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Kort användarinformation för VISIOFOCUS® Pro  06480   
                              

 
 

Använd termometern i ett dragfritt rum som har en temperatur mellan 10-40oC. 
Om termometern ska användas på ett annat ställe än det brukar användas på, 
måste den  kalibreras manuellt eller ligga fritt i rummet i minimum 5 minuter.  

Varför? Termometeret mäter hudtemperaturen i pannan, och använder 
rumstemperaturen till att beräkna core temperaturen. Temperaturen som visas på 

skärmen är core, rektal, mun eller armhåletemperaturen. 
 
Temperaturen hos en frisk person kan variera mellan 35 och 37oC.  
 

Mät temperaturen mitt i pannan (mitt mellan näsroten och hårfästet) och håll 
termometern vinkelrätt mot pannan. För att få riktigt avstånd se bilden nedanför. 
 

 
FEL för långt från pannan FEL för närma pannan RIKTIG AVSTÅND 

 

Mät ej på svettig panna, det kan ge inkorrekt temperatur. Det är inte alltid 
tillräckligt att torka pannan innan en mätning. Ett alternativ är att mäta på en 
slutet ögonlock. Detta ger inte en exakt mätning, men kan betraktas som en giltig 
approximation av en kroppstemperatur . 

Sätt på termometern: Tryck på Mem  knappen 2ggr.  

 

Genomförande av 
temoeraturmätning 
 

 

 

 Öppna det blåa locket. 

 Tryck på knappen med ansiktet  samtidigt som du håller 
termometern vinkelrätt mot mitten av patientens panna. 

 När du kan se siffrorna, justera avståndet tills du har 
siffrorna  mellan bågarna. (se bilden).  

 Släpp knappen och håll termometern stilla tills siffrorna är 
stilla. 

 Läs av temperaturen.  

 Termometeren går i standby efter 20 sekunder och visar 
rumstemperaturen i 4 timmar tills den stängs av 
automatiskt. 

 

 

Ytmätning: 

 

 Håll knappen med hus  nere medans du håller 
termometern vinkelrätt mot den yta du vill mäta på. 

 Släpp knappen. Du kan mäta bl.a. hudtemp, välling, 
badvatten, mm.  

 

 

Minnesfunktion: 

 

Minnesfunktionen lagrar  de 9 sista mätningarna. För att 

aktivera funktionen, tryck på - knappen två gånger. Skärmen 
blir lila och den sista mätningen kommer att visas med talet 1 

och eller beroende på vilken knapp som användes vid 
mätningen. Tryck vidare  på Mem-knappen så får man upp de 
övriga temperaturerna som finns i minnet.   
 

 

Kalibrering av 
Visiofocus PRO 
06400® till 
rumstemperatur: 

 

Termometeren kalibrerer sig till rumstemperatur automatisk (i 
doc mode) när den  registrererar stor temperaturavvikelse. Det 
visas med en nedräkning från 4 minuter på skärmen. Vänta tills 
nedräkningen är färdig för att använda termometern. Om 
termometern har varit i bruk över en  längre tid, kan det vara 
nödvändigt att lägga den åt sidan, så den kalibreras.    
Det är också möjligt och kalibrera termometern manuellt: 

 Tryck kort samtidig på knappen ansikte  och hus  .  

 Öppna det blåa locket och håll knappen inne medans du 
håller termometern ca 5cm från ett bord/vägg. Fokusera 
siffrorna mellan bågarna.  

 Släpp knappen så fort du har fokuserat siffrorna och tills 
siffrorna har slutat att blinka. 

  Kalibrering till rumstemperatur är nu färdig och 
termometern är nu klar för temperaturmätning.  

 


