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Informaţii importante privind siguranţa
Pentru a asigura o utilizare corectă a produsului, este necesar să respectaţi câteva reguli de bază privind siguranţa, ce vor
include măsurile de precauţie de mai jos.
Avertisment:
• Indică o situaţie potenţial periculoasă care, dacă nu este evitată, poate avea ca rezultat decesul sau vătămarea corporală
gravă.
• Efectuarea autodiagnosticării pe baza rezultatelor măsurării şi/sau urmarea unui tratament poate fi periculoasă. Respectaţi
recomandările medicului. Autodiagnosticarea poate agrava simptomele.
• O febră mare sau prelungită necesită atenţie medicală, în special în cazul copiilor mici. Contactaţi medicul.
• Nu vă mişcaţi în timpul efectuării măsurătorii.
• Nu introduceţi forţat sonda în ureche.
• Dacă resimţiţi disconfort, cum ar fi durerea, în timpul măsurării, încetaţi imediat utilizarea unităţii. Vă puteţi leza canalul
auditiv extern.
• Nu utilizaţi această unitate dacă suferiţi de afecţiuni ale urechilor, cum ar fi otita externă sau otita medie. Starea s-ar putea agrava.
• Nu utilizaţi această unitate când canalul auditiv extern este umed, de exemplu după ce aţi înotat sau aţi făcut baie. Vă
puteţi leza canalul auditiv extern.
• Nu utilizaţi această unitate fără a ataşa capacul sondei.
• Asiguraţi-vă că aveţi canalul auditiv curat, fără ceară.
• În cazul în care capacul sondei se murdăreşte cu ceară sau alte substanţe, înlocuiţi-l cu altul nou.
• Nu folosiţi capacul sondei după ce a fost utilizat de o altă persoană. Acest lucru poate duce la infecţii încrucişate, cum ar fi
otita externă.
• Este posibil să nu se obţină măsurători corecte dacă se utilizează capace murdare ale sondei.
• Instalarea corectă a capacului sondei asigură măsurători precise.
• Dacă un senzor de infraroşii se murdăreşte, ştergeţi-l uşor cu o lavetă moale, uscată sau cu un beţişor cu vată. Nu ştergeţi
senzorul de infraroşii cu hârtie sau şerveţele din hârtie.
• Nu folosiţi mai multe capace de sondă simultan.
• Dacă există diferenţe de temperatură între locaţia în care depozitaţi unitatea şi cea unde veţi efectua măsurătoarea lăsaţi mai
întâi unitatea în incinta unde o veţi folosi mai mult de 30 minute, pentru a-i permite să atingă temperatura camerei, apoi măsuraţi.
• Dacă urechea este rece, aşteptaţi ca aceasta să se încălzească înainte de a măsura temperatura. Rezultatul măsurat poate fi
prea mic dacă utilizaţi o pungă de gheaţă, un bandaj rece sau imediat după ce aţi venit de afară, în anotimpul rece.

RO
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Informaţii importante privind siguranţa
Nu atingeţi cu degetul senzorul de infraroşii şi nu respiraţi asupra acestuia.
Nu încercaţi să efectuaţi măsurători dacă unitatea este udă, în caz contrar rezultând indicaţii incorecte.
Verificaţi simbolul de pe afişaj înainte şi după măsurătoare, astfel încât să efectuaţi măsurarea în modul corespunzător.
Nu lăsaţi unitatea la îndemâna copiilor.
Evitaţi situaţiile în care copiii încearcă să-şi măsoare propria temperatură sau a altora, pentru că îşi pot leza urechea.
În situaţii de urgenţă, dacă un copil înghite o baterie sau un capac de sondă, consultaţi neîntârziat un medic.
Nu aruncaţi bateriile în foc. Bateria poate exploda.
Scoateţi bateria din unitate dacă aceasta nu va fi folosită timp de 3 luni sau mai mult. Nerespectarea acestei indicaţii poate
cauza scurgeri de lichid, generare de căldură sau o explozie, caz în care unitatea va fi deteriorată.
• Nu folosiţi unitatea în locaţii în care sunt prezente câmpuri electrice sau electromagnetice foarte puternice. Acest lucru
poate conduce la indicaţii incorecte şi contribui la defectarea instrumentului.
Măsuri generale de precauţie
• Nu utilizaţi această unitate în scopuri diferite de măsurarea temperaturii la nivelul urechii umane.
• Nu o supuneţi şocurilor puternice, nu o scăpaţi, nu călcaţi pe ea şi nu o expuneţi vibraţiilor.
• Nu folosiţi telefonul mobil în apropierea unităţii.
• Unitatea principală nu este rezistentă la apă. În timpul manipulării acestei unităţi, aveţi grijă ca în unitatea principală să nu
pătrundă lichide (alcool, apă sau apă caldă). Dacă unitatea este umezită de vapori, aşteptaţi să se usuce sau ştergeţi-o uşor
cu o lavetă moale, uscată.
• Nu dezasamblaţi, reparaţi sau modificaţi unitatea.
• Când informaţi medicul cu privire la temperatura dvs., asiguraţi-vă că specificaţi faptul că aţi măsurat-o auricular.

•
•
•
•
•
•
•
•
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1. Prezentare generală
Unitate principală:
Senzor infraroşu
Sondă
Capac sondă
Detector capac
sondă
Afişaj
Buton de
PORNIRE/MEMORIE
Orificiu-eclisă capac
compartiment baterie
Compartiment baterie

Afişaj:
Avertizor sonor
Pictograma Baterie
Butonul START

RO

Pictograma Memorie
Pictograma Capac
sondă
Temperatura
măsurată auricular
Mod Temperatură

Inel de conectare Capac sondă

3
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2. Pregătire
2.1

Îndepărtarea benzii izolatoare
Scoateţi banda izolatoare din compartimentul bateriei, trăgând de partea
sa exterioară.

2.2

Comutarea între indicaţia în °C şi în °F
Această unitate este setată implicit pe °C.

1.
2.

4

Cu alimentarea dezactivată, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul START.
Ţinându-l astfel, apăsaţi şi menţineţi apăsat
butonul ON/MEM (PORNIT/MEMORIE) până
când pe afişaj apare indicaţia °F, însoţită de
2 semnale sonore.
Note:
• Pentru a selecta modul °C, începeţi de la pasul 1.
• Când unitatea este comutată între °C şi °F, toate indicaţiile stocate în memorie
sunt şterse.

MC-520-E_A_M RO.book Page 5 Thursday, March 28, 2013 8:54 AM

2. Pregătire

2.3

Setarea avertizorului sonor
Avertizorul sonor este setat ca fiind activ în mod implicit.

1.

Apăsaţi butonul ON/MEM pentru a porni unitatea.

2.

Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul ON/MEM timp de
3 secunde.
Simbolul „

3.

RO

“ este afişat intermitent.

Eliberaţi butonul ON/MEM.
Simbolul „

“ rămâne aprins, iar avertizorul sonor este dezactivat.

Note:
• Dacă butonul ON/MEM este apăsat mai mult de 5 secunde după ce „ “ este afişat intermitent, unitatea se
dezactivează fără a seta avertizorul sonor.
• Pentru a activa avertizorul sonor, începeţi de la pasul 1.

5
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2. Pregătire

2.4

Ataşarea unui capac al sondei
Utilizaţi întotdeauna un capac pentru sondă nou şi nedeteriorat OMRON MC-EP2.

1.

Deşurubaţi cu atenţie capacul sondei.
Notă: Nu îndepărtaţi forţat capacul sondei.

2.

Puneţi un capac nou pe inelul de conectare

Plasaţi cu partea adezivă în sus

Notă: partea adezivă a capacului sondei trebuie orientată în sus.
Capac sondă

Inel de conectare

3.

Introduceţi sonda în capacul de pe inelul de
conectare până când se fixează cu un clic sesizabil.
Notă: în cazul în care capacul sondei nu este fixat corect, simbolul pentru
capacul sondei „ “ este afişat intermitent, iar măsurătoarea nu poate
fi efectuată.

6
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3. Utilizarea unităţii
3.1

Efectuarea unei măsurători
Note:
• Asiguraţi-vă că aţi fixat corect capacul sondei.
• Este recomandat să efectuaţi de 3 ori măsurătoarea în aceeaşi ureche. În cazul în care cele 3 măsurători sunt
diferite, selectaţi cea mai ridicată temperatură.

1.

RO

Apăsaţi butonul ON/MEM.
Toate simbolurile apar pe afişaj.
Apoi apare afişajul ilustrat în dreapta, însoţit de 2 semnale
sonore.

2.

Introduceţi sonda în ureche până la limita confortului, în
direcţia timpanului.
Note:
• Trageţi uşor de ureche spre înapoi pentru a îndrepta canalul auditiv şi poziţionaţi sonda în
ureche astfel încât să fie bine fixată, orientată către membrana timpanului, pentru a
obţine o indicaţie precisă.
• Ţinerea unităţii în ureche prea mult timp poate cauza o indicaţie mai mare a temperaturii
ambiante la nivelul sondei. Acest lucru va face ca valoarea măsurată a temperaturii
corporale să fie mai scăzută decât în mod normal.

7
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3. Utilizarea unităţii

Măsurarea temperaturii unui bebeluş

8

Măsurarea la un
Măsurarea la un bebeluş
bebeluş întins pe spate. aşezat.

Urechea este prea mică
pentru a introduce sonda.

Susţineţi uşor corpul
copilului.

În timp ce-i trageţi uşor
urechea spre înapoi,
acoperiţi canalul auditiv
extern cu sonda, fără a
încerca să forţaţi
introducerea acesteia.

Susţineţi uşor corpul
copilului şi trageţi-i cu
grijă urechea spre
înapoi.
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3. Utilizarea unităţii

3.

Apăsaţi butonul START.
RO
Măsurătoarea este încheiată în 1 secundă şi este însoţită de un semnal sonor lung.
Simbolul „ “ este afişat intermitent timp de 5 secunde.
Notă: puteţi realiza o altă măsurătoare după 2 bipuri. Asiguraţi-vă că simbolul „ “ rămâne
aprins.

4.

Scoateţi unitatea din ureche şi verificaţi rezultatul
măsurătorii.
Notă: dacă rezultatul măsurătorii depăşeşte 37,5°C (99,5°F), avertizorul sonor va emite
trei sunete scurte după un sunet lung.
După fiecare măsurare auriculară, unitatea are nevoie de 5 secunde pentru a se pregăti pentru următoarea
măsurătoare. Pe durata celor 5 secunde de aşteptare, pictograma pentru ureche va pâlpâi.

5.

Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul ON/MEM până când indicaţia „STOP“
(OPRIT) apare pe afişaj, pentru a opri unitatea.
Unitatea stochează automat măsurătoarea în memorie.
Aceasta se închide automat după 1 minut.

9
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3. Utilizarea unităţii

3.2

Utilizarea funcţiei de memorie
Unitatea stochează automat rezultatele în până la 9 seturi după fiecare măsurătoare.
Notă: dacă memoria este plină, unitatea va şterge cea mai veche indicaţie.

1.

Apăsaţi butonul ON/MEM pentru a porni unitatea.

2.

Apăsaţi din nou butonul ON/MEM.
Numărul de memorie apare pe afişaj.

3.

Eliberaţi butonul ON/MEM.
Pe afişaj apare cel mai recent rezultat.
Apăsaţi în mod repetat butonul ON/MEM pentru a vizualiza rezultatele mai vechi.

4.

Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul ON/MEM până când indicaţia „STOP“
apare pe afişaj, pentru a opri unitatea.
Aceasta se închide automat după 1 minut.

10
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4. Depanare şi întreţinere
4.1

Pictogramele şi mesajele de eroare

Afişaj eroare

Cauză

Remediu

RO

Stabilizare dispozitiv în curs.

Aşteptaţi până când simbolul
intermitent.

nu mai este afişat

Bateria este aproape consumată.

Înlocuiţi bateria.
(Consultaţi capitolul 4.3)

Capacul sondei nu este montat corect.

Montaţi din nou capacul sondei până când simbolul
mai este afişat intermitent.

Măsurătoare înainte de stabilizarea
dispozitivului.

Aşteptaţi până când simbolul
intermitent.

Dispozitivul indică o schimbare rapidă a
temperaturii ambiante.

Lăsaţi termometrul în încăpere, timp de cel puţin 30 de
minute, la temperatura camerei: între 10°C şi 40°C
(50°F–104°F).

Temperatura ambiantă nu se
încadrează în intervalul cuprins între
10°C şi 40°C (50°F–104°F).

Lăsaţi termometrul în încăpere, timp de cel puţin 30 de
minute, la temperatura camerei: între 10°C şi 40°C
(50°F–104°F).

Eroare 5-9, sistemul nu funcţionează
corespunzător.

Scoateţi bateria, aşteptaţi 1 minut şi reporniţi sistemul.
Dacă mesajul reapare, contactaţi punctul de vânzare sau
distribuitorul OMRON pentru verificarea dispozitivului.

nu

nu mai este afişat
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4. Depanare şi întreţinere
Afişaj eroare

4.2

Cauză

Remediu

Temperatura măsurată depăşeşte 42,2°C
(108,0°F).

Verificaţi integritatea capacului sondei şi efectuaţi o nouă
măsurătoare de temperatură.

Temperatura măsurată este mai mică de
34,0°C (93,2°F).

Verificaţi capacul sondei pentru a vă asigura că este curat
şi efectuaţi o nouă măsurătoare de temperatură.

Dispozitivul nu poate fi pornit în starea de
pregătire pentru funcţionare.

Înlocuiţi bateria cu una nouă.
(Consultaţi capitolul 4.3)

Întreţinerea
• Dacă aţi scăpat dispozitivul pe jos, verificaţi-l pentru a detecta eventualele semne de deteriorare. Dacă aveţi
dubii, contactaţi punctul de vânzare sau distribuitorul OMRON pentru verificarea dispozitivului.
• Sonda este cea mai delicată componentă a unităţii. Procedaţi cu atenţie la curăţarea senzorului de infraroşii,
pentru a evita deteriorările.

12

• Nu depozitaţi unitatea în condiţiile indicate mai jos. În caz contrar, aceasta poate fi deteriorată.
- Spaţii umede.
- Spaţii cu temperaturi ridicate sau grad de umiditate ridicat, sau spaţii expuse direct radiaţiilor solare. Spaţii aflate
în apropierea echipamentelor de încălzire, spaţii cu mult praf sau medii cu concentraţii înalte de sare în aer.
- Suprafeţe înclinate, de pe care unitatea ar putea cădea sau în locuri unde ar putea fi expusă şocurilor sau
vibraţiilor.
- Spaţii de depozitare a produselor farmaceutice sau spaţii în care există gaze corozive.
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4. Depanare şi întreţinere

4.3

Înlocuirea bateriei
Baterie: baterie CR2032 plată, cu litiu
Notă: Pentru a proteja mediul, aruncaţi bateriile la deşeuri în conformitate cu reglementările locale privind
procedura de colectare a deşeurilor. Aruncarea la deşeuri se poate face la punctul de vânzare sau în
locaţiile de colectare corespunzătoare.

1.

Introduceţi un obiect ascuţit în orificiul-eclisă al capacului
compartimentului bateriei. Glisaţi şi îndepărtaţi capacul
bateriei cu degetul mare.

2.

Scoateţi bateria cu un obiect ascuţit.

RO

Notă: nu folosiţi o pensetă sau o şurubelniţă metalică.

3.

Introduceţi noua baterie sub cârligul metalic din partea stângă
şi apăsaţi pe partea dreaptă a bateriei până când aceasta
se fixează cu un clic sesizabil.
Notă: introduceţi bateria nouă cu partea marcată cu simbolul plus (+) orientată în sus.
cârlig metalic

4.

Instalaţi capacul bateriei.

13
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5. Date tehnice
Descrierea produsului:
Model:
Senzor:
Afişarea temperaturii:
Precizie de măsurare:
Interval de măsurare:
Alimentare:
Consum de energie:
Durata de viaţă a bateriei:
Mediu de operare
Temperatură şi umiditate:
Mediu de depozitare
Temperatură şi umiditate:
Protecţie împotriva
şocurilor electrice:
Componentă aplicată:

Termometru digital auricular
Gentle Temp 520 (MC-520-E)
Termopilă
4 cifre, °F, în trepte de 0,1 grade
3 cifre, °C, în trepte de 0,1 grade
± 0,2°C (± 0,4°F) în intervalul cuprins între 35,5°C şi 42,0°C (95,9°F–107,6°F),
± 0,3°C (± 0,5°F) pentru alte intervale
între 34,0°C (93,2°F) şi 42,2°C (108,0°F)
3,0 V c.c., 1 baterie CR2032 plată, cu litiu
0,015 W
Cu o baterie nouă se pot efectua circa 2.500 de măsurători sau mai multe
(Temperatură ambiantă 25 ± 15°C, 50 ± 40% umiditate relativă)
între 10°C (50°F) şi 40°C (104°F), 0 < umiditate relativă < 85%
între -20°C (-4°F) şi 50°C (122°F), 0 < umiditate relativă < 85%
Echipament medical cu alimentare electrică internă

= tip BF

14

Greutate:

Aproximativ 85 g (cu bateria instalată)
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5. Date tehnice
Dimensiuni exterioare:
Conţinutul ambalajului:
Opţiuni:

36 mm (l) × 161 mm (h) × 56 mm (A)
Baterie de testare (baterie cu litiu CR2032), capac sondă,
21 capace sondă, inel de conectare, manual de instrucţiuni.
Capac sondă exclusiv pentru Gentle Temp 520, MC-EP2.

RO

Note:
• Specificaţiile pot fi modificate fără aviz prealabil.
• Acest produs OMRON este fabricat în cadrul sistemului de calitate strict al OMRON HEALTHCARE Co. Ltd., Japonia.
• Acest dispozitiv respectă prevederile Directivei CE 93/42/CEE (Directiva privind echipamentele medicale) şi Standardului
European EN12470:2003 privind termometrele medicale – Partea a 5-a: Performanţele termometrelor auriculare pe bază
de radiaţii infraroşii (cu metoda de maxim).

15
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5. Date tehnice
Termometru digital auricular OMRON
Model: Gentle Temp 520 (MC-520-E)
Informaţii pentru documentele însoţitoare, pentru scopul IEC60601-1-2:2007
Informaţii importante legate de compatibilitatea electromagnetică (EMC)
Odată cu creşterea numărului de dispozitive electronice, cum ar fi PC-urile şi telefoanele mobile (celulare), dispozitivele medicale în uz pot fi expuse interferenţelor
electromagnetice generate de alte dispozitive. Interferenţele electromagnetice pot cauza funcţionarea incorectă a dispozitivului medical şi pot da naştere situaţiilor potenţial
nesigure.
Dispozitivele medicale nu trebuie, la rândul lor, să interfereze cu alte dispozitive.
Pentru conformitatea cu cerinţele privind CEM (compatibilitatea electromagnetică) în vederea prevenirii situaţiilor periculoase ce implică produsul, a fost implementat
standardul EN60601-1-2. Acest standard defineşte nivelurile de imunitate la interferenţele electromagnetice, precum şi nivelurile maxime de emisii electromagnetice pentru
dispozitivele medicale.
Acest dispozitiv medical fabricat de către OMRON Healthcare respectă prevederile standardului EN60601-1-2:2007 în ceea ce priveşte imunitatea şi emisiile.
Totuşi, există măsuri speciale de precauţie ce trebuie respectate:
• Nu utilizaţi telefoane mobile (celulare) sau alte dispozitive care generează câmpuri electrice sau electromagnetice intense în apropierea dispozitivului medical. Acest lucru
poate cauza funcţionarea incorectă a unităţii şi poate da naştere unor situaţii potenţial nesigure. Se recomandă păstrarea unei distanţe minime de 7 m. Verificaţi
funcţionarea corectă a dispozitivului în cazul în care distanţa este mai mică.
Documentaţia detaliată în conformitate cu EN60601-1-2:2007 este disponibilă la OMRON HEALTHCARE EUROPA, la adresa indicată în prezentul manual de instrucţiuni.
Documentaţia este disponibilă şi la www.omron-healthcare.com.
Aruncarea corectă la deşeuri a acestui produs (Deşeurile din echipamente electrice şi electronice)
Acest marcaj inscripţionat pe produs sau prezent în documentaţia acestuia indică faptul că nu trebuie eliminat împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul
duratei sale de viaţă. Pentru a preveni posibila poluare a mediului sau afectarea sănătăţii umane ca urmare a aruncării necontrolate a deşeurilor, separaţi
acest tip de celelalte deşeuri şi reciclaţi-l responsabil, pentru a promova refolosirea durabilă a resurselor materiale.
Utilizatorii casnici vor contacta punctele de vânzare de la care au achiziţionat produsul sau autoritatea locală competentă pentru detalii referitoare la locaţiile
şi modurile în care pot asigura reciclarea ecologică a acestui produs.
Utilizatorii profesionişti îşi vor contacta furnizorii şi vor consulta termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte
deşeuri comerciale în vederea eliminării.
Acest produs nu conţine substanţe periculoase. Aruncarea la deşeuri a bateriilor uzate trebuie efectuată în conformitate cu reglementările naţionale în
domeniu.
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6. Informaţii utile
6.1

Măsurătorile de temperatură efectuate auricular
Termometrul digital auricular Gentle Temp 520 detectează radiaţiile termice în spectru infraroşu emise de timpan
şi ţesuturile adiacente, convertind această căldură într-o temperatură auriculară echivalentă.
Gentle Temp 520 este mai puţin periculos pentru un copil decât termometrul rectal. Este mai rapid, mai sigur şi
mai uşor de utilizat decât un termometru oral.
Fiind digital, nu există riscul sticlei sparte sau al ingerării mercurului. Măsurătorile pot fi efectuate chiar şi în timp
ce copilul doarme.
Pentru adulţi, termometrul digital auricular Gentle Temp 520 oferă indicaţii rapide, convenabile şi precise, fără
întârzierile asociate unui termometru convenţional.
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Studiile clinice au arătat că urechea este locaţia ideală pentru măsurarea temperaturii corporale. Timpanul
utilizează aceleaşi vase de sânge cu hipotalamusul – partea creierului care controlează temperatura corporală.
Prin urmare, urechea este un indicator precis al temperaturii corporale interne (bazale). O temperatură auriculară,
spre deosebire de una orală, nu este afectată de factori precum vorbitul, băutul şi fumatul.

6.2

Temperatura normală şi cea ridicată
Vă recomandăm să exersaţi cu Gentle Temp 520 pe propria persoană şi pe membrii familiei.
În acest mod vă puteţi îmbunătăţi tehnica şi vă veţi simţi mai încrezător în ceea ce priveşte măsurătorile pe care
le efectuaţi atunci când un membru al familiei este bolnav. Veţi putea observa şi dacă o indicaţie este mai mare
decât în mod normal.
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Dat fiind faptul că temperatura, sudoarea sau saliva afectează cu uşurinţă temperatura
corporală măsurată axilar sau sublingual, indicaţiile pot fi mai mici decât temperatura bazală.
Măsurarea temperaturii auriculare reflectă cu exactitate temperatura creierului şi poate
conduce la o detectare mai rapidă a febrei.
Senzor infraroşu

Raze infraroşii

Timpan/punct de măsurare

Timpan

Canal auditiv extern
Pentru a efectua o estimare corectă a condiţiilor de febră suspectate, este important să învăţaţi temperaturile
normale ale membrilor familiei, măsurându-le temperatura atunci când sunt într-o formă fizică bună.
Temperatura măsurată auricular este diferită de cea măsurată rectal.
Utilizaţi valoarea normală ca referinţă pentru înţelegerea diferenţelor de temperatură în cazurile de febră.
Se vorbeşte despre temperatură corporală normală dacă valoarea măsurată se încadrează într-un anumit
interval. Temperatura corporală variază odată cu vârsta.
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Vârstă

Temperatură auriculară normală în °C şi °F

Bebeluşi

36,4°C–37,5°C

97,5°F–99,5°F

Copii

36,1°C–37,5°C

97°F–99,5°F

Adolescenţi/adulţi

35,9°C–37,5°C

96,6°F–99,5°F

Persoane în vârstă

35,8°C–37,5°C

96,4°F–99,5°F
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6.3

Temperatura auriculară comparativ cu alte tipuri de
temperatură corporală
Temperatura normală variază în funcţie de diferitele locaţii pe corp.

6.4

RO

Întrebări şi răspunsuri
Câte măsurători consecutive pot efectua?

Puteţi efectua maximum trei măsurători consecutive. Unitatea principală se va încălzi după aceea şi este posibil
să nu mai măsoare corect. Dacă urmează să depăşiţi numărul de trei măsurători, aşteptaţi 10 minute înainte de a
măsura din nou.

Temperatura indicată este prea mare.
1
2

Capacul sondei poate fi defect.
Este posibil să fi folosit termometrul după ce a fost depozitat în frig sau într-un loc răcoros. Măsuraţi
temperatura după ce lăsaţi unitatea mai mult de 30 minute în încăperea în care o veţi utiliza. Dacă depozitaţi
unitatea în încăperea în care urmează să măsuraţi temperatura, puteţi utiliza termometrul imediat.
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Temperatura măsurată în urechea dreaptă diferă de cea măsurată în urechea
stângă?
La oamenii sănătoşi nu ar trebui să existe o diferenţă semnificativă între rezultatele măsurătorilor. Diferenţele pot
fi cauzate de următoarele:
1) Senzorul infraroşu nu este introdus în acelaşi mod.
2) Măsurătoarea nu este efectuată prin introducerea unităţii în mod stabil, la acelaşi unghi. Încercaţi să efectuaţi
măsurătoarea în urechea la care observaţi de obicei o indicaţie mai mare.

Temperatura indicată este prea mică.
1
2
3
4
5
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Capacul sondei este murdar.
Senzorul de infraroşii este murdar.
Aţi scos unitatea din ureche înainte ca măsurătoarea să se fi finalizat.
Urechea este rece. Temperatura indicată tinde să fie scăzută dacă utilizaţi o pungă de gheaţă, un bandaj rece
sau imediat după ce aţi venit de afară, în anotimpul rece.
Termometrul nu este introdus suficient de adânc în ureche.

