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Μοντέλο: βλέπε ετικέτα.
Συμβατότητα: βλέπε ετικέτα.
Προδιαγραφές
Θερμοκρασίαόριο:Λειτουργία: +5°C έως +40°C; Αποθήκευση/Μεταφορά: -20°C έως +55°C
Περιορισμός υγρασίας ( Λειτουργία / Αποθήκευση / Μεταφορά): 0～95% χωρίς συμπύκνωση
Περιορισμός ατμοσφαιρικής πίεσης ( Λειτουργία / Αποθήκευση / Μεταφορά): 86kPa～106kPa

Οδηγίες Χρήσης
Το καλώδιο συνδέει τον ανιχνευτή Θερμοκρασίας που τοποθετείται στον ασθενή με τη συσκευή ( Οθόνη Παρακολούθησης του ασθενούς ), 
Αποτελεί σημαντικό μέρος του κυκλώματος που εφαρμόζεται στον ασθενή.

Εγκατάσταση
Για να εγκαταστήσετε σωστά το καλώδιο σύνδεσης, ενεργήστε ως εξής:
(Ανατρέξτε επίσης στις οδηγίες χρήσης της σχετικής ηλεκτρονικής ιατρικής συσκευής)

          ΠΡΟΣΟΧΗ
●Αυτό το προϊόν είναι εξάρτημα των Ανιχνευτών Θερμοκρασίας.
●Όλα τα εξαρτήματα αισθητήρων που είναι συνδεδεμένα με καλώδιο με τον ασθενή, συμπεριλαμβανομένων των ανιχνευτών θερμοκρασίας, 
υπόκεινται σε σφάλματα μετρήσεων, τοπική θέρμανση και πιθανή βλάβη λόγω παρεμβολής πηγών ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων υψηλής πυκνότητας. 
Ο ηλεκτροχειρουργικός εξοπλισμός (ESU) αποτελεί μια τέτοια πηγή. Το χωρητικά συζευγμένο ρεύμα μπορεί να σχηματίσει κύκλωμα γείωσης μέσω 
του καλωδίου του ανιχνευτή και των σχετικών οργάνων, με αποτέλεσμα να προκληθούν εγκαύματα στον ασθενή.
●ΜΗΝ εφαρμόζετε αυτούς τους ανιχνευτές θερμοκρασίας σε ασθενείς που υποβάλλονται σε διαδικασίες Απεικόνισης Μαγνητικού Συντονισμού (MRI).
●Να χρησιμοποιείτε πάντα με προσοχή όταν εφαρμόζετε, εισάγετε ή αφαιρείτε έναν ανιχνευτή θερμοκρασίας από έναν ασθενή.
●Το καλώδιο σύνδεσης μπορεί να καθαριστεί και να απολυμανθεί ( βλέπε την ακόλουθη διαδικασία), αλλά δεν μπορεί να αποστειρωθεί ή να 
τοποθετηθεί σε αυτόκαυστο. Επειδή η τοποθέτηση σε αυτόκαυστο θα προκαλέσει ζημιά στο καλώδιο.
●Μην μουσκέψετε κανένα από τα δύο άκρα του καλωδίου σύνδεσης. 
●Πριν από τη χρήση, να ελέγχετε και να βεβαιώνεστε πάντα ότι το καλώδιο σύνδεσης δεν έχει υποστεί ζημιά ούτε έχει παλιώσει. Παρακαλείστε να 
απομακρύνετε εγκαίρως τα κατεστραμμένα ή παλιά καλώδια. 
●Το βύσμα στο ένα άκρο του καλωδίου σύνδεσης μπορεί να εισαχθεί μόνο στην αντίστοιχη θύρα της οθόνης. Ποτέ μην συνδέετε το βύσμα σε πηγή 
ρεύματος, διαφορετικά το καλώδιο θα υποστεί ζημιά.
●Μην αποστειρώνετε με ακτινοβολία ,ατμό.

Φροντίδα και Καθαρισμός και Απολύμανση
Καθαρίστε το καλώδιο σύνδεσης με ζεστό σαπουνόνερο.
Απολύμανση του καλωδίου ( από τη μελέτη του εργαστηρίου ANIOS-αναφορά αριθ. 6416.94/ -387 )
1.Καθαρίστε το καλώδιο με ήπιο απορρυπαντικό διάλυμα, διάλυμα αλατιού (1%) ή ένα από τα ακόλουθα διαλύματα:
-- Wofasept                   -- Cidex (καθαρό)      -- Sporicidin (1 : 16)
-- Cetylcide (1 : 63)       -- Mucasol (3%)         -- Buraton (καθαρό)
-- Αλκοόλη (70%)           -- Alconox (1 : 84)      -- Sagrotan
( Αποφύγετε την εμβύθιση του καλωδίου σε οποιοδήποτε από τα διαλύματα καθαρισμού).
2.Ξεπλύνετε το καλώδιο με νερό. Σκουπίστε το με ένα στεγνό πανί και αφήστε το να στεγνώσει εντελώς. 

Διάθεση
          Τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς ισχύοντες κανονισμούς 
          και όχι μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με οποιαδήποτε από αυτές τις πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο.
Σημείωση: * Όλα τα κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα και το στυλ της μάρκας που αναφέρονται σε αυτές τις πληροφορίες ανήκουν πάντα στον 
αρχικό κάτοχο.

Προσοχή: Ο ομοσπονδιακός νόμος 
( των Η.Π.Α.) περιορίζει την πώληση αυτής 
της συσκευής από ή κατόπιν εντολής γιατρού.
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Αριθμός μοντέλου Ιατρική συσκευή
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