
Termometr weterynaryjny cyfrowy 

• Termometr rektalny 

• Czas pomiaru 9-15 s 

• Duży wyświetlacz LCD 

• Nie zawiera rtęci 

• Wodoodporny 

 

Parametry urządzenia 

Zakres pomiaru: 32,0 – 42,9 oC 

Poniżej 32,0 oC wyświetla Lo oC 

Powyżej 42,9 oC wyświetla H oC 

Dokładność: 0,1 oC 

Bateria: bateria alkaliczna 192, LR41 1,5 V; urządzenie sprzedawane jest z baterią 

Alarm: gdy finalna temperaturę zostanie osiągnięta termometr wydaje ciągły dźwięk trwający ok. 8 s 

Pamięć: możliwość wyświetlenia wyniku poprzedniego pomiaru 

Termometr może pracować w temperaturze w granicach +5-40 oC 

Warunki przechowywania: temperatura -10 – 55 oC; wilgotność 10-83% 

 

Środki ostrożności 

• Nie wyparzać czujnika 

• Chronić przed upadkiem i silnymi wstrząsami 

• Nie trzymać na słońcu lub w wysokiej temperaturze, chronić przed dużą wilgotnością i 

zapyleniem – czynniki te mogą zmniejszyć czułość termometru 

• Chronić przed dziećmi  

• Umyć czujnik przed schowaniem termometru 

• Jeśli termometr przebywał w temperaturze poniżej 0o C przed użyciem musi się stopniowo 

rozgrzać do temperatury pokojowej 

 

Wymiana baterii (patrz rysunek na papierowej instrukcji) 

• Jeśli na wyświetlaczu pojawi się symbol baterii, bateria wymaga wymiany 

• Zdjąć pokrywę baterii (owalna część na przeciwnym końcu względem czujnika temperatury) 

• Dla ułatwienia obluzowania pokrywy i wyjęcia starej baterii możesz posłużyć się wykałaczką. 

Nie używaj ostrych metalowych narzędzi. 

• Umieść nową baterię w przeznaczonym miejscu 

Uwaga: trzymaj termometr i baterię z dala od małych dzieci 

W przypadku połknięcia baterii przez dziecko natychmiast udaj się do szpitala 

Nie wkładaj baterii do ognia – grozi to jej eksplozją 



Sposób użycia 

• Zdezynfekować końcówkę termometru poprzez przetarcie go alkoholem etylowym 

• Wcisnąć włącznik obok wyświetlacza. Pojawią się symbole 188.8 oraz E i M (patrz papierowa 

instrukcja) 

• Zwolnić włącznik, na wyświetlaczu pojawi się Lo oC przy czym oC będzie migać 

• Umieść czujnik termometru w odbycie pacjenta 

• Gdy symbol oC przestanie migać, pomiar jest ukończony. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy. 

• Termometr wyłączy się automatycznie po ok. 9 minutach. Aby przedłużyć żywotność baterii 

wyłączyć go ręcznie (włącznikiem) zaraz po zanotowaniu temperatury. 

Dodatkowe funkcje: 

Wczytanie poprzedniej temperatury: gdy włącznik jest wciśnięty w celu włączenia urządzenia, 

przytrzymać go przez około 5 sekund. Wyświetlające się 188.8 zostanie zmienione na wynik 

poprzedniego pomiaru. Wynik jest widoczny, póki włącznik jest wciśnięty. Gdy zostanie odpuszczony, 

termometr wejdzie w tryb gotowości do mierzenia, a przywołany, wcześniejszy pomiar zostanie 

usunięty. 

Zmiana pomiędzy stopniami Celsjusza a Fahrenheita: jednostkę pomiaru można zmienić poprzez 

przytrzymanie włącznika wciśniętego przez 4 sekundy podczas włączania urządzenia. 

Uwaga: 

Na sądzie termometru (części mającej styczność z odbytem pacjenta) można umieścić osłonkę z 

tworzywa sztucznego, by zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusów. Używanie osłonki może zmienić 

wynik pomiaru o 0.1 oC (0.2 oF). Po wykonaniu pomiaru pozbyć się użytej osłonki i trzymać urządzenie 

w bezpiecznym miejscu. 

 

 

Pomiar (doodbytniczo) 

Wykonując pomiar w odbycie pacjenta można na sondę termometru założyć specjalną osłonkę z 

tworzywa sztucznego (osłonek nie ma w zestawie), co może zmienić wynik pomiaru o 0.1 oC (0.2 oF). 

Aby ułatwić wprowadzenie próbnika, nawilżyć go zmywalnym wodą żelem. Nie stosować w tym celu 

wazeliny. Nie wsuwać próbnika w odbyt pacjenta głębiej niż 1,5 cm (1/2 cala). ZATRZYMAĆ jeśli 

wyczuje się jakikolwiek opór.  

Uwaga: Po użyciu termometr powinien znajdować się w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci. 

Jeśli porównuje się temperaturę między dwoma termometrami, może wystąpić różnica w wyniku 

pomiaru, nawet jeśli obydwa urządzenia działają poprawnie. Dopuszczana jest różnica  0.1 oC (0.2 oF). 

 

CZYSZCZENIE 

Umyć końcówkę letnią wodą z niewielką ilością łagodnego detergentu. Zdezynfekować termometr, 

pocierając czujnik i trzon ściereczką nawilżoną środkiem antyseptycznym. 

 

Instrukcja polska została przygotowana przez firmę KOT BARNABA Anna Ewa Rutkowska w oparciu o angielską wersję 

instrukcji dołączonej do urządzenia. 


