šošovky.

Ak sa teplomer nedopatrením použije bez pripojeného fi ltra šošovky, vyčistite šošovku (pozrite si časť 
«Starostlivosť a čistenie»). Filtre šošovky uchovávajte mimo dosahu detí.

IRT 6520
Filter šošovky (sada 20 ks)

Špička sondy 

Sonda

Svetelný indikátor ExacTemp (Presná teplota)

Mechanizmus na vysunutie fi ltra šošovky

Displej

Tlačidlá Age Precision (Upresnenie veku) 
a Memory (Pamäť)

Hlavný vypínač

Tlačidlo spustenia merania

Kryt priestoru pre batériu

Ochranné puzdro

IRT 6020
Filter šošovky (sada 20 ks)

Špička sondy

Sonda

Svetelný indikátor ExacTemp 
(Presná teplota)

Mechanizmus na vysunutie fi ltra šošovky

Displej

Hlavný vypínač

Tlačidlo spustenia merania

Kryt priestoru pre batériu

Ochranná čiapočka
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