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Termometr bezrtęciowy SilMed TBR-001
 

Cena: 25,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent SILESIAN PHARMA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka

Przeznaczony do pomiaru temperatury ciała u dzieci i dorosłych.
SilMed Termometr bezrtęciowy:

przeznaczony dla dzieci i dorosłych
napełniony cieczą metaliczną bez rtęci
posiada strzepywaczkę
jest nietoksyczny, ekologiczny i antyalergiczny
posiada zakres pomiaru 35-42 °C
dokładność pomiaru wynosi 0,1 °C
możliwe metody pomiaru: pod pachą, w ustach, w odbycie
posiada plastikowe etui ze specjalnym uchwytem "motylkiem" ułatwiającym strzepywanie
precyzyjny i łatwy w obsłudze

Zawartość opakowania:
termometr bezrtęciowy - 1 sztuka
instrukcja użytkowania - 1 sztuka
etui plastikowe - 1 sztuka

Sposób użycia:
Przed użyciem należy upewnić się czy słupek cieczy w kapilarze znajduje się poniżej poziomu 36°C na skali. Jeśli nie, należy go
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strząsnąć, aż znajdzie się poniżej tego poziomu. Zakres pomiaru temperatury wynosi 35°C–42°C. Aby uzyskane wyniki były wiarygodne,
temperatura otoczenia powinna mieścić się w zakresie 20°C–30°C. Dokładność pomiaru wynosi 0,10°C.
Pomiar pod pachą
Czas pomiaru: min. 4 minuty Skórę pod pachą należy osuszyć przed pomiarem. Termometr umieść w dole pachowym i dociśnij ramię do
tułowia, aby zamknąć szczelnie dół pachowy. Nie dociskaj zbyt mocno, aby nie uszkodzić termometru.
Pomiar w ustach (metoda oralna)
Czas pomiaru: min. 2 minuty Termometr włóż do ust i umieść jego końcówkę pod językiem po lewej lub prawej stronie. Zamknij usta na
czas pomiaru, aby zapewnić szczelność. Nie wolno gryźć termometru.
Pomiar w odbycie (metoda rektalna)
Czas pomiaru: min. 1 minuta Końcówkę termometru przed pomiarem można posmarować np. olejkiem dla niemowląt w celu łatwiejszej
aplikacji i wsunąć ją do odbytu (na głębokość ok. 2 cm). Należy uważać, aby nie złamać termometru. Po dokonaniu pomiaru wynik
można odczytać na skali termometru. Po pomiarze i przed umieszczeniem termometru w etui należy go dokładnie umyć.
UWAGA:
Na 30 minut przed dokonaniem pomiaru nie należy brać kąpieli, palić papierosów oraz jeść.

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