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Termometr Braun ThermoScan został starannie opracowany z myślą o zapewnieniu dokładnych, 
bezpiecznych i szybkich pomiarów temperatury w uchu. 

Kształt sondy termometru zapobiega wsunięciu go zbyt głęboko do przewodu słuchowego, co mogłoby 
spowodować uszkodzenie błony bębenkowej.

Podobnie jak w przypadku każdego termometru, kluczowe znaczenie dla uzyskania dokładnych wyników 
temperatury ma właściwa technika pomiaru. 

Z tego względu należy dokładnie i uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Termometr Braun ThermoScan jest przeznaczony do jednorazowych pomiarów i monitorowania 
temperatury ciała ludzkiego u osób w każdym wieku. Przyrząd jest przeznaczony wyłącznie do użytku 
domowego.

Użycie termometru IRT 6520 wraz z funkcją Age Precision™ nie ma na celu zastąpienia konsultacji lekarskiej.
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OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

• Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku zauważenia takich objawów, jak 
niewyjaśniona drażliwość, wymioty, biegunka, odwodnienie, zmiany apetytu lub 
aktywności, drgawki, mięśniobóle, drżenie, sztywność karku, ból przy oddawaniu 
moczu itp., niezależnie od wyświetlanego koloru tła lub braku gorączki.

• Należy zasięgnąć porady lekarskiej, jeśli termometr wskazuje podwyższoną 
temperaturę (żółte lub czerwone podświetlenie tła w termometrze IRT 6520).

Zakres temperatury roboczej otoczenia dla tego termometru to 10 –  40  °C (50  –  104  °F). Nie narażać 
termometru na działanie skrajnych temperatur (poniżej -25  °C / -13  °F lub powyżej 55  °C / 131  °F) lub 
skrajnej wilgotności (>95% wilgotności względnej). Ten termometr może być stosowany wyłącznie z 
oryginalnymi kapturkami ochronnymi na soczewkę Braun ThermoScan (LF 40).

Aby uniknąć niedokładnych pomiarów, należy zawsze korzystać z tego termometru po założeniu nowego, 
czystego kapturka ochronnego na soczewkę.

Jeśli termometr zostanie przypadkowo użyty bez założonego kapturka ochronnego na soczewkę, należy 
oczyścić soczewkę (patrz rozdział «Pielęgnacja i czyszczenie»). Kapturki ochronne na soczewkę należy 
przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
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Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetisk immunitet

IRT 6020/6520 er beregnet på bruk i det elektromagnetiske miljøet som er angitt nedenfor. 
Kunden eller brukeren av IRT 6020/6520 skal påse at det brukes i et slikt miljø.

Immunitetstest IEC 60601-testnivå Samsvarsnivå Elektromagnetisk 
miljø – veiledning

Elektrostatisk 
utladning (ESD)
IEC 61000-4-2

±6 kV kontakt
±8 kV luft

Samsvarer
Gulv bør være av tre, betong eller 

keramiske fl iser. Hvis gulvbelegget er 
syntetisk, bør den relative 

luftfuktigheten være minst 30 %.

Utstrålt RF
IEC 61000-4-3

3 V/m 80MHz – 
2,5GHz Samsvarer

Feltstyrken utenfor skjermet beliggenhet 
fra faste RF-sendere, som bestemmes ved 
elektromagnetisk feltundersøkelse, bør 

være mindre enn 3 V/m.
Interferens kan oppstå i nærheten av 
utstyr merket med følgende symbol:

Se avstandsberegningen ovenfor. Hvis en 
kjent sender er til stede kan den 

spesifi kke avstanden regnes ut ved hjelp 
av formlene.

Ledet RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms 
150 kHz–80 MHz

Ikke relevant
(ingen 

elektriske 
kabler)

Elektrisk rask transient
IEC 61000-4-4

±2 kV ledning
±1 kV I/O linjer

Ikke relevant

Det medisinske elektriske 
utstyret er kun batteridrevet. 

Støtstrøm
IEC 61000-4-5

±1kV 
diff erensial
±2kV felles

Ikke relevant

Nettfrekvensens 
magnetfelt

IEC 61000-4-8
3 A/m Samsvarer

Magnetfelt i nettfrekvenser bør 
være på samme nivå som en typisk 
plassering i et typisk kommersielt 

miljø eller sykehusmiljø.

Spenningsfall, 
korte avbrudd og 

spenningsvariasjoner 
på 

strømforsyningslinjene
IEC 61000-4-11

>95 % fall 
0,5 syklus

60 % fall 5 sykluser
70 % fall 

25 sykluser
95 % fall 5 sek.

Ikke relevant Det medisinske elektriske 
utstyret er kun batteridrevet. 
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Temperatura ciała

Prawidłowa temperatura ciała waha się w pewnym zakresie. Temperatura różni się w zależności 
od miejsca pomiaru oraz na ogół zmniejsza się wraz z wiekiem. Różni się również między 
poszczególnymi osobami i wykazuje wahania w trakcie doby. Z tego względu ważne jest 
ustalenie prawidłowych zakresów temperatury. Cel ten można z łatwością osiągnąć przy użyciu 
termometru Braun ThermoScan. Należy przećwiczyć pomiar temperatury na sobie i na 
zdrowych członkach rodziny w celu ustalenia prawidłowego zakresu temperatury.

Uwaga: Podczas wizyty należy poinformować lekarza, że temperatura wskazywana przez 
termometr ThermoScan to temperatura mierzona w uchu i, jeśli to możliwe, odnotować 
prawidłowy zakres temperatury mierzonej za pomocą termometru ThermoScan u danego 
pacjenta jako dodatkowy punkt odniesienia. 

Ten termometr jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Wyrób nie jest przeznaczony do 
diagnostyki chorób, ale stanowi użyteczne narzędzie przesiewowe w zakresie pomiaru temperatury ciała. 
Użycie termometru nie zastępuje konsultacji lekarskiej.

Funkcja Age Precision™ nie jest przeznaczona do stosowania u wcześniaków lub dzieci o niskiej masie 
urodzeniowej. Funkcja Age Precision™ nie służy do interpretacji temperatur odpowiadających hipotermii. 
Nie pozwalać dzieciom w wieku poniżej 12 lat na samodzielny pomiar temperatury bez nadzoru.

Nie wolno modyfi kować tego wyrobu bez zgody producenta.

Rodzice/opiekunowie powinni zadzwonić do pediatry po stwierdzeniu jakichkolwiek nietypowych 
objawów. Na przykład dziecko, u którego występuje drażliwość, wymioty, biegunka, odwodnienie, drgawki, 
zmiany apetytu lub aktywności, nawet przy braku gorączki, lub u którego stwierdza się niską temperaturę, 
może nadal wymagać pomocy lekarskiej.

Oceny nasilenia choroby u dzieci otrzymujących antybiotyki, leki przeciwbólowe lub leki 
przeciwgorączkowe nie należy dokonywać wyłącznie w oparciu o odczyty temperatury.

Podwyższona temperatura wskazywana przez funkcję Age Precision™ może sygnalizować poważną 
chorobę, szczególnie u osób dorosłych w podeszłym wieku, wątłych, z osłabionym układem 
odpornościowym oraz u noworodków i niemowląt. Należy bezzwłocznie zwrócić się o poradę lekarską, jeśli 
temperatura jest podwyższona i pomiar temperatury wykonano u:

• noworodków i niemowląt poniżej 3. miesiąca życia (jeśli temperatura przekracza 37,4 °C lub 99,4 °F, 
 należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem),

• pacjentów powyżej 60. roku życia,

• pacjentów z cukrzycą lub osłabionym układem odpornościowym (np. zakażenie wirusem HIV, 
 chemoterapia w leczeniu nowotworów, przewlekłe leczenie steroidami, stan po usunięciu śledziony),

• pacjentów obłożnie chorych (np. pacjent w domu opieki, po udarze, z przewlekłą chorobą, w okresie 
 rekonwalescencji po zabiegu chirurgicznym),

• pacjentów po transplantacji (np. wątroby, serca, płuca, nerki).

U osób w podeszłym wieku gorączka może być ograniczona lub nawet nieobecna. 

Termometr zawiera niewielkie części, które mogą zostać połknięte lub stwarzają ryzyko zadławienia u dzieci. 
Należy zawsze pamiętać, aby przechowywać termometr w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Wyświetlacz Age Precision™ z kodami barwnymi

Badania kliniczne wskazują, że defi nicja gorączki zmienia się w miarę, jak niemowlę rozwija się i 
staje się dzieckiem, a następnie, gdy dzieci dorastają i wkraczają w wiek dorosły1.

Wyświetlacz Age Precision™ z kodami barwnymi Braun eliminuje element niepewności z 
interpretacji temperatury dla całej rodziny.  

Wystarczy użyć przycisku Age Precision™, aby wybrać odpowiednie ustawienie wieku, wykonać 
pomiar temperatury, a kodowany barwnie wyświetlacz zaświeci się na zielono, żółto lub czerwono, 
ułatwiając interpretację odczytu temperatury.
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Jak działa termometr Braun ThermoScan?

Termometr Braun ThermoScan mierzy ciepło promieniowania podczerwonego 
emitowanego przez błonę bębenkową i otaczające ją tkanki. Aby wyeliminować 
niedokładne pomiary temperatury, końcówka sondy jest podgrzewana do 
temperatury bliskiej temperatury ludzkiego ciała. Po umieszczeniu termometru Braun 
ThermoScan w uchu rozpoczyna się monitorowane w sposób ciągły energii 
promieniowania podczerwonego. Pomiar zostaje wykonany, a wynik jest wyświetlany, 
gdy termometr wykryje wykonanie dokładnego pomiaru temperatury.

Dlaczego pomiar wykonywany jest w uchu?

Celem termometrii jest pomiar temperatury wewnętrznej ciała,1 czyli temperatury 
ważnych narządów. Temperatura w uchu dokładnie odzwierciedla temperaturę 
wewnętrzną ciała2, ponieważ błona bębenkowa jest wspólnie unaczyniona z 
ośrodkiem regulacji temperatury w mózgu3 (podwzgórzem). W efekcie zmiany 
temperatury ciała znajdują odzwierciedlenie szybciej w uchu, niż w innych częściach 
ciała. Pomiar temperatury pod pachą mierzy temperaturę skóry i może nie być 
miarodajnym wskaźnikiem temperatury wewnętrznej ciała. Na wartość temperatury 
mierzonej w ustach może wpływać spożycie napojów, pokarmów i oddychanie przez 
usta. Pomiar temperatury w odbycie często z pewnym opóźnieniem odzwierciedla 
zmiany temperatury wewnętrznej ciała i wiąże się z ryzykiem skażenia krzyżowego. 

1

Zdjąć nasadkę ochronną.
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Jak korzystać z termometru Braun ThermoScan

Wyjąć termometr z futerału ochronnego.

65
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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
Nacisnąć przycisk zasilania .

W trakcie wewnętrznej autotestu wyświetlane są wszystkie segmenty 
wyświetlacza. Następnie na wyświetlaczu na 5 sekund pojawi się 
ostatnia zmierzona temperatura. 
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1 Herzog L, Phillips S. Addressing Concerns About Fever. Clinical Pediatrics. 2011; 50(#5): 383-390. 
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Umieścić sondę wygodnie w przewodzie 
słuchowym, a następnie nacisnąć i zwolnic przycisk 
Start. .

Wybrać wiek pacjenta przy użyciu przycisku Age Precision™   w sposób pokazany 
poniżej. Naciskać przycisk, aby przełączać między poszczególnymi grupami wiekowymi. 

UWAGA: W celu wykonania pomiaru należy wybrać wiek.

Wskaźnik umieszczenia kapturka ochronnego na 
soczewkę miga, sygnalizując konieczność jego 
założenia.

W celu osiągnięcia dokładnych pomiarów należy 
zastosować, nowy, czysty kapturek ochronny na 
soczewkę przed każdym pomiarem.

Założyć nowy kapturek ochronny na soczewkę, 
wsuwając sondę termometru prosto do kapturka 
wewnątrz pudełka, a następnie ją wycofując.

Uwaga: Termometr Braun ThermoScan nie zadziała bez 
założonego kapturka ochronnego na soczewkę.

W trakcie pomiaru temperatury będzie migać kontrolka ExacTemp.

Kontrolka będzie świecić się stale przez 3 sekundy, wskazując pomyślne 
dokonanie odczytu temperatury.

UWAGA: Jeżeli sonda zostanie prawidłowo wsunięta do przewodu 
słuchowego w trakcie pomiaru, zostanie wygenerowany długi sygnał 
dźwiękowy informujący o zakończeniu pomiaru. 

Jeśli sonda NIE będzie stale umieszczona w stabilnym położeniu w 
przewodzie słuchowym, zostanie wyemitowana sekwencja krótkich 
sygnałów dźwiękowych, kontrolka ExacTemp zgaśnie, a na wyświetlaczu 
pojawi się komunikat o błędzie (POS = błąd położenia).

Więcej informacji na ten temat zawiera rozdział «Błędy i rozwiązywanie 
problemów».

6
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Sygnał dźwiękowy potwierdzenia wskazuje, że wykonano dokładny pomiar temperatury. Wynik 
jest wskazywany na wyświetlaczu.

Wyświetlanie temperatury.

0-3    3-36    36+
Months

0-3    3-36    36+
Months

0-3    3-36    36+
Months

Przedział wiekowy

0-3 miesiące

3-36 miesięcy

36 miesięcy - 
wiek dorosły

Zielony  
Temperatura w normie

≥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)

Żółty
Podwyższona temperatura

>37,6 – ≤38,5 °C
(>99,6 – ≤101,3 °F)

>37,7 – ≤39,4 °C
(>99,9 – ≤103,0 °F)

Czerwony
Wysoka temperatura

>37,4 °C
(>99,4 °F)

>38,5 °C
(>101,3 °F)

>39,4 °C
(>103,0 °F)

W celu dokonania kolejnego pomiaru należy nacisnąć 
przycisk zsuwania kapturka  aby wyjąć i wyrzucić 
zużyty kapturek ochronny na soczewkę i założyć nowy, 
czysty kapturek.

UWAGA: Jeśli nie zostanie dokonana zmiana, 
domyślnie wybierane jest ostatnie ustawienie wieku.

Termometr douszny Braun ThermoScan wyłączy się 
automatycznie po 60 sekundach nieaktywności. 
Termometr można również wyłączyć, naciskając 
przycisk zasilania  . 

Na wyświetlaczu pojawi się na moment symbol OFF, a 
następnie nastąpi jego wyłączenie. 

8

Wskazówki dotyczące pomiarów temperatury

W celu utrzymania dokładności i higieny należy zawsze wymieniać jednorazowe kapturki ochronne 
na soczewkę. Pomiar w prawym uchu może różnić się od pomiaru wykonywanego w lewym uchu. Z 
tego względu pomiary temperatury należy zawsze przeprowadzać w tym samym uchu. Ucho musi 
być drożne i wolne od nadmiaru zgromadzonej woskowiny, aby pomiar był dokładny.

Czynniki zewnętrzne mogą wpływać na temperaturę w uchu, w tym w następujących przypadkach: 

Czynnik          Wpływa  

Nieprawidłowe umieszczenie sondy

Zużyty kapturek ochronny na soczewkę

Zabrudzona soczewka
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60206520

Termometr jest gotowy do pomiaru temperatury, gdy wygląd wyświetlacza odpowiada 
ilustracjom zamieszczonym poniżej. 
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Ten model termometru umożliwia zapisanie ostatnich 9 pomiarów 
temperatury. Aby wyświetlić zapisany pomiar, termometr należy włączyć. 

Nacisnąć przycisk Mem. 

Na wyświetlaczu pojawi się temperatura, a po zwolnieniu przycisku Mem 
zostanie wyświetlona zapisana wartość temperatury dla tego numeru 
pamięci wraz z symbolem „M”. 

Po każdym naciśnięciu przycisku Mem wyświetlany jest 
zapisany odczyt z symbolem M w celu wskazania 
każdego pomiaru temperatury (np. M2).

Wyjście z trybu pamięci nastąpi automatycznie, jeśli 
przycisk pamięci nie zostanie naciśnięty przez 
5 sekund.

W poniższych przypadkach należy odczekać 20 minut przed wykonaniem pomiaru temperatury. 

Czynnik      Wpływa

Skrajnie wysoka lub niska temperatura w pomieszczeniu

Aparat słuchowy

Leżenie na poduszce

Jeśli w przewodzie usznym zastosowano krople do uszu lub inne leki, pomiar należy wykonać w 
uchu niepoddawanym leczeniu.

Tryb pamięci
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Funkcja podświetlenia nocnego 

Termometr wyposażony jest w przydatną funkcję nocnego 
podświetlenia wyświetlacza w ciemnym otoczeniu. 

Podświetlenie włączy się po naciśnięciu dowolnego przycisku. 
Pozostanie włączone do chwili przejścia termometru w stan 
nieaktywności przez maksymalnie 15 sekund, nawet po dokonaniu 
pomiaru temperatury.

Ostatni pomiar temperatury jest zapisywany w 
pamięci i automatycznie wyświetlany przez 5 sekund 
po ponownym włączeniu termometru. 

Zmiana skali temperatury

Termometr Braun ThermoScan dostarczany jest z włączoną skalą temperatury w stopniach Celsjusza (°C). 
Aby przełączyć na skalę w stopniach Fahrenheita (°F) i/lub z powrotem ze skali Fahrenheita na Celsjusza, 
należy postąpić w następujący sposób:

 Upewnić się, że termometr jest wyłączony.

 Nacisnąć i przetrzymać wciśnięty przycisk zasilania . 
 Po około 3 sekundach na wyświetlaczu pojawi się następująca sekwencja: 
 °C /  SET  /  °F  /  SET.
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Pielęgnacja i czyszczenie

Końcówka sondy jest najbardziej delikatną częścią termometru. W celu 
zapewnienia dokładnych odczytów końcówka musi być czysta i 
nieuszkodzona. Jeśli termometr kiedykolwiek zostanie użyty bez kapturka 
ochronnego na soczewkę, końcówkę sondy należy oczyścić w następujący 
sposób:

Bardzo delikatnie wytrzeć powierzchnię wacikiem lub miękką ściereczką 
zwilżoną w alkoholu. Po całkowitym wyschnięciu alkoholu można założyć 
nowy kapturek ochronny na soczewkę i dokonać pomiaru temperatury. 

Jeśli końcówka sondy jest uszkodzona, należy skontaktować się z działem obsługi klienta.

Używać miękkiej, suchej ściereczki do czyszczenia wyświetlacza termometru i obudowy 
zewnętrznej. Nie stosować ściernych środków czyszczących. Nigdy nie zanurzać termometru w 
wodzie ani żadnym innym płynie. Przechowywać termometr i kapturki ochronne na soczewkę w 
suchym, niezapylonym i wolnym od zanieczyszczeń miejscu, z dala od działania bezpośrednich 
promieni słonecznych. 

Dodatkowe kapturki ochronne na soczewkę (LF 40) są dostępne w większości punktów sprzedaży 
oferujących termometry Braun ThermoScan.

Wymiana baterii

Termometr jest dostarczany z dwiema bateriami 1,5 V typu AA (LR 06). W 
celu osiągnięcia jak najlepszego poziomu wydajności zalecamy 
stosowanie baterii alkalicznych Duracell®.

Zainstalować nowe baterie, gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol 
baterii.

Otworzyć komorę baterii. Wyjąć baterie i zastąpić je nowymi, zwracając 
uwagę na zachowanie prawidłowej biegunowości. 

Zamknąć pokrywkę komory baterii.
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Należy wyrzucać wyłącznie wyładowane baterie. W trosce o ochronę 
środowiska naturalnego należy utylizować zużyte baterie w punkcie 
sprzedaży detalicznej lub w odpowiednich punktach odbioru zgodnie z 
krajowymi lub lokalnymi przepisami.

Kalibracja 

Przyrząd ten został zaprojektowany i wyprodukowany z myślą o długotrwałym stosowaniu, 
jednakże na ogół zaleca się skontrolowanie wyrobu raz w roku, aby upewnić się, że działa 
prawidłowo i dokładnie. Należy skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym w kraju. 
Uwaga: Sprawdzenie kalibracji jest usługą odpłatną.  Przed wysłaniem produktu należy 
skontaktować się z autoryzowanym punktem serwisowym z prośbą o wycenę kosztów usługi.

Data produkcji podana jest w numerze serii (LOT) znajdującym się w komorze baterii. Pierwsze trzy 
(3) cyfry po numerze serii LOT wskazują datę produkcji wyrobu w kalendarzu juliańskim, a kolejne 
dwie (2) cyfry odpowiadają ostatnim dwóm cyfrom roku kalendarzowego wytworzenia produktu. 
Ostatnie dwa identyfi katory to litery wskazujące producenta. 

Przykład: LOT 11614k, ten produkt został wytworzony 116. dnia roku 2014.

 Zwolnić przycisk zasilania  , gdy wyświetlana będzie żądana skala temperatury. 

 Zostanie wygenerowany krótki sygnał dźwiękowy potwierdzający nowe ustawienie, 
 a następnie termometr automatycznie się wyłączy.
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Błędy i rozwiązywanie problemów Specyfi kacja techniczna produktu

Wyświetlany zakres temperatur: 34 – 42,2°C  (93,2 – 108°F)
Zakres roboczy temperatury otoczenia:  10 – 40°C  (50 – 104°F) 
Zakres temperatury przechowywania: -25 – 55°C  (-13 – 131°F) 
Wilgotność względna podczas pracy i przechowywania:  10-95% (bez skraplania)
Rozdzielczość wyświetlacza:  0,1°C lub °F 

Dokładność dla wyświetlanego zakresu temperatur  Maksymalny błąd laboratoryjny
35°C  –  42°C (95°F  –  107,6°F): ± 0,2°C  (± 0,4°F)
Poza tym zakresem:  ± 0,3°C  (± 0,5°F) 
Powtarzalność kliniczna:  ± 0,14°C  (± 0,26°F) 
Żywotność baterii:   2 lata / 600 pomiarów 
Cykl eksploatacyjny:   5 lat

Specyfi kacja tego termometru przewiduje pracę przy ciśnieniu 1 atmosfery lub na wysokościach o ciśnieniu 
atmosferycznym do 1 atmosfery (700 - 1060 hPa).

Patrz Instrukcja użyciaSprzęt z częściami typu BF

10 °C
40 °C

Temperatura robocza Przechowywać w suchym 

miejscu.

Temperatura 

przechowywania

Specyfi kacja może ulec zmianie bez powiadomienia.
Niniejszy wyrób jest zgody z następującymi normami:
Norma Odnośnik Wydanie Tytuł:
EN 12470-5: 2003 Termometry lekarskie – Część 5: Termometry do uszu działające na podczerwień (z 
urządzeniem maksymalnym).
EN 60601-1: 2006 Elektryczne urządzenia medyczne – Część 1: Wymagania ogólne dotyczące 
podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych.
EN ISO 14971: 2012 Wyroby medyczne – Zastosowanie zarządzania ryzykiem do wyrobów medycznych.
EN ISO 10993-1: 2009 Biologiczna ocena wyrobów medycznych – Część 1: Ocena i badanie w procesie 
zarządzania ryzykiem.
EN 60601-1-2: 2007 Elektryczne urządzenia medyczne – Część 1-2: Wymagania ogólne dotyczące 
podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych – Norma uzupełniająca: 
Kompatybilność elektromagnetyczna – Wymagania i badania.
EN 980: 2008 Symbole do stosowania w oznakowaniu wyrobów medycznych.
EN 1041: 2008 Informacje dostarczane przez wytwórcę wyrobów medycznych.
EN 60601-1-11: 2010 Medyczne urządzenia elektryczne – Część 1-11: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i 
niezbędnych parametrów działania -- Norma uzupełniająca:  Wymagania dotyczące medycznych urządzeń 
elektrycznych i medycznych systemów elektrycznych stosowanych w środowisku domowej opieki 
medycznej.
Ten produkt spełnia wymogi Dyrektywy WE 93/42/EWG.
MEDYCZNY SPRZĘT ELEKTRYCZNY wymaga przestrzegania specjalnych środków ostrożności w zakresie 
zgodności elektromagnetycznej (EMC). Szczegółowy opis wymagań w zakresie zgodności 
elektromagnetycznej można uzyskać w autoryzowanym lokalnym punkcie serwisowym (patrz karta 
gwarancyjna).
Przenośne i mobilne urządzenia komunikacji na falach radiowych (RF) mogą wpływać na działanie 
MEDYCZNEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO.

Nie wyrzucać produktu z odpadami z gospodarstwa domowego po zakończeniu jego cyklu 
eksploatacyjnego.  

W trosce o ochronę środowiska naturalnego utylizować zużyte baterie w odpowiednich punktach 
odbioru zgodnie z krajowymi lub lokalnymi przepisami. 

Gwarancja
Karta klienta jest dostępna na naszej witrynie internetowej pod adresem  www.hot-europe.com/after-sales 
Informacje dotyczące lokalizacji Autoryzowanego Centrum Serwisowego Kaz w danym kraju podano na ostatniej 
stronie niniejszej instrukcji obsługi.
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Komunikat o 
błędziee

Sytuacja Rozwiązanie

Nie założono kapturka ochronnego 
na soczewkę.

Założyć nowy, czysty kapturek 
ochronny na soczewkę.

Sonda termometru nie została 
prawidłowo umieszczona w uchu. 

Dokładny pomiar nie był możliwy.

POS = błąd położenia

Zwrócić uwagę, czy ustawienie sondy 
jest prawidłowe i stabilne.

Wymienić kapturek ochronny i 
ponownie ustawić termometr. 

Nacisnąć przycisk Start, aby rozpocząć 
nowy pomiar.

Temperatura otoczenia znajduje się 
poza dopuszczalnym zakresem 
temperatury roboczej 
(10 –  40°C lub 50  –  104°F).

Pozostawić termometr na 30 minut w 
pomieszczeniu, w którym temperatura 
mieści się w zakresie między 10 a 40°C 
lub 50 a 104°F.

Zmierzona temperatura znajduje się 
poza typowym zakresem 
temperatury ciała człowieka 
(34 –  42,2°C lub 93,2  –  108°F).

HI = zbyt wysoka

LO = zbyt niska 

Upewnić się, że końcówka sondy i 
soczewka są czyste i że założono nowy, 
czysty kapturek ochronny na soczewkę. 
Upewnić się, że termometr jest 
prawidłowo wsunięty. Następnie 
wykonać nowy pomiar temperatury.

Błąd systemowy – ekran autotestu 
ciągle miga i nie następuje po nim 
sygnał dźwiękowy gotowości i 
symbol gotowości do pracy.

Jeśli błąd się utrzymuje,

Jeśli błąd nadal się utrzymuje,

Odczekać 1 minutę, aż termometr 
automatycznie się wyłączy, a następnie 
ponownie go włączyć.

... zresetować termometr, wyjmując 
baterie i ponownie je instalując.

... skontaktować się z punktem 
serwisowym.

Niski poziom naładowania baterii, 
ale termometr nadal może 
prawidłowo funkcjonować.   

Zainstalować nowe baterie.

Poziom naładowania baterii jest zbyt 
niski do wykonywania prawidłowych 
pomiarów temperatury.

Zainstalować nowe baterie.
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Obliczenie odstępu od urządzeń niepodtrzymujących życia 
(zgodność 3 Vskut / 3V/m)

Maksymalna znamionowa 
moc wyjściowa nadajnika (W)

Odległość odstępu w zależności od częstotliwości nadajnika (m)

150 kHz do 80 MHz w 
pasmach ISM

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
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Wytyczne i deklaracja producenta – emisje elektromagnetyczne

Sprzęt IRT 6020/6520 jest przeznaczony do stosowania w otoczeniu pola elektromagnetycznego 
zgodnego z poniższą specyfi kacją. 

Klient lub użytkownik IRT 6020/6520 powinien zagwarantować jego eksploatację w takich warunkach.

Test emisji Zgodność Środowisko elektromagnetyczne – wytyczne

Emisja w zakresie 
częstotliwości radiowych 

CISPR 11
Grupa 1

Energia częstotliwości radiowych jest wykorzystywana 
tylko do realizacji funkcji wewnętrznych medycznego 

sprzętu elektrycznego.  Z tego względu emisje 
częstotliwości radiowych są bardzo niskie i nie powinny 

powodować zakłóceń w pracy urządzeń 
elektronicznych znajdujących się w pobliżu.

Emisja w zakresie 
częstotliwości radiowych 

CISPR 11
Klasa B Spełnia normę

Emisje harmoniczne 
IEC 61000-3-2 Nie dotyczy

Medyczny sprzęt elektryczny jest 
zasilany wyłącznie z baterii.Wahania napięcia / 

emisje migotania Nie dotyczy

Wytyczne i deklaracja producenta – odporność elektromagnetyczna

Urządzenie IRT 6020/6520 jest przeznaczony do stosowania w środowisku elektromagnetycznym 
zgodnym z poniższą specyfi kacją. 

Klient lub użytkownik urządzenia IRT 6020/6520 powinien zagwarantować jego eksploatację w takich 
warunkach. 

Test odporności Poziom testu IEC 60601 Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne 
– wytyczne

Wyładowania 
elektrostatyczne (ESD)

IEC 61000-4-2

±6 kV w bezpośrednim 
kontakcie 

±8 kV poprzez 
powietrze

Spełnia normę

Podłogi powinny być wykonane z 
drewna, betonu lub płytek 

ceramicznych.  Jeśli podłogi są 
pokryte materiałem syntetycznym, 

wilgotność względna powinna 
wynosić co najmniej 30%.

Promieniowanie 
częstotliwości 

radiowych
IEC 61000-4-3

3 V/m 80 MHz 
do 2,5 GHz Spełnia normę

Natężenia pola poza ekranowanym 
miejscem ze stacjonarnych 

nadajników radiowych, ustalone 
podczas badania pola 

elektromagnetycznego na miejscu, 
nie powinno przekraczać 3 V/m.

Zakłócenia mogą wystąpić w 
pobliżu urządzeń oznaczonych 

następującym symbolem:

Sposób obliczania odstępu jest 
podany powyżej.  Jeśli obecny jest 
znany nadajnik, określony odstęp 

można obliczyć przy użyciu równań.

Przewodzone 
częstotliwości radiowe

IEC 61000-4-6

3 Vskut 150 kHz do 
80 MHz

Nie dotyczy
(brak przewodów 

elektrycznych)

Szybkie stany 
nieustalone

IEC 61000-4-4

±2 kV linia zasilająca
±1 kV linie wejściowe/

wyjściowe
Nie dotyczy

Medyczny sprzęt elektryczny jest 
zasilany wyłącznie z baterii.

Udary
IEC 61000-4-5

±1 kV w trybie 
różnicowym

±2 kV w trybie zwykłym
Nie dotyczy

Pole magnetyczne o 
częstotliwości sieci 

zasilania
IEC 61000-4-8

3 A/m Spełnia normę

Pola magnetyczne o częstotliwości 
prądu zasilającego powinny 

występować na poziomie 
charakterystycznym dla typowych 

środowisk szpitalnych lub 
komercyjnych.

Spadki napięcia, krótkie 
przerwy w zasilaniu i 

zmienność napięcia w 
liniach wejściowych 
zasilania sieciowego

IEC 61000-4-11

>95% spadek dla 0,5 cyklu
60% spadek dla 5 cyklów

70% spadek dla 
25 cyklów

95% spadek dla 5 sekund

Nie dotyczy
Obliczenie odstępu od urządzeń 

niepodtrzymujących życia 
(zgodność 3 Vskut / 3V/m)
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