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Termometr cyfrowy bezdotykowy Non-Contact (Geratherm)
 

Cena: 377,82 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent GERATHERM

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Termometr cyfrowy bezdotykowy Non-Contact (Geratherm) to sprzęt medyczny, który powinien znajdować się w każdej domowej
apteczce. Działa bezdotykowo, co oznacza, że nie wymaga kontaktu ze skórą, aby móc podać jej temperaturę. To wygodne i higieniczne
rozwiązanie, które może sprawdzić się, chociażby do mierzenia temperatury śpiącemu dziecku. Termometr może być używany zarówno
w warunkach domowych, jak i w placówkach medycznych. Sprzęt medyczny tego typu jest intuicyjny w obsłudze, dzięki czemu z
korzystaniem z niego każdy sobie poradzi.
Na co jest Termometr cyfrowy bezdotykowy Non-Contact (Geratherm)? Wskazaniem do stosowania termometru jest precyzyjny
pomiar temperatury ciała pacjentów dorosłych i dzieci, również najmłodszych. Sprzętu można także używać do dokonywania pomiaru
temperatury otoczenia, poza tym ma zastosowanie także w wykonywaniu pomiaru temperatury płynów i innych powierzchni. Wystarczy
dotknięcie jednego przycisku, aby przejść z ustawień pomiaru temperatury ciała do ustawień pomiaru temperatury otoczenia.
Wskazaniem do wykonywania pomiarów temperatury ciała jest podejrzenie choroby lub kontrolowanie temperatury w chorobie. Sprzęt
medyczny tego typu dokonuje natychmiastowego pomiaru temperatury, co sprawdzi się idealnie podczas pomiaru u ruchliwych dzieci.
Szybki pomiar jest też precyzyjny i wyróżnia się dużą dokładnością. Dodatkowo Termometr cyfrowy bezdotykowy Non-Contact
(Geratherm) można wykorzystać do pomiaru temperatury w wanience czy sprawdzenia temperatury mleka w butelce.
W opakowaniu znajduje się jeden Termometr cyfrowy bezdotykowy Non-Contact (Geratherm).
W skład opakowania wchodzi również szczegółowa instrukcja, w której opisano krok po kroku jak używać urządzenia. Dodatkowo w
skład zestawu wchodzą 2 baterie AAA, które są niezbędne do prawidłowego działania sprzętu. W opakowaniu znajduje się też
podstawka do przechowywania. Sprzęt medyczny mierzy temperaturę ciała w zakresie 34,0–42,2°C (93,2–108,0°F) oraz ma
rozszerzony zakres pomiaru 0°C–100°C oraz ma wyświetlacz z rozdzielczością 0,1°C lub 0,1°F. Urządzenie wyróżnia się dużą
dokładnością laboratoryjną, która wynosi +/- 0,2°C (+/-0,4°F). Termometr cyfrowy bezdotykowy Non-Contact (Geratherm) ma
ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD, poza tym automatycznie wyłącza się po ok. 3 minutach od wykonania pomiaru. Zestaw baterii
2 x 1,5 V AAA powinien wystarczyć na wykonanie ok. 1000 pomiarów temperatury. Produkt ma 2 lata gwarancji z możliwością
przedłużenia do 5 lat.
Jak stosować Termometr cyfrowy bezdotykowy Non-Contact (Geratherm)? Sprzęt medyczny powinien być używany zgodnie z
instrukcją dołączoną do opakowania. Włączony termometr należy zbliżyć na odległość ok. 5 cm od czoła pacjenta czy innej powierzchni,
której temperaturę chcemy zmierzyć, a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk Start. Jeśli pacjent potrzebuje zmierzyć temperaturę
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otoczenia, powinien zmienić wcześniej ustawienia, w taki sposób, aby na wyświetlaczu pojawił się symbol domu, zamiast symbolu
głowy.

Charakterystyka
Geratherm bezdotykowy Non-Contact to nowoczesny, zaawansowany technologicznie, wyjątkowo precyzyjny i bezpieczny termometr
bezdotykowy. Jest to idealne rozwiązanie do kontroli temperatury. Wizualny i akustyczny alarm gorączki pomaga w jednoznacznej
interpretacji wyników. Bezdotykowy termometr pozwala na pomiar temperatury nawet u niemowląt – jest przeznaczony zarówno dla
dzieci, jak i zapracowanych mam, którym zależy na czasie. NonContact pozwala na szybki pomiar temperatury ciała, a także otoczenia,
płynów i innych powierzchni, dlatego z łatwością można zmierzyć nim również temperaturę mleka czy wody w wanience. Termometry
dla dzieci są wykonane ze szczególną precyzją oraz posiadają wszystkie atesty i wymagane certyfikaty. Wystarczy ustawić termometr w
kierunku ciała i pomiar wykonywany jest natychmiastowy.

Właściwości termometru cyfrowego bezdotykowego Non-Contact Geratherm:

w 100% higieniczny, nie przenosi wirusów
w 100% bezpieczny
szybki pomiar
niemiecka jakość
testowany w warunkach klinicznych
nowoczesna technologia na podczerwień
precyzyjny pomiar temperatury ciała, otoczenia, płynów (np. butelka z mlekiem) i innych powierzchni – przycisk powyżej
klawisza START służy do przełączania termometru na pomiar temperatury otoczenia, na wyświetlaczu zamiast symbolu głowy
pojawi się kształt domu
rozszerzony zakres pomiaru: 0°C–100°C
wskaźnik gorączki – czerwone podświetlenie ciekłokrystalicznego ekranu
akustyczny alarm gorączki – 10 krótkich sygnałów dźwiękowych przy
temperaturze wyższej niż 37,5°C (99,4°F)
wysoka dokładność pomiaru (+/- 0,2°C)
wielofunkcyjny zakres pomiarowy
pamięć ostatnich 30 pomiarów – efektywne śledzenie wyników
praktyczne etui
2 lata gwarancji z możliwością przedłużenia gwarancji do 5 lat

Dane techniczne:

pomiar temperatury ciała: 34,0 – 42,2°C (93,2 – 108,0°F)
rozdzielczość 0,1°C lub 0,1°F
wysoka dokładność (laboratoryjna) +/- 0,2°C (+/-0,4°F)
wyświetlacz LCD (ciekłokrystaliczny), 4 cyfry
bateria 2 x 1,5 V, AAA
okres użytkowania baterii ok. 1000 pomiarów
wymiary 165mm x 40mm x 20mm
automatyczne wyłączenie po ok. 3 min. od wykonania pomiaru

W zestawie:

termometr
podstawka do przechowywania
2 baterie AAA
instrukcja obsługi w języku polskim.

Stosowanie
Termometr cyfrowy bezdotykowy Non-Contact marki Geratherm służy do precyzyjnego pomiaru temperatury ciała, otoczenia, płynów i
innych powierzchni. W celu zmierzenia temperatury ciała lub innej powierzchni należy zbliżyć urządzenie do skóry czoła (lub przedmiotu)
na odległość ok. 5 cm, nacisnąć i przytrzymać przycisk START.
W celu zmierzenia temperatury otoczenia należy zmienić ustawienia, naciskając przycisk powyżej klawisza START. Na wyświetlaczu
pojawi się wtedy symbol domu, zamiast głowy.
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Galeria
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