
VEILIGHEIDSMAATREGELEN 

• Het gebruik van deze thermometer vervangt de consultatie bij uw arts niet. Het is voor de
gebruiker gevaarlijk om op basis van het meetresultaat zelf een diagnose te vormen en een
behandeling te bepalen. Volg de instructie van uw arts.

• Houd de thermometer buiten het bereik van kinderen. Raadpleeg onmiddellijk uw arts bij
accidenteel inslikken van de batterij of een ander onderdeel.

• Gooi de batterij niet in vuur.

LET OP 

• Het apparaat is een precisie-instrument. Laat de thermometer niet vallen, stap er niet op en laat
het niet onderhevig zijn aan trillingen of schokken.

• Raak de lens van de sensor niet aan met uw vingers en haal het apparaat niet zelf uit elkaar.
• Voordat u de temperatuur van het voorhoofd meet, moet u ervoor zorgen dat er geen haar meer

in de weg zit en het zweet is afgedroogd.
• Als u hebt gesport, gegeten of een bad hebt genomen, dan moet u alvorens te meten ongeveer

30 minuten stil binnenshuis zitten.
• Om de meetgegevens betrouwbaar en stabiel te maken bij een sterk wijzigende

omgevingstemperatuur, moet de thermometer ongeveer 30 minuten voor gebruik binnenshuis
worden geplaatst.

• Wanneer we iemand voortdurend meten, moet de temperatuur elke minuut worden gemeten.
Als u uzelf gedurende een korte tijd voortdurend moet meten, dan zijn er enkele lichte fouten
wanneer u de temperatuur afleest, maar dit is een normaal fenomeen. In dit geval moeten we
het gemiddelde kiezen. We raden aan dat u uzelf maximaal drie keer per tijdseenheid meet.
Omdat de temperatuur van de mens naar de thermometer geleidt, kan dit de nauwkeurigheid
van de meting beïnvloeden.

• Er is geen absolute norm voor de temperatuur van de mens. Neem dus ook de temperatuur als
de persoon gezond is om nadien te weten of hij al dan niet koorts heeft.

• Meet niet waar er littekens zijn of waar u een huidaandoening hebt, omdat de temperatuur van
die huid kan verschillen van de algemene lichaamstemperatuur.

• Meet de temperatuur op het voorhoofd niet als de patiënt een letsel op het voorhoofd heeft.
• Meet de temperatuur van de patiënt niet als hij bepaalde geneesmiddelen moet nemen.
• Dompel het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof en stel het niet bloot aan direct

zonlicht.
• Gebruik tijdens de meting geen mobiele of draadloze telefoon in de buurt van de thermometer.
• Meet de lichaamstemperatuur niet wanneer u nog onder invloed bent van geneesmiddelen. Voer

dan geen meting uit.
• Om de nauwkeurigheid van de meting te verzekeren, vragen we u de lichaamstemperatuur niet

te meten in een omgeving met sterke elektromagnetische storingen (zoals een magnetron, de
werkomgeving van hoogfrequente apparatuur).

• Demonteer, repareer of wijzig het toestel niet.
• Raak tijdens de meting geen metalen onderdelen van het batterijcompartiment aan.
• De thermometer moet worden bewaard volgens de technische specificaties.
• Het materiaal (ABS) dat naar verwachting contact maakt met de patiënt heeft de test van

normen ISO 10993-5 en ISO 10993-10 doorstaan en geeft geen giftige, allergische en irriterende
reactie. Het voldoet aan de MDD-vereisten. Op basis van de huidige wetenschap en technologie
zijn andere mogelijke allergische reacties onbekend.

• De patiënt is een beoogde gebruiker. De patiënt kan onder normale omstandigheden gegevens
meten en aflezen en de batterij vervangen en het apparaat en zijn accessoires bijhouden volgens
de gebruikershandleiding.

• Het apparaat is niet bedoeld voor PATIËNTENVERVOER buiten een zorginstelling.
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AANBEVELINGEN 
 
• Gebruik deze thermometer niet voor andere doeleinden. 
• Het is verboden om het product bloot te stellen aan een chemisch oplosmiddel, direct zonlicht of 

hoge temperaturen. 
• Stel de thermometer niet langdurig bloot aan direct zonlicht om de batterij niet te beschadigen. 
• Voer geen meting uit wanneer u telefoneert. 
• Neem contact op met de FABRIKANT als er zicht een onverwachte werking of gebeurtenis 

voordoet. 


