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ri-gital® 

Snadné použití, robustní a přesný. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ri-gital
®
 Digitální teploměr 

 
Klinický teploměr ve známé kvalitě Riester. Lze použít pro orální, rektální a podpažní měření tělesné teploty. Digitální měření 

je obzvláště přesné díky vysoce citlivému teplotnímu senzoru. 

 
• Maximální teploměr – Přesnost: +/- 0,1° 

• S 3místným displejem, pamětí a signálním tónem – Automatické vypnutí po 10 min. 

• Nerozbitný a vodotěsný 
– Vč. knoflíkové baterie s dlouhou 
životností 

• Rozsah měření: 32 – 43,9°C - V plastovém úložném boxu 

• ri-gital® Digitální teploměr Umění. číslo: 1850 
• Balíček se 40 jednorázovými pouzdry sondy Umění. číslo: 12703 
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1. Důležité informace, které je třeba si přečíst před použitím 
teploměru 

Zakoupili jste vysoce kvalitní digitální teploměr Riester, který byl vyroben podle směrnice 93/42 EEC pro 

zdravotnické výrobky a podroben nejpřísnějším kontrolám kvality. Jeho vynikající kvalita vám zaručí spolehlivá 

měření po mnoho let Před prvním použitím teploměru si pozorně přečtěte tento návod k použití a uschovejte jej 

na bezpečném místě. Rádi Vám kdykoliv zodpovíme Vaše případné dotazy.  

2. Důležité bezpečnostní pokyny 
• Teploměr je vhodný výhradně pro měření tělesné teploty!  

• Minimální doba měření do zaznění signálního tónu [pípnutí] musí být bez výjimky zachována!  

• Teploměr obsahuje malé části (baterie atd.), které mohou děti spolknout. Proto nikdy nenechávejte teploměr 

dětem bez dozoru. 

• Chraňte teploměr před nárazy a údery!  

• Vyhněte se okolním teplotám nad 60°C. NIKDY teploměr nevařte! 

• Upozornění: Teploměr obsahuje baterii s dlouhou životností. Při likvidaci prosím dodržujte místní předpisy 

pro speciální odpad. 

• Výrobce doporučuje každé 2 roky ověřit správnost v autorizované laboratoři  

3. Sledování přístrojů Země EU kromě Německa:  
Právní předpisy pro monitorovací přístroje platí pro všechny země EU kromě Německa.  

Země mimo EU: U všech zemí, kde neexistují žádné právní předpisy pro monitorovací přístroje, se doporučuje 

kontrolovat přesnost měřicích přístrojů v 2letých intervalech. 

4. Zapnutí teploměru 
Chcete-li teploměr zapnout, stiskněte tlačítko nad okénkem displeje; krátký signální tón [pípnutí] signalizuje 

«teploměr ZAPNUT.» Provede se test displeje. Poté při okolní teplotě nižší než 32 °C se v pravém horním rohu 

displeje zobrazí „L“ a blikající „°C“. Teploměr je nyní připraven k použití. 

5. Funkční test 
Správná funkce teploměru je automaticky testována při každém zapnutí. Pokud je zjištěna závada (nepřesnost 

měření), je to indikováno nápisem «ERR« na displeji a měření není možné. V tomto případě je nutné vyměnit 

teploměr. 

6. Pomocí teploměru 
Během měření se nepřetržitě zobrazuje aktuální teplota. Během této doby bliká symbol «°C». Pokud zazní 

signální tón (píp-píp píp-píp 10x) a «°C» již nebliká, znamená to, že naměřený nárůst teploty je nyní menší než 

0,1 °C za 16 sekund a teploměr je připraven ke čtení. Chcete-li prodloužit životnost baterie, vypněte ji po použití 

krátkým stisknutím ovládacího tlačítka. Jinak se teploměr po cca 10 minutách automaticky vypne. 

7. Ukládání naměřených hodnot 
Pokud při zapínání teploměru podržíte tlačítko stisknuté déle než 3 sekundy, zobrazí se maximální teplota 

automaticky uložená při posledním měření. Současně se na pravé straně displeje objeví malé „M“ pro paměť. 

Po dalších 3 sekundách tato hodnota zmizí a teploměr se přepne do normálního režimu měření. Poté se 

uložená hodnota vymaže. 

8. Metody měření 

V ústech (orálně)  

Umístěte teploměr do jedné ze dvou kapes pod jazykem, vlevo nebo vpravo od kořene jazyka. Měřicí senzor 

musí být v dobrém kontaktu s tkání. Zavřete ústa a dýchejte rovnoměrně nosem, abyste zabránili ovlivnění 

měření vdechovaným/vydechovaným vzduchem. Cca. doba měření: 1 minuta. 

V konečníku (rektální) 

Jedná se o nejspolehlivější metodu měření a je vhodná zejména pro kojence a malé děti. Opatrně zasuňte hrot 

teploměru 2 až 3 cm do análního otvoru. Cca. doba měření: 1 minuta! 

  



V podpaží (axilární)  

Z lékařského hlediska bude tato metoda vždy poskytovat nepřesné údaje a neměla by se používat, pokud jsou 

vyžadována přesná měření. Cca. doba měření: 5 až 10 minut! 

ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE  

Teploměr má voděodolnou špičku. Pro dezinfekci otřete hadříkem navlhčeným alkoholem. 

9. Výměna baterie 
Když se v pravém dolním rohu displeje zobrazí symbol « » (trojúhelník vzhůru nohama), baterie je vybitá a je 

třeba ji vyměnit. Při výměně baterie sejměte víko přihrádky teploměru. Vyměňte vybitou baterii umístěním + 

nahoře. Ujistěte se, že máte po ruce baterii stejného typu. Baterie lze zakoupit v každém obchodě s 

elektrotechnickým zbožím. Likvidaci baterie naleznete v „bezpečnostních pokynech“. 

10.Technické specifikace 

Typ:     Maximální teploměr  

Rozsah měření: 32,0 °C až 43,9 °C Teplota< 32,0 °C: displej «L» pro nízkou (příliš 

nízkou) teplotu> 43,9 °C: displej «H» pro vysokou (příliš vysokou)  

Přesnost měření: ± 0,1 °C mezi 34 °C a 42 °C při okolní teplotě 18 °C až 28 °C 

Autotest:  Automatická vnitřní kontrola při testovací hodnotě 37,0°C; pokud je 

odchylka >0,1°C, zobrazí se «ERR» (chyba). 

Zobrazit: Displej z tekutých krystalů (LCD) se třemi číslicemi Nejmenší 

jednotka displeje: 0,1°C 

Signální tón: Pro signalizaci, že teploměr je připraven k použití a že nárůst teploty 

je menší než 0,1°C/16 sekund. 

Paměť:    Pro uložení poslední naměřené hodnoty. 

Skladovací teplota:  –10°C až +60°C 

Baterie:    1,5/1,55 V  

Odkaz na normy:  EN12470-3: 2000, klinické teploměry standard ASTM 

Význam symbolu na zadní straně pouzdra: 

Věnujte prosím pozornost uživatelské příručce 

Význam symbolu na zadní straně pouzdra: 

Použitý díl typu B. 

 

Použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být likvidovány jako netříděný komunální 

odpad a musí být shromažďovány odděleně v souladu s národními předpisy / předpisy EU. 

 

Teploměr vyhovuje požadavkům EMC podle IEC 60601-1-2. Přenosná a mobilní vysokofrekvenční zařízení 

mohou ovlivnit lékařská elektronická zařízení. Lékařsko-elektronická zařízení vyžadují zvláštní bezpečnostní 

požadavky týkající se EMC. Podrobný popis požadavků EMC můžete získat na www.riester.de 

 


