
 

 

 IInnffrraarreedd  IIRR  TThheerrmmoommeetteerr  امریکایی کمپانی  محصولمجهز به لیزر و ترمومتر مادون قرمز یکSSPPSSmmeeddiiccaall که  است

 .است CEعالمت  داراي

 گیري کردتوان از راه دور دماي نقطه مورد نظر را اندازهبا استفاده از این دماسنج، می . 

  تواند اندازه بگیردشده و دماي چاهک انکوباتور را میهاي استریلپکاین وسیله دماي. 

  گیري استگراد با این ترمومتر قابل اندازهدرجه سانتی 380تا مثبت  50دماي منفی . 

 دما در کمتر از یک ثانیه توسط این ترمومتر مشخص خواهد شد . 

 گیري شوداي است که دماي آن باید اندازهگیري و افزایش دقت در انتخاب نقطهلیزر موجود براي نشانه.  

 مراقب سطوح براق و انعکاس نور نیز باشید(گیري را نباید مستقیم به سمت چشم افراد گرفت لیزر نشانه .( 

 ترمومتر را در دماي اتاق و به دور از حرارت باال و شوك حرارتی نگهداري نمایید . 

 مواد شیمیایی براي از . تمیز و سپس از پارچه کتان مرطوب استفاده کنید براي تمیزکردن لنز ترمومتر، از هواي فشرده

 . تمیزکردن لنز استفاده نکنید

 درجه ممکن است باشد 2خطاي آن تا . متر استسانتی 20گرم است و ارتفاع آن  250ترمومتر دستی حدود  وزن این . 

 

  .الزم را در آن قرار دهیدمحل باتري را با فشار دست باز کنید و باتري کتابی  )1

 .رمومتر را فشار دهید و رها کنید تا ترمومتر روشن شودتگیري اندازهشستی  )2

  .تغییر دهیدصفحه نمایش را زمینه پستوانید نور می "نور صفحه نمایش"با استفاده از دکمه  )3

 .نور صفحه نمایش یا بدون نور است یا به رنگ آبی

○"نوع واحد دما را با فشردن دکمه  )4
C/

○
F" گراد یا فارنهایتسانتی( انتخاب نمایید .( 

 . شودنمایش داده می دما در کنار عدد دماشده نیز واحد گیريدر زمان نمایش دماي اندازه

 .گیري کنیدنشانهلیزر کمک با  ،روي نقطه مورد نظر یا بر روي پک مورد نظر بر )5

  روي صفحه نمایش. روشن نیست، با زدن دکمه لیزر آن را روشن کنیداگر لیزر 

 . نمایش داده خواهد شد "روشن بودن لیزر"عالمت 

 .در کمتر از یک ثانیه، دما نمایش داده خواهد شد. فشار دهیدگیري را شستی اندازه )6

 . ماندمیثانیه بر روي صفحه نمایش باقی 15شده تا گیريشستی را آزاد کنید، دماي اندازه )7

   .شودنمایش نشان داده میبر روي صفحه  "HOLD"ثانیه، عالمت 15در این 

 .شودثانیه فشار ندهید، ترمومتر به طور خودکار خاموش می15اي را در این در صورتی که دکمه )8
  

  ،بیند و هم به هم به این دلیل که دست پرسنل آسیب می. ها که هنوز داغ هستند را با دست لمس کردنباید پکپس از اتمام سیکل استریالیزر بخار

شود و پک دیگر ارزش انبارش و استفاده نخواهد این دلیل که اختالف دماي بین انگشتان و دماي پک، باعث ایجاد کندانس و آلوده شدن پک می

هاي استریل شده را در همان ساعت، پک 2دقیقه تا  30شده، دست کم هاي استریلخارج کردن ترالی حاوي پکبر این است که پس از توصیه . داشت

  . هاي داغ در زمان خنک شدن، در معرض باد خنک و مستقیم نباشندپک. جا و انبارش کنیدها را جابهسپس آن. ترالی باقی بگذارید تا خنک شوند
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