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Informa�ii importante privind siguran�a
Pentru a asigura o utilizare corect� a produsului, este necesar s� respecta�i câteva reguli de baz� privind siguran�a, ce vor 
include m�surile de precau�ie de mai jos.

Avertisment: Situa�iile urm�toare sunt poten�ial periculoase �i, dac� nu sunt evitate, se pot solda cu decesul 
sau v�t�m�ri corporale grave.
• Efectuarea autodiagnostic�rii pe baza rezultatelor m�sur�rii �i/sau urmarea unui tratament poate fi periculoas�. 

Respecta�i recomand�rile medicului. Autodiagnosticarea poate agrava simptomele.
• O febr� mare sau prelungit� necesit� aten�ie medical�, în special în cazul copiilor mici. Contacta�i medicul.
• Nu l�sa�i unitatea la îndemâna copiilor.
• Dac� un copil înghite bateria, consulta�i imediat un medic.
• Nu arunca�i bateriile în foc. Bateria poate exploda.
• Scoate�i bateria din unitate dac� aceasta nu va fi folosit� timp de trei luni sau mai mult. Nerespectarea acestei indica�ii 

poate cauza scurgeri de lichid, generare de c�ldur� sau o explozie, caz în care unitatea va fi deteriorat�.
• Nu utiliza�i unitatea pentru a m�sura un obiect cu o temperatur� mai mare de 80,0°C (176,0°F).
M�suri generale de precau�ie
• Nu o supune�i �ocurilor puternice, nu o sc�pa�i, nu c�lca�i pe ea �i nu o expune�i vibra�iilor.
• Nu folosi�i telefonul mobil în apropierea unit��ii.
• Unitatea principal� nu este rezistent� la ap�. În timpul manipul�rii acestei unit��i, ave�i grij� ca în unitatea principal� s� nu 

p�trund� lichide (alcool, ap� sau ap� cald�). Dac� unitatea este umezit� de vapori, a�tepta�i s� se usuce sau �terge�i-o 
u�or cu o lavet� moale, uscat�.

• Nu dezasambla�i, repara�i sau modifica�i unitatea.
• Dac� lentila sondei se murd�re�te, �terge�i-o u�or cu o lavet� moale, uscat� sau cu un be�i�or cu vat�. Nu �terge�i lentila 

sondei cu hârtie sau �erve�ele din hârtie.
• Dac� exist� diferen�e de temperatur� între loca�ia în care depozita�i unitatea �i cea unde ve�i efectua m�sur�toarea l�sa�i 

mai întâi unitatea în incinta unde o ve�i folosi mai mult de 30 minute, pentru a-i permite s� ating� temperatura camerei, 
apoi m�sura�i.
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Informa�ii importante privind siguran�a

• Dac� fruntea este rece, a�tepta�i ca aceasta s� se înc�lzeasc� înainte de a m�sura temperatura. Rezultatul m�surat poate 
fi prea mic dac� utiliza�i o pung� de ghea��, un bandaj rece sau imediat dup� ce a�i venit de afar�, în anotimpul rece.

• Nu folosi�i unitatea dac� ave�i corpul ud dup� înot, baie sau din cauza transpira�iei în urma exerci�iilor fizice, deoarece 
temperatura la nivelul pielii va fi sc�zut�. Usca�i-v� �i a�tepta�i 30 minute pentru aclimatizarea corpului la temperatura 
camerei înainte de a m�sura.

• Nu atinge�i cu degetul lentila sondei �i nu respira�i asupra acesteia.
• Nu încerca�i s� efectua�i m�sur�tori dac� unitatea este ud�, în caz contrar rezultând indica�ii incorecte.
• Verifica�i pictograma de pe afi�aj înainte �i dup� m�sur�toare, astfel încât s� efectua�i m�surarea în modul corespunz�tor.
• Când lua�i temperatura unui obiect cu emisivitate redus�, cum ar fi cele din aur sau aluminiu, pot rezulta indica�ii inexacte.
• Când lua�i temperatura unui obiect cu emisivitate redus� (cum ar fi laptele) în modul de m�surare la nivelul suprafe�ei, pot 

rezulta valori u�or mai mici.
• Nu folosi�i unitatea în loca�ii în care sunt prezente câmpuri electrice sau electromagnetice foarte puternice. Acest lucru 

poate conduce la indica�ii incorecte �i contribui la defectarea instrumentului.
• Când informa�i medicul cu privire la temperatura dvs., asigura�i-v� c� specifica�i faptul c� a�i m�surat-o la nivelul frun�ii.
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1. Prezentare general�

Temperatur� m�surat� 
la nivelul suprafe�ei
Temperatura camerei 
Ultima indica�ie 

Pictograma Baterie

Pictograma Mut

Modul temperatur� (°F)

Pictograma Memorie

Modul temperatur� (°C)
Temperatur� 
frunte

Unitate principal�: Afi�aj:
Lentil� sond�

Compartiment 
baterie

Capac lentil�
sond�
Afi�aj

Buton de
PORNIRE/MEMORIE

Butonul START
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2. Preg�tire
2.1 Îndep�rtarea benzii izolatoare

Când utiliza�i termometrul pentru prima dat�, scoate�i 
banda izolatoare din compartimentul bateriilor.

Unitatea este pornit� �i, dup� 1 minut, pe ecran apare 
temperatura camerei.

Note:
• Temperatura camerei r�mâne pe afi�aj chiar �i dup� ce unitatea se opre�te.
• Amplasa�i unitatea pe o suprafa�� plan�, într-o loca�ie aflat� la temperatura camerei (departe de lumina solar� 

direct� sau de aerul condi�ionat etc.).

2.2 Comutarea între indica�ia în °C �i în °F
Aceast� unitate este setat� implicit pe °C.

1. În timp ce temperatura camerei este afi�at�, ap�sa�i �i men�ine�i ap�sat butonul START.
2. �inându-l astfel, ap�sa�i �i men�ine�i ap�sat butonul ON/MEM pân� 

când pe afi�aj apare indica�ia °F, înso�it� de dou� semnale sonore.
Note:
• Pentru a selecta din nou modul °C, începe�i de la pasul1.
• Când unitatea este comutat� între °C �i °F, toate indica�iile stocate în memorie sunt �terse.

Partea din spate a unit��ii
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2.3 Setarea avertizorului sonor
Avertizorul sonor este activat implicit, îns� poate fi �i dezactivat.
Not�: Avertizorul sonor este disponibil numai în modul de m�surare la nivelul frun�ii.

1. Ap�sa�i butonul ON/MEM pentru a porni unitatea.

2. Ap�sa�i �i men�ine�i ap�sat butonul ON/MEM timp de 
3 secunde. 
Pictograma „ “ este afi�at� intermitent.

3. Elibera�i butonul ON/MEM. 
Pictograma „ “ r�mâne aprins�, iar avertizorul sonor este dezactivat.

Note:
• Dac� butonul ON/MEM este ap�sat mai mult de 5 secunde dup� ce pictograma „ “ 

începe s� clipeasc� intermitent, unitatea se dezactiveaz� f�r� a dezactiva avertizorul sonor.
• Pentru a activa din nou avertizorul sonor, începe�i de la pasul1.
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3. Utilizarea unit��ii
3.1 Efectuarea unei m�sur�tori

Modul de m�surare la nivelul frun�ii
Acest mod afi�eaz� valoarea echivalent� oral a temperaturii m�surate la nivelul frun�ii.
Asigura�i-v� întotdeauna c� lentila sondei este curat� �i nu prezint� deterior�ri, precum �i c� fruntea este curat�, 
f�r� sudoare, produse cosmetice, cicatrice etc.
Înainte de a m�sura, asigura�i-v� c� pacientul nu a f�cut baie sau c� nu a f�cut sport în ultimele 30 minute �i c� a 
r�mas într-un mediu stabil timp de minim 5 minute.
Se recomand� efectuarea m�sur�torii de trei ori. În cazul în care cele trei m�sur�tori sunt diferite, selecta�i cea 
mai ridicat� temperatur�.

1. Trage�i de capacul lentilei sondei pentru a-l îndep�rta.

2. Ap�sa�i butonul ON/MEM.
To�i indicatorii apar pe afi�aj timp de 1 secund�.
Apoi apare afi�ajul ilustrat în dreapta de tot, înso�it de dou� 
semnale sonore.
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3. �ine�i lentila sondei la 1 - 3 cm distan�� fa�� de centrul frun�ii.
Note:
• �inerea unit��ii în mân� prea mult timp poate cauza o indica�ie mai mare a temperaturii 

ambiante la nivelul sondei. Acest lucru va face ca valoarea m�surat� a temperaturii 
corporale s� fie mai sc�zut� decât în mod normal.

• Sta�i nemi�ca�i în timpul efectu�rii m�sur�torii.

4. Ap�sa�i butonul START.
M�sur�toarea este încheiat� în 1 secund� �i este înso�it� de un semnal sonor lung.
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5. Îndep�rta�i unitatea de frunte �i verifica�i rezultatul 
m�sur�torii.
Afi�ajul se aprinde timp de 5 secunde.
Note:
• Dac� rezultatul este mai mare de 42,2°C (108,0°F), „Hi“ apare pe afi�aj.

Dac� rezultatul este mai mic decât 34,0°C (93,2°F), „Lo“ apare pe afi�aj.
• Pute�i efectua o nou� m�sur�toare dup� ce lumina afi�ajului se stinge �i sunt 

emise dou� semnale sonore. Asigura�i-v� c� pictograma „ “ r�mâne aprins�.
• Dup� cea de-a doua m�sur�toare, prima este afi�at� în col�ul din dreapta, în 

timp ce a doua este afi�at� în centru.

6. Ap�sa�i �i men�ine�i ap�sat butonul ON/MEM pân� când indica�ia „OFF“ 
apare pe afi�aj, pentru a opri unitatea.
Unitatea stocheaz� m�sur�toarea în memorie, apoi se opre�te cu temperatura camerei pe afi�aj.
Unitatea se mai opre�te automat dac� nu se înregistreaz� activitate în interval de 1 minut.
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Modul de m�surare la nivelul suprafe�ei
Modul de m�surare la nivelul suprafe�ei indic� temperatura efectiv� �i neajustat� la nivelul suprafe�ei unui obiect, 
aceasta fiind diferit� fa�� de temperatura corporal�. Acest mod v� poate ajuta s� determina�i dac� temperatura 
obiectului este adecvat� pentru un pacient sau bebelu� (cum ar fi laptele pentru sugari).
Unitatea este setat� implicit pe modul de m�surare la nivelul frun�ii. Urma�i pa�ii de mai jos pentru a comuta în 
modul de m�surare la nivelul suprafe�ei.

1. Ap�sa�i butonul ON/MEM pentru a porni unitatea.
2. Ap�sa�i �i men�ine�i ap�sat butonul ON/MEM. În timp 

ce-l men�ine�i ap�sat, ap�sa�i butonul START. 
Pictograma „ “ apare pe afi�aj.

3. Aduce�i unitatea mai aproape de obiect �i ap�sa�i butonul START.
Aceasta m�soar� continuu, pân� când butonul START este eliberat.
Note:
• Aduce�i lentila sondei cât mai aproape cu putin�� de obiect atunci când folosi�i modul de 

m�surare la nivelul suprafe�ei (distan�a recomandat� este de 1 cm). Nu aplica�i lentila sondei direct pe obiect.
• Modul de m�surare la nivelul suprafe�ei afi�eaz� rezultatul. Temperatura la nivelul suprafe�ei poate diferi de cea 

intern�. Asigura�i-v� c� este sigur s� m�sura�i un obiect cu temperaturi extrem de ridicate sau de sc�zute.
• Afi�ajul nu se aprinde, iar apoi avertizorul sonor se opre�te când se utilizeaz� acest mod.
• Pentru a comuta în modul de m�surare la nivelul frun�ii, reveni�i la pasul 2 �i asigura�i-v� c� pictograma  se 

schimb� în pictograma .
• Unitatea se opre�te automat dac� nu se înregistreaz� activitate în interval de 1 minut, cu temperatura camerei 

pe afi�aj. Pentru a opri unitatea manual, ap�sa�i �i �ine�i ap�sat butonul ON/MEM pân� când pe afi�aj apare 
indica�ia „OFF“.

• Modul de m�surare la nivelul suprafe�ei nu este destinat m�sur�rii temperaturii corporale sau pentru uz medical.
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3.2 Utilizarea func�iei de memorie
Aceast� unitatea stocheaz� automat ultimele 25 rezultate de m�surare (exclusiv rezultatele Hi/Lo).
Note:
• Dac� memoria este plin�, unitatea va �terge cea mai veche indica�ie.
• Când unitatea este comutat� între °C �i °F, toate indica�iile stocate în memorie sunt �terse.

1. Ap�sa�i butonul ON/MEM pentru a porni unitatea.

2. Ap�sa�i din nou butonul ON/MEM. 
Num�rul de memorie apare pe afi�aj.

3. Elibera�i butonul ON/MEM.
Pe afi�aj apare cel mai recent rezultat. 
Ap�sa�i în mod repetat butonul ON/MEM pentru a vizualiza rezultatele mai vechi.

4. Ap�sa�i �i men�ine�i ap�sat butonul ON/MEM pân� când indica�ia „OFF“ 
apare pe afi�aj, pentru a opri unitatea.
Unitatea se opre�te cu temperatura camerei pe afi�aj.
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4. Depanare �i între�inere
4.1 Pictogramele �i mesajele de eroare

Afi�aj eroare Cauz� Remediu

Bateria este aproape consumat�. Înlocui�i bateria.
(Consulta�i capitolul 4.4)

M�sur�toare înainte de stabilizarea unit��ii. A�tepta�i pân� când toate pictogramele nu mai 
sunt afi�ate intermitent.

Unitatea indic� o schimbare rapid� a 
temperaturii ambiante.

L�sa�i unitatea timp de cel pu�in 30 minute la 
temperatura camerei: între 10°C–40°C 
(50°F–104°F).

Temperatura ambiant� nu se încadreaz� în 
intervalul cuprins între 10°C–40°C (50°F–104°F).

L�sa�i unitatea timp de cel pu�in 30 minute la 
temperatura camerei: între 10°C–40°C 
(50°F–104°F).

Erorile 5–9 indic� o defec�iune la nivelul unit��ii.
Scoate�i bateria, a�tepta�i 1 minut, reintroduce�i 
bateria �i reporni�i unitatea. Dac� mesajul reapare, 
contacta�i punctul de vânzare sau distribuitorul 
OMRON pentru verificarea unit��ii. 
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• Mod de m�surare la nivelul frun�ii: Temperatura 
m�surat� este mai mare decât +42,2°C (108°F).

• Mod de m�surare la nivelul suprafe�ei: 
Temperatura m�surat� este mai mare decât 
+80°C (176°F).

Utiliza�i unitatea în intervalul s�u m�surabil. 
Dac� defec�iunea persist�, contacta�i un 
distribuitor OMRON.

• Mod de m�surare la nivelul frun�ii: Temperatura 
m�surat� este mai mic� decât +34°C (93,2°F).

• Mod de m�surare la nivelul suprafe�ei: 
Temperatura m�surat� este mai mic� 
decât -22°C (-7,6°F).

Utiliza�i unitatea în intervalul s�u m�surabil. 
Dac� defec�iunea persist�, contacta�i un 
distribuitor OMRON.

Dispozitivul nu poate fi pornit în starea de 
preg�tire pentru func�ionare.

Înlocui�i bateria cu una nou�.
(Consulta�i capitolul 4.4)

Afi�aj eroare Cauz� Remediu
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4.2 Întreb�ri �i r�spunsuri
1. Temperatura indicat� este prea mare.

• Unitatea a fost depozitat� într-o înc�pere rece.
Dac� unitatea a fost depozitat� într-o înc�pere rece, temperatura m�surat� poate fi destul de ridicat� dac� 
m�sura�i temperatura la scurt timp dup� ce aduce�i unitatea într-o înc�pere cu temperatur� normal�. 
M�sura�i temperatura dup� ce l�sa�i unitatea timp de 30 minute în înc�perea în care urmeaz� a fi utilizat�. 
Se recomand� s� stoca�i unitatea în înc�perea în care urmeaz� s� m�sura�i temperatura.

• Lentila sondei a fost expus� la lumina solar� direct�.
• M�sur�toarea a fost realizat� la scurt timp dup� ce subiectul a plâns. 

Plânsul poate cre�te temperatura facial�.
2. Temperatura indicat� este prea mic�.

• Corpul este transpirat.
Nu folosi�i unitatea dac� ave�i corpul ud dup� înot, baie sau din cauza transpira�iei în urma exerci�iilor fizice, 
deoarece temperatura la nivelul pielii va fi sc�zut�. Usca�i-v� �i a�tepta�i 30 minute pentru aclimatizarea 
corpului la temperatura camerei înainte de a m�sura.

• Lentila sondei este murdar�.
Utiliza�i un be�i�or cu vat� sau vat� moale înmuiat� în alcool de concentra�ie 70% pentru a cur��a lentila sondei.

• M�sur�toarea a fost realizat� în modul de temperatur� la nivelul suprafe�ei.
Utiliza�i modul de m�surare la nivelul frun�ii.

• M�sur�toarea a fost realizat� la scurt timp dup� ce subiectul a fost afar�, în frig. 
A�tepta�i pân� când fruntea s-a înc�lzit.

• M�sur�toarea a fost realizat� într-un alt loc decât fruntea.
Asigura�i-v� c� m�sura�i exact la nivelul frun�ii, nu în zonele adiacente, cum ar fi limita cre�terii p�rului.
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3. Exist� varia�ii ale valorilor m�surate. 
• M�sur�torile nu au fost realizate în acela�i loc.
• Lentila sondei este murdar�.

4. Temperatura m�surat� pe aceast� unitate nu este echivalent� cu temperatura oral�. 
• Este posibil ca termometrele pentru frunte s� nu calculeze întotdeauna valoarea exact� echivalent� oral.

Se recomand� realizarea de m�sur�tori regulate ale subiec�ilor, cum ar fi membrii familiei etc., în stare bun� 
de s�n�tate, pentru a le cunoa�te temperatura normal�.

4.3 Între�inerea
• Verifica�i unitatea dac� a�i sc�pat-o pe jos. Dac� ave�i dubii, contacta�i punctul de vânzare sau distribuitorul 

OMRON pentru verificarea unit��ii.
• Cur��a�i cu aten�ie lentila sondei, pentru a nu o deteriora.

- Utiliza�i un be�i�or cu vat� cu alcool 70% sau vat� moale înmuiat� în alcool de concentra�ie 70% pentru 
a cur��a lentila sondei.

- L�sa�i lentila sondei s� se usuce complet timp de minim 1 minut.
• Nu depozita�i unitatea în condi�iile indicate mai jos. În caz contrar, aceasta poate fi deteriorat�.

- Spa�ii umede.
- Spa�ii cu temperaturi ridicate sau grad de umiditate ridicat, sau spa�ii expuse direct radia�iilor solare. Spa�ii 

aflate în apropierea echipamentelor de înc�lzire, spa�ii cu mult praf sau medii cu concentra�ii înalte de sare 
în aer.

- Pe suprafe�e înclinate de pe care unitatea, poate c�dea sau poate fi expus� �ocurilor sau vibra�iilor.
- Spa�ii de depozitare a produselor farmaceutice sau spa�ii în care exist� gaze corozive.
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4.4 Înlocuirea bateriei
Baterie: baterie CR2032 plat� cu litiu
Not�: Pentru a proteja mediul, arunca�i bateriile la de�euri în conformitate cu reglement�rile locale privind 

procedura de colectare a de�eurilor. Aruncarea la de�euri se poate face la punctul de comercializare sau în 
loca�iile de colectare corespunz�toare.

1. Desface�i �urubul �i îndep�rta�i capacul bateriei.

2. Scoate�i bateria cu un obiect ascu�it.
Not�: Nu utiliza�i o scul� metalic�, deoarece poate deteriora componentele 

adiacente.

3. Introduce�i noua baterie sub cârligul metalic din partea 
dreapt� �i ap�sa�i pe partea stâng� a bateriei pân� când 
aceasta se fixeaz� cu un clic sesizabil.
Not�: Introduce�i bateria nou� cu partea marcat� cu simbolul plus (+) orientat� în sus.

4. Închide�i capacul compartimentului pentru baterii �i strânge�i �urubul.

Cârlig metalic
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5. Date tehnice
Descrierea produsului: Termometru pentru frunte cu infraro�u
Model: OMRON Gentle Temp 720 (MC-720-E)
Senzor: Termopil�
Afi�area temperaturii: 4 cifre, °F, în trepte de 0,1 grade

3 cifre, °C, în trepte de 0,1 grade
Precizie: Mod de m�surare la nivelul frun�ii ±0,2°C (±0,4°F) în intervalul cuprins între 

35,0°C �i 42,0°C (95,0°F–107,6°F), ±0,3°C 
(±0,5°F) pentru alte intervale

Mod de m�surare la nivelul suprafe�ei ±0,3°C (±0,5°F) în intervalul 22,0°C - 42,2°C 
(71,6°F - 108,0°F). În afara acestui interval, 
precizia este de ±2°C (±3,6°F) sau ±4% (procent 
din temperatura efectiv�), care este mai mare.

Mod la temperatura camerei ±2°C (±3,6°F) în intervalul 10°C - 40°C (50°F - 104°F).
În afara acestui interval, rezultatul ob�inut la 
m�surare nu poate îndeplini nivelul de precizie 
men�ionat mai sus.

Interval de m�surare: Mod de m�surare la nivelul frun�ii 34,0°C (93,2°F) - 42,2°C (108,0°F)
Mod de m�surare la nivelul suprafe�ei -22,0°C (-7,6°F) - 80,0°C (176,0°F)
Mod la temperatura camerei 10°C (50°F) - 40°C (104°F)

Alimentare: 3,0 V c.c., 1 baterie CR2032 plat� cu litiu
Consum de energie: 0,018 W
Durata de via�� a bateriei: Cu o baterie nou�, aproximativ 2.500 m�sur�tori sau peste
Temperatura �i umiditatea 
de func�ionare:

între 10°C (50°F) �i 40°C (104°F), 15  umiditate relativ�  85%< <
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Note:
• Specifica�iile pot fi modificate f�r� aviz prealabil.
• Acest produs OMRON este fabricat în cadrul sistemului de calitate strict al OMRON HEALTHCARE Co. Ltd., Japonia.
• Acest dispozitiv îndepline�te cerin�ele directivei CE 93/42/CEE (Directiva privind dispozitivele medicale) �i ale standardului 

european EN ISO 80601-2-56:2012: Cerin�e speciale privind securitatea fundamental� �i performan�a esen�ial� a 
termometrelor clinice pentru m�surarea temperaturii corporale.

OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. ofer� pentru acest produs o garan�ie de 3 ani de la data achizi�ion�rii. Garan�ia nu 
acoper� bateria, ambalajul �i/sau deterior�rile de orice fel rezultate în urma folosirii abuzive (sc�parea sau impactul fizic) de 
c�tre utilizator. Produsele cu reclama�ii în garan�ie vor fi înlocuite numai dac� sunt returnate împreun� cu factura/bonul de 
cas� în original.
Nu dezasambla�i sau modifica�i unitatea. Schimb�rile �i modific�rile neaprobate de OMRON HEALTHCARE duc la anularea garan�iei.

Temperatura de 
depozitare/Umiditatea/
Presiunea aerului:

între -20°C (-4°F) �i 60°C (140°F), 10  umiditate relativ�  95%, 
între 200 �i 1060 hPa

Protec�ie împotriva 
�ocurilor electrice:

Echipament medical cu alimentare electric� intern�

Component� aplicat�:

Greutate: Aproximativ 90 g (cu bateria instalat�)
Dimensiuni exterioare: 45(l) × 155(î) × 39(a) mm
Con�inutul ambalajului: Unitatea principal�, bateria de test (CR2032 instalat�), capacul lentilei sondei, 

manualul de instruc�iuni.

< <

= tip BF
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Termometru pentru frunte cu infraro�u OMRON
Model: Gentle Temp 720 (MC-720-E) 

Informa�ii importante legate de compatibilitatea electromagnetic� (CEM)
Odat� cu cre�terea num�rului de dispozitive electronice, cum ar fi PC-urile �i telefoanele mobile (celulare), dispozitivele medicale în uz pot fi expuse interferen�elor 
electromagnetice generate de alte dispozitive. Interferen�ele electromagnetice pot cauza func�ionarea incorect� a dispozitivului medical �i pot da na�tere situa�iilor 
poten�ial nesigure.
Dispozitivele medicale nu trebuie, la rândul lor, s� interfereze cu alte dispozitive.
Pentru conformitatea cu cerin�ele privind CEM (compatibilitatea electromagnetic�) în vederea prevenirii situa�iilor periculoase ce implic� produsul, a fost implementat 
standardul EN60601-1-2. Acest standard define�te nivelurile de imunitate la interferen�ele electromagnetice, precum �i nivelurile maxime de emisii electromagnetice pentru 
dispozitivele medicale.
Acest dispozitiv medical fabricat de c�tre OMRON HEALTHCARE respect� prevederile standardului EN60601-1-2:2007 în ceea ce prive�te imunitatea �i emisiile.
Totu�i, exist� m�suri speciale de precau�ie ce trebuie respectate:
• Nu utiliza�i telefoane mobile (celulare) sau alte dispozitive care genereaz� câmpuri electrice sau electromagnetice intense în apropierea dispozitivului medical. Acest lucru 

poate cauza func�ionarea incorect� a unit��ii �i poate da na�tere unor situa�ii poten�ial nesigure. Se recomand� p�strarea unei distan�e minime de 7 m. Verifica�i 
func�ionarea corect� a dispozitivului în cazul în care distan�a este mai mic�.

Documenta�ia detaliat� în conformitate cu EN60601-1-2:2007 este disponibil� la OMRON HEALTHCARE EUROPA, la adresa indicat� în prezentul manual de instruc�iuni.
Documenta�ia este disponibil� �i la www.omron-healthcare.com.
Aruncarea corect� la de�euri a acestui produs (De�eurile din echipamente electrice �i electronice)
Acest marcaj inscrip�ionat pe produs sau prezent în documenta�ia acestuia indic� faptul c� nu trebuie eliminat împreun� cu alte de�euri menajere la 
sfâr�itul duratei sale de via��. Pentru a preveni posibila poluare a mediului sau afectarea s�n�t��ii umane ca urmare a arunc�rii necontrolate a de�eurilor, 
separa�i acest tip de celelalte de�euri �i recicla�i-l responsabil, pentru a promova refolosirea durabil� a resurselor materiale.
Utilizatorii casnici vor contacta punctele de vânzare de la care au achizi�ionat produsul sau autoritatea local� competent� pentru detalii referitoare la 
loca�iile �i modurile în care pot asigura reciclarea ecologic� a acestui produs.
Utilizatorii profesioni�ti î�i vor contacta furnizorii �i vor consulta termenii �i condi�iile din contractul de achizi�ie. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte 
de�euri comerciale în vederea elimin�rii.
Aruncarea la de�euri a bateriilor uzate trebuie efectuat� în conformitate cu reglement�rile na�ionale în domeniu.
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6. Informa�ii utile
Cum func�ioneaz� aparatul Gentle Temp 720
Aceast� unitate m�soar� temperatura la suprafa�a frun�ii prin sesizarea emisiei infraro�ii a pielii la punctul de m�surare, dup� 
care calculeaz� valoarea echivalent� oral� cu ajutorul unui algoritm unic, pe baza datelor de sondaj pentru temperatura 
corporal� efectiv�.

Despre temperatura corporal�
Temperatura corporal� se refer� la temperatura stabil� a corpului la interior (cunoscut� �i ca temperatur� nucleu corporal�). 
În timp ce m�sur�torile de temperatur� la nivelul axilei sau cavit��ii bucale ofer� valori de temperatur� ale suprafe�ei, 
men�inerea stabil� a termometrului la punctul de m�surare timp de aproximativ 10 minute ofer� o m�sur�toare a temperaturii 
care o reprezint� mai îndeaproape pe cea a nucleului corporal.
Dat fiind faptul c� m�surarea temperaturii la nivelul frun�ii nu implic� sus�inerea corporal� a termometrului, temperatura 
m�surat� rezultat� este de regul� mai mic� decât cea la nivelul axilei sau al cavit��ii bucale. 
Totu�i, dat fiind faptul c� fruntea are vase sanguine mai pu�in supuse constric�iei vasculare (o func�ie natural� de reglare a 
temperaturii corporale), se presupune c� este o zon� de m�surare mai potrivit� pentru determinarea temperaturii corporale, 
chiar �i în mediile mai r�coroase. Prin contrast, temperatura m�surat� la nivelul bra�ului sau piciorului, de exemplu, nu este 
un etalon potrivit pentru temperatura nucleului corporal, deoarece astfel de p�r�i ale corpului sunt mai supuse constric�iei 
vasculare.
(Re�ine�i faptul c� temperatura m�surat� la nivelul frun�ii mai poate fi influen�at� �i de alte condi�ii, cum ar fi sudoarea sau aerul 
suflat de un aparat de climatizare etc. De aceea, se recomand� efectuarea m�sur�torii într-un mediu cât mai stabil cu putin��.)

Atunci când m�sura�i temperatura unui sugar, re�ine�i c� temperatura corporal� a acestuia este în general mai mare decât 
a unui adult �i c� este cu u�urin�� afectat� de factori externi. De exemplu, temperatura corporal� tinde s� creasc� dup� 
al�ptare sau plâns. Prin urmare, se recomand� efectuarea m�sur�torilor când sugarul este calm �i în stare normal�.
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Aceast� unitate m�soar� temperatura la suprafa�a frun�ii prin sesizarea emisiei infraro�ii a pielii la punctul de m�surare, dup� 
care calculeaz� valoarea echivalent� oral� cu ajutorul unui algoritm unic (modul de m�surare la nivelul frun�ii), pe baza 
datelor de sondaj pentru temperatura corporal� efectiv�.
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Modul de m�surare la nivelul frun�ii
Calculeaz� valoarea echivalent� oral� 
a temperaturii la suprafa�a frun�ii cu 
ajutorul unui algoritm unic.

Diferen�ele de temperatur� dintre temperatura corporal� �i temperatura la nivelul frun�ii

Temperatura frun�ii (°C)

(Studiu efectuat de Omron)
(temperatura camerei la 23°C)

Temperatura corporal� (echivalent oral) (°C)

Modul de m�surare la nivelul suprafe�ei
Afi�eaz� temperatura efectiv� la 
suprafa�a frun�ii.
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Cunoa�terea temperaturii normale a unei persoane
Pentru a face o apreciere corect� a condi�iilor de febr� suspectate, este important s� cunoa�te�i temperatura normal� a unei persoane. 
Temperatura normal� variaz� de la un individ la altul �i difer� �i în func�ie de or� pe parcursul zilei. În plus, temperaturile 
corporale m�surate pot varia în func�ie de termometru sau de partea corpului la nivelul c�reia m�sura�i (consulta�i graficul 
„Diferen�ele dintre temperaturile nucleu corporale ob�inute la nivelul frun�ii �i al cavit��ii bucale“). Pentru a afla temperatura 
normal� a unei persoane a�adar, v� recomand�m s� efectua�i m�sur�tori periodice în urm�toarele condi�ii:
- M�sura�i cu acela�i termometru.
- M�sura�i în aceea�i zon�.
- M�sura�i la aceea�i or� din zi.
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Diferen�ele dintre temperaturile nucleu corporale ob�inute la nivelul frun�ii �i al cavit��ii bucale
(Cazuri studiate: 190, vârste: 0–68, temperatur� ambiant�: 23±2°C)

Echivalent

Oral mai mareFrunte mai mare

Num�r 
de 
cazuri

Diferen�� de temperatur� (°C)

(Studiu efectuat de 
Omron)
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