
ГАЛИЕВ ТЕРМОМЕТЪР ВЕДО ЕКО
(Vedoeco) с увеличителна лупа.

Клиничен термометър без живак

Измерванията, направени в различните части от тялото, 
могат да отнемат различно време.

 Предупреждения в случай на счупване
Ако термометърът се счупи, внимателно съберете 
парчетата. Течността е напълно нетоксична и може 
да се изхвърли заедно с домакинските отпадъци. 
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Течността, използвана за отчитане на температу-
рата е смес от галий, индий и калаена смес, които 
са абсолютно нетоксични и безопасни за околната 
среда. Безживачните, галиеви, стъклени термометри 
са аналогови термометри и служат за измерване на 
телесната температура. Те са произведени и изпита-
ни в съответствие с изискванията на:
• директива 93/42/CEE
• стандарт EN 12470- 
 - 1:2000 Клинични термометри
- Част 1: Метални течни термометри

 Предупреждения
Термометърът трябва да се съхранява при темпера-
тура не по-ниска от -15°С и не по-висока от +45°С, 
на сухо място, далеч от топлина и пряка слънчева 
светлина. След употреба почистете и дезинфекци-
райте термометъра с подходящ дезинфектант. Не де-
зинфекцирайте чрез топлина. Съхранявайте на място 
недостъпно за деца. Не оставяйте децата без надзор, 
когато измервате температурата им. Термометърът 
може да измерва телесна температура в диапазон 
35,5°С – 42°С, с точност -0,15°С / +0,1°С. Запазете 
инструкциите на сигурно място. Ако измерената тем-
пература е висока - консултирайте се с лекар.

Приложение
Преди да започнете измерването, проверете дали 
течността е под първата номерирана черта (между 
35°С и 36°С). Използвайте термометъра в съответ-
ствие с мястото, върху което ще бъде направено из-
мерването (аксиларно /под мишницата/, ректално /в 
ректума/ или орално /в устата/).

След около 4 минути измерването ще завърши и 
стойността може да бъде отчетена. След края на 
измерването течността трябва да бъде върната под 
първата номерирана черта на скалата. Поради ни-
ското относително тегло на течността, за да може 
тя да бъде върната в началото, термометърът трябва 
да се разтърси няколко пъти чрез рязко движение на 
китката. Термометърът е изработен от хигиенично и 
херметически затворено стъкло и може да бъде де-
зинфекциран неограничен брой пъти.

Начин на употреба
Извадете термометъра от опаковката.

Аксиларно измерване
Поставете термометъра под мишницата. Сондата 
трябва да е в контакт с кожата и да се намира в цен-
търа на областа под мишницата. Дръжте ръката близо 
до гръдния кош, без да притискате прекалено силно.

Орално измерване
Поставете върха на термометъра в долната част на 
устата, под езика.

Ректално измерване
Поставете върха на термометъра на не повече от 
0,5cm в ануса. За да измерите телесната темпера-
тура на бебе, сложете го да легне върху равна по-
върхност, повдигнете крачетата на около 90°, като 
придържате глезените. Поставете сондата много 
внимателно.


