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I. SIKKERHETSREGLER 
 
- Følg vedlikeholdsrådene som gis i denne bruksanvisningen.  
- Termometeret kan anvendes til personlig hjemmebruk.  
- Termometeret må kun brukes til de formål som beskrives i denne 

bruksanvisningen.  
- Dette termometeret må kun brukes ved omgivelsestemperaturer 

mellom 10 og 40 °C. 
- Dette termometeret må alltid oppbevares på et rent, tørt sted.  
- Utsett ikke termometeret for elektriske støt.  
- Utsett ikke termometeret for ekstreme temperaturer på over 50 

°C eller under - 20 °C. 
- Bruk ikke termometeret på steder der luftfuktigheten overstiger 

85 %. 
- Beskyttelsesglasset som sitter over linsen er termometerets mest 

ømfintlige del.  
- Ikke berør glasset til den infrarøde linsen med fingrene.   
- Utsett ikke termometeret for sollys eller vann. 
- Bruk ikke termometeret utendørs.  
- Pass på at ikke termometeret faller ned. 
- Dersom et problem skulle oppstå med termometeret ditt, må du 

kontakte forhandleren du kjøpte det av. Forsøk ikke å reparere 
termometeret selv.  

 
 
 

 

Kom i gang: 
 

1. Sett i batteriene.  

2. Trykk på SCAN knappen for å slå på termometeret.  
3. Pek termometeret mot tinningen med en avstand på 3-5 cm.  
4. Trykk på SCAN knappen igjen og les av målingen. 
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II. INNLEDNING 
 
Det infrarøde termometeret Ridian Febertermometer NCIR er 
blitt utviklet ved bruk at den mest moderne teknologien innen 
infrarøde målinger. Denne teknologien gjør det mulig å foreta 
temperaturmåling i tinningsområdet på en avstand av 3-5 cm. 
Termometeret er nøyaktig og du får temperaturen umiddelbart uten 
berøring. Det er påvist at denne temperaturmålingsmetoden er mer 
nøyaktig enn tympanisk (øre) termometri og tolereres bedre enn 
rektal termometri (1).  
Som med andre typer termometre er det viktig å bruke 
termometeret riktig for å kunne oppnå pålitelige og stabile 
resultater. Vi råder deg derfor til å lese denne bruksanvisningen og 
sikkerhetsreglene grundig før bruk.  
 

(1) Greenes D, Fleisher G. Accuracy of a Noninvasive Temporal Artery Thermometer for 
Use in Infants. Arch Pediatr Adolesc Med 2001;155:376. 

 

III. SIKKERHETSREGLER FØR BRUK 
 
For å oppnå pålitelige og stabile resultater, anbefaler vi å la 
termometeret få akklimatisere seg til omgivelsestemperatur i minst 
15 minutter hver gang det skjer en endring i 
omgivelsestemperaturen (hvis termometeret har ligget varmere eller 
kaldere enn det rommet det måles i). Gjør man ikke dette kan man 
oppleve varierende resultater i starten, men de vil stabilisere seg når 
termometeret er akklimatisert. 
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IV. FUNKSJONSPRINSIPP 
 
Alle objekter, i fast form, flytende form eller gassform, slipper ut 
energi i form av stråling. Intensiteten til denne energien avhenger 
av objektets temperatur. Ridian Febertermometer NCIR er i 
stand til å måle en persons temperatur på grunnlag av den energien 
personen slipper ut. Målingen skjer via en ekstern temperatursensor 
på termometeret som kontinuerlig analyserer og registrerer 
omgivelsestemperaturen. Peker man termometeret mot pannen og 
aktiverer strålingssensoren foretas målingen umiddelbart. Sensoren 
oppfanger den infrarøde varmen som skapes av blodomløpet og på 
denne måten registreres kroppstemperaturen. 
 

DE ULIKE METODENE FOR TEMPERATURMÅLING 
 
Kjernetemperatur 
Måling av kjernetemperatur er den mest nøyaktige målemetoden, 
og innebærer måling av temperaturen i lungearterien ved hjelp av 
et kateter utstyrt med en varmesensor som kan lese av 
temperaturen. Slike temperaturmålemetoder krever imidlertid 
spesialutstyr og ekspertise.  
 
Temperaturmåling i endetarmen 
Rektal temperatur endrer seg langsomt i forhold til endring i 
kroppens indre temperatur. Det er påvist at rektal temperatur forblir 
forhøyet lenge etter at pasientens indre temperatur har startet å gå 
ned. Temperaturen i tinningen endrer seg raskt i takt med kroppens 
indre temperatur. Opplever man en differanse mellom rektal 
temperatur og pannetemperatur kan dette være årsaken.  
 
I tillegg har det forekommet rektal perforasjon som et resultat av 
denne metoden, og uten korrekte steriliseringsteknikker kan rektale 
målinger spre de bakteriene som ofte finnes i avføring.   
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Temperaturmåling i munnhulen  
Oral temperatur påvirkes lett av inntak av mat eller drikke som har 
skjedd kort tid før målingen og ved pusting gjennom munnen. For 
måling av oral temperatur må munnen holdes lukket og tungen 
holdes nede i tre til fire minutter, noe som er vanskelig å 
gjennomføre for små barn.  
 
Temperaturmåling i armhulen  
Selv om det kan være enkelt å måle temperaturen i armhulen, er 
det bevist at slik måling ikke gir en nøyaktig måling av et barns 
indre temperatur. Temperatur målt i armhulen ligger i snitt en grad 
under endetarmstemperaturen. For å måle temperatur på denne 
måten, må termometeret settes tett over aksillærarterien. Til tross 
for den lave sensitiviteten og relativt lave nøyaktigheten til aksillær 
temperaturmåling for oppdagelse av feber, anbefales denne 
metoden av The American Academy of Pediatrics som en screening-
test for feber hos nyfødte. 
 
Temperaturmåling i øret 
For å oppnå en nøyaktig temperaturavlesning kreves det gode 
ferdigheter i å utføre måleteknikken. Termometersensoren må 
plasseres så nær inntil den varmeste delen av den ytre ørekanalen 
som mulig. Dersom ikke sensoren plasseres riktig, kan det føre til en 
feilaktig temperaturavlesning.   
 

NORMALTEMPERATUR ETTER MÅLEMETODE 
 

MÅLEMETODE NORMALTEMP. ° 
REKTAL 36,6 °C – 38 °C 
ORAL 35,5 °C – 37,5 °C 
ARMHULEN 34,7 °C – 37,3 °C 
ØRET 35,8 °C – 38 °C 
TINNING 35,8 °C – 37,8 °C 
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FORDELENE MED TEMPERATURMÅLING I TINNINGEN    
 

Det er påvist at denne relativt nye temperaturmålingsmetoden er 
mer nøyaktig enn temperaturmåling i øret og tolereres bedre enn 
rektal måling.  
 

Termometeret Ridian Febertermometer NCIR er blitt konstruert 
slik at det avleser temperaturen på en panne øyeblikkelig, uten 
kontakt med tinningsarterien. Denne blodåren ligger relativt nær 
hudens overflate, og er således lett tilgjengelig. Gitt at blodomløpet 
er permanent og regelmessig, kan termometeret derfor måle 
temperaturen nøyaktig. Denne blodåren er forbundet til hjertet ved 
karotidarterien, som er direkte forbundet med aorta, og den er del 
av hovedstammen i blodomløpet. Å måle temperaturen i 
panneområdet er både effektivt, raskt og bekvemt, så dette gjør 
denne målemetoden ideell, sammenlignet med andre målemetoder.  
 

NORMALTEMPERATUR ETTER ALDER 
 

Alder °C °F 

0-2 år 36,4-38,0 97,5-100,4 

3-10 år 36,1-37,8 97,0-100,0 

11-65 år 35,9-37,6 96,6-99,7 

> 65 år 35,8-37,5 96,4-99,5 

 

PRAKTISKE HENSYN VED MÅLING AV TEMPERATUR 
 

- Ettersom kroppstemperatur kan være svært ulik fra person til 
person anbefales det å testmåle seg når man er frisk slik at man 
kjenner normaltemperaturen og dermed vet hvor mye 
temperaturen avviker fra normaltemperatur ved feber.  

- Temperaturen bør tas under nøytrale forhold. Pasienten bør ikke 
ha foretatt krevende fysiske aktiviteter eller være utsatt for 
kulde/varme før temperaturen tas. Romtemperaturen må være 
moderat. 

- Vær oppmerksom på fysiologiske temperaturvariasjoner som må 
tas i betraktning når resultatene skal evalueres: Temperaturen 
kan stige med 0,5 °C mellom klokken 6 og klokken 15. Kvinner 
har gjennomsnittlig en temperatur som er 0,2 °C høyere enn 
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menn. Kvinners temperatur varierer også med deres 
menstruasjonssyklus. Den stiger med 0,5 °C i den andre 
halvparten av syklusen og i de tidligste stadiene av et 
svangerskap.  
  

 

TEMPERATURMÅLING I PRAKSIS 
 

Slå på termometeret ved å trykke på SCAN. Hold termometeret 3-5 
cm. fra pannen, over tinningsområdet. Trykk på SCAN igjen og 
temperaturen vises umiddelbart. 

Man kan også foreta målinger andre steder på kroppen, 
men målingens pålitelighet kan da ikke garanteres. 
 

 

INSTRUKSER 
 

Vennligst pass på å gjøre følgende før temperaturen måles for å 
sikre et stabilt og pålitelig resultat:  
-  Skyv håret vekk fra pannen  
-  Tørk bort eventuell svette fra pannen 
-  Unngå trekk   
-  La termometeret akklimatisere seg til 

omgivelsestemperaturen i minst 15 minutter før bruk 
dersom omgivelsestemperaturen er blitt endret. Gjøres ikke dette 
kan man få varierende resultat inntil termometeret er 
akklimatisert. 
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V. BESKRIVELSE AV TERMOMETERET  
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VI. FUNKSJONER  
  

1. Spesielt utformet for å måle en persons kroppstemperatur. 
2. Lydalarm ved feber. 
3. Memorering av de 32 siste målingene. 
4. LCD digitalskjerm med baklys. 
5. Data vises i Celsius eller Fahrenheit. 
6. Automatisk stopp (energisparende). 
7. Liten, praktisk, enkel i bruk. 
 
 
 

ANDRE BRUKSOMRÅDER:  
 

Ridian Febertermometer NCIR kan også brukes til å måle 
temperaturen på en overflate eller i et rom. Med knappen MODE 
velger man hvilket objekt som skal måles, Body (kropp), Surface 
temp (overflate) eller Room (rom). 
 
 

VII. BRUK  
 

1. Installer batteriene  
2. Ved første gangs bruk eller når nye batterier er satt inn bør man vente ca. 

15 minutter før termometeret tas i bruk.  
3. Trykk på SCAN for å slå på apparatet. 

4. Rett termometeret mot tinningen mellom hårfestet og øyebryn fra en 
avstand på 3-5 cm. Trykk på SCAN, og temperaturen vises på umiddelbart.   

5. Forsikre deg om at hår er fjernet slik at du ikke treffer det og at eventuell 
svette på pannen er tørket bort før temperaturen tas.  
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VIII. INNSTILLING OG MENYFUNKSJONER 
 
 
1. MODE: KROPP, OVERFLATE ELLER ROM TEMPERATUR 
 
Slå på termometeret ved å trykke på SCAN. Trykk på MODE 
knappen for å veksle mellom overflatetemperatur (Surface temp), 
rom temperatur (Room) og kroppstemperatur (Body). Sørg for at 
den står på Body når man skal måle feber. 
 
2. LYDSIGNAL 
 
Slå på termometeret ved å trykke på SCAN. Trykk på knappen med 
lydsignal for å slå av og på lyden. 
 
3. MINNE  
 
Slå på termometeret ved å trykke på SCAN. Trykk på MEM knappen 
for å få siste måling. Trykk gjentatte ganger for å gå bakover i de 
siste 32 målingene. 
 
 

 

4. KALIBRERING  
 

Slå på termometeret ved å trykke på SCAN. 
Hold venstre (MODE) og midtre (lydsignal) knapp inne i fire 
sekunder til F-4 og 0.0 blinker i displayet. Du kan nå stille 
termometeret til å vise høyere temperaturer ved å trykke på 
lydsignal knappen og til å vise lavere temperaturer ved å trykke på 
MODE. 
 
 

5. TEMPERATURENHET °C/°F 
 
Slå på termometeret ved å trykke på SCAN. 
Hold venstre (MODE) og midtre (lydsignal) knapp inne i tre 
sektunder til F-4 og 0.0 blinker i displayet. Trykk så på MEM. Du kan 
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nå velge °C ved å trykke på MODE og °F ved å trykke på lydsignal 
knappen. Etter valgt temperaturenhet, godkjenn med MEM 
knappen. 
 
 

6. SKIFTE AV BATTERIER 
 

Når LCD-skjermen viser ‘Battery’ er det på tide å skifte batteri. Åpne 
lokket ved å skyve ned den blå delen av håndtaket og skift 
batteriene. Pass på å sette dem inn i riktig retning. Feil i 
innsettingen kan føre til skade på apparatet og føre til at garantien 
blir ugyldig. 
Bruk aldri oppladbare batterier. Bruk kun batterier beregnet på 
engangsbruk. 
 
 

IX. TEKNISKE DATA 
 

1. Normale bruksforhold  

 Brukstemperatur: 10 ° C ῀ 40 ° C 

 Luftfuktighet: ≤ 85 % 

2. Strømforsyning: DC3 V (2 AA-batterier) 

3. Mål: 175 x 50 x 52 mm (L x B x H) 

4. Vekt: 148g 

5. Display-oppløsning: 0,1° C 

6. Målespekter: 

 I Body-modus: 32 °C – 42,9 °C 

 I Surface Temp-modus: 0 °C ῀ 60 °C 

7. Presisjon:  Fra 36 °C til 39 °C = +/-0.2°C 

   Under 36 °C og over 39 °C = +/-0.3°C 

8. Forbruk: ≤ 300mW 

9. Måleavstand: Ca. 3 - 5 cm 
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PRESISJON 
 

Fra 34 °C til 35,9 °C = ± 0,3 °C 
I henhold til ASTM-standard 
E1965-1998 (2003) Fra 36 °C til 39 °C = ± 0,2 °C 

Fra 39 °C til 42.5 °C = ± 0,3 °C 
 

Ridian Febertermometer NCIR kan måle temperaturer under 32 °C 
eller over 42,9 °C men presisjon kan ikke garanteres utenfor dette 
området.  
 

LANGVARIG BRUK 

Termometeret er garantert for 40.000 avlesninger.  
 

 
 

X. BEMERKNINGER 
 

- Beskyttelsesglasset over linsen er termometerets viktigste og 
ømfintligste del, så det er viktig at dette ikke blir skadet. 

- Kan rengjøres med en bomullsdott fuktet med 70 % alkohol.  
- Ikke bruk andre batterier enn de som er nevnt i 

bruksanvisningen. Ikke brenn batterier. 
- Fjern batteriene når termometeret er ute av bruk i lengre tid. 
- Utsett ikke termometeret for sollys eller vann. 
- Støt vil føre til skader på produktet. 
 

XI. MEDFØLGENDE TILBEHØR 
 

Bruksanvisning 
Oppbevaringsetui 
Batterier (AA) 
 

XII. FEILSØKING 
 
Hvis du opplever ett av følgende problemer under bruk av 
termometeret, vennligst les denne feilsøkingsguiden for å få hjelp til 
å løse problemet. Hvis problemet vedvarer kan du kontakte oss på 
post@ridian.no 
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SKJERMEN VISER TEMPERATURER OVER 95 ° 

Temperaturen vises i Fahrenheit. Endre innstillingen til Celsius (Se 
punkt 5 side 12 over). 
 
SKJERMEN VISER EN UNORMALT LAV KROPPSTEMPERATUR 

Sjekk at termometeret står innstilt på Body ved å trykke på MODE 
knappen. 
Sjekk også kalibreringen (Se punkt 4 side 11 over).  
  
 
SKJERMEN VISER MELDINGEN HI 

 
Når du bruker termometeret kan meldingen HI 
vises på skjermen. 
 
Dette indikerer at temperaturen er høyere enn   
42,9 °C i Body-modus eller høyere enn 60 °C i 
Surface Temp-modus. 
 

SKJERMEN VISER MELDINGEN LO 

 
Når du bruker termometeret kan meldingen LO 
vises på skjermen. 
 
Dette indikerer at temperaturen er lavere enn den 
nedre temperaturgrensen som er valgt, enten 
lavere enn 32 °C i Body-modus eller mindre enn 0 

°C i Surface Temp-modus. 
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Denne meldingen vises ved flere anledninger – nedenfor finner du 
en liste over noen av de viktigste årsakene: 
 

Årsaker til LO-meldinger  
 

Råd 

Man har truffet håret og ikke 
huden i tinningen, eller det har 
vært svette i pannen. 

Forsikre deg om at pannen er 
tørr og fri for hindringer før 
temperaturen måles. 

Temperaturmålingen påvirkes 
av trekk eller luftstrømmer. 
 

Forsikre deg om at det ikke er 
trekk eller luftstrømmer, da 
dette kan påvirke det infrarøde 
systemet. 

Termometeret holdes for langt 
unna. 

Anbefalt måleavstanden er 3- 5 
cm. 

 


