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I.  ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

• Postępować zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.

• Urządzenie nadaje się do użytku domowego i w gabinecie lekarskim. Nie zaleca się intensywnego użytkowania 

• Używać wyłącznie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji.

• Używać w temperaturze otoczenia między 10 – 40 0C.

• Przechowywać w czystym, suchym miejscu.

• Nie wystawiać na działanie wstrząsów elektrycznych.

• Nie wystawiać na działanie temperatur > 50 0C lub < -20 0C.

• Nie używać, jeśli wilgotność przekracza 85%.

• Szkiełko ochronne nad soczewką jest najdelikatniejszą częścią termometru.

• Nie dotykać szkiełka palcami.

• Szkiełko czyścić wacikiem lekko namoczonym alkoholem 70%.

• Nie wystawiać termometru na działanie promieni słonecznych i wody.

• Nie używać na zewnątrz.

• Nie rzucać.

• W razie problemów skontaktować się z dystrybutorem. Nie naprawiać urządzenia samodzielnie.

• Termometr utrzymuj z daleka od dzieci.

• Wynik  pomiaru  jest  tylko  w  celach  informacyjnych.  Jeśli  masz  jakiekolwiek  wątpliwości,  skontaktuj  się  z 
lekarzem.

• Medyczne urządzenie elektryczne wymaga specjalnych środków ostrożności zgodnych z EMC.

Ważne!

Nie należy rozmontowywać urządzenia.

PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN  BEZ POWIADOMIENIA

WSTĘP

Termometr bezdotykowy ThermoFlash LX-260T firmy Visiomed używa najnowszej technologii podczerwieni. Pozwala 
to na mierzenie temperatury tętnicy skroniowej z odległości 5 cm.

Dokładny,  szybki  i  bezdotykowy  termometr  ThermoFlash  LX-260T  umożliwia  wygodny  i  bezpieczny  pomiar 
temperatury. Udowodniono, że  pomiar temperatury tętnicy skroniowej jest dokładniejszy od pomiaru temperatury w 
uchu i  lepiej  tolerowany od pomiaru rektalnego temperatury.  Jednakże, jak w przypadku wszystkich termometrów, 
uzyskanie dokładnych i  wiarygodnych wyników zależy od właściwego użytkowania.  Dlatego przed użyciem należy 
dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. 

PRZED UŻYCIEM

Termometr ThermoFlash jest fabrycznie skalibrowany. Nie trzeba kalibrować urządzenia przed użyciem.

By otrzymać wiarygodne i stabilne wyniki, w przypadku znaczącej zmiany warunków otoczenia należy odczekać  15-20 
minut przed pomiarem, aby termometr przyzwyczaił się do temperatury otoczenia. 

Przed kolejnym pomiarem należy odczekać 1 minutę.

ZASADY DZIAŁANIA

Każde  ciało  stałe,  płynne  czy  gaz  wydziela  energię  poprzez  promieniowanie.  Siła  promieniowania  zależy  od 
temperatury ciała. Termometr ThermoFlash LX-260T mierzy temperaturę ciała na podstawie energii, którą wydziela 
człowiek.  Pomiar  jest  możliwy  dzięki  zewnętrznemu czujnikowi,  który  cały  czas  analizuje  i  rejestruje  temperaturę 
otoczenia. Dlatego pomiar temperatury ciała nie jest zakłócony przez temperaturę otoczenia. 

1  
Novamed:  ul.  Traktorowa  143  91-203 Łódź tel. +48  42  714  36  00  infolinia 0  801  011  707   NIP 732  10  04  353  
www.novamed.pl  biuro@novamed.pl   Serwis:   Traktorowa 196   Łódź 91-218,   tel: +48 665 995 697     serwis@novamed.pl



instrukcja obsługi
ThermoFlash LX 260TE EVOLUTION

Różne metody pomiaru temperatury

Pomiar temperatury wnętrza ciała

Jest to najbardziej  dokładna metoda pomiaru temperatury,  którą wykonuje się poprzez pomiar temperatury tętnicy 
płucnej.  Do pomiaru służy cewnik zakończony czujnikiem termicznym. Ta sama metoda wykorzystywana jest  przy 
pomiarze temperatury przełyku. Jednakże, tak inwazyjne metody pomiary temperatury wymagają specjalistycznego 
sprzętu i personelu medycznego.

Pomiar temperatury w odbycie

Temperatura w odbycie  wolno  dostosowuje  się  to  temperatury wnętrza  ciała.  Zaobserwowano,  że  temperatura  w 
odbycie  pozostaje  podwyższona  przez  dłuższy  czas  po  tym,  jak  temperatura  wnętrza  ciała  zaczyna  spadać  i  
odwrotnie. Metoda ta może również prowadzić to urazów odbytnicy, a bez odpowiednich technik sterylizacji termometry 
mogą przenosić bakterie występujące w kale. 

Pomiar temperatury w ustach

Na temperaturę w ustach  łatwo wpływają  przyjmowane posiłki,  napoje  oraz oddychanie  przez usta.  Aby uzyskać 
wiarygodne wyniki, usta muszą być zamknięte przez cały czas pomiaru a język obniżony na ok. 3-4 minuty, co może  
być kłopotliwe w przypadku młodszych dzieci.

Pomiar temperatury pod pachą

Niniejsza metoda pomiaru jest stosunkowo prosta, jednak nie dostarcza dokładnych wyników temperatury wewnętrznej  
dzieci. Do takiego pomiaru termometr musi być ciasno dopasowany  na tętnicy pachowej. Pomimo niskiej czułości i  
niedokładnych  wyników  pomiaru,  metoda  ta  zalecana  jest  przez  Amerykańską  Akademię  Pediatrów  do 
przeprowadzania testów przesiewowych w przypadku noworodków.

Pomiar temperatury w uchu

Aby uzyskać dokładne wyniki, należy bardzo dobrze obsługiwać termometr. Czujnik musi być umieszczony jak najbliżej  
najcieplejszej  części  wewnętrznego  kanału  usznego.  Nieprawidłowe  umieszczenie  czujnika  może  prowadzić  do 
otrzymania błędnych wyników.

Zakres prawidłowej temperatury według różnych metod pomiaru

Metoda pomiaru Temperatura prawidłowa

W odbycie 36.60C - 380C

W ustach 35.50C – 37.50C

Pod pachą 34.70C – 37.30C

W uchu 35.80C - 380C

Tętnica skroniowa (ThermoFlash) 35.80C – 37.80C

Temperatura ciała waha się w ciągu dnia i może być uzależniona od czynników takich, jak: wiek, płeć, rodzaj i grubość 
skóry, itd.

Zalety pomiaru temperatury tętnicy skroniowej

Temperatura może być mierzona na czole, w okolicy tętnicy skroniowej. Udowodniono, że technologia podczerwieni  
pozawala na otrzymanie dokładniejszych wyników i jest lepiej tolerowana od metody pomiaru w odbycie. 

Termometr  ThermoFlash  LX-260T został  zaprojektowany  tak,  aby  uzyskać  natychmiastowe  wyniki  bez  dotykania 
tętnicy  skroniowej.  Ponieważ tętnica  skroniowa znajduje  się  blisko  powierzchni  skory a  przepływ krwi  jest  stały  i  
regularny,  pomiar  umożliwia  otrzymanie  bardzo  dokładnych  wyników.  Dokładność,  szybkość  i  wygoda  niniejszej  
metody pomiaru sprawia, że jest ona lepsza od pozostałych metod.

Zakres prawidłowej temperatury w zależności od wieku

Wiek stopnie C stopnie F

0 – 2 lata 36.4 – 38.0 97.5 – 100.4

3 – 10 lat 36.1 – 37.8 97.0 – 100.0

11 – 65 lat 35.9 – 37.6 96.6 – 99.7

> 65 lat 35.8 – 37.5 96.4 – 99.5
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Praktyczne wskazówki wykonywania pomiaru

 Aby  uzyskać  dokładne  wyniki  pomiaru,  użytkownik  powinien  dobrze  zaznajomić  się  z  instrukcją  obsługi 
urządzenia.

 Należy pamiętać, że pomimo iż procedury pomiaru mogą być proste, nie należy ich lekceważyć.

 Pomiar należy wykonywać w warunkach neutralnych, w temperaturze pokojowej. Nie wykonywać pomiaru po 
wysiłku fizycznym.

 Należy pamiętać, że temperatura ciała waha się. Temperatura wzrasta o ok. 0.50C pomiędzy godzina 3 rano a 
6  po  południu.  Kobiety  zazwyczaj  maja  temperaturę  wyższą  o  ok.  0.20C,  również  w  trakcie  cyklu 
miesiączkowego  temperatura waha się: wzrasta o ok. 0.50C w drugiej fazie cyku i na początku ciąży.

 Podczas siedzenia temperatura jest niższa o ok. 0.3 – 0.40C niż podczas stania.

POMIAR TEMPERATURY

Wymierz termometr w kierunku czoła, nad prawą tętnicą skroniową, 
w  odległości  ok.  5  cm.  Naciśnij  przycisk  mierzenia,  temperatura 
wyświetla się natychmiast. 

UWAGA

Wiarygodność pomiaru nie jest gwarantowana,  jeśli  pomiar  
wykonywany  jest  nad  inną  częścią  ciała  (ramieniem,  klatka  
piersiową, itd.)

Przed wykonaniem pomiaru:

 Usunąć włosy i wytrzeć pot z czoła.

 Unikać przeciągów.

 Przed kolejnym pomiarem odczekać 1 minutę.

 W przypadku znaczącej  zmiany warunków otoczenia należy odczekać  15-20 minut  przed pomiarem, aby 
termometr przyzwyczaił się do temperatury otoczenia. 
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FUNKCJE

1. Specjalnie zaprojektowany do pomiaru temperatury ciała człowieka, niezależnie od temperatury pokojowej.

2. Szybkie i niezawodne wyniki dzięki użyciu systemu na podczerwień 

3. Wskaźnik  głosowy  pomiaru  oraz  informacja  świetlna  na  wyświetlaczu  umożliwiają  szybkie  wyświetlenie  i  
interpretacje objawów uzyskanej temperatury.

Diagnoza odczytanej temperatury ( 3 kolory wyświetlacza, w zależności od temperatury)

• kolor zielony - Normalna temperatura

• kolor pomarańczowy - Temperatura do obserwacji

• kolor czerwony - Gorączka 

4. Wyświetlanie wyników pomiarów

- Zakres pomiaru od 32. do 42.9'C (89.6 do 109.2'F)

-”Hi” wyświetla się, jeśli wynik przekroczył 42.9'C

-”Lo” wyświetla się, jeśli wynik jest poniżej 32.0'C

5. Sygnał dźwiękowy pojawi się jeśli zakres temperatury zostanie przekroczony

6. Zapamiętywanie ostatnich 32 pomiarów.

7. Pomiar temperatury pomieszczenia:

Zakres pomiarów od 5.0'C do 59.9'C (41.0'F do 139.8'F)

8. Podświetlany ekran cyfrowy LCD 

9. Dane wyświetlane w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita.

10.  Automatyczny wyłącznik (oszczędza energię).

11. Mały, wygodny i łatwy w użyciu.

DODATKOWE ZASTOSOWANIA:

Używając  funkcji  temperatury  powierzchni,  ThermoFlash  LX-260T  może  być  używany  również  do  mierzenia 
temperatury pokarmu w butelce czy temperatury kąpieli.

Używając  funkcji  temperatury  pomieszczenia,  ThermoFlash  LX-260T  może  być  używany  również  do  mierzenia 
temperatury pokojowej.

Raport wyniku pomiaru w funkcji głosowej.
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KONFIGURACJA I FUNKCJE MENU

1. Wybór trybu temperatury

ThermoFlash®  EVOLUTION  LX-260T  jest  przeznaczony  do  pomiaru  temperatury  ciała  bez  kontaktu  fizycznego. 
Przeznaczony dla dzieci i dorosłych. 

Trzy tryby pracy:

• BODY 

• SURFACE

• ROOM

Zakres pomiaru dla trybu BODY: 32 ° C - 42,9 ° C (90 ° F - 109 ° F).

Uwaga: Można również skorzystać z LX-260T ThermoFlash® do pomiaru temperatury obszaru lub obiektu, żywności, 
substancji ciekłej. W tym celu należy użyć trybu SURFACE TEMP.

Zakres pomiaru dla trybu SURFACE TEMP: 0 ° C - 60 ° C (32 ° F - 140 ° F).

Wybierając  tryb  ROOM (temperatura  pokojowa),  wyświetli  temperaturę  otoczenia  w  pomieszczeniu  w  którym  się 
znajdujesz.

PRZEŁĄCZANIE MIEDZY TRYBAMI

Nacisnąć przycisk MODE przez jedną sekundę, na ekranie pojawi się: BODY (pomiar temperatury ciała).

Ponownie  nacisnąć  przycisk  MODE,  aby  przełączyć  się  do  temperatury  powierzchni  (SURFACE  TEMP)  lub 
temperatury pokojowej (ROOM).

Uwaga: ThermoFlash® EVOLUTION LX-260T jest ustawiana automatycznie na ciało.

Ważne: temperatura powierzchni różni się od wewnętrznej temperatury ciała. Aby uzyskać temperatura wewnętrzna, 
zawsze używaj trybu BODY.

Pamiętaj, aby wybrać tryb BODY dla odczytu temperatury wewnętrznej i powierzchni

TEMP lub tryb Tryb POKÓJ dla obszaru zewnętrznego czytaniu (butelki, wanna, pokój ...).

2. Wybór jednostki temperatury

Naciśnij przycisk ° C / ° F aby wybrać jednostkę temperatury. Symbol wybranej jednostki temperatury jest wyświetlany 
na LCD (° C stopnie Celsjusza i ° F do stopni Celsjusza).

3. Pamięć danych

Aby wyświetlić ostatni pomiar temperatury, naciśnij przycisk MEM przez 1 sekundę. 

Przyciski ° C / ° F. oraz MODE służą do przeglądania zapisanych pomiarów.

Aby wyjść z pamięci danych, naciśnij klawisz pomiaru temperatury lub poczekaj, termometr wyłącza się automatycznie  
po 5 sekundach.

4. Zmiana języka

Użyj przycisku LANG do ustawienia języka powiadomień głosowych. Przy ustawieniu języka na OFF, przełączamy 
termometr w tryb cichy.  (brak powiadomień głosowych).  Termimet ThermoFlash LX-260T domyślnie ma ustawiony 
język francuski.

5. Alarm

Próg alarmowy ustawiony jest na 38 st.C. Jeśli temperatura przekracza 38 st.C usłyszymy sygnał dźwiękowy podczas  
pomiaru.

6. Wymiana baterii

Wymień baterię, gdy na wyświetlaczu termometru pojawi się znaczek 

Aby wymienić baterię należy, otworzyć klapkę baterii, usunąć stare baterie. Nowe baterie należy zamontować zgodnie 
z polaryzacją. Nigdy nie używaj akumulatorów. Używaj jednorazowych baterii.
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Dane techniczne

1.Normalne warunki 

-  Zakres temperatur: 10° C - 40° C (50° - 104° F)

-  Wilgotność: ≤ 85%

2.Zasilanie: DC3 V (2 baterie AA)

3.Wymiary: 220x145x48 mm

4.Waga: 180 g

5.Rozdzielczość wyświetlacza: 0.1° C (0.1°F) 

6.Zasięg pomiaru:

-   trybu BODY (CIAŁO): 32°C – 42.9°C (90° to 109°F)

-   trybu SURFACE TEMP (TEMPERATURA POWIERZCHNI): 0°C – 60°C (32°F to 140°F)

7.Precyzyjność: od 36'C do 39'C(96.8'F do 102.2'F) = +/-0.2° C /F

8.Zużycie energii: ≤ 50mW

9.Dokładność: ±  0.3° C

10.Odległość dla pomiarów: 5 cm – 5 cm

11.Automatyczne wyłączanie: po 5 sekundach

PROBLEMY

Przyczyny wyświetlania informacji LO Rada

Pomiar temperatury zakłócają włosy, pot… Upewnij  się,  że  nie  ma  żadnych  wspomnianych 
przeszkód, aby zmierzyć temperaturę.

Pomiar temperatury zakłóca wilgotne powietrze. Upewnij  się,  czy  powietrze  nie  jest  zbyt  wilgotne, 
ponieważ może to zakłócać system na podczerwień.

Pomiary  temperatury  zostały  zrobione  w  zbyt  krótkich 
odstępach  czasu,  ThermoFlash  nie  miał  czasu  by  się 
zresetować. 

Zachowaj przerwę minimum 15 sekund pomiędzy dwoma 
pomiarami – zaleca się odczekanie 1 minuty.

Odległość pomiaru jest zbyt duża. Zachowaj  wskazaną  odległość  do  robienia  pomiaru  – 
pomiędzy 2 a 5 cm.
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Kartagwarancyjna
 Urządzenie objęte jest 24 miesięczną gwarancją liczoną od daty zakupu w przypadku uszkodzeń materiału lub  

produkcji.
 W ramach gwarancji uszkodzone elementy zostaną za darmo wymienione na nowe lub naprawione. 

 Gwarancja  nie  obejmuje  dostarczanych  wraz  z  urządzeniem  akcesoriów  oraz  części  podlegających 
naturalnemu zużyciu. 

 Urządzenie może być naprawiane wyłącznie przez autoryzowany serwis.
 Urządzenie należy przesłać do serwisu w celu naprawy w ciągu 8 dni od stwierdzenia usterki.
 Koszty transportu pokrywa użytkownik.
 Naprawy nie objęte warunkami gwarancji pokrywa użytkownik.
 Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem lub uszkodzeń powstałych 

nie z winy producenta (upadek, nieprawidłowy transport).
 Gwarancja nie przewiduje żadnej rekompensaty za szkody, pośrednie lub bezpośrednie, wyrządzone osobom 

bądź urządzeniom, gdy urządzenie nie działało.
 Gwarancja jest ważna od dnia zakupu potwierdzonego rachunkiem bądź fakturą, które należy dołączyć do 

karty gwarancyjnej.
 Brak  poprawnie  wypełnionej  karty  gwarancyjnej  uprawomocnionej  rachunkiem jest  jednoznaczne  z  utratą 

gwarancji.

MODEL

NUMER SERYJNY

DATA SPRZEDAŻY

GWARANCJA

PIECZĄTKA I PODPIS 
SPRZEDAJĄCEGO

Producent: Dystrybutor w Polsce:

Novamed Sp. z o.o.

Traktorowa 143

91-203 Łódź

www.novam ed.p l

Norma CE: 0123, Data utworzenia instrukcji: 23.05.2014 

Utylizacja niepotrzebnego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii  Europejskiej.  Obecność 
tego symbolu na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że nie można pozbyć się tego produktu w taki  
sam sposób jak odpadów z gospodarstw domowych. W związku z tym jesteście państwo odpowiedzialni za 
utylizację zużytego sprzętu i  jesteście zobowiązani dostarczyć go do autoryzowanego punktu recyklingu 
niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Sortowanie, usuwanie i recykling zużytego sprzętu 
przyczyni  się  do  ochrony  zasobów  naturalnych  i  zapewnia,  że  recykling  odbywa  się  w/g  zasad 
poszanowania zdrowia ludzkiego i  środowiska.  Aby uzyskać więcej informacji  na temat punktów zbiórki  
zużytego  sprzętu,  należy  skontaktować  się  z  lokalnymi  władzami  bądź  z  lokalnym  punktem  utylizacji 
odpadów domowych.
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