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TAT-2000-EC 
Læs sikkerhedsoplysningerne inden  
brug.

STARTVEJLEDNING

DA

Tryk IKKE på knappen Scan, 
før du starter målingen. Dette 
er ikke en tænd/sluk-knap

1. Børst håret til side, hvis det 
dækker TA-området (arteria 
temporalis). Placer probe-
skyllet i midten af panden.

2. Tryk på knappen Scan, 
og hold den nede under 
hele målingen

3. Skub langsomt probens 
midterlinje hen over panden  
til hårgrænsen på 2-3 se-
kunder

#1 i dokumenteret nøjagtighed, understøttet af 
mere end 100 fagfællebedømte, offentliggjorte un-
dersøgelser for alle aldre fra nyfødte til geriatriske 
patienter, i alle kliniske sammenhænge.
Ved spørgsmål: Kontakt wwmed@exergen.com

TemporalScanner™
EXERGEN

Scan IKKE hen over håret 
med TAT-2000-EC. Børst 
håret til side inden måling.

sek.

Sikkerhedsoplysninger
LÆS ALLE ANVISNINGER INDEN BRUG

GEM DENNE VEJLEDNING.
Tilsigtet anvendelse: Exergen TemporalScanner er et håndholdt infrarødt 
termometer, der anvendes af læger til intermitterende måling af den menne-
skelige kropstemperatur på personer i alle aldre ved at scanne pandehu-
den over arteria temporalis. Tilsigtede brugere er læger, sygeplejersker, 
sygeplejeassistenter, patientplejeteknikere og andre, der er uddannet i at tage 
temperaturen på patienter på alle niveauer, der normalt yder patientpleje. 
Termometeret giver en maksimal temperaturmåling baseret på flere målinger 
under scanningen. Det elektroniske kredsløb behandler den målte maksimal-
temperatur og viser temperaturen baseret på en varmebalancemodel i forhold 
til en registreret arteriel temperatur. Det elektroniske kredsløb beregner en 
indre kropstemperatur som en funktion af den omgivende temperatur og 
den registrerede overfladetemperatur. Uddannelsesmaterialer, der supplerer 
denne vejledning, er tilgængelige på www.exergen.com/s og anbefales til 
førstegangsbrugere.
Termometre i TAT-2000-serien anvendes af medicinsk personale i kliniske 
miljøer. Klinisk anvendelse omfatter områder, hvor sundhedspersonale tager 
sig af patientpleje, herunder hospitaler, ambulatorier, lægekonsultationer og 
andre steder, hvor temperaturen tages som en del af patientbehandlingen. 
Kliniske miljøer omfatter ikke ambulancetjenester. 
Desuden må termometrene i TAT-2000-serien ikke anvendes om bord på fly 
eller i nærheden af højfrekvent kirurgisk udstyr eller radiofrekvensafskærmede 
rum, såsom MR-områder (magnetisk resonans-scanning).
Når produktet anvendes, skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid 
følges, herunder følgende:
• Brug kun dette produkt til den tilsigtede anvendelse som beskrevet i denne 

vejledning.
• Temperaturen må ikke tages på arvæv, åbne sår eller hudafskrabninger.
• Det omgivende temperaturområde ved betjening af dette produkt er 16 til 

40 °C (61 til 104 °F).
• Opbevar altid dette termometer på et rent, tørt sted, hvor det ikke bliver 

meget koldt (-20 °C/-4 °F), varmt (50 °C/ 122 °F) eller fugtigt (maks. 
fugtighedsgrad på 93 % ikke-kondenserende, ved 70 til 106 kPa).

• Termometeret er ikke stødsikkert. Det må ikke tabes eller udsættes for 
elektrisk stød.

5. Slip knappen, aflæs og 
registrer
•  Skærmen forbliver tændt i 
30 sekunder før automatisk 
slukning.

•  Hvis du vil slukke med det 
samme, skal du trykke på 
og slippe knappen

•  Hvis du vil genstarte med 
det samme, skal du trykke 
på knappen og fortsætte 
som anvist ovenfor

INSTRUKTIONER TIL HURTIG START 
(fortsat)

4. Scan bag øret. 4

Før termometeret lige hen 
over panden, ikke ned langs 
siden af ansigtet.

Sikkerhedsoplysninger (fortsat)

Probekerne

Probe sensorlinse

Probe

LCD-skærm

LED-indikator-
lampe

Knappen Scan 
Automatisk 

slukning efter 
30 sekunder

LED-indi-
katorlampe

Riller til 
skub med 
tommelfin-
ger

Batterirum 
til 9 volt 
batteri

• Dette termometer er ikke beregnet til at være sterilt. Forsøg ikke at 
sterilisere det. Må ikke autoklaveres. Se rengøringsprocedurerne i denne 
vejledning. Der må ikke anvendes blegemiddel eller andre rengøringsmid-
delopløsninger på probelinsen.

• Dette termometer må ikke benyttes, hvis det ikke fungerer korrekt, hvis 
det er blevet udsat for meget høje/lave temperaturer, er blevet beskadi-
get, udsat for elektriske stød eller nedsænket i vand.

• Der er ingen dele, som brugeren selv kan servicere, med undtagelse af 
batteriet, som skal udskiftes, når det er udtjent, ved at følge anvisningerne i 
denne vejledning. Returner termometeret til Exergen med henblik på service, 
reparation eller justering. Advarsel: Ingen ændringer af dette udstyr er tilladt.

• Der må aldrig tabes eller indføres nogen genstande i en åbning, medmindre 
det er anført i denne vejledning. Indsæt aldrig fremmedlegemer i batterirummet.

• Hvis termometeret ikke anvendes regelmæssigt, skal batteriet tages ud 
for at forhindre mulig beskadigelse som følge af kemikalieudsivning.

• Ikke udviklet til lithiumbatteri. Lithiumbatteri må ikke anvendes.
• Følg anbefalingerne fra batteriets producent eller hospitalets retningslinjer 

for bortskaffelse af brugte batterier.
• Ikke egnet til brug i nærheden af brændbare anæstesiblandinger.
• Der må ikke benyttes ætsende stoffer på termometeret.
• Dette termometer må ikke anvendes udendørs.
• Hvis udstyret ikke fungerer som beskrevet ovenfor, skal du se afsnittet 

Yderligere skærmmeddelelser i denne vejledning og den komplette 
brugsanvisning på www.exergen.com/ta2kec. Det skal desuden sikres, 
at der ikke forekommer elektromagnetiske forstyrrelser.

• Hvis du har yderligere spørgsmål om brug eller vedligeholdelse af 
termometeret, skal du gå til www.exergen.com eller ringe til kundeservice 
på 1-351-204-7406.

ADVARSEL: Brug af dette udstyr ved siden af eller stablet sammen med 
andet udstyr bør undgås, da det kan resultere i ukorrekt funktion. Hvis en 
sådan anvendelse er nødvendig, skal der holdes øje med dette udstyr og 
det andet udstyr for at verificere, at de fungerer normalt.
ADVARSEL: Brug af andet tilbehør, transducere og kabler end dem, der er 
specificeret eller leveret af producenten af dette udstyr, kan medføre øget 
elektromagnetisk emission eller nedsat elektromagnetisk immunitet for dette 
udstyr og resultere i funktionsfejl.
ADVARSEL: Bærbart RF-kommunikationsudstyr (herunder periferiudstyr som 
f.eks. antennekabler og eksterne antenner) må ikke anvendes tættere end 
30 cm (12 tommer) på nogen del af TAT-2000-termometeret. I modsat fald 
kan det medføre forringet funktion for dette udstyr.

Kort over produktet

Hvad er arteriel temperatur?
Arteriel temperatur er den samme temperatur som blodet, 
der strømmer fra hjertet via aorta. Det er den bedste bestem-
melse af kropstemperaturen og er upåvirket af de kunstige 
fejl og forsinkelser, som er forbundet med orale og rektale 
metoder.

Hvad er TemporalScanner?
TemporalScanner er et infrarødt termometer, der er udviklet 
til ikke-invasiv temperaturmåling ved arteria temporalis (TA). 
Det er en nemmere og blidere måde at tage temperatur 
på og en bedre metode for både patient og kliniker. Det er 
banebrydende teknologi.

Hvordan fungerer det?
Temperaturen måles ved forsigtigt at stryge TemporalScan-
ner hen over panden og omfatter et øjebliks berøring med 
proben på halsområdet bag ved øreflippen for at tage højde 
for eventuel afkøling af panden som følge af diaforese. Den 
patenterede arterielle varmebalanceteknologi (AHBTM) måler 
automatisk temperaturen på hudoverfladen over arterien og 
omgivelsestemperaturen og syntetiserer de to for at frem-
bringe arteriel temperatur ved prøvetagning og beregning af 
disse parrede målinger ca. 5000 gange ved hver anvendelse.

Termometri af arteria temporalis
Arteria temporalis-området (TA) har en 
lang historie med temperaturmåling, 
der går tusinder af år tilbage med 
registrerede henvisninger til palpation 
af hovedet til febermåling. Forgreninger 
fra arteria carotis externa, de overfladi-
ske TA-linjer inden for ca. en millimeter 
af hudoverfladen over lateral regio 
frontalis, hvilket giver god varmeled-
ning til hudoverfladen, er let tilgænge-
lige og giver ingen risiko for beskadi-

gelse ved berøring. Da det ikke er et anastomoserende kar, 
forbliver perfusion høj og stabil, hvilket sikrer pålideligheden 
af betingelserne for den patenterede arterielle varmebalance-
metode til beregning af nøjagtige temperaturer.
Denne nye, overlegne klasse af termometri har vist sig at 
forbedre resultaterne og reducere omkostningerne ved 
ikke-invasiv temperaturmåling med en vis klinisk nøjagtighed, 
der er uopnåelig med andre termometriske metoder.

Termometri af arteria temporalis (fort-
sat)

Hvor præcist er det?
Det er klinisk bevist på alle afdelinger for alle patienter på 
førende universitetshospitaler og har vist sig at være mere 
præcist end øretermometri.

Hvad er fordelene ved TA-termometri?
Ud over den iboende nøjagtighed, som en metode til tempe-
raturmåling, giver TA mange fordele: Ingen risiko for patient- 
eller klinikerskade, eliminerer behovet for at afklæde eller 
adskille og er velegnet til alle aldre fra nyfødte til geriatriske 
patienter.
Instrumentet, der er unikt for infrarød termometri, kan bruges 
med eller uden engangsovertræk, hvilket giver betydelige 
omkostningsbesparelser, der ikke er tilgængelige med andre 
termometrimetoder.

Måling af TA-temperatur
Hvad du bør vide, før du bruger TAT:
• Mål kun den side af hovedet, der er blotlagt. Alt, der dækker 

det område, der skal måles (hår, hat, paryk, bandager), vil 
isolere området, hvilket vil resultere i falsk høje målinger.

• Før termometeret lige hen over panden, ikke ned langs siden 
af ansigtet. På midterlinjen af panden er TA omkring en mil-
limeter under huden, mens TA på siden af ansigtet er meget 
dybere, og måling der vil resultere i falsk lave målinger.

• Når du tager en temperatur bag øreflippen, skal du først 
skubbe noget hår væk og blotlægge området. Placer der-
efter termometeret på halsen under øreflippen, i den bløde 
koniske fordybning under processus mastoideus (det sted, 
hvor parfume typisk påføres).

• Vent ca. 30 sekunder, før du tager temperaturen på den sam-
me patient igen for at undgå overdreven afkøling af huden.

Hvad skal jeg ellers vide?
• En snavset probelinse og konus kan forårsage lav måling. 

Hvis den ikke er skinnende rene, skal du rengøre linsen 
og konus med en alkoholopløsning eller en vatpind fugtet 
med alkohol.

• Det er bedst at holde instrumentet 
sidelæns. Hvis du nærmer retvinklet 
med instrumentet lige op og ned, 
kan det være noget skræmmende, 
især for en oprevet patient.

• Hvis du er højrehåndet, kan du 
finde det lettere at måle venstre 
side af patienten; en venstre hånd 
ville finde det lettere at måle højre 
side af patienten.

• Overvej at holde termometeret som en blyant eller pen 
som illustreret.

• Hvis patienten er oprevet eller vrider sig væk, før du har 
afsluttet målingen, skal du bare holde knappen nede, og 
du kan fortsætte målingen uden at skulle vente.

Hvorfor måle bag øreflippen såvel som arteria temporalis?
For at undgå enhver mulighed for falsk lav temperatur forår-
saget af diaforese, hvilket ofte ikke er indlysende. Tænk på 
det som en ekstra garanti.

Hvordan påvirker diaforese målinger?
Fugt afkøler huden over arteria temporalis-området.

Hvorfor bag øreflippen?
Hvis din patient er svedig, vil blodkarudvidelse altid være til 
stede, og blodgennemstrømningen bag øreflippen vil være lige 
så høj som TA-området, hvis det var tørt.

Hvad hvis TA-området er blevet traumatiseret af forbræn-
dinger eller flænger eller er helt dækket af forbindinger?

• Et spædbarn iklædes ofte tæpper og tøj, der dækker 
halsområdet. Da perfusionshastigheden normalt er høj for 
spædbørn, og medmindre den er synligt diaforetisk, er en 
måling ved TA-området typisk alt, hvad der kræves. Hvis 
du mener, at temperaturen er lav, skal du skubbe tøj eller 
tæpper til side, der dækker halsområdet i ca. 30 sekunder, 
og gentage målingen bag øret.

Måling af TA-temperatur (fortsat)
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Måling af TA-temperatur (fortsat)

TemporalScanner Model 2000 kan bruges sammen med 
engangshætter (delnr. 134203). Hvis du bruger engangshæt-
ter, er det let at påføre proben som illustreret i fig. 1 og let 
at skubbe den ud med et let tryk med tommelfingeren som 
illustreret i fig. 2.

Probehætter

Fig. 2

Ved kranietraume, kirurgisk eller utilsigtet, kan temperaturen 
opnås fra det alternative sted på halsen bag øreflippen. 
Ligesom med diaforese vil perfusionen være høj.

Hvorfor ikke bruge området bag øreflippen som det 
eneste målingssted?
Uden diaforese eller kranietraume er dette område bare for 
omskifteligt til at være pålideligt som det eneste målingssted.

Fig. 1

Kliniske oplysninger
Normal kropstemperatur
Normal kropstemperatur er ikke en enkelt temperatur, men en 
række temperaturer påvirket af alder, tidspunkt på dagen og 
målingssted.
Generel tommelfingerregel
Rektal temperatur er ≈ 1 °C (2 °F) højere end aksillær tem-
peratur og ≈ 0,5 °C (1 °F) højere end oral temperatur.1
Forvent forskelle
Arteriel temperaturmåling (PA-kateter, TA-termometri) er 
bedre end alle andre metoder til identifikation af feber og 
påvirkes ikke af livsførelse. Derfor vil den sommetider være 
anderledes end jeres nuværende metoder - men nøjagtig.
Retningslinjer for måling af patientens temperatur
1. Normal TA-temperatur: På en stabil hvilende patient er 

TAT ≈ 0,4 °C (0,8 °F) højere end en optimal oral temperatur 
og er omtrent det samme som en rektal temperatur. Under 
feberagtige episoder kan forskellen imidlertid være meget 
større, hovedsageligt på grund af artefakterne på orale og 
rektale målingssteder. 

2. Definition af feber: Klinisk defineres feber som en  
kropstemperatur ≥ 1 °C (1,8 °F) over den gennemsnitlige 
standardafvigelse på målingsstedet.2 
En enkelt oral temperatur på ≥ 38,3 °C (101 °F) i fravær af åbenlyse 
miljømæssige årsager betragtes normalt som feber. En 
oral temperatur på ≥ 38,0 °C (100,4 °F) over mindst 1 time 
indikerer en febertilstand.3 
En enkelt arteriel temperatur > 38,8 °C (101,8 °F) i fravær af 
åbenlyse miljømæssige årsager betragtes normalt som feber. 
En arteriel temperatur > 38,4 °C (101,2 °F) over mindst 1 time 
indikerer en febertilstand. 

Rengøring af instrumentet

Mens ovenstående er anbefalede retningslinjer, kræver 
ikke al feber laboratorieundersøgelser, og en klinisk 
vurdering i samråd med standard hospitalsprotokol for 
febermålinger bør altid være at foretrække.

3. Risici ved oral temperatur: Oral temperatur kan være 
klinisk vildledende, og mange feberagtige patienter kan 
have en “normal” temperatur.4 Indånding gennem munden, 
hurtig vejrtrækning, opvarmede gasser og varme eller kolde 
væsker kan forvrænge målingen, i lighed med intubation 
eller en ikke-samarbejdsvillig patient. Sammenligninger med 
TA er derfor muligvis ikke pålidelige.

Normale kropstemperaturområder på forskellige 
målingssteder: 
Arteriel:  36,3-37,8 °C  (97,4-100,1 °F)
Oral:  35,9-37,5 °C  (96,6-99,5 °F)
Øsofageal:  36,9-37,8 °C (98,4-100,0 °F)
Rektal:  36,5-37,9 °C  (97,7-100,3 °F)
Aksillær:  35,3-37,1 °C (95,5-98,8 °F)
Oronasal:  35,9-37,2 °C (96,6-99,0 °F)

4.  Risici ved rektal temperatur: Rektal temperatur bør kun 
betragtes som en god metode til måling af kernetempera-
turen, når patientens varmebalance er stabil, men er ikke 
egnet under og efter operation,5 og kan være vildledende 
efter antipyretika, fysisk træning eller anden intervention, 
der hurtigt kan ændre temperaturen.

5.  Risici ved aksillær temperatur: Baseret på stærke bevi-
ser citeret af NIH, “aksillær temperatur er kontraindiceret 
for kritisk syge voksne, og anvendelse af denne metode 
på den generelle patientpopulation bør frarådes på grund 
af dens upålidelige sammenhæng med kernetemperaturen 
og den dårlige reproducerbarhed.”6

Referencer:
1. Kuzucu EY. Measurement of temperature. Int Anesthesiol Clin, 3(3):435-49, 

May, 1965
2. El-Radhi AS, Carroll JE. Fever in Paediatric Practice, Ch 2, pp 15-49, Oxford 

Blackwell Scientific Publications, 1994
3. Hughes WT et al. 1997 Guidelines for the use of antimicrobial agents in 

neutropenic patients with unexplained fever. Infectious Diseases Society of 
America (IDSA)

4. Tandberg D et al. Effect of tachypnea on the estimation of body temperature by 
an oral thermometer. NE J Med, 308, 945-46,1983

5. O’Grady NP, Barie PS, Bartlett JG, et al. Practice guidelines for evaluating new 
fever in critically ill adult patients. Task Force of the Society of Critical Care 
Medicine and the Infectious Diseases Society of America. Clin Infect Dis 1998 
May: 26(5):1042-59

6. Houdas Y, et al. Human body temperature. Ch 5, p89, Plenum Press, 1982, 
USA, UK

Kliniske oplysninger (fortsat)

Probens linse og konus skal være skinnen-
de rene. Hvis ikke, skal de rengøres med 
en alkoholopløsning eller en vatpind fugtet 
med alkohol eller vand.

TemporalScanner er et optisk instrument. Ligesom et kamera 
eller briller vil en snavset linse forvrænge målinger. Hvis termo-
meteret ikke er i stand til at aflæse varmen tydeligt, kan det ikke 
måle den nøjagtigt, hvilket resulterer i lave målinger.

Blinkende batteriikon med 2 bindestreger: 
Ikke tilstrækkeligt batteriniveau til at måle 
korrekt temperatur. Udskift batteriet.

Fjern døren til batterirummet ved at 
klemme på rillerne med tommelfingeren og 
skubbe det væk som angivet. Brug begge 
tommelfingre, hvis det er nødvendigt.

Indsæt et 9 volt batteri som illustreret, med 
den positive (lille klemme) altid til højre.
Brug et alkalisk eller et kraftigt 9V batteri.

Udskiftning af batteriet

Sæt døren til batterirummet på igen som 
illustreret med et tryk på tommelfingeren 
på rillerne.

Hold på hovedet for at forhindre oversky-
dende fugt i at trænge ind i sensorområ-
det. Det vil ikke skade sensoren, men hvis 
den bliver for våd, kan du ikke tage en 
temperatur, før den tørrer.

Undlad at holde TemporalScanner under 
vandhanen eller nedsænke den i vand. 
Den er ikke vandtæt.

Termometeretuiet kan rengøres med 
ethvert hospitalsgodkendt desinfektions-
middel, alkohol, endda blegemiddelopløs-
ninger. Undgå grynede, slibende rengø-
ringsmidler, da de kan ridse termometeret.

Rengøring af instrumentet (fortsat)

Yderligere oplysninger

For EMC-vejledning, gå til exergen.com/emc.
Gå til exergen.com/cvk for at få oplysninger om kalibrering.
Gå til exergen.com/rma for returnering og reparation.
For kundeservice skal du sende en e-mail til: wwmed@exergen.com.

Blinkende batteriikon med vist temperatur: Batteriniveauet er lavt, 
men batteriet fungerer stadig korrekt. Udskift batteriet snarest.

For at evaluere skal du sende en e-mail til:  wwmed@exergen.com
For generel information:  www.exergen.com
For klinisk information, gå til:  www.TAThermometry.org
For uddannelsesvideoer,  kliniske undersøgelser og manualer: 
 www.exergen.com/international-tat-2000

Skærmmeddelelser

• Et blinkende Scn på skærmen er synlig un-
der målingen. Når du er færdig, vil frigivelse 
af knappen vise og låse temperaturen på 
skærmen i 30 sekunder.

• Den målte måltemperatur er højere end  
42 °C (107,6 °F).

• Den målte måltemperatur er lavere end  
16 °C (61 °F).

• Termometerets temperatur er højere end 
40 °C (104 °F). Lad instrumentet akklimatisere 
sig i ca. 10 minutter i det område, hvor det 
skal bruges.

• Termometerets temperatur er lavere end 16 °C (61 °F). Lad 
instrumentet akklimatisere sig i ca. 10 minut-
ter i det område, hvor det skal bruges.

• EMI/RFI-beskyttelse (i lighed med radiostøj 
forhindrer en temperatur i at blive taget. 
Vent et øjeblik, og du burde være i stand 
til at fortsætte. Hvis ikke, skal du nulstille 
ved at fjerne batteriet og sætte det i igen. Sørg for, at 
batteriet er tæt tilsluttet.

Din TemporalScanner kan programmeres til at vise temperaturen 
i enten °F eller °C, som angivet med den lille °F eller °C øverst til 
højre på skærmen. Den oprindelige fabriksindstilling er °C. Hvis du 
ønsker at ændre den til °F, skal du følge nedenstående trin:
1. Start med en tom skærm, og tryk på knappen, indtil 

et blinkende F - C vises. Den aktuelle temperaturtil-
stand vises øverst til højre angivet  
med det lille °F eller °C.

2. Hvis du vil skifte fra °C-tilstand til °F-tilstand, skal 
du trykke på knappen og holde den nede, indtil det 
lille °C øverst til højre på skærmen ændres 
til °F. Et bip angiver, at indstillingen er blevet 
ændret, og TemporalScanner vil slukke automatisk.

3. Hvis du vil skifte fra °F-tilstand til °C-tilstand, skal du 
gentage trin 2 og holde knappen nede, indtil det lille °F 
øverst til højre på skærmen skifter til °C.

Sådan vælges °F- eller °C-tilstand

Yderligere skærmmeddelelser

Din TemporalScanner er udstyret med en bipper 
og blinkende LED'er foran/bagpå, som giver dig 
en lydsvag men hørbar og visuel feedback, når 
du scanner over arteria temporalis i panden. Den 
oprindelige fabriksindstilling er med bipperen og 

lysdioderne tændt.
Hvis bipperen er tændt, og du er bekymret for, at lyden eller 
blinkende LED kan vække et sovende barn (eller voksen), kan 
bipperen og front-LED'en slukkes som følger:
1. Start med en tom skærm, og tryk på tænd/sluk-knappen, indtil 

et blinkende loud vises.
2. Tryk og hold på knappen, indtil Shh vises, hvilket angiver 

den lydsvage tilstand. Et bip angiver, at indstillingen er blevet 
ændret, og TemporalScanner vil slukke automatisk.

3. For at tænde bipperen og front-LED’en igen skal du 
gentage trin 1 for at finde Shh derefter trin 2 for at skifte 
til loud.

Programmerbar bipper

Klinisk nøjagtighed: Opfylder ASTM E 1965-98 og EN60601-1 standarder 
for elektroniske termometre og strålingstermometre i det omfang, det gælder 
termometre, der måler hudoverfladen over arteria temporalis.
EMI/RFI-beskyttelse: Fejlmeddelelse vises 
Kalibreringsbeskyttelse: Fejlmeddelelse vises 
Temperaturområde: 16 til 42 °C (61 til 107,6 °F)
Driftsmiljø: 16 til 40 °C (61 til 104 °F)
Opløsning: 0,1 °C eller °F
Svartid: Ca. 0,03 sekunder
Tid, der vises på skærmen: 30 sekunder før automatisk nedlukning
Batterilevetid: Ca. 14.000 målinger** (9V alkalisk batteri)
Størrelse: 17,8 cm x 4,45 cm x 3,18 cm (7,0 tommer x 1,75 tommer x 
1,25 tommer)
Vægt: 130 g inkl. batteri
Skærmtype: LCD-skærm med høj kontrast
Fremstillingsmetode: Slagfast hus, hermetisk forseglet sensorsystem
Garanti: 7 år
Patenter: Opført på www.exergen.com/patents
ASTM-laboratorietøjagtighedskrav i visningsområdet fra 37° til 39 °C (98 til 102 °F) 
for IR-termometre er +/-0,2 °C (+/- 0,4 °F), mens kravet i henhold til  
ASTM-standarderne E667-86 og E1112 for kviksølv-i-glas og elektroniske termo-
metre er +/-0,1 °C (+/-0.2 °F).
*Det fulde ansvar for, at dette produkt opfylder de gældende dele af denne standard, 
påtages af Exergen Corporation, Watertown, MA 02472
**Omtrentligt antal målinger ved at scanne i 3 sekunder og aflæse temperaturvisningen 
i 5 sekunder, før termometeret slukkes. Indikationen af lavt batteriniveau vil være synlig, 
når halvdelen af batterilevetiden er opbrugt. Hvis alle målinger tillader hele 30 sek. til 
visning på skærmen, er de samlede målinger pr. batteri ca. 2600.

Produktspecifikationer

Det KLINISKE TERMOMETER er et KONFIGURERBART KLINISK TERMOMETER. 
Korrektionsmetoden er beskyttet af ophavsret. Laboratorietestprotokol for 
nøjagtighed ved laboratoriebrug kan fremsendes på anmodning.

EC REP
EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

dokument 818580-DA r2

Symbol for producent Se brugsanvisning

Beskyttelsesgrad mod elek-
trisk stød Type B Anvendt 
del, Batteridrevet

Smid ikke dette udstyr 
i skraldespanden, men 
kontakt Exergen Corp. for at 
få vejledning i bortskaffelse og 
genanvendelse.

IPX0 Ingen beskyttelse mod 
vand. Batchkode

Forsigtig ON (kun for en del af 
udstyret)

Fremstillet i USA

Exergen Corporation  
400 Pleasant Street  
Watertown, MA, 02472
USA

Telefon: +1-351-204-7406
www.exergen.com © 2022 Exergen Corp.

Syv års garanti Exergen Corporation garanterer hver ny Exergen TemporalScanner 2000-EC (und-
tagen batteri) mod defekter i materialer eller udførelse i en periode på syv år fra købsdatoen og 
accepterer at reparere eller udskifte ethvert defekt produkt uden beregning. VIGTIG: Denne garanti 
dækker ikke skader som følge af ulykke, misbrug eller misbrug, mangel på rimelig omhu, anbringelse 
af tilbehør, der ikke følger med produktet, eller tab af dele eller udsættelse af produktet for andet end 
det specificerede batteri.* Ved brug af uautoriserede reservedele bortfalder denne garanti. Exergen 
Corporation betaler ikke for service under garantiperioden,hvis den udføres af en ikke-autoriseret 
reparationsservice og refunderer ikke kunden for skader som følge af garantiservice udført af en 
ikke-autoriseret reparationsservice. Der påtages intet ansvar for særlige, tilfældige eller følgeskader. 
BEMÆRK: Ingen anden garanti, skriftlig eller mundtlig, er godkendt af Exergen Corporation. *Læs 
vedlagte brugsanvisning omhyggeligt igennem.

Kliniske undersøgelser, videoer og 
brugervejledninger på flere sprog: 
exergen.com/international-tat-2000

Udviklet, designet 
og fremstillet i USA 
på fabrikker ejet af 
Exergen.

9VDC


