Kort användarinformation för VisioFocus®
®

Använd Visiofocus i ett dragfritt rum med jämn temperatur mellan 16 och 40°C. Om termometern
kommer från ett rum som har en omgivande temperatur som skiljer sig från det rum där du mäter
temperatur måste termometern kalibreras manuellt alternativt vänta minst 5 minuter för att
temperaturen kalibreras med den automatiska kalibreringsfunktionen. Varför? Termometern
mäter hudtemperaturen i pannan och använder rumstemperaturen till att beräkna core
temperaturen. Temperaturen som visas på skärmen är core, rektal, mun eller armhåletemperaturen.
Mätning på olika platser på pannan ger olika resultat. Mät därför alltid på samma plats i mitten
av pannan. Halvvägs mellan toppen av näsan och hårfästet. Håll termometern vinkelrätt mot
pannan. För att få riktigt avstånd se bilden nedanför.

Mät inte temperatur på en svettig panna eftersom den uppmätta temperaturen inte kan
garanteras. Det är inte alltid tillräckligt att torka pannan innan en mätning. Ett alternativ är att
mäta på ett slutet ögonlock. Detta ger inte en exakt mätning men kan betraktas som en giltig
approximation av en kroppstemperatur.

Mätning på panna

Alternativ mätning på ögonlock
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Instruktion för hur du börjar använda VisioFocus®
Starta termometern
» Öppna det blåa locket och tryck på valfri knapp för att starta termometern
Genomförande av temperaturmätning
» Håll in ansiktsknappen

samtidigt som du håller termometern vinkelrätt mot mitten av

patientens panna
» Justera avståndet tills att siffrorna är mellan bågarna. Läs av temperaturen direkt på pannan
» Om knappen släpps går det läsa av temperaturen i displayen
Ytmätning
» Tryck på husknappen

samtidigt som du håller termometern vinkelrätt mot den yta du

önskar mäta temperatur på. Du kan bl.a. mäta temperatur på välling, badvatten,
rumstemperatur m.m.
» Justera avståndet tills att siffrorna är mellan bågarna. Läs av temperaturen på ytan du mäter
» Om knappen släpps går det läsa av temperaturen i displayen
Minnesfunktion
Minnesfunktionen lagrar de 9 sista mätningarna. För att aktivera funktionen, tryck på MEM–
knappen

två gånger. Skärmen övergår till lila färg och den sista mätningen kommer att visas

med talet 1 och symbolen
vidare på

eller

beroende på vilken mätning som genomförts. Tryck

och du får upp övriga temperaturmätningar som lagrats i minnet.
®

Kalibrering av VisioFocus till aktuell rumstemperatur
» Öppna det blåa locket på termometern
» Tryck samtidigt på
» Håll

-knappen och

-knappen (CAL visas i displayen)

-knappen inne medan du fokuserar siffrorna mellan bågarna

» Släpp knappen så fort du har fokuserat siffrorna och tills att siffrorna slutat blinka
» Kalibrering till rumstemperatur är färdig och termometern är klar för temperaturmätning
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