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Představení produktu 

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. 
Tento výrobek je infračervený (IR) teploměr špičkové technologie určený k měření tělesné teploty 
prostřednictvím měření infračerveného záření vyzařovaného pokožkou v oblasti čela. Tento 
produkt vám pomůže snadno a rychle zjistit zdravotní stav váš a vašich rodinných příslušníků. 
Název produktu: Infračervený bezkontaktní digitální teploměr 
Model produktu: PT2L 

 

UPOZORNĚNÍ  

1. Použití tohoto teploměru není možno brát jako náhradu za návštěvu lékaře. Máte-li jakékoli 
pochybnosti ohledně odečítání změřené teploty, obraťte se na svého lékaře. 

2. Uchovávejte teploměr mimo dosah dětí. V případě náhodného spolknutí baterie nebo jiných 
součástí okamžitě kontaktujte pohotovostní službu. 

3. Baterie nesmí být hozeny do otevřeného ohně nebo zkratovány. 
4. Odečet teploměru je třeba považovat za referenční. Nepokoušejte se na základě odečtu 

teploty provádět autodiagnostiku ani samoléčbu. V případě potřeby vyhledejte odbornou 
lékařskou pomoc. 

5. Neexistuje žádná standardní teplota lidského těla. Abyste zjistili, zda máte horečku, je důležité 
znát vlastní rozmezí běžných tělesných teplot. 

6. Před měřením se ujistěte, že čelo je zbaveno potu, kosmetiky, špíny nebo mastnoty. 
7. Pacienti by neměli pít, jíst nebo být fyzicky aktivní před / během odečtu. Počkejte 30 minut než 

provedete měření. Odečty teplot prováděné za stavu stabilní rovnováhy těla, jsou jako 
reference přesnější a užitečnější. 

8. Neprovádějte měření teploty na jizvách, v otevřených vředech nebo na odřeninách. 
9. Pokud existuje teplotní rozdíl mezi místností, ve které je teploměr skladován, a prostředím, ve 

kterém bude používán, nechte teploměr před provedením měření temperovat v novém 
prostředí po dobu 30 minut. 

10. Neměřte tělesnou teplotu ihned po požití léku, jelikož ten zvyšuje tělesnou teplotu. Odečty 
teploty v tomto okamžiku nebudou přesné. 

11. Je normální, že hodnoty odečtené při kontinuálním měření, v malém rozsahu kolísají. Během 
kontinuálních měření může být tělesná teplota osoby přenášena na teploměr, což ovlivňuje 
přesnost měření. Doporučujeme provádět pouze 3 průběžná měření během krátké doby. 

12. Během měření se nevystavujte přímému slunečnímu záření, výstupu vzduchu z klimatizace 
nebo teplu radiátorů, jelikož by to mohlo způsobit změny teplotu v oblasti čela. Měření by mělo 
být prováděno, pokud možno, ve stabilním prostředí. 

13. Neměřte tělesnou teplotu v prostředí se silným elektromagnetickým rušením (např. v blízkosti 
zapnuté mikrovlnné trouby, indukčního sporáku nebo při používání mobilního telefonu), 
protože elektromagnetické rušení může způsobit chyby v odečítání nebo dokonce vést k 
selhání přístroje. 

14. Tento produkt by měl být považován za osobní výrobek. Produkt řádně vyčistěte a 
dezinfikujte, abyste zabránili křížové kontaminaci. 
Pokud výkon přístroje bude nepříznivě ovlivněn, může dojít k jedné nebo více z následujících 
situací: 

1) Výsledek mimo rozsah teploty uživatele definovaný výrobcem. 
2) Výsledek mimo rozsah provozní teploty a vlhkosti definovaný výrobcem. 
3) Skladování mimo rozsah okolní teploty a vlhkosti definovaný výrobcem. 
4) Mechanický šok. 
5) Znečištěné nebo poškozené infračervené optické části definované výrobcem. 

15. Požadavky na laboratorní přesnost ASTM v rozmezí 37 - 39°C (98 - 102°F) pro infračervené 
teploměry jsou ± 0,2°C (± 0,4°F), zatímco požadavek pro rtuťové skleněné a elektronické 
teploměry dle normy ASTM E667-86 a E1112-86 jsou ± 0,1°C (± 0,2°F). 

16. Pokud trpíte alergií na plast/gumu, tento přístroj nepoužívejte. 
17. Materiály určené pro kontakt s pacientem prošly testem norem ISO 10993-5 a ISO 10993-10, 

bez toxicity, alergie a podráždění. Splňují požadavky MDD. Na základě dosavadních 
poznatků a technologií nejsou známy další potenciální alergické reakce. 

18. Cílovým uživatelem je pacient. 
19. Tento přístroj byl testován a je v souladu s omezeními pro digitální přístroje třídy B dle 

předpisů FCC, část 15. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu 
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proti škodlivému rušení při používání v domácnosti. Tento přístroj generuje, používá a může 
vyzařovat vysokofrekvenční energii a pokud není nainstalován a používán v souladu s 
pokyny, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, 
že při konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud tento přístroj způsobuje škodlivé rušení 
rozhlasového nebo televizního příjmu, což lze zjistit vypnutím a zapnutím přístroje, 
doporučuje se, aby se uživatel pokusil toto rušení napravit pomocí jednoho nebo více z 
následujících opatření: 
— Přesměrujte nebo přemístěte přijímací anténu. 
— Zvětšete vzdálenost mezi přístrojem a přijímačem. 
— Připojte přístroj do zásuvky v jiném okruhu, než ke kterému je přijímač připojen. 
— Požádejte o pomoc prodejce nebo zkušeného rozhlasového / televizního technika. 

20. Tento přístroj je v souladu s předpisy FCC, část 15. Funkčnost musí splňovat následujícím 
dvě podmínky: (1) Tento přístroj nesmí být zdrojem škodlivého rušení, a (2) tento přístroj musí 
přijmout jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí funkci. 

21. Teploty změřené v oblasti čela na tomto přístroji jsou ekvivalentní hodnotám získaným z 
orálního měření. 

 

Obecný popis 

Teploměr se skládá z plastového krytu, infračerveného teplotního senzoru, LCD displeje a baterií.  

   

Pokyny k displeji LCD 

 

 

                      

 

Rozměry přístroje: cca 141mmX32mmX48mm (5.55inX1.26inX1.89in) 
Hmotnost produktu: cca 53 g (bez baterií) 

 

Výkon produktu  

1. Pozice měření: Střed čela 
2. Vzdálenost měření od čela: ≤ 3 cm(1.18in) 
3. Napájení: DC 3V; 2 x 1.5V  AAA baterie 
4. Rozsah měření: 34.0℃-43.0℃ (93.2℉-109.4℉) 
5. Přesnost měřen: ±0.2℃（±0.4℉）v rozsahu 35.0℃-42.0℃ (95℉-107.6℉),  

Upozornění na nízkou spotřebu 

Bzučák 

Celsius / Fahrenheit 

Oblast zobrazení 

teploty 

Indikace stavu 

teploty 

 

Sonda teploměru 

Kryt baterií 

Tlačítko měření 

LCD displej 
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mimo tento rozsah měření: ±0.3℃ (±0.5℉). 
6. Rozlišení:0.1℃ (0.1℉) 
7. Měrné jednotky: Celsiova stupnice (°C) nebo Fahrenheitova stupnice (°F) 
8. Klinická opakovatelnost: v rozmezí ±0.3℃ (±0.5℉) 
9. Provozní podmínky: 

Teplota: 15℃-40℃ (59℉-104℉) 
Vlhkost: ≤95%RH, nekondenzující 
Atmosférický tlak: 70KPa~106KPa 

10. Podmínky přepravy / skladování 
Teplota: -25℃-55℃ (-13℉-131℉) 
Vlhkost: ≤95%RH, nekondenzující 
Atmosférický tlak: 70KPa~106KPa 

11. Displej: LCD displej 
12. Provozní režim: upravený režim; referenční režim: orální měření. 
13. Interval mezi 2 měřeními: alespoň 5 sekund. 
14. Životnost baterie: cca 3000 měření 

 

Účel použití  

Infračervený digitální bezkontaktní teploměr je určen k přerušovanému měření tělesné teploty ze 
středu čela u lidí všech věkových skupin. Teploměr mohou používat spotřebitelé v domácím 
prostředí a poskytovatelé zdravotní péče. 

 

Kontraindikace 

 Použití tohoto produktu není doporučeno pro osoby, která mají na místě měření zánět, 

zranění, trauma, pooperační rány apod. 

 

Návod k použití 

1. Instalace produktu 
Do prostoru pro baterie na zadní straně přístroje vložte dvě baterie. Teploměr zahájí automatickou 
kontrolu, na LCD displeji se zobrazí následující obrázek, poté jednou pípne a automaticky se 
vypne (pokud se na LCD displeji zobrazí , vyměňte baterie, abyste zajistili, zdaje přístroj 
dostatečně napájen). 

 

 

 

 

Poznámka:  Baterie a elektronické přístroje musí být zlikvidovány v souladu s místními platnými 

předpisy; nevyhazujte je do směsného odpadu. 

 

2. Postup měření 
1) Namiřte sondu teploměru na střed čela a držte ji ve vzdálenosti max. 3 cm od čela (1.18in) 
(optimální vzdálenost je cca šířka ukazováčku dospělého). Nedotýkejte se sondou čela. 
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2) Jemným stisknutím tlačítka měření [ ] zahájíte měření. 

 

3) Jakmile měření proběhne, teploměr zapípá (funkce spínače bzučáku je volitelná, pro nastavení - 
viz "4. Přepínač bzučáku"). Na displeji se zobrazí naměřená teplota. Pokud se měření nezdaří, 
místo zapípání se zobrazí [ ]. 

 

                               

Možné důvody chybného měření 
A. Teplota prostředí nesplňuje požadavky na měření nebo je příliš velký teplotní rozdíl; 
B. Naměřená teplota překračuje rozsah měření. 

 

3. Vypnutí 
Pokud teploměr není používán, po 8 sekundách nečinnosti se automaticky vypne. 

 

4. Přepínač bzučáku 
1) Když je teploměr vypnutý, stiskněte a podržte měřicí tlačítko, dokud se na obrazovce 

neobjeví symbol bzučáku " ". 
2) Uvolněte tlačítko, když se objeví symbol " " - funkce bzučáku je otevřena; 
3) Uvolněte tlačítko, když zmizí symbol " " - funkce bzučáku je zavřena; 
4) Po nastavení přepínače bzučáku se na displeji zobrazí aktuální jednotka teploty a po 4 

sekundách se automaticky vypne. 

 

5. Změna jednotek 
1) Po nastavení bzučáku, displej LCD zobrazí aktuální jednotku měření. Okamžitě stiskněte 

a podržte tlačítko a poté přejděte do režimu nastavení jednotky. V tomto okamžiku se 
střídavě zobrazují ℃ a ℉. 

2) Jakmile se zobrazí "℃", uvolněte tlačítko, jednotka je nastavena na ℃; 
3) Pokud uvolněte tlačítko, jakmile se zobrazí "℉" , přístroj je nastaven na ℉. 

 

6. Indikace stavu teploty 
1) Když je naměřená teplota T<37.5℃ (99.5 ℉), na displeji se zobrazí " ". 
2) Když je naměřená teplota 37.5℃≤T﹤38.0℃ (99.5 ℉≤T＜100.4℉), na displeji se zobrazí 

" ". 
3) Když je naměřená teplota T≥38.0℃ (100.4℉), na displeji se zobrazí " ". 

 
7. Signalizace nízkého stavu baterie 

Když je teploměr zapnutý, automaticky detekuje zbývající kapacitu baterie. Pokud je kapacita 
baterie nízká, ale dostatečná pro měření, s výsledky měření se zobrazí také symbol nízké spotřeby 
[ ]. Pokud je však kapacita baterie pro měření příliš nízká, na obrazovce se zobrazí jedna 
blikající ikona [ ], která se po 8 sekundách automaticky vypne. Abyste mohli přístroj nadále 
používat, musíte vyměnit staré baterie. 
 

8. Výměna baterií 
1) Stiskněte a podržte kryt baterie prstem a lehkým tlakem jej sesuňte dozadu, abyste otevřeli 
prostor pro baterie. 
2) Vyjměte staré baterie a vložte nové. 
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3) Pro správné vložení baterie, dbejte na správný směr polarity baterií. Ujistěte se, že nové 
baterie jsou pevně vloženy do prostoru pro baterie, a ujistěte se, aby během vkládání nedošlo 
k obrácení polarity. 
4) Nasaďte kryt baterie a uzavřete prostor pro baterie. 
 Při likvidaci použitých baterií dodržujte příslušné národní zákony a předpisy. 
 Nevhazujte baterie do směsného odpadu. 
 Pokud přístroj nebudete používat déle než jeden měsíc, baterie vyjměte. 
 Při používání se nedotýkejte baterie a pacienta současně. 
 Nevhazujte baterie do ohně. 

 

Chybová hlášení a řešení problémů 

Problém Zjištění příčiny Řešení 

 Vybitá baterie Vyměňte baterie za nové 

Baterie byly nainstalovány se špatnou polaritou. 

Baterie nejsou správně nainstalovány. 

Vyjměte baterie a vložte je se správnou 

polaritou. 

 

Nelze provést měření, protože aktuální kapacita 

baterie je příliš nízká. 

Vyměňte baterie. 

 

Vzdálenost měření je příliš velká. Teplota je mimo 

rozsah měření. Teplota prostředí buď překračuje 

určený rozsah, nebo je nestabilní. 

Postupujte podle návodu k použití a opakujte 

měření. 

 

Aktuální stav: Na obrazovce blikají všechny 

symboly. Produkt nelze použít. 

Kontaktujte zákaznický servis. 

 

Tělesná teplota 

 Tělesná teplota se pohybuje cca od 35.5℃-37.8℃ (95.9°F to100°F). Chcete-li zjistit, zda 
máte horečku, porovnejte naměřenou teplotu se svoji normální teplotou. Zvýšení 
referenční tělesné teploty o 1℃ (1°F) nebo více je běžně považováno za horečku. 

 Různé způsoby měření (rektální, axilární, orální, čelní, aurikulární) poskytují různé 
hodnoty. Proto není správné srovnávat teplotu změřenou na různých místech na těle. 

 Níže jsou uvedeny typické teploty pro dospělé osoby, podle různého způsobu měření: 
 

Rektální 97.9°F - 99.1°F 36.6℃ - 38℃ 

Axilární 94.5°F - 99.1°F 34.7℃ - 37.3℃ 

Orální 95.9°F - 99.5°F 35.5℃ - 37.5℃ 

Auxiliární (v uchu) 96.4°F - 100.4°F 35.8℃ - 38℃ 

 

Péče a čištění 

1. Sonda (senzor) je nejsložitější částí teploměru a měla by být udržována čistá a neporušená, 
aby bylo možné získat přesné hodnoty. 
Čištění sondy provádějte následujícím způsobem: 

1) Jemně otřete povrch sondy pomocí vatové tyčinky namočené v> 95% lékárenském 
  alkoholu. 

2) Počkejte alespoň 1 minutu, než sonda zcela vyschne. 
2. Pokud je sonda (senzor) poškozená, kontaktujte zákaznický servis. 
3. K čištění displeje a vnějšího povrchu teploměru použijte kousek měkkého a suchého hadříku. 

Pokud je teploměr velmi znečištěný, hadřík navlhčete lékárenským alkoholem pro snadnější 
vyčištění přístroje. 

4. Produkt není vodotěsný. Nečistěte přístroj čisticími prostředky. Teploměr neponořujte do vody 
ani jiných tekutin. 

Údržba 

1. Tato společnost neopravňuje žádnou firmu ani jednotlivce k provádění oprav nebo údržby 
produktu. Nepokoušejte se teploměr rozebírat nebo upravovat, pokud máte podezření na 
problémy s funkčností přístroje. 
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2. Infračervený teploměr je extrémně přesný přístroj. Jakákoli nesprávná údržba, demontáž 
nebo úpravy přístroje mohou vést k nepřesnostem během měření. 

3. Po pádu přístroje zkontrolujte, zda není poškozený. V případě podezření na nesprávnou 
funkčnost produktu, kontaktujte zákaznický servis a požádejte o kontrolu přístroje. 

4. Teploměr je kalibrován v průběhu výroby. Pokud se tento teploměr používá podle návodu 
k použití, není nutné jeho periodické seřizování. Pokud budete kdykoli během záruční doby 
požadovat provedení přesnosti měření, kontaktujte zákaznický servis. 

5. Uživatel nesmí provádět údržbu žádné součásti na displeji. Mohou být dodána schémata 
zapojení, seznamy součástí, popisy, kalibrační pokyny nebo jiné informace, které pomohou 
příslušně kvalifikovanému technickému personálu opravit tyto části přístroje, které jsou k 
provedení opravy určeny. 

6. V případě vyžádání metody ověření klinické přesnosti, kontaktujte zákaznický servis. 
7. V souvislosti s elektrickým proudem přístroj nesmí být skladován ani používán při příliš vysoké 

nebo nízké teplotě nebo ve vlhkém prostředí (viz technické údaje), na slunci nebo v prašném 
prostředí. Zabraňte pádu nebo hrubému zacházení. Jinak může dojít k nepřesnému měření. 

8. Nedotýkejte se sondy přímo prsty ani na ni nefoukejte. Měření provedená pomocí poškozené 
nebo znečištěné infračervené sondy mohou být nepřesná. 

9. Aby displej byl připraven k POUŽITÍ, vyžaduje 4 hodiny temperování z minimální teploty, ve 
které byl skladován, na okolní teplotu 20°C (68°F). 

10. Displej vyžaduje 4 hodiny, aby se ochladil z maximální teploty skladování, dokud nebude 
připraven k POUŽITÍ v okolní teplotě 20°C (68°F). 

 

Součásti dodávky 

Používejte pouze příslušenství dodané původním výrobcem a zkontrolujte, zda nechybí žádné 
součástí. 
1x  infračervený digitální bezkontaktní teploměr 
2x  baterie 1.5 V AAA  
1x  návod k použití 

 

Značky a symboly  

V tomto návodu k použití a na přístroji se objevují následující symboly: 

 
 „PŘEČTĚTĚ NÁVOD K OBSLUZE“ 

(Barva pozadí značky: modrá. Barva symbolu: bílá.) 

  „OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ - Odpad z elektrických výrobků by neměl být likvidován 

spolu se směsným odpadem. Recyklujte na místech k tomu určených. Informace o recyklaci 

získáte od místního úřadu nebo prodejce.“ 

 

   „VÝROBCE“ 

   „POZOR“ 

  „SÉRIOVÉ ČÍSLO“ 

„ZPLNOMOCNĚNÉHO ZÁSTUPCE ES“ 

 

IP22   První charakteristický číselný symbol pro „Stupně ochrany proti přístupu k nebezpečným 
dílům a proti pevným cizím předmětům“. Druhý charakteristický číselný symbol pro „Stupně 
ochrany proti vniknutí vody“. 
 

    „Aplikační část typu BF“ 

 

   „SPLŇUJE POŽADAVKY MDD 93/42/EHS“ 

 

 

DALŠÍ NORMY A PŘEDPISY 
Tento produkt splňuje směrnici EU čís. 93/42/ES o zdravotnických prostředcích, normu IEC 
60601-1 (Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost 
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a nezbytnou funkčnost), normu IEC 60601-1-2 (Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-2: 
Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a základní výkon - Zajišťovací norma: 
Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky a zkoušky), normu IEC 60601-1-11 (Zdravotnické 
elektrické přístroje - Část 1-11: Obecné požadavky na základní bezpečnost a základní výkon - 
kolaterální norma: Požadavky na zdravotnická elektrická zařízení a zdravotnické elektrické 
systémy používané v prostředí domácí zdravotní péče), ASTM (Americká společnost pro zkoušení 
a materiály) E 1965 - 98, normu ISO 80601-2-56 (Zdravotnická elektrická zařízení - část 2-56: 
Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost klinických teploměrů pro 
měření tělesné teploty). Pamatujte, že přenosné a mobilní vysokofrekvenční komunikační systémy 
mohou s touto jednotkou interferovat. 
Tento infračervený teploměr splňuje požadavky stanovené v normě ASTM (E1965-98), s výjimkou 
ustanovení 5.2.2. Rozsah displeje je 34.0℃-43.0℃ (93.2℉-109.4℉). Výrobce nese plnou 
odpovědnost za soulad tohoto produktu s normou. 

 

INFORMACE O ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITĚ 

Tabulka 1 – Emise 

Jev   Soulad Elektromagnetické prostředí 

Vedené a vyzařované RF 

emise 

CISPR 11 

Skupina 1., Třída B 

Přístroj je určen k použití v prostředí domácí 

zdravotní péče 

Harmonické zkreslení 
IEC 61000-3-2 

NA 

Přístroj je napájen z baterie 

Kolísání napětí a blikání 
IEC 61000-3-3 

NA 

Přístroj je napájen z baterie 

                    Tabulka 2 – Port skříně 

Tabulka 3 – Vzdálenost od RF bezdrátových  
komunikačních zařízení 

 

Jev Základní norma EMC  Úrovně odolnosti 

Prostředí domácí zdravotní péče 

Elektrostatika  

Výboj 

IEC 61000-4-2 

 

±8 kV pro kontakt 

±2kV, ±4kV, ±8kV, ±15kV pro vzduch 

Vyzařované RF EM pole 

 

IEC 61000-4-3 

 

10V/m 

80MHz-2.7GHz 

80% AM při 1kHz 

Vzdálenost od RF 

bezdrátových 

komunikačních zařízení 

IEC 61000-4-3 

 

Viz tabulka 3 

Jmenovité výkonové 

frekvenční magnetické pole 

IEC 61000-4-8 30A/m 

50Hz nebo 60Hz 

Četnost zkoušek 
(MHz) 

Pásmo 
(MHz) 

Úrovně testu 

Prostředí profesionálního zdravotnického zařízení 
385 380-390 Pulzní modulace 18Hz, 27V/m 

450 430-470 FM, ±5kHz odchylka, 1kHz sinus, 28V/m 
710 704-787 Pulzní modulace 217Hz, 9V/m 

745 
780 

810 800-960 Pulzní modulace 18Hz, 28V/m 
870 

930 
1720 1700-1990 Pulzní modulace 217Hz, 28V/m 

1845 
1970 

2450 2400-2570 Pulzní modulace 217Hz, 28V/m 
5240 5100-5800 Pulzní modulace 217Hz, 9V/m 

5500 

5785 
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ZÁRUKA 

V případě reklamace v rámci záruky, obraťte se na svého prodejce nebo středisko přístroje. Pokud 
musíte jednotku odeslat, přiložte kopii dokladu s přesným popisem vady. 
Záruční podmínky jsou uvedeny níže: 
1. Záruční doba na přístroj je dva roky od data zakoupení. V případě reklamace musí být datum 
nabytí prokázáno na základě prodejního dokladu nebo faktury. 
2. Záruční opravy neprodlužují záruční dobu. 
3. Následující případy jsou ze záruky vyloučeny: 
• Veškeré škody, které vznikly v důsledku nesprávného zacházení, např. nedodržování návodu 

k použití. 
• Veškerá poškození způsobena v důsledku provedených oprav nebo nedovolenou manipulací 

zákazníkem nebo neoprávněnými třetími osobami. 
• Poškození, které vzniklo při přepravě od výrobce ke spotřebiteli nebo při přepravě do 

servisního střediska. 
• Příslušenství, které podléhá běžnému opotřebení. 
4. Odpovědnost za přímé nebo nepřímé následné ztráty způsobené přístrojem je vyloučena, i když 
je poškození jednotky přijato v rámci záruky. 

 

 

Distributor: 
USA: 

iHealth Labs, Inc. 

www.ihealthlabs.com 

120 San Lucar Ct., Sunnyvale, CA 94086, USA  

+1-855-816-7705 

 
Evropa: 
iHealth Labs Europe SAS 

www.ihealthlabs.eu support@ihealthlabs.eu  

36 Rue de Ponthieu, 75008, Paris, France 
 

 
iHealthLabs Europe SAS  
36 Rue de Ponthieu, 75008, Paris, France 

 
 
ANDON HEALTH CO., LTD. 
No. 3 Jinping Street, Ya An Road, Nankai District, Tianjin 300190, China 

 
Továrna: ANDON MEDICAL CO., LTD. 
Adresa: No. 26 HangYu Road, Pilot Free Trade Zone, Tianjin, China 
 
Vyrobeno v Číně 
 

Datum vydání: 28. května 2020 
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