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MANUAL DE UTILIZARE

Termometru medical f r  
contact cu raze infraro ii

GT-101
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Stimate client,

v  mul umim pentru încrederea investit  în 
Geratherm® i v  felicit m pentru achizi ionarea 
f cut !
Prin achizi ionarea termometrului Geratherm® 
non contact a i intrat în posesia unui produs 
Geratherm® de înalt  calitate.
Acest termometru a fost testat clinic i  abilita-
tea i precizia acestuia au fost con rmate, dac  
este folosit în conformitate cu manualul de uti-
lizare.
V  rug m s  citi i cu aten ie acest manual de 
utilizare, pentru a în elege toate func iile i in-
struc iunile de siguran .

Cu respect
Echipa Geratherm® 
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Lumina de control

Tasta de 
pornire/oprire

Capacul comparti-
mentului pentru 
baterii

A aj

Senzor de 
m surare

Tasta Start

Tasta mod  
(pentru comutare între modul 
de m surare a temperaturii 
obiectelor i a corpului)



MK H BG GR RO TR

70

Acest termometru serve te la m surarea i 
controlarea regulat  a temperaturii corporale 
umane.

SCOPUL UTILIZ RII          

M surarea rapid  i f r  contact a tempera-
turii
Tehnologia inovativ  cu raze infraro ii garan-
teaz  m surarea sigur  i igienic  în câteva 
secunde.

Func ii multiple
Domeniul de m

surarea temperatu-
rii corpului i a obiectelor, respectiv a suprafe-
ei obiectelor ca de ex. a biberoanelor, apei de 

baie, a temperaturii ambientale.

Sigur i igienic
Lipsa contactului direct cu pielea înseamn  
transfer redus de viru i sau al i agen i patogeni.

Precis i  abil
Senzorul de m surare unic cu un senzor mo-
dern cu raze infraro ii asigur , c  în cazul uti-
liz rii corecte  ecare m sur toare este precis  
i  abil .

Indicator de febr
10 sunete scurte de semnalizare i iluminarea 
ro ie a fundalului LCD indic  faptul c  pacientul 
are o temperatur  de peste 37,5 °C (99,4 °F).

Memorie
Utilizatorul poate apela ultimele 30 de valori m -
surate în modul de memorie, astfel pot   urm ri-
te mai bine oscila iile de temperatur .

AVANTAJELE 
TERMOMETRULUI                                                                   
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INSTRUC IUNI DE 
SIGURAN

scopul descris în acest manual. 
zut numai pentru m surarea tem-

peraturii corporale pe frunte i nu rectal, oral 
sau axilar.

iile 
privind m surarea temperaturii corporale.

 rug m 
s  nu-l scufunda i în lichide.

are i dezinfectare urma i in-
struc are i dezin-

i termometrul, dac  observa i o de-
fec iune sau ceva neobi nuit.

i niciodat  termometrul (cu ex-
cep ia schimb rii bateriei).

i instruc iunile privind depozitarea 

i-v  c  copiii nu utilizeaz  nesupra-
veghea i termometrul.

i termometrul de:

ocuri i c dere
rie i praf
ii solare puternice

ldur  excesiv  i frig
rta i bateriile, dac  termometrul nu 

este utilizat o perioad  mai lung .
te con-

sultul medical.

DE TIUT DESPRE M SURAREA 
TEMPERATURII

Termometrul m soar  energia infraro ie emis  
de piele la frunte i de obiecte. Aceast  energie 
este captat  de lentile i transformat  în valori 
de temperatur . 
Valorile de temperatur  m surate prin scanarea 
zonei de deasupra sprâncenelor sunt cele mai 
exacte.
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Model GT-101

Domeniu de 
m surare     
Mod corp:

Mod obiect:

34,0 °C pân  la 42,2 °C 
(93,2 °F pân  la 108,0 °F)
0 °C pân  la 100 °C 
(32 °F pân  la 212 °F)

Rezolu ie 0,1 °C sau 0,1 °F

Precizie 
(Laborator)

36,0 °C pân  la 39,0 °C: +/- 0,2 °C 
(96,8 °F pân  la 102,2 °F: +/- 0,4 °F)
alt domeniu +/- 2%

Durata 
m sur rii

cca. 3 secunde

A aj A aj cu cristale lichide, 4 pozi ii

Baterie 2 x 1,5 V, m rimea AAA

Durata de via  
a bateriei

cca. 1000 m sur ri

Indicator de 
febr

10 sunete scurte de semnalizare, 
dac  valoarea m surat  este 
mai mare sau egal  cu 37,5 °C 
(99,4 °F)

Memorie
Memoreaz  pân  la 30 de 
m sur ri

Grad de 
protec ie

IP22 (p trunderea corpurilor 
str ine mari, protec ie împotriva 
stropilor de ap )

Dimensiuni 165 mm x 40 mm x 20 mm (LxlxÎ)

Greutate cca. 81 grame, inclusiv bateria

Condi ii de 
exploatare

Mod corp: 16 °C pân  la 40 °C 
(60,8 °F pân  la 104 °F), 
Mod obiect: 5 °C pân  la 40 °C 
(41 °F pân  la 104  °F),
Umiditate: 15 % pân  la 95 % R.H.

Condi ii de 
depozitare

-20 °C pân  la +50 °C 
(-4 °F pân  la +122 °F), 
Umiditate: 15 % pân  la 95 % R.H.

Oprire automat cca. 3 min. dup  ultima m surare

DATE TEHNICE
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Pentru a comuta de la modul corp la modul 
obiect ( i invers), ap sa i tasta mod.

COMUTARE ÎNTRE MODUL 
CORP I OBIECT

DATE TEHNICE

Norme:
 cation for Infrared 

Thermometers for Intermittent Determination of Pati-

Geratherm® este certi cat conform directivei 93/42/
CEE i EN ISO 13485 i autorizat s  aplice marcajul 

 (organ numit TÜV Rheinland LGA Products 
GmbH).

Compatibilitatea electromagnetic  (EMV):
La acest produs medical este vorba de un dispozitiv 
cu rezisten  extrem de mare la deranjamente. De 
aceea se renun  la tip rirea anexei tabelului EMV.

Ne rezerv m dreptul de a efectua modi c ri tehnice

Termometrul este livrat cu 2 baterii noi, durabi-
le, de 1,5 V de m rimea AAA. Bateriile trebuie 
schimbate, dac
apare pe a aj.

Deschide i capacul compartimentului pentru 
baterii, introduce i 2 baterii noi i închide i din 
nou capacul.

Schimba ie la polaritatea corect
în conformitate cu simbolurile din compartiment.

          Aten ie:  
ine i departe termometrul i bateriile de copiii 

mici.  
Nu arunca i bateria în foc, ar putea exploda.

SCHIMBAREA BATERIEI
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INSTRUC IUNI DE SIGURAN-
 PENTRU M SURAREA 

TEMPERATURII CORPORALE

sur rii exacte a tempe-
raturii termometrul trebuie p strat cel pu in 
30 de minute în înc perea în care urmeaz  
s  fie efectuat  m surarea, ca s  se poat  
realiza adaptarea la temperatura camerei.

sura i temperatura bebelu ului în tim-
pul sau imediat dup  al ptare.

i termometrul în medii cu umidita-
tea aerului mare.

iilor de mediu speci-
ficate poate cauza m sur ri eronate.

sur rii pacien ii nu ar 
trebui s  bea, s  m nânce sau s  fac  sport.

rta i termometrul de locul m sur rii 
numai dup  ce se aude semnalul de final.

i ilumina-
rea ro ie a fundalului LCD indic  faptul c  
pacientul are o temperatur  de peste 37,5 °C 
(99,4 °F). 

sura i temperatura întotdeauna în acela i 
loc, deoarece în caz contrar valorile afi ate 
pot varia.

toarele cazuri se recomand  o m -
surare de control cu un termometru medical 
obi nuit:

1. La nou n scu i în primele 6 luni,
2. Copii sub trei ani cu un sistem imunitar 

slab, la care prezen a sau lipsa febrei     
este decisiv .

3. Când utilizatorul înva  deservirea ter-
mometrului i pân  se familiarizeaz  
cu dispozitivul i ob ine valori m surate 
constante.

4. valoarea m surat  este dubios de mic .
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M SURAREA TEMPERATURII 
CORPULUI 

1. Ap sa i tasta de pornire/oprire . Afi ajul 
este activat i arat  timp de 2 secunde toate 
segmentele.

 La pornire termometrul realizeaz  de fiecare 
dat  un autotest, pentru a asigura permanent 
precizia de m surare prev zut .

2. Valoarea ultimei m sur ri apare automat pe 
afi

3. Termometrul este gata de m surare, când 
pâlpâie simbolul °C sau °F i se aude un su-
net de semnalizare. 

4. Ap sa i tasta mod pân  se recunoa te un 
cap pe afi aj. Acum sunte i în modul: m su-
rarea temperaturii corpului.

5. Viza i cu termometrul mijlocul frun ii la o dis-
tan  de mai pu in de 5 cm. Dac  fruntea este 
acoperit  de p r, sudoare sau murd rie, cu-
r a i-o prima dat , ca precizia de m surare 
s  fie optim .

6. Ap sa i butonul START i mi ca i termome-
trul uniform de la mijlocul frun ii c tre zona 
tâmplei (cca. 1 cm deasupra sprâncenelor). 
Lampa de control albastr  aprins  indic  do-
meniul de m surare.

7. Dup  3 secunde se aude un sunet lung de 
semnalizare, care confirm  terminarea pro-
cesului de m surare.

 Dac  zona tâmplei nu este atins  înainte s  
se aud  sunetul de semnalizare, repeta i m -
surarea în modul descris mai sus, îns  mi -
ca i termometrul mai repede.



MK H BG GR RO TR

76

8. Citi i de pe afi aj temperatura m surat .
- Dac  valoarea m surat  este sub 37,5 °C
 (99,4 °F), se aude un sunet lung de sem-

nalizare i rezultatul apare cu iluminarea 
verde a fundalului.

- Dac  valoarea m surat  este mai mare 
sau egal  cu 37,5 °C (99,4 °F), se aud 10 
sunete scurte de semnalizare i rezultatul 
apare cu iluminarea ro ie a fundalului.

         INDICA IE
sur rilor din diferite locuri de 

m surare nu ar trebui comparate între ele, 
deoarece temperatura normal  a corpului va-
riaz  în func ie de locul m sur rii i ora din zi.

Zone cu temperatur  normal  a corpului:

 36,6 °C - 38,0 °C (97,9 °F - 100,4 °F)

 (oral) 
 35,5 °C - 37,5 °C (95,9 °F - 99,5 °F)

 (axilar) 
 34,7 °C - 37,3 °C (94,5 °F - 99,1 °F)

 35,4 °C - 37,4 °C (95,7 - 99,3 °F)

M SURAREA TEMPERATURII 
CORPULUI 

M SURAREA TEMPERATURII 
OBIECTELOR 

1. Urma i pa ii 1-3 de la capitolul M surarea 
temperaturii corpului. 

2. Ap sa i tasta mod pân  se recunoa te o cas  
pe afi aj. Acum sunte i în modul: m surarea 
temperaturii obiectelor.

3. Apoi viza i cu termometrul, la o distan  de 
mai pu in de 5 cm, mijlocul obiectului al c -
rui temperatur  dori i s  o m sura i. Ap sa i 
butonul Start. Dup  3 secunde se aude un 
sunet lung de semnalizare, care confirm  ter-
minarea procesului de m surare.

4. Citi i de pe afi aj temperatura m surat .
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Pentru a comuta a ajul de pe °C pe °F, opri i 
dispozitivul i ap sa i tasta START timp de 5 
secunde; dup  aceste 5 secunde se aprinde 
pe a aj scala de m sur  actual  (simbolul °C 
resp. °F). 
Comuta i acum scala de m sur  între °C i °F, 
prin ap sarea tastei START. Când a i selectat 
scala dorit , a tepta i 5 secunde, pân  când 
dispozitivul comut -
surare.

Termometrul poate apela ultimele 30 de valori 
m surate.

1. Ap sa i START, când dispozitivul este oprit.

2. Ap sa i din nou START, pentru afi area ulti-
mei valori memorate.

3. Ap sa i continuu START, pentru a apela suc-
cesiv cele 30 de valori m surate.

COMUTARE ÎNTRE °C I °F

APELAREA VALORILOR 
M SURATE
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A aj Descriere

temperatura m surat  este 
prea mare

A H su-
rat  este de peste 42,2 °C (108 
°F) în modul corp sau 100 °C 
(212 °F) în modul obiect.

temperatura m surat  este 
prea mic

A L su-
rat  este sub 34 °C (93,2 °F) în 
modul corp sau 0 °C (32 °F) în 
modul obiect.

Temperatura mediului este 
prea mare

A H ie cu     , 
temperatura mediului este de 
peste 40 °C (104 °F).

Temperatura mediului este 
prea mic

A L ie cu     , 
temperatura mediului este 
sub 16 °C (60,8 °F) în modul 
corp sau 5 °C (41 °F) în modul 
obiect.

A area deranjamentului 
func ional

Se aud 3 sunete scurte de 
semnalizare

A aj gol

Veri ca i pozi ia, respectiv 
polaritatea bateriilor.

A aj pentru baterii goale

Introduce i baterii noi.

MESAJE DE EROARE 
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i un burete îmbibat cu alcool sau o 
cârp  de bumbac umezit  cu alcool (de ex. 
70% izopropanol), pentru cur area carcasei 
termometrului i a senzorului de m surare. 
Asigura i-v  c  nu ajunge lichid în interiorul 
termometrului. Nu utiliza i agen i de cur are 
agresivi, solven i sau benzol pentru cur are 
i nu scufunda i dispozitivul niciodat  în ap  

sau alte lichide de cur are.

i grij  s  nu zgâria i suprafa a senzorului 
de m surare i afi ajul.

i din nou termometrul numai dup  ce 
s-a uscat complet.

i aflate pe discul senzorului de m -
surare pot afecta rezultatul m sur rii. Asigu-
ra i-v  c  nu sunt impurit i pe discul senzo-
rului. În caz contrar, cur a i discul conform 
instruc iunilor de mai sus.

La eliminarea ca de eu a dispozitivului i a ba-
teriei trebuie respectate prevederile în vigoare.
Este interzis  eliminarea acestui dispozitiv îm-
preun  cu de eurile menajere.
Fiecare utilizator este obligat s  predea toate 
aparatele electrice sau electronice, indiferent 
dac  con in sau nu substan e nocive, la un 
punct de colectare din localitatea sa sau din 
comer , ca acestea s  poat    reciclate în mod 
ecologic.
Scoate i bateriile, înainte de eliminarea apa-
ratului. Nu arunca i bateriile uzate în gunoiul 
menajer, ci la de eurile speciale sau 
la un punct de colectare a bateriilor din 
comer ul de specialitate.

CUR ARE I 
DEZINFECTARE

INDICA II PRIVIND 
ELIMINAREA 
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Geratherm Medical AG
Fahrenheitstraße 1
D-98716 Geschwenda
Germania
www.geratherm.com

LEGENDA SIMBOLURILOR

a se respecta ma-
nualul de utilizare

clasi carea apara-
tului tip BF

a se proteja de 
umiditate

num rul lotului 
(mm/yyyy; lun / an)

a se depozita la o 
umiditatea relativ  
max. a aerului între 
15 % i 95 % R.H.

num rul de serie

depozitare între 
-20 °C i +50 °C

produc tor

este interzis  arun-
carea aparatului în 
gunoiul menajer

aten ie, a se 
respecta instruc i-
unile de siguran  
din manualul de 
utilizare

model

95%

-20°C

+50°C

15%

Pentru acest termometru se acord  2 ani ga-
ran ie de la data achizi ion rii în cazul utiliz rii 
normale pentru eventualele erori din partea 
produc torului. Dac  dispozitivul dumneavoas-
tr  nu func ioneaz  datorit  componentelor 
sau montajului eronat, îl repar m gratuit. Cu 
excep ia bateriei toate componentele dispoziti-
vului intr  în sfera garan iei. Daunele cauzate 
la dispozitivul dumneavoastr  de manipularea 
necorespunz toare nu intr  în sfera garan iei. 
Se recomand  dispunerea veri c rii preciziei 
de m surare a dispozitivului anual de c tre un 
laborator autorizat (în Germania prevedere). 
Aceast  veri care nu este un serviciu acordat în 
perioada de garan ie.  

GARAN IE


