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Ciśnieniomierz Microlife BP A1 BASIC automatyczny
naramienny
 

Cena: 182,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent MICROLIFE

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Termometr elektroniczny Microlife NC 100 bezdotykowy to sprzęt medyczny przeznaczony do szybkiego, bezpiecznego i precyzyjnego
mierzenia temperatury ludzkiego ciała, bez konieczności jego dotykania. Termometr może być stosowany do kontroli temperatury u
pacjentów w różnym wieku.
Na co jest termometr elektroniczny Microlife NC 100 bezdotykowy? Wskazaniem do stosowania tego sprzętu medycznego jest
kontrolowanie temperatury ciała u ludzi. Urządzenie może być przydatne nie tylko w przypadku kontrolowania temperatury osób
dorosłych, ale również dzieci, w tym także tych najmłodszych. Pozwala na przykład wykonać szybki pomiar, bez konieczności budzenia
śpiącego dziecka. Jeśli chodzi o mierzenie temperatury ludzkiego ciała, termometr elektroniczny Microlife NC 100 działa w zakresie
34,0–42,2°C. Dodatkowo sprzęt medyczny umożliwia pomiar temperatury obiektu w zakresie 0–100°C. Nowoczesna technologia
sprawia, że dokładność pomiaru w warunkach laboratoryjnych to ±0,2°C przy temperaturach w zakresie 36,0–39,0°C. Elektroniczny
termometr bezkontaktowy Microlife NC 100 informuje o wykonaniu pomiaru, a na jego wyświetlaczu pojawia się wynik z
rozdzielczością 0,1°C, a poza tym pojawia się sygnał dźwiękowy i oznaczenie kolorystyczne (oba sygnały inne dla temp. prawidłowej i
inne dla podwyższonej).
W opakowaniu znajduje się termometr elektroniczny Microlife NC 100 bezdotykowy . Urządzenie działa precyzyjnie, a jego pomiary są
powtarzalne. Każdorazowo po włączeniu urządzenia wykonuje ono test samosprawdzający, dzięki czemu jego kolejne pomiary będą
wiarygodne. Model Microlife NC 100 bezdotykowy wyposażony został w pamięć pomiarów. Automatycznie prezentuje ostatni pomiar,
poza tym ma 30 odczytów wywoływanych z pamięci. Jest to sprzęt medyczny działający na baterie – zasilany jest 2 bateriami AAA 1,5
V, dzięki czemu zawsze można mieć go pod ręką, nie martwiąc się o źródło zasilania. Elektroniczny termometr bezdotykowy Microlife
NC 100 wyposażono w wyświetlacz ciekłokrystaliczny, który prezentuje 4 cyfry wraz z ikonami dodatkowymi.
Jak korzystać z termometru elektronicznego Microlife NC 100 bezdotykowego? Po włączeniu urządzenia przyciskiem O/I termometr
daje przez 4 sekundy zielone podświetlenie. Po uruchomieniu wyświetlacz termometru pokaże najpierw wszystkie ikony, a następnie
wynik ostatniego pomiaru. Po tym czasie zaczną migać ikony temperatury, a użytkownik usłyszy sygnał dźwiękowy informujący o tym,
że termometr elektroniczny Microlife NC 100 bezdotykowy jest gotowy do pomiaru. Należy wówczas urządzenie wycelować w
środkową część czoła z odległości maksymalnie 5 cm, dbając wcześniej o pozbycie się z tego miejsca włosów czy potu. Kolejnym
krokiem jest naciśnięcie przycisku START i przesuwanie termometru w kierunku skroni. Gdy po 3 sekundach urządzenie wyda długi
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sygnał dźwiękowy i zapali zielone światło, temperatura jest w normie (odczyt niższy niż 37,5°C). Jeśli wyda serię 10 krótkich sygnałów i
zapali czerwone światło, temperatura jest podwyższona (odczyt równy lub wyższy niż 37,5°C).

GWARANCJA DOOR TO DOOR
Sprzęt objęty jest gwarancją w systemie door to door. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować bezpośrednio do serwisu przez
stronę: https://serwis.chde.pl 

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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