
 
 
Kasutusjuhised  Palun lugege hoolikalt! 
 
 
Täname usalduse eest! 
Te olete ostnud kvaliteetse MEDISANA, ühe juhtivaima tervishoiutoodete tootja toote. 
Parima tulemuse saavutamiseks ja oma MEDISANA FTC termomeetri pikaajalise meeldiva kasutamise 
tagamiseks soovitame teil hoolikalt juhendit tugeda ning järgida juhiseid hoolikalt. 
 
MEDISANA® 

KOMPLEKTI SISU 
Palun kontrollige kõigepealt, kas seade on terviklik. 
Pakend sisaldab järgmisi osasid: 

− MEDISANA FTC termomeeter 

− Patarei, AG3 või LR41 tüüpi (juba paigaldatud) 

− Hoiukarp 

− Kasutusjuhised 
 

 
 
 

OHUTUSTEAVE 
1. Termomeeter sisaldab väikseid detaile, mida väikesed lapsed võivad alla neelata. Ärge lubage lastel 

termomeetrit täiskasvanu järelvalveta kasutada. 
2. Kasutage termomeetrit ainult kehatemperatuuri mõõtmiseks. 
3. Seade ei ole mõeldud kommertslikuks kasutamiseks. 
4. Rikke korral ärge püüdke seadet ise parandada. Katkestage seadme kasutamine. Kõik parandustööd 

peab tegema volitatud teenindus. 
5. Selleks, et teie MEDISANA FTC termomeeter töötaks kaua ja õigesti, pidage silmas kasutus- ja 

säilitustingimusi. 

 
KASULIK TEADA, KUI MÕÕTA TEMPERATUURI  
MEDISANA FTC TERMOMEETRIGA 
Mis on palavik? 
Meie normaalne kehatemperatuur on 36°C ja 37,5°C vahel. Kõrvalekalded on normaalsed, sõltudes 
päevast ja keha olukorrast, nt naistel menstruatsioonitsüklist. Kui temperatuur tõuseb siiski üle 38 °C, 
teatakse seda kui palavikku. 
Kui palavik tõuseb üle 39 °C ja püsib 1-2 päeva, tuleb tingimata arsti poole pöörduda. 
 

Temperatuuri mõõtmine - kiire ja täpne! 
Palavikuga kaasneb sageli väsimus, valud jäsemetes, vappumine ja külmavärinad. Haiguse kulgu saab 
kõige paremini jälgida, mõõtes temperatuuri 2-3 korda päevas 4-6 tunni järel. Näidud tuleb alati võtta 
samal kehaosal ja umbes samal ajal, nii et tulemusi on võimalik võrrelda. 
MEDISANA FTC termomeeter võimaldab teil kiiresti ja lihtsalt tuvastada tegeliku kehatemperatuuri. 
Tüüpilised vead, nagu näiteks mõõtmise liiga lühike kestvus, on peaaegu täielikult välistatud. 
Temperatuuri näite saab võtta järgmistelt kehaosadelt: 

a) Keele alt (oraalne) 
b) Kaenla alt (väline) 

c) Pärasoolest (rektaalne) 
  

3. Anduri ots temperatuuri 
mõõtmiseks 

2. LCD ekraan temperatuuri ja 
funktsioonide jaoks 

1. Patareisahtli kate 

4. Start-nupp (ON–
OFF) 



KASUTUSELEVÕTT 
Patareide sisestamine / eemaldamine: 
MEDISANA termomeeter FTC on koheselt valmis kasutamiseks, kuna patarei on juba seadmesse 

paigaldatud. Kui peale kauaaegset kasutamist ilmub ekraanile  sümbol, tuleb patarei välja vahetada. 
Selleks eemaldage patareisahtli kate � ja tõstke umbes 18 mm termomeetrist eemale. 
Kasutage sobivat kruvikeerajat patarei eemaldamiseks ja vahetage see uue sama tüüpi patarei vastu. 
Veenduge, et patarei oleks õigesti paigaldatud (+ klamber on nähtaval). Paigaldage patareisahtli kate 
tagasi. 
 

KÄSITSEMINE 
Näidu võtmine 
Seadme sisselülitamiseks vajutage START nuppu �. Kõik ekraani sümbolid ilmuvad umbes kaheks 
sekundiks ekraanile ja kuulete lühikest tooni. Peale seda näidatakse LCD ekraanil � 2 lühidalt viimase 

mõõtmise tulemust (samal ajal ilmub väike M paremale poole). Kui temperatuur on alla 32 °C, näete Lo 

ja °C vilgub LCD ekraanil �. Nüüd on MEDISANA termomeeter FTC valmis kasutamiseks. Pange 
termomeetri ots � suhu, kaenla alla või pärakusse. Termomeeter alustab automaatselt mõõtmist. 
Mõõtmise ajal näidatakse pidevalt mõõdetavat temperatuuri. 
Niipea kui mõõtmine on lõppenud, kuulete 10 piiksu ja näit kuvatakse ekraanile �. Kui näit on > 37,7°C, 
näitab termomeeter palavikku signaaliga 10 piiksu. 
Peale näidu võtmist lülitub termomeeter automaatselt kümne minuti pärast välja. Patarei kastutusea 
pikendamiseks, võiksite termomeetri siiski käsitsi Start nuppu � vajutades välja lülitada. 

 
Temperatuuri mõõtmine erinevatelt kehaosadelt 
MEDISANA FTC termomeeter sobib oraalseks (suust), välispidiseks (kaenla alt) ja rektaalseks (pärasoolest) 
temperatuuri mõõtmiseks. See on täiesti veekindel. Umbes 1 minuti pärast kuulete 10 piiksu ja näit 
kuvatakse ekraanile � . Nüüd võite termomeetri eemaldada. Ohutu ja täpse mõõtmise tagamiseks tuleb 
termomeetri paigutamisel arvestada järgmisi asjaolusid: 
SUUKAUDNE MÕÕTMINE: 
Pange termomeetri anduri ots � keele alla ja sulgege suu. Mõõtmise ajal hingake läbi nina, et vältida 
ebatäpset tulemust. 
PÄRAKUST MÕÕTMINE: 
Paljud patsiendid leiavad, et pärakust mõõtmine on ebamugav, kuid see annab täpse tulemuse. Sisestage 
anduri ots � ettevaatlikult umbes 3,5 cm ulatuses pärasoolde. 
KAENLA ALT MÕÕTMINE: 
Enne mõõtmist peske kaenlaalune. Pange termomeetri ots� kaenla alla. Laske käsi alla ja suruge 
mõõtmise ajal kergelt vastu keha. 
 

MÄLU FUNKTSIOON: 
MEDISANA FTC termomeetril on mälu funktsioon, mis võimaldab vaadata viimast mõõtmistulemust. 
Seadme sisselülitamiseks vajutage START nuppu �. Kõik ekraani sümbolid ilmuvad umbes kaheks 

sekundiks ekraanile ja kuulete lühikest tooni. Peale seda kuvatakse lühidalt viimane näitekraanile� 

(väike M ilmub samal ajal paremale poole). 

 
PUHASTAMINE JA DESINFITSEERIMINE 
MEDISANA FTC termomeeter on veekindel, muutes puhastamise ja desinfitseerimise lihtsaks. Puhastage 
termomeeter enne ja peale igat kasutamist, kasutades kergelt alkoholilahuses niisutatud lappi. Te võite 
termomeetrit leotada ka sobivad desinfektsioonilahuses. Teie müüja soovitab teile meelsasti sobivat 
puhastustoodet ja annab nõu nende kasutamise osas. 
 

  



TEHNILISED ANDMED 
Nimi ja mudel :FTC termomeeter 
Mõõtmisvahemik:  32,0 °C kuni 42,0 °C 
Samm:  0,1 °C 
Mõõtmistäpsus:  ± 0,1°C (kõrvalekalle tegelikust kehatemperatuurist 

vahemikus 35.5°C - 42°C) 
Kasutusiga: umbes 2500 mõõtmist 
Töötingimused: 10 °C kuni 40 °C 
Töötingimused : -10 °C kuni + 60 °C 
Mõõdud : 10 mm (K), 128 mm (P), 19 mm(L) 
Kaal:   umbes 9,8 g 
Patarei: 1 tablett 1,5 V (AG3 või LR41) 
Artikli nr. : 77030 
EAN kood : 40 15588 77030 2 
 

 Seade vastab kaitseklassile B 

    Enne seadme kasutuselevõttu lugege juhend hoolikalt läbi. 

    Partii number 

    Tootja      Tootmise kuupäev 
CE märk tähistab EL direktiivi 93/42/EEC Toode on loodud ja toodetud vastavuses järgmiste Euroopa 
normidega: EN 12470-3 (meditsiinilised termomeetrid), EN 980 (sümbolid), EN 60601-1 
(meditsiiniseadmete elektriline ohutus). 
 

Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv: 
Seade vastab EN 60601-1-2 elektromagnetilise ühilduvuse standarditele. Detailsemate mõõtmistulemuste 
kohta küsige MEDISANAlt. Tootja jätab endale õiguse teha tehnilisi muudatusi toote parandamise 
huvides. 

 
UTILISEERIMINE 

Toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Kõik kasutajad on kohustatud viima elektrilised või 
elektroonilised seadmed olenemata nende toksiinide sisaldusest ettenähtud kogumiskohta, et 
neid käideldaks keskkonnasõbralikul viisil. Palun eemaldage enne seadme hävitamist seadmest 
patareid. Ärge visake vanu patareisid olmejäätmete hulka, vaid viige vastavasse kogumiskohta 
või tagastage kauplusele. Utiliseerimise osas pidage nõu kohaliku omavalitsuse või müüjaga. 

 

GARANTII 
Kaebuste korral pöörduge palun maaletooja või klienditeeninduse poole. Kui viite seadme tagasi, lisage koopia 
ostukviitungist ja selgitus vea kohta. 

Garantiitingimused on järgmised: 

1) Garantiiperiood on MEDISANA toodetele kolm aastat alates ostukuupäevast. Garantiinõude korral tuleb 
esitada ostukuupäevaga ostutšekk. 

2) Materjali- või töövead eemaldatakse garantiiperioodi ajal tasuta. 

3) Garantiiperioodil tehtud seadme parandustööd või osade vahetamine ei pikenda garantiiaega. 

4) Garantii alla ei kuulu järgmised juhud: 

a) Kõik kahjustused, mis on tingitud ebaõigest mõõtmisest, sh kasutusjuhendi eiramine. 

b) Kõik kahjustused, mis on tekitatud seadme parandamisest kliendi poolt või tundmatute varuosade 

kasutamisest. 
c) Kahjustused, mis on põhjustatud seadme transportimisest tootjalt kliendini või teeninduskeskuseni. 

d) Tarvikud, mis tavapärasel kasutamisel kuluvad (patareid jne). 

5) Otsesed või kaudsed seadme kasutamisest tulenevad kahjunõuded on välistatud ka siis kui 
aktsepteeritakse garantii vajadus.  



GARANTII JA HOOLDUS  
• Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul eesmärgil kasutamisest ja kasutamisjuhendi 

eiramisest tingitud vigade puhul garantii ei kehti. 

• Garantii ei kehti järgmistel juhtudel: 
- kohvimasina küttekeha ummistused 
- rikke on põhjustanud toote lohakas hooldus või vale kasutamine 
- seadet on avatud või remonditud väljaspool selleks volitatud töökoda 
- mehaaniliste vigastuste korral 
- seadme sisemusse on sattunud kõrvalisi esemeid, vedelikke, putukaid, üleliigset tolmu jne. 
- juhtmepistiku sulamine, mille on põhjustanud mittekorras pistikupesa kasutamine. 

• Garantiiremont: AS Speleta, Akadeemia tee 20, tel. 654 6543 
 
HOOLDUSPARTNERID 
Linn  Firma  Aadress  Kontakt 

TALLINN:  AS Speleta  Akadeemia tee 20  tel. 654 6543 

TARTU:   OÜ Arwest  Aleksandri 6, Tartu tel/faks 7 34 34 94 

PÄRNU:   OÜ Centralservice  Laine 4, Pärnu  tel/faks 44 27 231 

HAAPSALU:  OÜ Teco Kodumasinad  Nelgi 1, Paralepa tel. 56678902 

NARVA:   OÜ Sipelgas Maurinte  Tallinna mnt. 6a-19, Narva  tel. 35 60 708, 56 498 697 

VILJANDI:  OÜ Aaberi Kodumasinad  Raua tn.3  tel. 43 33 802 

PAIDE:   OÜ Oolberg ja Ko  Vainu tn. 9, Paide  tel. 38 50 010, 56 664 467 

JÕGEVA:   OÜ Levotek  Rohu 6-28. Jõgeva  tel. 58 372 823 

KURESSAARE:  OÜ Tedre Kodumasinad  Pikk 1b, Kuressaare  tel. 45 55 978, 50 87 912 

 OÜ Kodumasinate Remondikeskus  Tallinna 80A, Kuressaare  tel. (45) 31 627 

KÄRDLA:  FIE Enno Tuulik  Vabaduse tn.8, Kärdla  tel. 46 963 06 

VÕRU:  OÜ Võru Polar  Oja 1, Võru  tel. 78 21 461 

IDA-VIRUMAA:  OÜ Edelweis-Nord  Lehe 7, Kukruse  tel. 33 41318 

 
 
 
 

TOOTEKAART 
 

TOOTE NIMETUS: _______________________________________________________ 
 
MUDEL: _______________________________________________________________ 
 
KAUPLUS______________________________________________________________ 
 
MÜÜGIKUUPÄEV: ______________________________________________________ 
 
 
 
KAUPLUSE PITSAT: 

 

 


