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Leírás (lásd eredeti használati utasítás 3. oldal) 
1. Mérő érzékelő 
2. Extra gyengéd, hajlékony csúcs 
3. Be/Ki gomb (oldalt) 
4. Age Precision™ gomb 
5. Nagy kijelző, színkódolt jelzőfényekkel 
6. Elemtartó fedél (hátul) 
7. Védősapka 
 

Figyelmeztetések, és Elővigyázatosságok 
 

• Az ön Braun Digitális Lázmérője egy 3 az 1-ben lázmérő, mely alkalmas kar alatti, orális, vagy végbélben történő alkalmazásra. Bármely alkalmazást is választja, ajánlott előtte legalább 15 perccel kerülni az étkezést, folyadékok fogyasztását, 
a testedzést, zuhanyzást fürdést, vagy cigarettázást. 

• Ez a lázmérő csak háztartási használatra szánt. A termék nem alkalmas semmilyen betegség diagnosztizálására, de hasznos eszköz a test hőmérsékletének szűréséhez. A lázmérő használata nem helyettesíti a háziorvosával való 
konzultációt. 

• Az Age Precision™ funkció nem javasolt koraszülött, vagy gesztációs idő előtti gyermekek részére 
• Az Age Precision™ funkció nem javasolt hipotermiás hőmérséklet mérésére. 
• Kérjük, konzultáljon háziorvosával, amennyiben a lázmérő emelkedett hőmérsékletet jelez. a magas tartós láz egészségügyi ellátást igényel, különösen fiatal gyermekeknél. 
• Szülők / gondviselők lépjenek kapcsolatba orvossal, ha bármely kellemetlen tünetet észlelnek. 
• Például gyermek, aki irritált, hány, hasmenés, dehidratáltság, étvágytalanság, vagy kedvetlenség tüneteit mutatja, még ha ezt nem is kíséri láz, vagy ha túl alacsony a hőmérséklete, mert előfordulhat, orvosi ellátást igényelhet. Olyan 

gyermekek esetében, akik antibiotikumot, lázcsillapítót, vagy fájdalomcsillapítót szednek nem szabad csak a mért hőmérséklet alapján következtetést levonni a betegségük súlyosságáról. 
• Az Age Precision™ által jelzett emelkedett hőmérséklet akár komoly betegséget is jelezhet, különösen újszülötteknél, csecsemőknél, és idős, gyenge felnőtteknél, akiknek már gyenge az immunrendszerük. Kérjük, kérje ki szakértő tanácsát 

azonnal, ha emelkedett hőmérsékletet mér, vagy az alábbiaknál mér: 
o 3 hónapnál fiatalabb újszülöttek és csecsemők. Azonnal konzultáljon orvosával, ha a hőmérséklet túllépi a 37.4 °C (vagy 99.4 °F) hőmérsékletet. 
o 60 évnél idősebb betegek. A láz tompulhat, vagy akár teljesen el is maradhat az idős betegeknél. 
o 1-es típusú cukorbetegeknél, vagy legyengült immunrendszerrel rendelkezőknél (pl HIV pozitív, rák kemoterápia, krónikus szteroid kezelés, eltávolított lép). 
o Ágyhoz kötött betegeknél (pl. idősek otthonában beteg, stroke, krónikus betegségben szenvedő, műtétből felépülő beteg). 
o A transzplantációs betegek (pl. máj, a szív, tüdő, vese). 

• Ne engedje, hogy 12 évnél fiatalabb gyermek felügyelet nélkül mérje a hőmérsékletét 
• Ne engedje, hogy a gyermekek sétáljanak, vagy fussanak a hőmérséklet mérése alatt. 
• A lázmérő apró alkatrészeket tartalmaz, melyeket gyermekek lenyelhetnek, vagy fulladásveszélyt okozhat náluk. Tartsa távol gyermekektől 
• A gyártó engedélye nélkül ne módosítsa a terméket. 
• A termék előállításának idejét jelölő LOT szám a lázmérő hátulján található. Az első három szám (3) azt a Julian dátumot jelöli, amikor a terméket gyártották, a következő kettő (2) pedig annak a naptári évnek az utolsó két számjegyét, amikor 

a termék készült. Az utolsó azonosítók a gyártó azonosítását szolgáló betűk. 
o Például: 11614fam azt jelenti, hogy a termék a 2014es év 116. napján lett gyártva. 

• Fogyasztói Kártya elérhető a következő honlapon: www.hot-europe.com/after-sales 
• Kérjük, olvassa el jelen használati utolsó oldalát, hogy megtalálja az országához tartozó KAZ MEGHATALMAZOTT SZOLGÁLATI KÖZPONT kontakt információit. 

 
Mi az újdonság a Braun Age Precision™ Lázmérőben? 

• Klinikai kutatások azt mutatják, hogy a láz fogalma az életkorral együtt változik. Például, ami normális testhőmérséklet egy négyévesnél, lehet, hogy már láznak minősül egy újszülöttnél. A Braun Age Precision™ Lázmérő egy életkorhoz 
állítható lázmérő, színkódolt kijelzővel. Orvosi irányelvek használatával értelmezi a mért hőmérsékletet, és kiveszi a találgatást az egész család számára a hőmérséklet értelmezésekor. 

• A hőmérséklet mérések változnak a mérés helyének függvényében. A szájban mért hőmérséklet általában 0,1 °C-kal magasabb, mint a hónaljban való mérés, míg a végbélben történő mérés általában 0,6 °C-kal magasabb, mint a hónaljban 
mért hőmérséklet. 
A Braun Age Precision™ a hónaljban történő hőmérséklet mérésre van optimalizálva 

• A hőmérséklet emberről emberre változik. A saját hőmérséklet megmérésére a legjobb módszer, ha lázmérőt használ, mikor jól érzi magát. Rögzítse a méréseit naponta kétszer (kora reggel, és késő délután). Vegye a két mérés átlagát. Ez 
számít az Ön normális testhőmérsékletének. Bármely ettől való eltérés jelezhet akár valamilyen betegséget is, és fel kéne keresnie vele orvosát. 
Fontos emlékezni rá, hogy a láz egy tünet, nem betegség, és csak egy a rengeteg jel közül, mely betegségre utalhat. Amennyiben a gyermeke komoly betegség jeleit mutatja, keresse fel orvosát. 
 
Hogyan használja az Ön Braun Age Precision™ Lázmérőjét 
3 Egyszerű Lépés: 

1. Kapcsolja be a lázmérőt a Ki/Be gomb  megnyomásával 
Egy rövid sípolást fog hallani, és a kijelzőn végigfut egy szegmens ellenőrzés. A szegmens ellenőrzés után, az utoljára mért hőmérséklet lesz kijelezve 2 másodpercig. Ezután, a kor ikonok, és a korosztályok fognak váltakozni, amíg meg nem 
nyomja az Age Precision™ gombot. 

2. Válassza ki a kort az Age Precision™ gomb megnyomásával  
Amikor megnyomja az Age Precision™ gombot, a korosztály ikonok abbahagyják a váltakozást, és megáll azon a korosztály ikonon ami ki volt jelezve a gomb megnyomásakor. Nyomkodja addig a gombot, amíg a kívánt kor beállítás lesz 
kijelezve. A lázmérőnek három kor beállítása van: 

• 0-3 hónap   
• 3-36 hónap 
• 36 hónap felett egészem felnőttig 

 
A kor kiválasztása után, a korosztályikon folyamatos állófényű megvilágítás alatt lesz. A kijelző 3 szaggatott vonalat fog jelezni, ekkor a lázmérő készen áll a mérés megkezdésére 

3. Mérje meg a hőmérsékletet, a lázmérő mérési pontra helyezésével. 
Amint hőmérséklet emelkedést észlel a lázmérő mérő módban, elkezd mérni. 
Amennyiben a lázmérő nem mér hőmérséklet emelkedést, a kor ikon és a 3 szaggatott vonal lesz látható, amíg a lázmérő automatikusan ki nem kapcsol. 
Mérés után (általában 8 másodperccel az után, hogy hőmérséklet változást észlelt), a jóváhagyó sípolás jelzi, hogy a pontos testhőmérséklet mérése befejeződött: 1 hosszú sípolás, ha normális a hőmérséklet, 10 rövid sípolás, ha emelkedett, 
vagy magas a hőmérséklet. az eredményt a kijelzőn láthatja. Értelmezze az adatokat a színkódolt kijelző segítségével, mely az orvosi irányelveknek megfelelően értelmezi a mért hőmérsékletet a beteg életkorához viszonyítva. 
Figyelem: A felhasználónak ki kell kapcsolnia a lázmérőt, és újra elindítania, ha újabb hőmérsékletet szeretne mérni és/vagy megváltoztatni a kor beállítást. A Braun Age Precision™ Lázmérő automatikusan leáll 20 másodperccel a mérés 
után, vagy ha eltelik 90 másodperc mérés nélkül. 
 
A mérés leolvasása az Age Precision™ színkódolt kijelzője segítségével 
A Braun Age Precision™ színkódolt kijelző szín alapú jelzést kínál a hőmérséklet mérése mellé, és segít, hogy jobban megértse az olvasott hőmérsékletet a beteg életkorával összefüggésben. A hozzá tartozó szín 5 másodperccel a 
hőmérséklet mérésének befejezte után aktiválódik. 

− Zöld háttérvilágítás jelzi a Normális ( ) hőmérsékletet 

− Sárga háttérvilágítás jelzi az Emelkedett ( ) hőmérsékletet 
− Piros háttérvilágítás jelzi a Magas ( ) hőmérsékletet 

Az Age Precision™ színkódolt kijelző a láz értelmezéséhez kifejezetten csak a hónaljban történő mérésre lett tervezve a lenti táblázatnak megfelelően. 
 

Hely Korhatár Zöld 
Normál hőmérséklet 

Sárga 
Emelkedett hőmérséklet 

Piros 
Magas hőmérséklet 

Hónalj  0-3 hónap  35.7 – 37.3 °C  > 37.3 °C 

 3-36 hónap 35.3 – 37.4 °C 37.5 – 38.4 °C > 38.4 °C 

 36 hónap  
 felett –  

          felnőttig 

35.3 – 37.4 °C 37.5 – 39.4 °C > 39.4 °C 

 
Ha a lázmérőt orális vagy rektális módban használja az által, hogy ezekre a helyekre helyezi, kérjük, ne használja a kijelző fényeit, amik a lázmérőbe vannak programozva a láz megállapításához. Helyette kérjük, konzultáljon a mérésnek 
megfelelően a lent biztosított az orális illetve rektális táblázattal a láz megállapításához. 
 
 
 

http://www.hot-europe.com/after-sales


 
Hely Korhatár Normál hőmérséklet Emelkedett hőmérséklet Magas hőmérséklet 

Or
áli

s 
 0-3 hónap  35.8 – 37.4 °C  > 37.4 °C 

 3-36 hónap 35.4 – 37.6 °C 37.7 – 38.5 °C > 38.5 °C 

 36 hónap  
 felett –  

          felnőttig 

35.4 – 37.7 °C 37.8 – 39.4 °C > 39.4 °C 

Re
ktá

lis
 

 0-3 hónap  36.3 – 37.9 °C  > 37.9 °C 
 3-36 hónap 35.9 – 38.1 °C 38.2 – 39.0 °C > 39.0 °C 

 36 hónap  
 felett –  
          felnőttig 

35.9 – 38.2 °C 38.3 – 39.9 °C > 39.9 °C 

 
Figyelem: Az emberi fiziológia miatt, azonos személyen, más-más helyen végzett hőmérséklet mérés változó eredményeket hozhat. Például, a rektális mérések általában magasabb értéket eredményeznek, mint az orális vagy hónaljnál 
történő mérés ugyanazon személynél. 
 
Tippek a különböző helyeken történő mérésekhez 
Kar alatti (hónalj) használat 
Ez a használati mód alkalmazható csecsemőknél, vagy fiatal gyermekeknél 
1. törölje meg a hónaljat egy száraz törülközővel 
2. Helyezze a mérőhegyet a kar alá, úgy hogy a hegy érintkezzen a bőrrel, majd helyezze a páciens karját a teste mellé (1. ábra) 
Fiatal gyermeknél segíthet, ha átöleli a gyermeket, így tartva a karjukat a testük mellett. Ez segíti, hogy a szoba levegője ne befolyásolja a mérést. 
3. A csúcshőmérséklet elérésekor csipogó hangot ad ki a lázmérő. A hőmérséklet rögzítve lett. 
Amikor a lázmérőt elveszi a mérés helyétől, a termék kijelzi a hozzá tartozó színt. 
4. Kapcsolja ki a lázmérőt, és a javasolt módon tisztítsa meg. 
 
Orális használat 
Ez a használati mód alkalmazható gyermekeknél, akik már elég idősek ahhoz, hogy biztonságosan a szájukban tartsák a lázmérőt. Javasoljuk, hogy használjon eldobható (egyszer használatos) rúd lázmérőkhöz való mérőhegy fedőt, amikor 
orálisan mér lázat. A fedők általában kaphatóak boltokban különböző gyártóktól. 
1. Fontos, hogy lázmérő hegyét mélyen a nyelv alá helyezze bármelyik oldalán a jó és pontos mérés érdekében. Helyezze a mérőhegyet a 2. ábrán a nyelv alatt jelölt helyek valamelyikére (2. ábra). Tartsa csukva a páciens száját, és üljön 
mozdulatlanul a pontos mérés érdekében. 
2. A csúcshőmérséklet elérésekor csipogó hangot ad ki a lázmérő. A hőmérséklet rögzítve lett. 
Amikor a lázmérőt elveszi a mérés helyétől, a termék kijelzi a hozzá tartozó színt. 
3. Kapcsolja ki a lázmérőt, és a javasolt módon tisztítsa meg. 
 

 
 
 1. ábra    2. ábra 
 
 

Rektális használat 
Általában csecsemőknél, fiatal gyermekeknél, vagy azoknál használják, akiknél nehézkes az orális, vagy hónaljban történő lázmérés. 
1. Kenje be a lázmérő hegyét vízben oldódó zselével a könnyebb behelyezés érdekében 
Ne használjon vazelint. Olvassa el a kenőanyag címkéjét, hogy biztosan jó félét használjon. 
2. Fektesse a pácienst az oldalára. Amennyiben a páciens csecsemő, a helyes pozíció a hasra fektetés, úgy, hogy a lábai lefele lógnak, vagy a térdein, vagy egy ágy, vagy pelenkázó asztal szélén. Ez úgy pozícionálja a csecsemő végbelét, 
hogy a lázmérő könnyedén és biztonságosan beilleszthető. 
3. Gyengéden helyezze be lázmérőt, NEM TÖBB MINT 1,3 cm mélyen a végbélbe. Amennyiben ellenállást érez, ne tolja tovább. Tartsa egy helyben a lázmérőt a mérés alatt. 
4. A csúcshőmérséklet elérésekor csipogó hangot ad ki a lázmérő. A hőmérséklet rögzítve lett. 
Amikor a lázmérőt elveszi a mérés helyétől, a termék kijelzi a hozzá tartozó színt. 
5. Kapcsolja ki a lázmérőt, és a javasolt módon tisztítsa meg. 
 
Memória 
Amikor a lázmérő be van kapcsolva, a kijelző egy tesztet fog mutatni, ami után az utoljára mért hőmérséklet esz látható, nagyjából 1 másodpercig. A mérés mellett az „M” betű lesz látható a kijelzőn. 
 
Karbantartás és Tisztítás 

• Tisztítsa meg a mérőfejet szappannal és meleg vízzel, vagy fertőtlenítse alkohollal való dörzsöléssel (70% -os izopropil alkohol) 
• Törölje szárazra egy puha szövettel. 
• NE FORRALJA FEL, VAGY TISZTÍTSA MOSOGATÓGÉPBEN. Ez működésképtelené teszi a lázmérőt, és érvényteleníti a jótállást 
• Ne mossa az egységet semmilyen hígítóval, vagy kémiai oldószerrel. 
• Tárolja a lázmérőjét száraz helyen, portól és szennyeződéstől mentesen, és direkt napsütéstől távol. 

 
Elemcsere 
Amennyiben az elem szimbólum az LCD kijelzőn folyamatosan villogni kezd , kérjük cseréljen elemet a készülékben. 
 

1. Helyezzen egy érmét a résbe. Forgassa el a fedelet addig, hogy a rés az UNLOCK feliratra mutasson 
 
 
2. Cserélje ki az elemet 
 
 
3. Forgassa az elemtartó fedelét a LOCKED pozícióba 

 
Hibák, és hibaelhárítás 
Amennyiben a mért hőmérséklet magasabb, mint 42,9 °C, az LCD-n az „ERR °C” felirat, és a releváns kor ikon jelenik meg. A piros háttérvilágítás még 5 másodpercig világít. 
 
Amennyiben a környezeti hőmérséklet hatókörön kívül van (lásd lentebb Terméktulajdonságok) vagy egyéb rendszerhiba történik, úgy, mint rövidzárlat, vagy áramkör hiba, az LCD-n az „ERR” felirat jelenik meg 
jelezvén a rendszerhibát. A piros háttérvilágítás még 5 másodpercig világít. 
 
Beállítás 
A termék hosszú élettartamra lett tervezve és gyártva, ugyanakkor általában javasolt a készüléket évente egyszer megvizsgáltatni az ön országának Szakszervizével a helyes működés és pontosság megállapításához. 
 
Figyelem: A pontosság ellenőrzése nem ingyenes szolgáltatás, ezért javasoljuk, hogy vegye fel előre a kapcsolatot a Szakszervizzel, és kérjen, árajánlatot mielőtt kiküldi a terméket. 
 
Terméktulajdonságok 
Kijelzett hőmérséklet tartomány:  32.0 °C – 42.9 °C (89.6 °F – 109.2 °F) 
Működési hőmérséklet tartomány:  10 – 40 °C (50 – 104 °F) 

és relatív pára tartomány 15%~95% 
Érték kijelzés:     0.1 °C or °F 
Kijelzett hőmérséklet tartomány pontossága   Maximális laboratóriumi hiba 
35.5 °C – 42 °C (95.9 °F – 107.6 °F):  /+- 0.1 °C /+-  0.2 °F) ha a környezeti hőmérséklet 23 /+- 5 °C 
ezen a határon kívül:   /+- 0.2 °C/0.4 °F (32.0 °C – 42.9 °C-on belül (89.6 °F – 109.2 °F)) 
Elemtípus: 3V DC, 1X CR1632 
Elem élettartama: 500 mérési alkalom 2 éven belül 
Élettartam: 2000 mérés 
Tárolási/Szállítási hőmérséklet:   -25 – 55 °C �} 2 °C and 15-95 RH% -/+ 5% 
és a relatív páratartalom: 
Amennyiben a készüléket nem a meghatározott hőmérséklet és páratartalom értékeken belül használják a mérés műszaki pontossága nem garantált. 
 
 



 
Ábra magyarázat 

 
 BF típusú alkalmazott alkatrészek   Olvassa el a használati utasítást 
 

 
 Működési hőmérséklet   Tárolási hőmérséklet 
 
 
Tartsa szárazon 
 

Belső áramellátású készülék 
Folyamatos működés 
Nem sterilizálásra szánt 
Nem oxigén dús környezetbe szánt 
IP22: 1,25 mm átmérőjű vagy nagyobb szilárd tárgyak behatolás ellen védett. Maximum 15 fokos döntöttség mellett folyadéktól védett. 
Ez a lázmérő úgy lett tervezve, hogy működjön 1 atmoszféra nyomás alatt vagy olyan magasságban ahol az atmoszféra nyomás maximum 1 atmoszféra nyomás (760-1060 hPa) 
BF típusú alkalmazott alkatrészekkel. 
Előzetes figyelmeztetés nélkül is változhat 
A készülék az alábbi szabványoknak felel meg: 
Szabvány kiadási hivatkozási címe: EN 12470-3: 2003 Clinical thermometers – Part 3: Performance of 
compact electrical thermometers (non-predictive and predictive) with maximum device. 
EN 60601-1: 2006 Medical electrical equipment – Part 1: General requirements for basic safety and 
essential performance. 
EN ISO 14971: 2012 Medical devices – Application of risk management to medical devices. 
EN ISO 10993-1: 2009 Biological evaluation of medical devices – Part 1: Evaluation and Testing. 
EN 60601-1-2: 2007 Medical electrical equipment – Part 1-2: General requirements for basic safety 
and essential performance – Collateral standard: electromagnetic compatibility – Requirements and 
tests. 
EN 980: 2008 Symbols for use in labeling of medical devices. 
EN 1041: 2008 Information supplied by the manufacturer of medical devices. 
EN 60601-1-11: 2010 Medical electrical equipment – Part 1-11: General requirements for basic safety 
and essential performance – Collateral standard: Requirements for medical electrical equipment and 
medical electrical systems used in the home healthcare environment. 

Ez a termék megfelel a 93/42/EEC EC direktíva előírásainak. 
Az ORVOSI ELEKTROMOS FELSZERELÉS különleges elővigyázatosságot igényel az EMC szemszögéből. Az EMC követelmények részletes leírásáért kérjük, vegye fel a kapcsolatot Szakszervizünkkel (Lásd jótállási jegy) 
Hordozható és mobil RF kommunikációs eszközök hatással lehetnek az ORVOSI ELEKTROMOS FELSZERELÉS működésére. 
Jelen termék elemeket, és újrahasznosítható elektronikai alkatrészeket tartalmaz. A környezet védelme érdekében ne a háztartási hulladékkal együtt távolítsa el, hanem vigye el egy megfelelő helyi gyűjtőpontra. 
 
 

Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic emissions 
The PRT2000 equipment is intended for use in the electromagnetic environment specifi ed 

below. 
The customer or the user of the PRT2000 should assure that it is used in such an environment. 

Emissions Test Compliance Electromagnetic environment – guidance 
RF Emissions 

CISPR 11 
Group 1 The ME equipment uses RF energy only for its 

internal function. Therefore, its RF emissions are 
very low and are not likely to cause any interference 

in nearby electronic equipment. 
RF Emissions 

CISPR 11 
Class B Complies 

Harmonic emissions 
IEC 61000-3-2 

Not Applicable The ME equipment is 
solely battery powered. 

Voltage fl uctuations / 
fl icker emissions 

Not Applicable 

 
Non-Life Support Equipment Separation Distance Calculation 

(3Vrms / 3V/m compliance) 
Rated maximum 
output power of 
transmitter (W) 

Separation distance according to frequency of transmitter (m) 
150 kHz to 80 MHz 

in ISM bands 
80 MHz to 800 MHz 

d = [ 
 
 
 

800 MHz to 2.5 GHz 
d = [ 

 
 
 

0.01 / 0.12 0.23 
0.1 / 0.38 0.73 
1 / 1.2 2.3 
10 / 3.8 7.3 
100 / 12 23 

 
Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic immunity 

The PRT2000 is intended for use in the electromagnetic environment specifi ed below. 
The customer or the user of the PRT2000 should assure that it is used in such an environment. 

Immunity test IEC 60601 test level Compliance level Electromagnetic environment – guidance 
Electrostatic discharge 

(ESD) 
IEC 61000-4-2 

-/+6kV Contact 
-/+8kV Air 

Complies Floors should be wood, concrete, or ceramic tile. If fl oors are 
covered with synthetic material, the relative humidity should be at 

least 30%. 
Radiated RF 

IEC 61000-4-3 
3 V/m 80MHz to 

2.5GHz 
Complies Field strengths outside the shielded location from fi xed RF 

transmitters, as determined by an electromagnetic site survey, 
should be less than 3 V/m. Interference may occur in the vicinity of 

equipment marked with the following symbol: 
 
 

Separation distance calculation provided above. If a known 
transmitter is present the specifi c distance can be calculated 

using the equations. 

Conducted RF 
IEC 61000-4-6 

3Vrms 150kHz to 
80MHz 

Not Applicable 
(no electrical 

cabling) 

Electrical fast 
transient 

IEC 61000-4-4 

-/+2kV power line 
-/+1kV I/O lines 

Not Applicable The ME equipment is solely battery powered. 

Surge 
IEC 61000-4-5 

-/+1kV 
diff erential 

-/+2kV common 

Not Applicable 

Power frequency magnetic field IEC 61000-4-8 3 A/m Complies Power frequency magnetic fi elds should be at levels 
characteristic of a typical location in a typical commercial or 

hospital environment. 
Voltage dips, short interruptions and voltage 

variations on 
power supply input 

lines 
IEC 61000-4-11 

>95% dip 0.5 cycle 
60% dip 5 cycles 

70% dip 25 cycles 
95% dip 5 sec. 

Not Applicable The ME equipment is solely battery powered. 

 


