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Termometr Controly Flexi soft
 

Cena: 19,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent HYDREX

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Termometry Controly to jakość, precyzja, niezawodność i najważniejsze - komfort użytkowania. Wszystkie nasze produkty odpowiadają
międzynarodowym standardom i spełniają normy wymagane dla wyrobów medycznych. Seria Thermosoft to niezwykle przyjemne w
dotyku, elastyczne końcówki o optymalnym przekroju utrzymujące stałą temperaturę - jest to szczególnie ważne w przypadku pomiaru
temperatury w odbycie, ale także w ustach i pod pachą.

Specyfikacja
Zakres pomiaru: 32°C - 42,9°C
Wyświetlenie niskiej temperatury: <32°C, symbol LºC
Wyświetlenie wysokiej temperatury: ≥43°C, symbol HºC
Dokładność: 35 ~ 42°C ± 0,1°C (w temperaturze otoczenia o zakresie 18°C - 28°C).
Dokładność wyświetlana: 0,1°C
Sygnał prawidłowej temperatury: 10 długich sygnałów dźwiękowych w ciągu 10 sekund
Sygnał gorączki: (>37,8°C): 30 krótkich sygnałów dźwiękowych w ciągu 10 sekund
Automatyczne wyłączanie: po ok. 10 minutach
Bateria: AG3 lub LR41
Żywotność baterii: ok. 2500 cykli
Wymiary: 125 mm x 19 mm x 11 mm
Waga: około 9,8 g wraz z baterią
Warunki działania: Temperatura 10°C - 40°C
Wilgotność 30 % - 85 % RH

Produkt zgodny z wymaganiami zasadniczymi Dyrektywy Medycznej 93/42/EEC oraz normą dotyczącą medycznych urządzeń
elektrycznych EN 60601-1-2

Model: KFT-03
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Stosowanie
Pamiętaj!
Wynik będzie różnił się, w zależności od miejsca pomiaru.
Z medycznego punktu widzenia pomiar w odbycie jest najbardziej precyzyjny.

Temperatura ciała w zależności od miejsca pomiaru
miejsce pomiaru / pod pachą / średnia temperatura 36,4°C / gorączka 37,0°C
miejsce pomiaru / w ustach/ średnia temperatura 36,6°C / gorączka 37,6°C
miejsce pomiaru / w odbycie/ średnia temperatura 37,0°C / gorączka 38,0°C

W przypadku pomiaru rektalnego, końcówkę termometru należy wprowadzić do odbytu maksymalnie na głębokość 2 cm!

Instrukcja użytkowania
1. Wciśnij przycisk On/Off, aby uruchomić termometr. Produkt włączył się prawidłowo, jeżeli słychać krótki sygnał dźwiękowy i na
wyświetlaczu pojawiają się wszystkie symbole
2. Następnie wyświetli się ostatnio zmierzona temperatura z literą „M” w prawym rogu.
3. W momencie, gdy pojawi się litera „L” i migający °C oznacza to, że termometr jest gotowy do pomiaru temperatury.
4. Sygnał dźwiękowy oraz zatrzymanie migania °C oznacza, że pomiar temperatury został zakończony.
5. Wciśnij przycisk On/Off, aby wyłączyć urządzenie, w innym przypadku urządzenie wyłączy się automatycznie po 10 minutach.

Wykonanie pomiaru
Pomiar temperatury pod pachą: wytrzyj pachę suchym ręcznikiem i umieść końcówkę sondy w dole pachowym. Ułóż rękę w
odpowiedniej pozycji. (Orientacyjny czas pomiaru: 2 minuty, o jego zakończeniu poinformuje sygnał dźwiękowy).
Pomiar temperatury w ustach: umieść końcówkę sondy pod językiem jak najbliżej jego początku. Upewnij się że termometr się nie
przesuwa. Zamknij usta i oddychaj normalnie. (Orientacyjny czas pomiaru: 1 minuta, o jego zakończeniu poinformuje sygnał dźwiękowy).
Pomiar temperatury w odbycie: Nałóż na sondę pewną ilość żelu na bazie wody. Delikatnie włóż końcówkę termometru do odbytu,
najwyżej do połowy długości. Orientacyjny czas pomiaru: 1 minuta, o jego zakończeniu poinformuje sygnał dźwiękowy).

Wymiana baterii
Wymiana baterii jest konieczna, gdy na ekranie, w dolnym prawym rogu, pojawi się symbol baterii. Aby wymienić baterię zdejmij pokrywę
baterii, pociągnij uchwyt baterii i wymień ją na alkaliczną 1,5 V LR41 lub jej odpowiednik AG3 z tlenkiem srebra.
Instrukcja wymiany baterii:
1. Zdejmij pokrywę baterii.
2. Wyciągnij uchwyt baterii na odległość około 18 mm.
3. Użyj pasującego narzędzia, aby wyjąć starą baterię i wymienić ją na nową.

Czyszczenie
Przed użyciem i po każdym użyciu przetrzyj termometr miękką szmatką nasączoną roztworem alkoholu izopropylowego lub zimną wodą
z mydłem. Moduł może być zanurzany w wodzie lub alkoholu. Nie zamaczaj przez dłuższy okres czasu i nie sterylizuj wrzątkiem, gazem
lub w autoklawach parowych.

Data opracowania instrukcji: 28.01.2019

Przechowywanie
Warunki przechowywania: Temperatura -10°C - 60°C
Wilgotność 25 % - 90 % RH

Przeciwwskazania
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. Termometr powinien być używany wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
2. Podczas mierzenia temperatury nie chodź, nie biegaj i nie rozmawiaj.
3. Jeśli termometr nie jest używany, przechowuj go w ochronnym pudełku lub w suchym i bezpiecznym miejscu.
4. Nie wystawiaj termometru na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wilgoci, kurzu oraz ekstremalnych temperatur.
5. Nie gotuj, unikaj upadków i prób samodzielnych napraw termometru.
6. Nigdy nie dokonuj samodzielnych napraw termometru i nie otwieraj obudowy, chyba że wymieniasz baterię.

Producent
Hydrex Diagnostics Sp. z o.o. Sp. k.
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Ważne
Znak CE - zgodność z przepisami UE - 0123

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

Galeria
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