
Nøjagtig temperatur med en
blid pandescanning

Fire grunde til at standardisere 
med Exergen-termometre
1. Mere end 70 offentliggjorte undersøgelser,understøtter 

nøjagtigheden fra præemier til geriatri, på alle områder af 
pleje.

2. Uafhængige undersøgelser viser, at omkostningerne redu-
ceres med 90 % sammenlignet med andre termometre.

3. Robust og pålidelig konstruktion, beskyttet af livstidsga-
ranti.

4. TAT-5000S-forbundne modeller tilgængelige på ledende 
monitorer af vitale værdier til EHR-dataintegration.

Operatørvejledning 
TAT-5000-EC

Changing the Way the World Takes Temperature

Dansk

Til TAT-5000-serien

EXERGEN 
TemporalScanner™
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Vigtige sikkerhedsinstruktioner

LÆS HELE VEJLEDNINGEN FØR BRUG
Tiltænkt brug: Exergen TemporalScanner er et håndholdt infrarødt termometer, der anvendes af 
medicinske fagfolk til den intermitterende måling af menneskekroppens temperatur hos mennesker 
i alle aldre ved at scanne huden over tindingearterien. Tiltænkte brugere er læger, sygeplejersker 
og sygeplejeassistenter på alle niveauer, som normalt yder patientpleje. Termometeret giver en 
toptemperaturaflæsning fra flere målinger under scanningstrinnet. Elektroniske kredsløb bearbejder den 
målte toptemperatur for at tilvejebringe en temperaturvisning baseret på en model af varmebalance i forhold 
til en detekteret arteriel temperatur, idet det elektroniske kredsløb beregner en indre temperatur af kroppen 
som en funktion af omgivelsestemperaturen (Ta) og detekterede overfladetemperatur. Træningsmaterialer, 
der supplerer denne betjeningsvejledning, er tilgængelige på www.exergen.com/s, og anbefales til 
førstegangsbrugere.

Termometre i TAT5000-serien bruges af læger i kliniske miljøer. Sådant lægepersonale omfatter læger, 
sygeplejersker, sygeplejeassistenter, plejepersonale og andre, der er uddannet til at tage patienternes 
temperatur. Kliniske miljøer omfatter områder, hvor lægepersonale yder lægehjælp til patienter, herunder 
hospitaler, ambulante klinikker, primærplejefaciliteter og andre lokaliteter, hvor temperaturen tages som en del 
af patientplejen. Kliniske miljøer omfatter akutmedicinske miljøer.

Desuden må termometrene i TAT5000-serien ikke bruges ombord på fly eller i nærheden af 
højfrekvenskirurgisk udstyr eller radiofrekvensafskærmede rum, såsom MR-områder (magnetisk 
resonansbilleddannelse).

Når produktet brugesd skal de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges, herunder følgende:

• Brug kun dette produkt til den tilsigtede brug som beskrevet i denne vejledning.

• Tag ikke temperatur over arvæv, åbne sår eller hudafskrabninger.

• Driftstemperaturområdet for dette produkt er 15,5 ° til 40 °C.

• Termometeret skal altid opbevares og og transportes  på et rent, tørt sted, hvor det ikke bliver 
overdrevet koldt (-20 °C) eller varmt (50 °C). Luftfugtighed 93 % Maks. ikke-kondenserende. 
Atmosfærisk tryk 50 kPa til 106 kPa.

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

• Må ikke kommes i autoklave. Bemærk venligst rengøringsprocedurerne i denne vejledning.

• Brug ikke dette termometer, hvis det ikke fungerer korrekt, hvis det har været udsat for ekstreme 
temperaturer, er beskadiget, har været udsat for elektrisk stød eller været nedsænket i vand.

• Der er ingen brugerservicerbare dele bortset fra batteriet, som du bør udskifte, når det er lavt ved at 
følge instruktionerne i denne vejledning. For service, reparation eller justeringer skal du returnere dit 
termometer til Exergen. Advarsel: Alle ændringer af dette udstyr er forbudt.

• Tab eller indsæt aldrig genstande i nogen åbning.

• Hvis dit termometer ikke bruges regelmæssigt, skal du tage batteriet ud for at undgå mulig skade på 
grund af kemikalielækage.

• Følg batteriproducentens anbefalinger eller hospitalets politik for bortskaffelse af brugte batterier.
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• Ikke egnet til brug i nærvær af brandfarlige anæstesiblandinger.

• Hvis enheden ikke fungerer som beskrevet ovenfor, skal du se i FAQ-afsnittet i denne vejledning. 
Derudover skal du sikre dig, at du ikke befinder dig i nærheden af elektromagnetiske forstyrrelser.

• Hvis du har yderligere spørgsmål vedrørende brug eller pleje af termometeret, skal du besøge  
www.exergen.com eller ringe til kundeservice på (617) 923-9900.

BF Applied Part angiver graden af beskyttelse mod elektrisk stød. Produktet drives af et indvendigt 
batteri og er elektrisk isoleret fra jord.

ADVARSEL:   Brug af dette udstyr ved siden af eller stablet med andet udstyr (undtagen TAT5000-
kompatible patientmonitorer) bør undgås, fordi det kan medføre ukorrekt brug. Hvis sådan 
brug er nødvendig, skal dette udstyr og andet udstyr overvåges for at kontrollere, at de 
fungerer normalt.

ADVARSEL:   Brug af tilbehør, transducere og kabler ud over dem, der er angivet eller leveret af 
producenten af dette udstyr, kan medføre øgede elektromagnetiske emissioner eller nedsat 
elektromagnetisk immunitet for dette udstyr og   resultere i forkert drift.

ADVARSEL:   Transportabelt RF-kommunikationsudstyr (herunder periferiudstyr som antennekabler 
og eksterne antenner) bør ikke bruges nærmere end 30 cm på nogen del af TAT5000-
termometeret, herunder kabler angivet af fabrikanten. I modsat fald kan udstyrets ydeevne 
blive forringet.

GEM DENNE VEJLEDNING.
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Produktoversigt over Exergen TemporalScanner TAT-5000

Introduktion til a. temporalis temperaturmåling
A. temporalis temperaturmåling (TAT) er en unik metode til måling af 
legemstemperaturen. Den bruger infrarød teknologi til at detektere varmen, 
der naturligt udsendes fra hudoverfladen. Det er derudover særdeles vigtigt,  
at denne metode inkorporerer et patentbeskyttet, arterielt 
varmebalancesystem, der automatisk tager højde for den omgivende 
temperaturs indvirkning på huden.

Det er påvist, at denne temperaturmålingsmetode forbedrer resultatet 
og nedsætter omkostningerne ved at anvende non-invasiv måling af 
legemstemperaturen med en klinisk nøjagtighedsgrad, der ikke kan 
opnås med nogen anden metode til måling af legemstemperatur. 
Tindingetermometeret er en type BF-enhed.

Du skal gøre dig bekendt med instrumentet inden brug
• Måling:Tryk den røde knap ned. Instrumentet scanner kontinuerligt efter den højeste temperatur (spids), så 

længe knappen holdes nede.

• Klik: Hvert hurtigt klik angiver en stigning til en højere temperatur, ligesom en radardetektor. Langsomme klik 
angiver, at instrumentet stadig scanner, men uden at finde en højere temperatur. 

• Bevar eller fastlås en måling: Målingen vil blive vist på skærmen i 30 sekunder, efter at knappen slippes. 
Hvis rumtemperaturen måles, vil temperaturvisningen kun blive vist på skærmen i 5 sekunder. 

• Tryk knappen ned for at genstarte. Det er ikke nødvendigt at vente, indtil skærmen er ryddet, termometeret vil 
straks påbegynde en ny scanning, hver gang knappen trykkes ned. 
 
Andre steder hvis a. temporalis eller bag øret ikke er tilgængelig.

• Arteria femoralis: Før sonden langsomt hen over lysken.
• Arteria thoracica lateralis: Scan langsomt fra side til side i området midtvejs mellem aksil og brystvorte.

Sondekegle

Sondelinse

Slukker automatisk efter  
30 sekunder (ved måling 
inden for området for legem-
stemperatur) eller 5 sekunder

°C/°F-kontakt

Batterirum 
9 volts batteri

Batterirumsdæksel
Skrue på dæksel

Tændknap

LED-display 9 volts batteri
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Måling af et spædbarns temperatur i 2 trin

Forbedring af nøjagtigheden af målinger på spædbørn

Forbedring af nøjagtigheden af målinger på voksne

Måling af en voksens temperatur i 3 trin

1. trin

Anbring sonden lige midt på panden, 
og tryk knappen ned. Hold knappen 
nede, og før langsomt føleren hen over 
pandens midterlinje til hårkanten.

Trin 2

Slip knappen, fjern instrumentet fra 
hovedet, og aflæs.

Det foretrukne sted er området 
omkring a. temporalis. En 
enkelt måling her er normalt 
tilstrækkeligt, medmindre stedet 
er tydeligt diaforetisk.

Hvis a. temporalis er tildækket, 
kan området bag øret være 
et andet sted, hvis det er 
afdækket.

Mål lige hen over panden og ikke 
ned ad siden af ansigtet. Ved 
midterlinjen ligger a. temporalis
ca. 2 mm under overfladen, men
kan gå dybt under overfladen på den 
anden side af ansigtet.

Børst håret væk, hvis det 
dækker området, der skal 
måles. Måleområdet skal 
være blottet.

1. trin
Før hen over panden.
Anbring sonden lige midt på panden, 
og tryk knappen ned. Hold knappen 
nede, og før langsomt føleren hen over 
pandens midterlinje til hårkanten.

Trin 2
Før bag øret.
Hold knappen trykket ned, løft sonden 
af panden, berør bag øret halvvejs 
ned ad processus mastoideus, og før 
sonden ned til den bløde fordybning bag 
øreflippen.

Trin 3
Slip knappen, og aflæs.

Mål kun siden der vender opad på en 
patient, der ligger ned.

Siden, der vender nedad, vil være 
isoleret og således forhindre 
varmespredning, hvilket ville give 
fejlagtigt høje aflæsninger.

Tænk på et pandebånd.
Mål lige hen over panden og ikke ned 
ad siden af ansigtet.

Ved midterlinjen ligger a. temporalis ca. 
2 mm under overfladen, men kan gå 
dybt under overfladen på den anden 
side af ansigtet.

Mål blotlagt hud.

Børst hår og pandehår væk, 
hvis det dækker området, der 
skal måles.
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FAQ - ofte stillede spørgsmål
Hvordan relaterer temperaturen fra et tindingetermometer til kernetemperaturen?  
Tindingearterietemperaturen betragtes som en kernetemperatur, fordi den er blevet demonstreret så nøjagtigt som temperaturen målt 
af et pulmonalt arterie- og øsofagealt kateter og er lige så nøjagtigt som en rektaltemperatur på en stabil patient. Tommelfingerregel: 
Rektaltemperaturen er ca. 0,5 °C højere end en oral temperatur og 1 °C højere end en aksillær temperatur. Det vil være nemt at huske, hvis 
du tænker på kernetemperatur som en rektaltemperatur, og anvender den samme protokol, du ville bruge til en rektaltemperatur.

    Hvis dit termometer er mærket Arterielt/Oralt og har et serienummer, der begynder med ”O” (standardmodellen starter med ”A”), er det 
programmeret til at beregne den normale gennemsnitlige køleeffekt ved munden og reducerer automatisk den højere arterielle temperatur 
med denne værdi. Denne kalibrering gør det muligt for hospitalet at opretholde eksisterende protokoller for feberdiagnosticering baseret på 
oral temperatur og resulterer i en måling der er i overensstemmelse med den gennemsnitlige, normale orale temperatur på 37 °C, inden for 
området 35,9 - 37,5 °C.  
 
Hvad skal jeg gøre, hvis jeg får en unormalt høj eller lav måling, hvordan bekræfter jeg min måling?
• Gentag målingen med samme Temporal Scanner-apparat, en korrekt måling vil være reproducerbar.
• Gentag målingen med et andet Temporal Scanner-apparat. To Temporal Scanner-apparater med samme måling bekræfter målingen.
• Gentagne målinger på samme patient i hurtigt efter hinanden vil afkøle huden. Det er bedst at vente ca. 30 sekunder for at huden kan 

komme sig fra den kolde føler.

Mulige årsager til unormale målinger.

Typer unormal 
temperatur Mulig årsag Nyttige tip

Unormalt lav  
temperatur

Beskidt linse. Rengør apparatets lines hver anden uge.

Knappen slippes, før målingen er 
udført. Slip knappen efter målingen er udført.

Måling udføres mens en ispose eller 
vådt omslag er på panden.

Fjern isposen eller det våd omslag, vent 2 minutter, og tag  
temperaturen igen.

Måling af en fuldstændig diaforetisk 
patient.

Komplet diaforese omfatter diaforese af området bag øret, og 
angiver at temperaturen hurtigt falder. Brug en alternativ metode 
til temperaturmåling i disse tilfælde, indtil patienten er tør, og den 
tindingemålingen kan gentages.

Forkert scanning ned på siden af 
ansigtet.

Scan direkte over panden. Tindingearterien er tættest på huden i 
dette område.

Unormalt høj  
temperatur

Alt, der dækker det område, der må-
les, vil isolere og forhindre varmen i at 
spredes, hvilket resulterer i falske høje 
målinger.

Bekræft, at målested ikke har været i kontakt med varmeisola-
torer som hatte, tæpper og hår for nylig. Mål området, der ikke 
er dækket, eller vent ca. 30 sekunder for det tidligere dækkede 
område tilpasses miljøet.

DIAGNOSTISK SKÆRMDIAGRAM 
Tabellen herunder opsummerer de betingelser, der kan opstå, mens 

TemporalScanner er i brug, samt de tilknyttede indikationer:

Tilstand Skærm Område

Højt mål HI >43 °C (110 °F)

Lavt mål LO <16 °C (61 °F)

Høj omgivende HI A >40 °C (104 °F)

Lav omgivende LO A <16 °C (60 °F)

Lavt batteri bAtt

Dødt batteri Blank skærm

Behandlingsfejl Err
Genstart. Returner til 

Exergen for reparation, hvis 
fejlmeddelelsen fortsætter.

Scanne
(Normal drift) SCAN
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Pleje og vedligeholdelse
• Battery: Et standard 9V alkalisk batteri giver ca. 15.000 målinger.** Batteriet skiftes ved at løsne den 

enkelte skrue på bunden af instrumentet og fjerne batteridækslet. Afbryd det gamle batteri og udskift 
med et nyt på samme sted. Sæt dækslet på igen, og stram skruen. Brug kun alkaliske batterier af høj 
kvalitet. 

• Håndtering: TemporalScanner ler designet og konstrueret til industrielle holdbarhedsstandarder for at 
give en lang og problemfri levetid. Det er imidlertid også et optisk instrument med høj præcision og bør 
gives samme grad af omhu ved håndtering, som du ville give andre optiske præcisionsinstrumenter, 
såsom kameraer eller otoskoper. 

• Rengøring af kabinettet: Tindingescannerens kabinet kan rengøres udvendig ved at  
aftørre det med en klud fugtet med 70 % isopropylalkohol. Kabinettet i industriel klasse og designet 
af de elektroniske komponenter giver mulighed for fuldstændig sikker rengøring med 70 % 
isopropylalkohol, men bør ikke nedsænkes i vand eller autoklaveres. 

• Rengøring af sensorlinsen: Ved normal brug er den eneste nødvendige vedligeholdelse at holde 
linsen i enden af termometeret ren. Den er lavet af specielt spejllignende, infrarødt transmitterende 
silicium-materiale. Snavs, fedtede film eller fugt på linsen vil dog forstyrre passagen af infrarød varme 
og påvirke instrumentets nøjagtighed. Rengør linsen regelmæssigt med en vatpind fugtet med en 
afspritningsserviet. Tryk ikke for hårdt til ved rengøring for at undgå at beskadige linsen. Vand kan 
bruges til at fjerne eventuel resterende film efterladt af alkoholen. Der må ikke anvendes blegemiddel 
eller andre rengøringsmidler på følerlinsen. Brug 70 % isopropylalkohol.

• Kalibrering: Fabrikskalibreringsdata installeres via en computer, der kommunikerer med 
mikroprocessoren. Instrumentet selvkalibrerer automatisk hver gang, det tændes vha. disse data, 
og det vil aldrig være nødvendigt at omkalibrere instrumentet Hvis målingerne ikke er korrekte, skal 
instrumentet returneres til reparation. Se reparationsanvisningerne nedenfor for returprocessen.  

Instruktioner for Fahrenheit eller Celsius-konvertering
Tindingescanneren kan bruges i enten °F eller °C. Apparatetleveres forudindstillet baseret på din præference på
købstidspunktet. For at konvertere fra en skala til den anden skal der blot bruges en lille skruetrækker. 

For °F/°C-konvertering:
• Løsn den enkelte skrue på bunden af kabinettet og fjern batteridækslet.

• Fjern batteriet.

• Find omskifteren til højre for batteiet (vist på billedet), og skub med spidsen af 
skruetrækkeren til venstre eller højre til den ønskede skala.

• Fjern skruetrækkeren.

• Sæt batteriet og dækslet på igen.

Reparation
Hvis reparation er påkrævet:
• Kontakt Exergen på (617) 923-9900 eller repairs@exergen.com for at få et RMA-nummer (Return Material Authorization).

• Markér RMA-nummeret på ydersiden af pakken og pakkesedler.

• Medtag en beskrivelse af fejlen, hvis det er muligt.

• Send instrumentet til: 
Exergen Corporation 

400 Pleasant 

Watertown, MA 02472 USA

• Inkluder den adresse, instrumentet skal returneres til.

Omskifter

°F

°C

RENGØRINGS-
VEJLEDNING
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Vejledning og producentens erklæring-elektromagnetiske emissioner

Det infrarøde pandetermometer i model TAT 5000-serien er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor. Brugeren af 
TAT 5000-termometeret skal sikre sig, at det bruges i et sådant miljø.

Emissionstest Overholdelse Elektromagnetisk miljøvejledning

RF-emissioner CISPR 11 Gruppe 1
TAT 5000-termometeret bruger ingen RF-energi, derfor er det usandsynligt, at  
emissioner vil forårsage forstyrrelser af det nærliggende elektroniske udstyr

RF-emissioner CISPR 11 Klasse B

Termometeret TAT 5000-termometeret er egnet til at blive brugt af sundhedsfaglige  
personer i et typisk sundhedsvæsen.Harmoniske emissioner Ikke relevant

Spændingsudsving Ikke relevant

Vejledning og producentens erklæring om elektromagnetiske emissioner

Det infrarøde panden termometer model TAT 5000 serien er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor. Brugeren af 
TAT 5000-termometeret skal sikre sig, at det bruges i et sådant miljø.

Immunitetstest IEC 60601-testniveau Overensstemmel-
sesniveau Elektromagnetisk miljøvejledning

Ledningsbåren  
RF IEC  

61000-4-3
3Vrms

150 kHz til 80 MHz Ikke relevant

Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr må ikke anvendes 
tættere på nogen del af TAT 5000-serien, inklusive kablerBærbart og 
mobilt RF-kommunikationsudstyr må ikke anvendes tættere på nogen 
del af TAT 5000-serien, inklusive kabler, hvis dette er relevant, end den 
anbefalede separationsafstand, der beregnes ud fra den ligning, der 
er relevant for senderens frekvensBærbart og mobilt RF-kommunikati-
onsudstyr må ikke anvendes tættere på nogen del af TAT 5000-serien, 
inklusive kabler. 
 
Anbefalet adskillelsesafstand 
d=1,2*P1/2 

d=1,2*P1/2 80 =800 P80/80 
d=1,2*P1/2 800MHz til 2,5 GHz

Hvor P er transmitterens maksimale udgangseffekt i watt (W) i henhold 
til senderproducenten, og d er den anbefalede adskillelsesafstand i me-
ter (m). Feltstyrke fra faste RF-sendere, som bestemt ved en elektro-
magnetisk undersøgelse, a. bør være mindre end overensstemmelses-
niveauet i hvert frekvensområde
og b. interferens kan forekomme i nærheden af udstyr med følgende 
symbol:

Udstrålet  
RF IEC  

61000-4-3
3V/m

80 kHz til 2,5 MHz 3V/m

Note 1 Ved 80MHz og 800MHz gælder det højeste område gælder.
Note 2 Disse retningslinjer finder ikke anvendelse i alle situationer. Elektromagnetisk spredning påvirkes af absorption og refleksion fra 
strukturer, objekter og mennesker.

a. Feltstyrker fra faste sendere, som f.eks. basestationer til radio (mobiltelefoner/trådløse) telefoner og landmobilradioer, amatørradio, 
AM- og FM-radioudsendelse og tv-udsendelse kan ikke forudsiges teoretisk med nøjagtighed. For at vurdere det elektromagnetiske 
miljø på grund af faste RF-sendere bør en elektromagnetisk undersøgelse ovevejes. Hvis de målte feltstyrker på det sted, hvor TAT 
5000-termometeret anvendes, overstiger det ovenfor beskrevne gældende RF-overensstemmelsesniveau, bør TAT 5000-termome-
teret observeres for at bekræfte normal drift.  Hvis der opstår unormal ydeevne, kan der være behov for yderligere foranstaltninger, 
f.eksFeltstyrker fra faste sendere, som f.eks. basestationer til radio (mobiltelefoner/trådløse) telefoner og landmobilradioer, amatørra-
dio, AM- og FM-radioudsendelse og tv-udsendelse kan ikke forudsiges teoretisk med nøjagtighed. For at vurdere det elektromagne-
tiske miljø på grund af faste RF-sendere bør en elektromagnetisk undersøgelse ovevejes. Hvis de målte feltstyrker på det sted, hvor 
TAT 5000-termometeret anvendes, overstiger det ovenfor beskrevne gældende RF-overensstemmelsesniveau, bør TAT 5000-termo-
meteret observeres for at bekræfte normal drift.  Hvis der opstår unormal ydeevne, kan der være behov for yderligere foranstaltninger, 
f.eks. nyorientering eller flytning af TAT 5000. b. Over frekvensområdet

b.  150 kHz til 80 MHz skal feltstyrker skal være mindre end 3V/m.
c. Bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr kan påvirke ydeevnen.
d. ESD-efterlevelse er blevet verificeret ved testning. Intertek rapportnummer R11898679.
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Vejledning og producentens erklæring-elektromagnetisk immunitet (forts.)

Det infrarøde panden termometer model TAT 5000 serien er beregnet til brug i det elektromagnetiske miljø, der er angivet nedenfor. Brugeren af 
TAT 5000-termometeret skal sikre sig, at det bruges i et sådant miljø.

Immunitetstest IEC 60601-testniveau Overensstemmel-
sesniveau Elektromagnetisk miljøvejledning

Elektrostatisk udladning 
(ESD) IEC61000-4-2 6kV kontakt 8kV luft 6kV kontakt 8kV luft

Gulve skal være af træ, beton eller keramiske fliser. 
Hvis gulve er dækket af syntetisk materiale, skal den 

relative fugtighed være mindst 30 %.

Elektrisk hurtig  
forbigående/

udladning 
IEC 61000-4-4

2kV for strømforsyningslednin-
ger 

1kV for ind-/udgangsledning
Ikke relevant Strømkvaliteten skal være den typiske sundhedspleje.

Bølge 
IEC 61000-4-5

1kV ledning(er) til ledning(er) 
2kV ledning(er) til jord Ikke relevant Strømkvaliteten skal være den typiske sundhedspleje.

Afbrydelser og spæn-
dingsvariationer på 
strømforsyningens 
indgangsledninger 

61000-4-11

<5 % UT
(> 95 % fald i UT) i 0,5 cyklus

40 % UT 
(60 % fald i UT) i 5 cyklusserer

70 % UT 
(30 % fald i UT) i 25 cyklusser

(> 95 % fald i UT) i 5 sek.

Ikke relevant Strømforsyning er ikke relevant
. TAT 5000-serien er udelukkende batteridrevet

Strømfrekvens  
(50/60 Hz) magnetfelt 

IEC 61000-8-4
3A/m 3A/m

Magnetfelter med magnetfrekvens bør være på 
niveaukarakteristikken for en typisk placering i et typisk 

sundhedssystem.

Bemære UT er AC-netspændingen før testniveauet påføres

Anbefalet adskillelsesafstand mellem bærbart og mobiltRF kommunikationsudstyr og TAT 5000-serien

TAT 5000S serie pandetermometeret er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor udstrålede RF-forstyrrelser er under kontrol, eller 
brugeren af TAT 5000S serie termometeret kan hjælpe med at forebygge elektromagnetisk interferens ved at bibeholde en minimumsafstand 
mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr (sendere) og TAT 5000S serie termometeret som anbefalet nedenfor i henhold til kom-
munikationsudstyrets maks. udgangseffekt.

Nominel maksimal udgangs-
effekt for sender

Adskillelsesafstand i henhold til senderens frekvens m

150 kHz til 80 MHz  
d=1,2 P1/2

80 kHz til 800 MHz  
d=1,2 P1/2

800 kHz til 2,5 MHz  
d=2.3 P1/2

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

For sendere normeret til en maks. udgangseffekt, der ikke findes på listen ovenfor, kan den anbefalede separationsafstand i meter (m) 
skønnes ved at bruge den ligning, der gælder for senderens frekvens, hvor P er senderens maks. normerede udgangseffekt i watt (W) 
i henhold til senderproducentenkan den anbefalede separationsafstand i meter (m) skønnes ved at bruge den ligning, der gælder for 
senderens frekvens, hvor P er senderens maks. normerede udgangseffekt i watt (W) i henhold til senderproducenten.  
Note 1 Ved 80 MHz og 800 MHz gælder adskillelsesafstanden for det højeste frekvensområde.
Note 2 Disse retningslinjer finder ikke anvendelse i alle situationer. Elektromagnetisk spredning påvirkes af absorption og refleksion fra 
strukturer, objekter og mennesker.
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Model TAT-5000 Ekstraudstyr

Tilbehørsdele
Engangsoverdækninger

(Illustreret model: TAT-5000)

Ingen overdækning
Terminalrengøring hos 

patient

Tilbehørsdele
1. Instrumentholder (TAT-5000 ikke 

inkluderet)
PN 134201

2. Engangshætter
PN 134203

3. Sikkerhedskabler
- 8 ft. oprullet kabel - Latexfri - PN 

124311
- 6 ft. Vinylbeklædt stål - PN 134302 
- 8 ft. Vinylbeklædt stål - PN 134030

4. Nøglefri selvlåsende vægmontering-
PN 134305

5. Nøglefri selvlåsende vægmontering 
(vist med dispenser til 
engangshætter)  PN 134306 

TAT-5000 kan bruges med enten engangshætter eller fuld kappe.
Kan bruges uden engangsprodukter, hvis det er termisk rengjort eller sondehovedets desinfektionsmiddel aftørres mellem hver 
patient. Engangsprodukter må kun bruges til én patient, men kan genbruges til samme patient.

Ingen overdækning
Aftørres med 

spritservietter mellem 
hver patient

Ingen overdækning
Dækker 

hele sonden

Ingen overdækning
Dækker hele 
instrumentet:

2 4

3

1

5
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Specifikation TAT-5000

Klinisk nøjagtighed ± 0,1 °C eller 0,2 °F Pr. ASTM E1112

Temperaturinterval 16 til 43 °C (61 til 110 °F) ***
Arterielt varmebalanceområde 
for legemstemperatur * 34,5 til 43 °C (94 til 110 °F)

Driftsforhold 16 °C (61 °F)

Opløsning 0,1° F eller C

Reaktionstid ~0,04 sekunder

Batteriets levetid 15.000 målinger**

Tid vist på displayet 30 sekunder

Størrelse 2,0” x 8,0” x 1,25” 
(5 cm x 20 cm x 3 cm)

Vægt 223 g (7,9 oz)

Displaytype og -størrelse Store klare LED’er

Konstruktionsmetode
• Industrielt stødresistent hylster
• Hermetisk lukket sensorsystem
• Probe af rustfrit stål

Overholder EN 60601-1 3. udgave
*Anvendes automatisk, når temperaturen ligger inden for normal legemstemperatur, i modsat fald aflæses overfladetemperaturen.

** Omtrentlige antal aflæsninger ved scanning i 5 sekunder og aflæsning af temperaturdisplayet i 3 sekunder før termometeret slukkes.

Symbol for producent
Dette apparat må ikke bortskaffes som almindeligt 
affald. Kontakt Exergen Corp. for bortskaffelse og 
genanvendelse.

OBS, konsulter ledsagedokumenter IPX0 Almindelig udstyr

Se betjeningsvejledningen ”On” (kun for en del af udstyr)

Graden af beskyttelse mod elektrisk stød BF 
Applied Part, Batteridrevet

MEDICINSK ELEKTRISK UDSTYR  
ANSI/AAMI/ES60601-1: 2005/(R)2012
3/(R)3 3. udgave inklusive ændring 1  
CAN/CSA-C22.2 nr. 60601.1: 2014

IEC 60601-1-6 ISO 80601-2-56:
Særlige krav til grundlæggende sikkerhed og  
væsentlig præstation af kliniske termometre  

til kropstemperaturmålin

EU REP QHI Group LTD
Talisman House
Coldharbour Lane 
Harpenden  
Hertfordshire 
AL5 4UT 
UK

Exergen tindingescanner Temporalarterietermometer

EXERGEN CORPORATION • 400 PLEASANT STREET • WATERTOWN, MA 02472 • PH (617) 923-9900 
www.exergen.com
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Changing the Way the World Takes Temperature
Exergen tindingescanner Temporalarterietermometer

http://www.exergen.com/medical/product/accessories.html
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