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NAVODILO ZA UPORABO
Termometer deluje na osnovi zmesi, 
imenovane galij, to je zmes indija in kositra. 
Galij je popolnoma nestrupena in okolju 
neškodljiva tekočina. Stekleni termometer 
z galijem ne vsebuje živega srebra; prim-
erjamo ga lahko z najboljšimi tovrstnimi 
termometri za merjenje telesne tempera-
ture. Termometer je izdelan in preizkušen 
v skladu z zahtevami direktive 93/42/EWG, 
2007/47/EG. 
Standard EN 12470-1:2009. Termometer 
za merjenje telesne temperature 1. del: ter-
mometri s tekočo kovino.
Pomembna opozorila
Termometer je potrebno shranjevati v 
suhem prostoru na temperaturi, ki ni nižja od 
-15ºC in ni višja od 42ºC. Ne shranjujte ga 
v bližini toplotnih virov in ga ne izpostavljajte 
neposredni sončni svetlobi. Po končani up-
orabi termometer dobro očistite in sterilizira-
jte z ustreznim dezinfekcijskim sredstvom, 
ne smete pa ga segrevati. Shranjujte izdelek 
izven dosega otrok. Če merite telesno tem-
peraturo otrokom, jih med merjenjem nikoli 
ne puščajte samih. 
S tem termometrom lahko merite telesno 
temperaturo od vrednosti 35,5ºC do 42ºC, 
natančnost meritve pa lahko odstopa od 
-0,15ºC do 0,1ºC. 
Navodilo za uporabo shranite na varno mes-
to. V primeru visoke izmerjene temperature 
se posvetujte s svojim osebnim zdravnikom. 
Uporaba
Pred merjenjem se prepričajte, da je nivo 
galija pod prvo označeno vrednostjo (35ºC 
oziroma 36ºC). Temperaturo lahko izmerite 
aksiliarno, oralno ali analno. 
Po približno 4 (štirih) minutah merjenja lahko 
odčitate izmerjeno telesno temperaturo. Po 
koncu merjenja se mora tekočina vrniti na 
prvotno točko, pod prvo označeno vrednost. 
Ker je tekočina zelo lahka, jo boste lahko na 
osnovno mesto vrnili tako, da termometer 
vstavite v notranji del etuija, držite zgornji del 
in ga stresate. Termometer je hermetično in 
higiensko zaprt v stekleno škatlico, zato ga 
lahko brez škode vedno po uporabi očistimo 
in dezinficiramo. 
Kako izmerimo telesno temperaturo?
Vzemite termometer iz škatlice. 
Aksiliarno merjenje (merjenje pod pazduho):
Termometer namestite z merilnim delom 
(s konico) v sredino pazduhe neposredno 
na kožo. Roko spustite in s tem držite ter-
mometer na želenem mestu, vendar roke ne 
stiskajte pretirano k sebi.
Oralno merjenje (merjenje v ustih):
Konico termometra namestite v spodnji del 
ust, pod jezik.
Rektalno merjenje (merjenje v zadnjični 
odprtini):
Konico termometra vstavite v analno odpr-
tino, a ne globlje kot 0,5 cm. Če merite tele-
sno temperaturo pri dojenčku, ga položite na 
trdno površino in mu dvignite nogice skoraj 
pravokotno navzgor in ga obenem trdno 
držite za gležnje, da miruje. Konico termo-
metra nato zelo nežno vstavite. 
Ne glede na to, katerega od načinov boste 
uporabili, temperaturo morate meriti vsaj 4 
(štiri) minute. 
Opozorilo v primeru razbitja termometra
Če se termometer razbije, previdno poberite 
vse koščke. Ker je tekočina v termome-
tru popolnoma nestrupena in neškodljiva, 
jo lahko vržete med običajne gospodinjske 
odpadke.
Po uporabi zbijte skalo termometra do 
začetka merilne skale. Termometra ne 
zbijajte pod 36ºC.


