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D�ležité bezpe�nostní informace
Abyste produkt používali správn�, �i�te se vždy základními bezpe�nostními pokyny, v�etn� následujících preventivních 
bezpe�nostních opat�ení.

Varování: Následující situace jsou potenciáln� nebezpe�né, a pokud jim nezabráníte, mohly by mít za následek 
smrt nebo vážné poran�ní.
• Diagnóza nebo lé�ba, kterou si na základ� výsledk� m��ení sami stanovíte, m�že být nebezpe�ná. Dodržujte prosím 

pokyny svého léka�e. Vlastním stanovením diagnózy si m�žete zhoršit p�íznaky.
• Vysoká nebo dlouhotrvající hore�ka vyžaduje odbornou léka�skou lé�bu, zejména u malých d�tí. Obra�te se prosím na 

svého léka�e.
• Uchovávejte teplom�r mimo dosah d�tí.
• Pokud dít� spolkne baterii, ihned se obra�te na léka�e.
• Baterie nevhazujte do ohn�. Baterie m�že explodovat.
• Pokud nebudete teplom�r používat t�i m�síce a déle, vyjm�te baterii. Nedodržením tohoto pokynu m�že dojít k vyte�ení 

elektrolytu z baterií, vzniku tepla nebo roztržení baterií a k následnému poškození teplom�ru.
• Nepoužívejte teplom�r k m��ení p�edm�t�, jejichž teplota p�esahuje 80,0 °C (176,0 °F).
Všeobecná preventivní bezpe�nostní opat�ení
• Teplom�r nevystavujte silným náraz�m, nestoupejte na n�j a net�este s ním. Zabra�te pádu teplom�ru.
• Nepoužívejte v jeho blízkosti mobilní telefon.
• Teplom�r není vodot�sný. P�i manipulaci s teplom�rem bu�te opatrní, aby se do n�j nedostala žádná tekutina (alkohol, 

voda, nebo horká voda). Pokud p�ístroj zvlhne díky pá�e, vy�kejte, dokud se nevysuší nebo jej lehce ot�ete m�kkým 
a suchým had�íkem.

• Nerozebírejte jej, neopravujte a neprovád�jte na n�m žádné úpravy.
• Pokud se �o�ka sondy zne�istí, ot�ete ji šetrn� m�kkým suchým had�íkem nebo vatovým tamponem. Neotírejte �o�ku 

sondy papírovým kapesníkem nebo papírovým ru�níkem.
• Pokud má místo uložení teplom�ru a místo, kde budete provád�t m��ení, každé jinou teplotu, ponechejte teplom�r v míst� 

m��ení alespo� 30 minut, aby se jeho teplota vyrovnala a až poté provád�jte vlastní m��ení.
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D�ležité bezpe�nostní informace

• Pokud je �elo studené, po�kejte s m��ením, až se �elo zah�eje. Pokud používáte sá�ek s ledem nebo ledový obklad anebo 
m��íte teplotu v zim� ihned po p�íchodu z venku, m�že být výsledkem m��ení nízká teplota.

• Nepoužívejte teplom�r, když máte vlhkou nebo mokrou pokožku po plavání �i koupání nebo když jste zpocení po t�lesném 
cvi�ení, protože teplota se tím mohla snížit. Osušte se a 30 minut po�kejte p�i pokojové teplot�, než za�nete s m��ením.

• Nedotýkejte se �o�ky sondy prstem a ani na ni nedýchejte.
• Nem��te mokrým teplom�rem, výsledky m��ení mohou být nep�esné.
• P�ed za�átkem a po ukon�ení m��ení si zkontrolujte symbol na displeji, abyste se ujistili, že m��ení provádíte ve správném 

režimu.
• P�i m��ení teploty p�edm�t� s nízkou emisivitou, jako je zlato nebo hliník, m�že docházet k nep�esným výsledk�m.
• Pokud m��íte teplotu p�edm�tu s nízkou emisivitou (nap�. mléka) v režimu m��ení teploty povrchu, m�že docházet k mírn� 

nižším výsledk�m.
• Nepoužívejte teplom�r v místech se silným elektrostatickým nábojem nebo elektromagnetickým polem. V opa�ném 

p�ípad� m�že dojít k nep�esnému m��ení nebo k poruše teplom�ru.
• Pokud budete léka�i sd�lovat svou teplotu, nezapome�te mu oznámit, že jste si ji nam��ili na �ele.
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1. P�ehled

Teplota povrchu
Teplota v místnosti 
Poslední m��ení 

Ikona baterie
Ikona deaktivovaného 
alarmu
Nastavení jednotek 
teploty (°F)
Ikona pam�ti

Nastavení jednotek 
teploty (°C)Teplota �ela

Hlavní jednotka: Displej:
	o�ka sondy

Prostor pro 
baterie

Kryt �o�ky
sondy

Displej

Tla�ítko ON/MEM
(Zapnout/pam��)
Tla�ítko START
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2. P�íprava
2.1 Odstran�ní izola�ního pásku

Když teplom�r používáte poprvé, vytáhn�te z prostoru 
pro baterie izola�ní pásek.

Teplom�r se zapne a po uplynutí 1 minuty se na displeji 
zobrazí pokojová teplota.

Poznámky:
• Teplota místnosti z�stane na displeji i po vypnutí p�ístroje.
• Položte teplom�r na vodorovnou plochu na míst� s pokojovou teplotou (mimo p�ímé slune�ní zá�ení, klimatizaci atd.).

2.2 P�epínání mezi °C a °F
Ve výchozím stavu je teplom�r nastaven na °C.

1. P�i zobrazené teplot� místnosti stiskn�te a držte tla�ítko START.
2. Držte jej i nadále, stiskn�te a podržte tla�ítko ON/MEM 

(Zapnout/pam��), dokud se na displeji nezobrazí °F 
a teplom�r dvakrát nepípne.
Poznámky:
• Pro volbu m��ení v jednotkách °C za�n�te od kroku �. 1.
• Po p�epnutí m��ení mezi °C a °F se vymažou všechny hodnoty uložené v pam�ti.

Zadní �ást teplom�ru
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2.3 Nastavení alarmu
Ve výchozím stavu je alarm aktivován, ale lze jej deaktivovat.
Poznámka: Alarm je k dispozici pouze v režimu m��ení na �ele.

1. Zapn�te teplom�r stisknutím tla�ítka ON/MEM (Zapnout/pam��).

2. Stiskn�te a držte tla�ítko ON/MEM (Zapnout/pam��) 
po dobu 3 vte�in. 
Na displeji bude blikat symbol „ “.

3. Uvoln�te tla�ítko ON/MEM (Zapnout/pam��). 
Symbol „ “ z�stane zobrazený a alarm bude deaktivovaný.

Poznámky:
• Pokud budete tla�ítko ON/MEM (Zapnout/pam��) držet stisknuté déle než 5 vte�in po 

zahájení blikání symbolu „ “, teplom�r se vypne, aniž by se deaktivoval alarm.
• Pro op�tovnou aktivaci alarmu za�n�te od kroku �. 1.
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3. Používání teplom�ru
3.1 M��ení

Režim m��ení na �ele
P�i m��ení �elní teploty zobrazuje tento režim hodnotu odpovídající teplot� m��ené v ústech
Vždy se ujist�te, že �o�ka sondy je �istá a nepoškozená a že �elo je �isté bez potu, kosmetických p�ípravk�, 
jizev atd.
Zajist�te, aby se b�hem posledních 30 minut p�ed m��ením pacient nekoupal ani necvi�il a aby p�ed m��ením 
z�stal po dobu minimáln� 5 minut ve stabilním prost�edí. 
Doporu�uje se m��ení provést t�ikrát. Pokud se tyto t�i hodnoty liší, použijte nejvyšší hodnotu.

1. Odtažením odstra�te kryt �o�ky sondy.

2. Stiskn�te tla�ítko ON/MEM (Zapnout/pam��).
Na dobu 1 vte�iny se na displeji zobrazí všechny indikátory.
Poté bude displej vypadat jako na obrázku vpravo a teplom�r dvakrát 
pípne.
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3. Držte �o�ku sondy 1 až 3 cm od st�edu �ela.
Poznámky:
• Pokud budete teplom�r p�íliš dlouho držet v ruce, m�že sonda nam��it vyšší okolní teplotu. 

Nam��ená teplota t�la tak m�že být nižší než obvykle.
• B�hem m��ení bu�te v klidu.

4. Stiskn�te tla�ítko START.
M��ení prob�hne b�hem 1 sekundy a teplom�r dlouze pípne.
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5. Sejm�te teplom�r z �ela a zkontrolujte výsledek 
m��ení.
Displej se rozsvítí na 5 vte�in.
Poznámky:
• Je-li výsledek vyšší než 42,2 °C (108,0 °F), zobrazí se na displeji „Hi“ (Vys.).

Je-li výsledek nižší než 34,0 °C (93,2 °F), zobrazí se na displeji „Lo“ (Níz.).
• Další m��ení m�žete provést po zhasnutí osv�tlení displeje a dvou pípnutích. 

Ujist�te se, že ikona „ “ z�stává osv�tlená.
• Po druhém m��ení se první m��ení zobrazí v pravém rohu, zatímco druhé 

m��ení je zobrazeno uprost�ed.

6. Teplom�r vypnete stisknutím a podržením tla�ítka ON/MEM (Zapnout/
pam��), dokud se na displeji nezobrazí nápis „OFF“ (Vypnuto).
M��ení se uloží do pam�ti, pak se teplom�r vypne, p�i�emž na displeji bude zobrazena pokojová teplota.
Teplom�r se také automaticky vypne, jestliže po dobu 1 minuty neprob�hne žádná �innost.
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Režim m��ení teploty povrchu
Režim m��ení teploty povrchu zobrazuje skute�nou a neupravenou teplotu povrchu p�edm�tu, která je odlišná od 
vnit�ní teploty p�edm�tu. Tento režim Vám m�že pomoci ur�it, zda je teplota p�edm�tu pro pacienta nebo dít� 
vhodná (nap�. mléko pro dít�).
Ve výchozím stavu je teplom�r nastaven na režim m��ení na �ele. Pro p�epnutí na režim m��ení teploty povrchu 
postupujte podle níže uvedených krok�.

1. Zapn�te teplom�r stisknutím tla�ítka ON/MEM (Zapnout/pam��).
2. Stiskn�te a podržte tla�ítko ON/MEM (Zapnout/

pam��). Držte jej i nadále a stiskn�te tla�ítko START. 
Na displeji se zobrazí symbol „ “.

3. Umíst�te teplom�r blíže k m��enému p�edm�tu a stiskn�te tla�ítko START.
M��ení bude probíhat po celou dobu, po kterou budete držet stisknuté tla�ítko START.
Poznámky:
• V režimu m��ení teploty povrchu umíst�te �o�ku sondy co nejblíže k m��enému p�edm�tu 

(doporu�ená vzdálenost 1 cm). Nepokládejte �o�ku sondy p�ímo na m��ený p�edm�t.
• V režimu m��ení teploty povrchu se zobrazí teplota povrchu. Povrchová a vnit�ní teplota se mohou lišit. P�i 

m��ení teploty p�íliš horkých nebo velmi studených p�edm�t� postupujte opatrn�.
• P�i používání tohoto režimu se displej nerozsvítí a alarm je vypnutý.
• Pro p�epnutí na režim m��ení na �ele se vra�te ke kroku 2 a ujist�te se, že se symbol  zm�ní na symbol .
• Jestliže po dobu 1 minuty neprob�hne žádná �innost, teplom�r se automaticky vypne, p�i�emž na displeji je 

zobrazena pokojová teplota. Jednotku lze manuáln� vypnout stisknutím a podržením tla�ítka ON/MEM 
(Zapnout/pam��), dokud se na displeji neobjeví nápis „OFF“ (Vypnuto).

• Režim m��ení teploty povrchu není ur�en pro m��ení t�lesné teploty ani pro zdravotnické ú�ely.
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3.2 Používání funkce pam�ti
Tento teplom�r automaticky uchovává v pam�ti posledních 25 výsledk� m��ení (vyjma výsledk� Hi/Lo (Vys./níz.)).
Poznámky:
• Pokud se tato pam�� zaplní, nejstarší výsledek m��ení se vymaže.
• Po p�epnutí m��ení mezi °C a °F se vymažou všechny hodnoty uložené v pam�ti.

1. Zapn�te teplom�r stisknutím tla�ítka ON/MEM (Zapnout/pam��).

2. Stiskn�te op�t tla�ítko ON/MEM (Zapnout/pam��). 
Na displeji se zobrazí �íslo pam�ti.

3. Uvoln�te tla�ítko ON/MEM (Zapnout/pam��).
Na displeji se zobrazí výsledek posledního m��ení. 
Starší výsledky m��ení zobrazíte opakovaným tisknutím tla�ítka ON/MEM (Zapnout/pam��).

4. Teplom�r vypnete stisknutím a podržením tla�ítka ON/MEM (Zapnout/
pam��), dokud se na displeji nezobrazí nápis „OFF“ (Vypnuto).
Teplom�r se vypne a na displeji se zobrazí pokojová teplota.
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4. �ešení potíží a údržba
4.1 Ikony a chybová hlášení

Zobrazení 
chyby P�í�ina �ešení

Baterie je tém�� vybitá. Vym��te baterii.
(Viz �ást 4.4)

M��ení p�ed dokon�ením stabilizace teplom�ru. Po�kejte, dokud všechny symboly nep�estanou 
blikat.

Teplom�r zobrazuje rychle se m�nící teplotu okolí.
Ponechte teplom�r v klidu v místnosti alespo� 
30 minut p�i pokojové teplot�: 10 až 40 °C 
(50–104 °F).

Okolní teplota není v rozsahu 10 až 40 °C 
(50–104 °F).

Ponechte teplom�r v klidu v místnosti alespo� 
30 minut p�i pokojové teplot�: 10 až 40 °C 
(50–104 °F).

Chyby 5–9 nazna�ují funk�ní poruchu teplom�ru.
Vyjm�te baterii, po�kejte 1 minutu, znovu vložte baterii 
a teplom�r op�t zapn�te. Pokud se toto hlášení zobrazí 
znovu, obra�te se prosím na prodejnu OMRON nebo 
distributora a požádejte o zkontrolování teplom�ru. 
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• Režim m��ení na �ele: Nam��ená teplota je 
vyšší než +42,2 °C (108 °F).

• Režim m��ení teploty povrchu: Nam��ená 
teplota je vyšší než +80 °C (176 °F).

Používejte teplom�r v rámci jeho m��itelného 
rozsahu. Jestliže funk�ní porucha p�etrvává, 
obra�te se prosím na prodejce spole�nosti 
OMRON.

• Režim m��ení na �ele: Nam��ená teplota je 
nižší než +34 °C (93,2 °F).

• Režim m��ení teploty povrchu: Nam��ená 
teplota je nižší než – 22 °C (–7,6 °F).

Používejte teplom�r v rámci jeho m��itelného 
rozsahu. Jestliže funk�ní porucha p�etrvává, 
obra�te se prosím na prodejce spole�nosti 
OMRON.

Teplom�r nelze zapnout do stavu p�ipravenosti 
k m��ení.

Vložte novou baterii.
(Viz �ást 4.4)

Zobrazení 
chyby P�í�ina �ešení
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4.2 Otázky a odpov�di
1. Zobrazená teplota je pon�kud vysoká

• Teplom�r byl uchováván na chladném míst�.
Jestliže byl teplom�r uchováván na chladném míst�, m�že být nam��ená teplota pon�kud vysoká, jestliže 
teplotu m��íte krátce po p�enesení teplom�ru do místnosti s b�žnou teplotou. P�ed m��ením teploty 
teplom�r nejprve ponechte po dobu 30 minut v místnosti, kde jej budete používat. Je vhodné uchovávat 
teplom�r v místnosti, kde budete m��it teplotu.

• 	o�ka sondy byla vystavena p�ímému slune�nímu zá�ení.
• M��ení bylo provád�no krátce poté, co m��ená osoba plakala. 

Plá� m�že zvýšit teplotu obli�eje.
2. Zobrazená teplota je pon�kud nízká

• T�lo je zpocené.
Nepoužívejte teplom�r, když jste vlhcí po plavání �i koupání nebo kv�li pocení po t�lesném cvi�ení, protože 
teplota se tím mohla snížit. Set�ete vlhkost a p�ed m��ením nechte t�lo 30 minut aklimatizovat na teplotu 
místnosti.

• 	o�ka sondy je zne�išt�ná.
K �išt�ní �o�ky sondy použijte tampon nebo m�kkou vatu navlh�enou 70% roztokem alkoholu.

• M��ení bylo provedeno v režimu m��ení teploty povrchu.
Použijte režim m��ení na �ele.

• M��ení bylo provedeno krátce poté, co byla m��ená osoba venku v chladném po�así. 
Po�kejte, dokud se �elo nezah�eje.

• M��ení bylo provedeno na jiném míst� než na �ele.
Ujist�te se, že m��íte p�esn� na �ele, nikoli v okolních oblastech, jako je nap�. linie vlas�.
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3. Nam��ené hodnoty se r�zní. 
• M��ení nebyla provád�na na stejném míst�.
• 	o�ka sondy je zne�išt�ná.

4. Teplota nam��ená na tomto teplom�ru není ekvivalentem teploty m��ené 
v ústech. 
• 	elní teplom�ry nemusí vždy vypo�ítat p�esnou hodnotu ekvivalentu teploty m��ené v ústech.

Doporu�uje se pravideln� m��it osoby, nap�íklad �leny rodiny atd., které jsou v dobrém t�lesném stavu, 
abyste znali jejich b�žnou teplotu.

4.3 Údržba
• Pokud teplom�r spadne, zkontrolujete jej. Pokud si nejste jistí, zda je teplom�r v po�ádku, obra�te se na 

prodejce nebo distributora spole�nosti OMRON a požádejte o jeho kontrolu.
• 	o�ku sondy opatrn� o�ist�te, abyste ji nepoškodili.

- K �išt�ní �o�ky sondy použijte tampon se 70% roztokem alkoholu nebo m�kkou vatu navlh�enou 70% 
roztokem alkoholu.

- Nechte �o�ku sondy zcela oschnout po dobu nejmén� 1 minuty.
• Neukládejte teplom�r na následující místa. Teplom�r by se mohl poškodit.

- Vlhká místa.
- Místa s vysokou teplotou a vlhkostí a místa vystavená p�ímému slunci. Místa v blízkosti topných za�ízení, 

v prašném prost�edí nebo v prost�edí s vysokou koncentrací soli ve vzduchu.
- Místa, kde by se teplom�r mohl p�evrátit, spadnout, byl vystaven náraz�m nebo vibracím.
- Místa, kde se uchovávají lé�iva, nebo místa s p�ítomností korozivních plyn� v ovzduší.
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4.4 Vým�na baterie
Baterie: Knoflíková lithiová baterie CR2032
Poznámka: Z d�vodu ochrany životního prost�edí likvidujte vybité baterie v souladu s místními p�edpisy 

týkajícími se postupu likvidace odpad�. M�žete je odevzdat ve vaší prodejn� nebo na vhodných 
sb�rných místech.

1. Uvoln�te šroub a odstra�te kryt baterie.

2. Vyjm�te baterii špi�atým p�edm�tem.
Poznámka: Nepoužívejte kovový nástroj, protože by mohl poškodit okolní sou�ásti.

3. Vložte novou baterii pod kovový há�ek na pravé stran� 
a zatla�te na levou stranu baterie, dokud nezacvakne.
Poznámka: Vložte novou baterii kladným pólem (+) nahoru.

4. Zav�ete kryt baterie a utáhn�te šroub.

Kovový há�ek
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5. Technické údaje
Popis výrobku: Infra�ervený �elní teplom�r
Model: OMRON Gentle Temp 720 (MC-720-E)
Senzor: Termo�lánkový
Displej teploty: 	ty�místný, zobrazení ve °F po 0,1 stupn�

T�ímístný, zobrazení ve °C po 0,1 stupn�
P�esnost: Režim m��ení na �ele ±0,2 °C (±0,4 °F) v rozmezí 35,0°C až 42,0 °C 

(95,0 °F až 107,6 °F), ±0,3 °C (±0,5 °F) mimo toto 
rozmezí

Režim m��ení teploty povrchu ±0,3 °C (±0,5 °F) v rozmezí 22,0 až 42,2 °C 
(71,6 až 108,0 °F) Mimo tento rozsah je to ±2 °C 
(±3,6 °F) nebo ±4 % (procenta skute�né teploty), 
podle toho, která hodnota je v�tší.

Režim m��ení pokojové teploty ±2 °C (±3,6 °F) v rozmezí 10 až 40 °C (50 až 104 °F)
Mimo toto rozmezí nemohou výsledky dosahovat 
výše uvedenou p�esnost.

Rozsah m��ení: Režim m��ení na �ele 34,0 °C (93,2 °F) až 42,2 °C (108,0 °F)
Režim m��ení teploty povrchu –22,0 °C (–7,6 °F) až 80,0 °C (176,0 °F)
Režim m��ení pokojové teploty 10 °C (50 °F) až 40 °C (104 °F)

Napájení: 3,0 V DC, 1 knoflíková lithiová baterie CR2032
Spot�eba energie: 0,018 W
Životnost baterie: S novou baterií p�ibližn� 2 500 m��ení nebo více
Provozní teplota 
a vlhkost:

10 °C (50 °F) až 40 °C (104 °F), 15  RV  85 %

Skladovací teplota/
vlhkost/tlak vzduchu:

–20 °C (–4 °F) až 60 °C (140 °F), 10  RV  95 %, 200 až 1 060 hPa

< <

< <
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Poznámky:
• Specifikace mohou být bez p�edchozího upozorn�ní zm�n�ny.
• Tento výrobek zna�ky OMRON se vyrábí podle p�ísného systému kvality spole�nosti OMRON HEALTHCARE Co. Ltd., Japonsko.
• Tento prost�edek spl�uje ustanovení sm�rnice Rady 93/42/EHS (sm�rnice týkající se zdravotnických prost�edk�) 

a evropské normy EN ISO 80601-2-56:2012: Zvláštní požadavky na základní bezpe�nost a nezbytnou funk�nost 
léka�ských teplom�r� pro m��ení t�lesné teploty.

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. poskytuje na tento výrobek záruku na dobu 3 let od data zakoupení. Tato záruka se 
nevztahuje na baterii, balení a/nebo škody jakéhokoli druhu v d�sledku nesprávného používání (nap�. upušt�ní nebo chybné 
fyzické použití) zp�sobené uživatelem. Reklamované výrobky budou nahrazeny jen tehdy, když budou vráceny spole�n� 
s originální fakturou / dokladem o prodeji.
Teplom�r nerozebírejte ani na n�m neprovád�jte žádné úpravy. Pokud provedete zm�ny nebo úpravy, neschválené 
spole�ností OMRON HEALTHCARE, bude uživatelská záruka neplatná.

Ochrana proti úrazu 
elektrickým proudem:

Léka�ské za�ízení s interním napájením

Použitá �ást:

Hmotnost: Asi 90 g (v�etn� baterie)
Vn�jší rozm�ry: 45(š) × 155(v) × 39(h) mm
Obsah balení: Teplom�r, zkušební baterie (nainstalovaná CR2032), kryt �o�ky sondy, návod 

k použití.

= typ BF
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Infra�ervený �elní teplom�r OMRON
Model: Gentle Temp 720 (MC-720-E) 

D�ležité informace o elektromagnetické kompatibilit� (EMC)
P�i nar�stajícím po�tu elektronických za�ízení, jako jsou nap�. po�íta�e a mobilní telefony, se mohou používané zdravotnické prost�edky stát citlivými na elektromagnetické 
rušení od jiných p�ístroj�. Elektromagnetické rušení m�že zp�sobovat nesprávnou funkci zdravotnických prost�edk� a vytvá�et tak potenciáln� nebezpe�né situace.
Zdravotnické prost�edky by také nem�ly rušit �innost jiných p�ístroj�.
Pro regulaci požadavk� elektromagnetické kompatibility – EMC (Electro Magnetic Compatibility) byla s cílem zamezit nebezpe�ným situacím výrobk� zavedena norma 
EN60601-1-2. Definuje úrovn� imunity v��i elektromagnetickému rušení a také maximální úrovn� elektromagnetického vyza�ování zdravotnických prost�edk�.
Tento zdravotnický prost�edek vyráb�ný spole�ností OMRON HEALTHCARE vyhovuje norm� EN60601-1-2:2007 jak z hlediska imunity, tak i vyza�ování.
V každém p�ípad� je ale nutné dodržovat zvláštní preventivní bezpe�nostní opat�ení:
• Nepoužívejte poblíž tohoto zdravotnického prost�edku mobilní telefony a jiná za�ízení, která vyza�ují silné elektrické nebo elektromagnetické pole. M�že to zp�sobovat 

nesprávnou funkci teplom�ru a vytvá�et tak potenciáln� nebezpe�né situace. Doporu�uje se dodržovat minimální vzdálenost 7 m. V p�ípad�, že je vzdálenost kratší, 
zkontrolujte, zda prost�edek správn� funguje.

Další dokumentace v souladu s normou EN60601-1-2:2007 je k dispozici ve spole�nosti OMRON HEALTHCARE EUROPE na adrese uvedené v tomto návodu k použití.
Najdete ji také na www.omron-healthcare.com.
Správná likvidace tohoto za�ízení (odpadní elektrická a elektronická za�ízení)
Toto ozna�ení na výrobku nebo v dokumentaci k n�mu znamená, že jej nelze likvidovat spole�n� s ostatním domovním odpadem na konci jeho životnosti. 
Pro prevenci možného poškození životního prost�edí nebo zdraví osob z d�vodu nekontrolované likvidace odpad� nevyhazujte toto za�ízení do domovního 
odpadu, ale recyklujte je odpovídajícím zp�sobem pro udržitelné využívání materiál�.
Domácí uživatelé se musí obrátit bu� na maloobchodní prodejnu, ve které tento výrobek zakoupili, nebo místní ú�ad, kde obdrží informace o míst� 
a zp�sobu jeho ekologicky bezpe�né recyklace.
Profesionální uživatelé musí kontaktovat své dodavatele a podívat se na podmínky své kupní smlouvy. Tento výrobek nelze p�idat do jiného komer�ního 
odpadu ur�eného k likvidaci.
Likvidace vybitých baterií musí probíhat v souladu s národními p�edpisy pro jejich likvidaci.
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6. Užite�né informace
Jak Gentle Temp 720 m��í
Tento teplom�r m��í teplotu na povrchu �ela snímáním infra�erveného zá�ení k�že v bod� m��ení, a pak vypo�ítá hodnotu 
ekvivalentu ústního m��ení s použitím unikátního algoritmu založeného na datech z pr�zkumu skute�né t�lesné teploty.

O t�lesné teplot�
T�lesná teplota se vztahuje ke stabilní teplot� uvnit� t�la (také známé jako t�lesná teplota jádra). Zatímco m��ení teploty 
v podpaží nebo v ústech poskytují hodnoty teploty povrchu, p�idržování teplom�ru stabiln� v míst� m��ení po dobu p�ibližn� 
10 minut zajiš�uje m��ení teploty, které p�esn�ji zastupuje m��ení t�lesné teploty jádra.
Protože m��ení teploty na �ele není vnit�ní t�lesné m��ení, výsledná nam��ená teplota je obvykle nižší, než teplota 
v podpaží nebo v ústech. 
Ale protože v �ele jsou krevní cévy, které jsou mnohem mén� náchylné k cévní konstrikci (což je p�irozená funkce regulace 
t�lesné teploty), je to pravd�podobn� lepší oblast m��ení pro zjišt�ní t�lesné teploty jádra, dokonce i v prost�edí s nižší 
teplotou. Naopak teploty m��ené nap�íklad na paži nebo noze nejsou vhodným m��ítkem t�lesné teploty jádra, protože tyto 
oblasti t�la více podléhají cévní konstrikci.
(Nezapome�te, že teplota m��ená na �ele m�že být ovlivn�na dalšími podmínkami, jako je pocení nebo proud�ní vzduchu 
z klimatizace atd. Proto se doporu�uje provád�t m��ení v co možná nejstabiln�jším prost�edí.)

Když m��íte teplotu malého dít�te, nezapome�te, že t�lesná teplota d�tí je obecn� vyšší než t�lesná teplota dosp�lého, a že 
ji snadno ovlivní vn�jší faktory. Jeho t�lesná teplota nap�íklad bývá vyšší po kojení nebo po plá�i. Proto doporu�ujeme m��it 
teplotu, když je malé dít� v klidném a normálním stavu.
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Tento teplom�r m��í teplotu na povrchu �ela snímáním infra�erveného zá�ení k�že v bod� m��ení, a pak vypo�ítá hodnotu 
ekvivalentu ústního m��ení s použitím unikátního algoritmu (režim m��ení na �ele) založeného na p�ehledových datech 
skute�né t�lesné teploty.
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Režim m��ení na �ele
Vypo�ítává hodnotu ekvivalentu teploty 
m��ené v ústech p�i m��ení na povrchu 
�ela s použitím unikátního algoritmu.

Teplotní rozdíly mezi t�lesnou teplotou a teplotou na �ele

Teplota �ela (°C)

(Pr�zkum provedla
spole�nost Omron)
(pokojová teplota 23 °C)

T�lesná teplota (ekvivalent ústního m��ení) (°C)

Režim m��ení teploty povrchu
Zobrazí skute�nou teplotu na 
povrchu �ela.
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Znalost b�žné teploty m��ené osoby
Abyste mohli správn� posoudit podez�ení na hore�ku, je d�ležité znát b�žnou teplotu m��ené osoby. 
B�žná teplota je u každého individuální a m�ní se také v závislosti na denní dob�. Navíc se nam��ené t�lesné teploty mohou 
lišit v závislosti na druhu teplom�ru nebo na �ásti t�la, kde m��ení provádíte (viz graf „Rozdíly v t�lesných teplotách jádra 
získaných na �ele a v ústech“). Pro zjišt�ní b�žné t�lesné teploty tedy doporu�ujeme provád�t pravidelná m��ení za t�chto 
podmínek:
- M��te stejným teplom�rem.
- M��te na stejném míst�.
- M��te ve stejnou denní dobu.
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Rozdíly v t�lesných teplotách jádra získaných na �ele a v ústech
(Zkoumané p�ípady: 190, v�k: 0–68, teplota prost�edí: 23±2 °C)

Ekvivalent

V ústech vyšší	elo vyšší

Po�et 
p�ípad�

Rozdíl teplot (°C)

(Pr�zkum provedla 
spole�nost Omron)
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