NHIỆT KẾ ĐO THÂN NHIỆT TỪ XA
MODEL: FTN
Medisana Germany vừa đưa ra thị trường sản phẩm đo
thân nhiệt từ xa với công nghệ đo định vị cảm biến bằng
đèn chỉ thị.
Loại nhiệt kế này cho kết quả
đo thân nhiệt độ chính xác cao,
đo ở trán (thái dương), đo định
vị tại nách, đo tại trực tràng
chính xác cao và an toàn. Với
sự cảm biến tuyệt vời FTN đưa
luôn ra cho bạn tình trạng thân
nhiệt chính xác, dễ dàng nhanh
chóng thể hiện bằng báo đèn
trên thân máy trong vòng 1 giây đã có kết quả.
Với công nghệ đo mới nhất bằng cảm biết tia hồng ngoại sẽ
đem lại độ chính xác cao hơn hẳn so với nhiệt kế thông thường

NHIỆT ĐỘ ĐO TỪ XA
Nhiệt kế FTN đo từ xa là sản phẩm cao cấp đo bởi cảm
biến đèn chỉ thị định vị giúp đo nhanh với kết quả chính
xác cao hơn. Với tính năng báo hiệu kết quả đo bằng
màn hình màu thể hiện trên thân máy giúp người sử
dụng dễ dàng biết được tình trạng sức khoẻ của mình

Màu xanh nhiệt độ cơ thể bình thường

Màu đỏ báo cơ thê bị sốt

CHÚ Ý:
NHIỆT KẾ HOẠT ĐỘNG
Nghiên cứu y học cho thấy đo định vị là một vị trí lý tưởng cho
việc đo nhiệt độ cơ thể. Khi đo nhiệt độ ở trán là phương thức
hoạt động và làm việc của nhiệt kế hồng ngoại đa chức năng
dựa trên công nghệ tiên tiến của tia hồng ngoại là chủ yếu.
Nhiệt độ cơ thể cũng có thể được thông báo bằng cách đo ở tai
hoặc đo ở thái dương. Nhiệt kế FTN cũng có thể xác định được
nhiệt độ môi trường. Nhiệt kế FTN còn có thể hiển thị nhiệt độ
trong phòng và có chức năng hiển thị ngày giờ như chiếc đồng
hồ.
Bây giờ bạn đang sở hữu một sản phẩm chất lượng hoàn hảo
Nhiệt kế đo tai FTN Medisana. Để sử dụng một cách thành
công và đảm bảo rằng nhiệt kế FTN luôn cho bạn kết quả chính
xác trong suốt thời gian sử dụng lâu dài chúng tôi khuyên bạn
nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và bảo quản thật tốt.Cách bảo
quản và sử dụng không đúng cách sẽ là nguyên nhân làm hư
hỏng thiết bị và gây nguy hiểm đến người sử dụng.
TÍNH CHÍNH XÁC
* Khi đo nhiệt độ cho thấy độ chính xác cao hơn cả , nhiệt độ
màng nhĩ phản ánh nhiệt độ ở não, và có thể giúp nhận ra
nhanh nếu bị sốt. Nhiệt độ cơ thể khác nhau tùy theo vị trí đo
(như ở tai,trán, miệng, nách ,hậu môn).
* Khi đo nhiệt độ ở trán chỉ nhằm mục đích kiểm tra vì nhiệt độ
ở trán là nhiệt độ bề mặt rất dễ bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ bên
ngoài, nghĩa là nhiệt độ đo có thể sẽ sai lệch vài đơn vị so với
đo tại màng nhĩ hay trực tràng, điều đó bạn cần chú ý.
* Các yếu tố đo có thể bị ảnh hưởng đến độ chính xác đo được
như: Mồ hôi trên trán quá nhiều, bạn dùng thuốc co mạch máu,
da vùng trán có nhiều mụn hay bị sưng tấy.
* Để có một cách đánh giá đúng về tình trạng sốt, điều quan
trọng là biết nhiệt độ bình thường của các thành viên trong gia
đình bằng cách đo nhiệt độ của họ khi họ đang ở trong tình
trạng sức khỏe tốt.

1. Nhiệt kế đo tai trán là nhiệt kế được dùng bằng cảm biến
hồng ngoại điện tử vì vậy cần sử dụng cẩn thận và tránh va
đập mạnh.
2. Đầu cảm biết không có chức năng thấm nước vì vậy tránh
để nhiệt kế tiếp xúc với nước và các dung dịch.
3. Tránh để máy tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, giữ máy
trong hộp, ngoài tầm với trẻ em.
4. Hãy tham vấn kết quả đo với Bác sĩ không bao giờ được
tự ý điều trị như tự ý mua thuốc...
5. Nhiệt độ của một cơ thể khoẻ mạnh cũng có ảnh huởng
đến kết quả đo:
- Độ tuổi: Nhiệt kế của trẻ em thường cao hơn và giảm dần
theo độ tuổi, ở trẻ nhỏ thường xuyên dao động lớn và
nhanh hơn người lớn.
- Thời gian trong ngày: Nhiệt độ cơ thể tuờng thấp vào buổi
sáng sau đó tăng dần.
- Những hoạt động trước khi đo thân nhiệt:
a; Không sờ vào cảm ứng trước khi đo để tránh ảnh hưởng
đến kết quả đo.
b; Nhẹ nhàng lau đầu cảm ứng sau mỗi lần đo bằng vải mềm
(nếu có tẩm dung dịch tiệt trùng).
c; Khi nhiệt độ trong phòng thay đổi đột ngột bạn chờ ít nhất
từ 20 - 30 phút trước khi đo

Nhiệt kế của Medisana đã được trang bị với một chương trình
tự động kiểm tra. Cứ mỗi lần bật nhiệt kế lên sẽ có chương
trình kiểm tra chính xác bên trong. Nếu độ chính xác trong
vòng  0,10C thì nhiệt kế sẽ tự động bật lên vào chế độ đo.
Nếu độ chính xác ngoài  0,10C thì nhiệt kế sẽ báo “ERR” và
khi đó sẽ không thực hiện đo được. Nhiệt độ thông thường của
cơ thể con người là khoảng từ 360C đến 37,50C.
1.1 Sự thay đổi lên xuống là phụ thuộc vào thời gian và điều
kiện của cơ thể.
1.2 Tuy nhiên nhiệt độ cơ thể tăng lên 380C hiện tượng như vậy
gọi là bị sốt. Sốt thường xuất hiện trong trường hợp bị nhiễm
bệnh và miễn dịch của cơ thể có dấu hiệu hiệu làm việc quá
sức. Nếu bị sốt quá 390C thì có thể bị ngã bệnh trong vòng 1- 2
ngày khi đó bạn phải đi khám Bác sỹ ngay.
1.3 Thực hiện đo nhiệt độ một cách nhanh chóng và và chính
xác: Sốt thường đi kèm với sự mệt mỏi, đau do ngã cây, lạnh
và mệt mỏi.Trường hợp bị ốm thì có thể kiểm tra tốt nhất bằng
cách đo nhiệt độ từ 2-3 lần trong một ngày và cách nhau
khoảng 4 – 6 giờ

THÀNH PHẦN THIẾT BỊ

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHUNG
Chỉ sử dụng thiết bị đúng mục đích sử dụng, như đã mô tả
trong hướng dẫn sử dụng. Sử dụng với bất kỳ mục đích khác
sẽ không được bảo hành.
Thiết bị không dùng cho mục đích thương mại
Trong trường hợp máy bị lỗi hoặc hỏng hóc, không tự ý sửa
chữa, bởi không đúng điều kiện bảo hành. Không được lắc
hay gõ vào nhiệt kế. Không phơi nhiệt kế trực tiếp dưới ánh
nắng mặt trời
1. Trước khi bạn sử dụng thiết bị:
Nhiệt kế được trang bị cảm biến hình con nhộng không cần
nắp bảo vệ đặc biệt. Cảm biến của nhiệt kế phải luôn được
giữ sạch, để dảm bảo cho việc đo nhiệt độ được chính xác.
Khi đo nhiệt độ ở trán mồ hôi dầu và mụn trứng cá sẽ làm
ảnh hưởng đến kết quả đo, bạn lau trán trước khi đo.
Khi đo nhiệt kế ở tai, ráy tai có ảnh hưởng đến độ chính xác
của quá trình đo nhiệt độ, bạn nên làm sạch tai trước khi đo.
2. Nếu nhiệt độ môi trường xung quanh vượt quá dải nhiệt
độ 16 0C - 40 0 C, khi nhiệt độ môi trường được đo, báo tín
hiệu “Err” sẽ hiển thị trên màn hình.

Nhiệt kế đo tai FTN
3. Hoạt động :

HIỂN THỊ BIỂU TUỢNG

10. Biểu tượng bộ nhớ - Lưu giữ nhiệt độ mới
11. Biếu tượng pin - Cho biết pin yếu kém
12. Biếu tượng đồng hồ - Hoạt động thời gian
13. Biểu tượng

0

C - Đo độ C

14. Biểu tượng - Đo nhiệt độ ở trán
15. Biểu tượng nhiệt độ - Đo tai
16. Biểu tượng nhiệt độ đo liên tục

3.1 Bắt đầu :
Tháo / lắp pin
Trước khi sử dụng :
Cài đặt vị trí đo nhiệt độ :
- Bạn có thể đo nhiệt độ trong miệng, nách và trực tràng.
Cách cài đặt như sau :
1.Bật thiết bị bằng cách bật nút ON/OFF (3). Lựa chọn nút
(7) vị trí đo sốt. Cài đặt vị trí đo được hiển thị bởi các biểu
tượng nhấp nháy , đầu , thân, trực tràng
2.Đợi đến khi biểu tượng 0C nhấp nháy sẵn sàng đo nhiệt độ
3.Kéo nút (7) xuống sau đó đẩy lên. Cài đặt biểu tượng nhấp
nháy, trong khi đó những cài đặt khác không thay đổi
4.Ấn nút Start (2) để chuyển giữa 3 biểu tượng. Nhanh chóng
thay đổi, sau đó bạn sẽ nghe thấy tiếng kêu bíp
5.Lựa chọn biểu tượng nhấp nháy. Cài đặt hoàn thành sau 5
giây và nhiệt kế sẵn sàng đo

Đo nhiệt độ cơ thể :
Chú ý : Để đạt được kết quả đo chính xác nhất :
 Nhiệt kế và người bệnh phải được duy trì trong môi trường
ổn định ít nhất là 30 phút trước khi đo
 Không thực hiện đo cho trẻ em trong khi hoặc sau khi ăn
Quá trình đo nhiệt độ của đồ vật :
1. Dịch chuyển nút lựa chọn (7) xuống phía dưới để lựa chọn
kiểu đo nhiệt độ.
2. Ấn nút ON/OFF (3) màn hiểu thị được hoạt động, cùng
lúc đó nhiệt kế sẽ tự kiểm tra nơi tất cả các biểu tượng hiển
thị trên màn hình.
3. Cuối cùng, chỉ số mới nhất sẽ được hiển thị cùng với biểu
tượng M (M = bộ nhớ) trong 2 giây
4. Khi bạn nghe thấy tiếng kêu bíp ngắn và biểu tượng để đo
0
C được hiển thị cùng với vị trí của cơ thể nhấp nháy. Khi
đó nhiệt kế đã sẵn sàng để đo

 Không sử dụng nhiệt kế trong môi trường ẩm ướt
 Người bệnh không nên uống hoặc ăn trước và trong khi đo
 Lau sạch vùng định đo và loại bỏ bụi bẩn, tóc, mồ hôi trước
khi đưa nhiệt kế vào đo
 Không dịch chuyển nhiệt kế trong khi đo cho đến khi có tiếng
kêu bíp báo hiệu đo xong
 Nếu cảm biến (6) bị bẩn trong khi hoặc sau khi đo xong, lau
sạch bằng vải cotton với 1 chút cồn trước khi cất
 Luôn thực hiện đo trong cùng một nơi, bởi vì kết quả sẽ đa
dạng trong những môi trường khác nhau lại kết quả đo lúc
trước.

Quá trình đo nhiệt độ ở trán:
1. Dịch chuyển nút lựa chọn (7) lên phía
trên để lựa chọn kiểu đo nhiệt độ
2. Ấn nút ON/OFF (3) màn hiểu thị được hoạt động, cùng lúc
đó nhiệt kế sẽ tự kiểm tra nơi tất cả các biểu tượng hiển thị
trên màn hình.
3. Cuối cùng, chỉ số mới nhất sẽ được hiển thị cùng với biểu
tượng M ( M= bộ nhớ ) trong 2 giây
4. Khi bạn nghe thấy tiếng kêu bíp ngắn và biểu tượng để đo 0C
được hiển thị cùng với vị trí của cơ thể nhấp nháy. Khi đó
nhiệt kế đã sẵn sàng để đo
5. Để bẳt đầu đo, điểm của cảm biến (6) ở giữa trán của người
bệnh và khoảng cách là không quá 5 cm. Nếu trán người
bệnh vướng tóc, bụi bẩn hoặc mồ hôi, hãy gạt bỏ và lau sạch
trước khi đo để đạt được kết quả đo chính xác hơn.
6. Ấn và giữ nút START (2). Đèn màu xanh (5) bật lên và rọi
vào vị trí nơi bạn đang thực hiện đo
7. Bây giờ bạn dịch chuyển nhiệt kế một cách nhẹ nhàng từ
trán qua lông mày để nhiệt độ đạt mức tối đa. Trong khi cảm
biến quét qua vùng này, bạn sẽ nghe thấy tiếng kêu bíp
chậm. Nếu nhiệt kế đo nhiệt độ cao hơn, khi đo tiếng bíp sẽ
tăng tốc độ. Tiếng bíp sau đó sẽ chậm lại và hiển thị kết quả
nhiệt độ đo được
8. Sau đó bạn bỏ tay khỏi nút Start (2) .
- Nếu nhiệt độ dưới mức độ sốt, bạn sẽ nghe thấy tiếng bíp
kéo dài và đèn nền hiển thị màu xanh
- Nếu chỉ số ở mức sốt hoặc trên mức sốt, khi đó bạn sẽ nghe
thấy 10 tiếng bíp ngắn, và đèn nền hiển thị màu đỏ, khi đó
báo hiệu người bệnh đang bị sốt.
9. Khi biểu tượng 0C nhấp nháy lại sau 2 giây, nhiệt kế đã sẵn
sàng cho lần đo tiếp theo.

5. Để bẳt đầu đo, điểm của cảm biến (6) ở giữa trán của
người bệnh và khoảng cách là không quá 5 cm. Nếu trán
người bệnh vướng tóc, bụi bẩn hoặc mồ hôi, hãy gạt bỏ và
lau sạch trước khi đo để đạt được kết quả đo chính xác hơn.
6. Ấn và giữ nút START (2). Đèn màu xanh (5) bật lên và
rọi vào vị trí nơi bạn đang thực hiện đo
7. Bây giờ bạn dịch chuyển nhiệt kế một cách nhẹ nhàng từ
trán qua lông mày để nhiệt độ đạt mức tối đa. Trong khi cảm
biến quét qua vùng này, bạn sẽ nghe thấy tiếng kêu bíp
chậm. Nếu nhiệt kế đo nhiệt độ cao hơn, khi đo tiếng bíp sẽ
tăng tốc độ. Tiếng bíp sau đó sẽ chậm lại và hiển thị kết quả
nhiệt độ đo được.

Xem lại bộ nhớ:
Nhiệt kế FTN của hãng Medisana có thể lưu giữ được 30 kết
quả đo.
Bạn có thể lấy lại dữ liệu các lần đo bằng cách ấn nhẹ nút
START (2) mà không cần phải bật nút ON/OFF (3), biểu
tượng M sẽ nhấp nháy tiếp theo là hiển thị “ ----“ sau
khoảng thời gian ngắn, ấn nút START(3) bộ nhớ số 1 sẽ xuất
hiện, lần đo mới nhất sẽ được hiển thị và biểu tượng M sẽ
nhấp nháy phía dưới. Ấn thêm nút START lần nữa ổ nhớ thứ
2 sẽ hiển thị. Tổng cộng có 30 lần nhớ lưu lại kết quả đo.
Nếu bộ nhớ trống, biểu tượng “ --- “ sẽ xuất hiện cho lần
hiển thị tiếp theo.

Chú ý khi đo nhiệt độ:
Không đo nhiệt độ cơ thể ngay sau khi vừa ăn,tập luyện
hoặc tắm. Bạn phải đợi ít nhất là nửa giờ.
Nhiệt độ cơ thể con người dao động trong một dải tự
nhiên, không có tiêu chuẩn nhiệt độ của con người.
Đo nhiệt độ thường xuyên sẽ cho bạn kiểm tra được sức
khoẻ của mình hằng ngày tốt hơn.

Quá trình đo nhiệt độ ở tai:
Để đo nhiệt độ trong tai, trước tiên bạn
Hiển thị pin
Thay pin
Thời gian và
phải tháo nắp bên ngoài của đầu cảm
Thiết bị sử dụng Nhiệt kế này trang bị nắp an
nhiệt độ môi
biến (Sensor)
pin 1,5vol AAA toàn để tránh khỏi tầm tay
trường
biểu tượng pin trẻ em. Đáy nắp khoang pin. Khi nhiệt kế sử
Ấn nút On/Scan, nếu màn hình hiển thị
yếu sẽ được hiển Thay pin mới loại pin dụng lần đầu tiên
chỉ thời gian hoặc nhiệt độ môi trường,
thị thâp hơn trong 3VCR 2032 với đầu (+) ở hoặc sau khi thay
ấn lại nút On/Scan. Nhiệt độ đã đo lần cuối cũng sẽ được màn hình hiển thị. phía trên
pin, thời gian phải
Nên thay pin
được cài đặt đầu
hiển thị.
sớm,khi
năng
tiên, sau đó chế
Nếu biểu tượng đo nhiệt độ trong tai xuất hiện trên màn
lượng sử dụng hết
độ đo nhiệt độ
hình hiển thị có hai tiếng “beep” ngắn, khi đó thiết bị sẵn biểu tượng “Lo”
môi trường được
Hướng dẫn thay pin Nhiệt hoạt động
sẽ xuất hiện và
sàng đo, ấn ại nút On/Scan.
kế không thể sử dụng nếu
Ngay lúc đó biểu tượng đo nhiệt độ vẫn tiếp tục, bạn cho biểu tượng pin
không thay pin, ấn nút
cùng lúc đó sẽ
đầu cảm biến vào tai thiết bị vẫn đang trong thời gian đo. “Lóe” sáng cùng
On/Scan để tắt thiết bị
Sau một vài giây, bạn sẽ nghe thấy tiếng kêu “beep” ngắn tiếng kêu beep.
và nhiệt độ cơ thể đo được sẽ hiện lên trên màn hình.
Sau khi đã đo được nhiệt độ, thiết bị tự động chuyển sang Bảo quản thiết bị:
Phần quan trọng nhất của thiết bị là cảm biến (đầu
chế độ thời gian và nhiệt độ môi trường
Sensor). Độ chính xác của cảm biến có thể được đảm
bảo nếu đầu dò không bị ảnh hưởng. Cảm biến đã được
Đơn vị chuyển đổi: Bạn có thể xem nhiệt độ theo độ C chống thấm nước vì vậy bạncó thể làm sach thiết bị
hay độ F. Để thay đổi đơn vị đo, nhấn nút Scan máy đang bằng cách dùng khăn ướt hay sử dụng bông thấm cồn
ở chế độ tắt đồng thời với nút On/Mem giữ hai nút này nhẹ.Thân và màn hình không chống nước,vì vậy không
cùng lúc cho đến khi đơn vị thay đổi.Tất cả các đơn vị lưu thể để máy ngập chìm trong chất lỏng. Hãy để nhiệt kế
trong bộ nhớ cũng sẽ được chuy ển đổi.
vào trong hộp của nó, giữ sạch và để nơi khô ráo.Không
phơi nhiệt kế dưới ánh nắng mặt trời. Nhiệt độ bảo quản
khoảng - 20oC đên + 500C
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Thông số kỹ thuật:
Model:
Nhiệt kế FTD
Dải đo nhiệt độ: 100C đến 500C
Đo chính xác:
± 0,30C ở nhiệt độ dưới 350C hoặc trên
0
0
42 C và ± 0,2 C giữa 350C và 420C
Nhiệt kế cho phép: ± 0,10C
Nhiệt độ hoạt động: 160C đến 400C, độ ẩm tối đa 95%
Nhiệt độ bảo quản: - 200C đến + 500C,độ ẩm tối đa 95%
Tuổi thọ pin khoảng: 500 lầnđo
SẢN PHẨM BẢO HÀNH 03 NĂM TOÀN CẦU
Điều kiện bảo hành và sửa chữa: Trong trường hợp có lỗi khi
sử dụng máy thì nên thông tin với nhà cung cấp.Những điều
kiện bảo hành được áp dụng trong những trường hợp này:
Medisana đưa ra bảo hành thay đổi các sản phẩm của Hãng
03 năm kể từ ngày mua thiết bị. Bằng chứng ngày mua sẽ
được ghi tại Phiếu Bảo Hành.Khi kỹ thuật viên của Hãng
kiểm tra sản phẩm lỗi do nhà sản xuất sẽ có cách sửa chữa
không mất phí trong vòng 03 năm bảo hành.Phần lỗi sản
phẩm không nằm trong điều kiện được bảo hành: Tất cả
hỏng hóc do không sử dụng đúng mục đích của máy, như
không xem kỹ hướng dẫn sử dụng, dẫn đến sử dụng sai. Sản
phẩm bị người sử dụng tự ý sửa chữa.

