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Termometr do ucha i czoła Controly Infrascan
 

Cena: 122,49 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent HYDREX

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Sprzęt medyczny termometr do ucha i czoła Controly Infrascan jest produktem umożliwiającym wykonywanie dokładnych pomiarów
temperatury ciała. Zaletą urządzenia jest możliwość wykonywania bezdotykowych pomiarów zarówno w uchu pacjenta, jak i na jego
czole. Dodatkową opcją jest natomiast mierzenie temperatury przedmiotów. Sprzęt medyczny jest bezpieczny w stosowaniu i delikatny
dla dziecięcych uszu, a przy tym wyróżnia się prostą obsługą oraz bardzo szybkim czasem pomiaru, który wynosi zaledwie 1 sekundę.
Na co jest termometr do ucha i czoła Controly Infrascan? Wskazaniem do korzystania ze sprzętu medycznego jest kontrola
temperatury ciała dziecka lub osoby dorosłej. Wskazaniem do wykonywania pomiarów temperatury może być podejrzenie infekcji, poza
tym kontrolowanie temperatury powinno być wykonywane w czasie choroby oraz rekonwalescencji. Dodatkowo termometr do ucha i
czoła Controly Infrascan można stosować np. w celu wykonania pomiaru temperatury wody w wanience czy mleka w butelce.
W opakowaniu znajduje się jeden termometr do ucha i czoła Controly Infrascan. W skład zestawu wchodzi również szczegółowa
instrukcja użytkowania, z którą należy się wnikliwie zapoznać, aby móc korzystać z produktu w sposób prawidłowy. Urządzenie jest
proste w obsłudze, jednak zawsze należy przestrzegać zaleceń podanych w instrukcji dołączonej do opakowania. Sprzęt medyczny
termometr do ucha i czoła Controly Infrascan dokonuje pomiaru temperatury zaledwie w 1 minutę i ma wbudowaną pamięć, która sięga
6 ostatnich pomiarów. Urządzenie wyposażono również w czytelny wyświetlacz zmieniający kolory, poza tym sprzęt medyczny wyłącza
się automatycznie po 30 sekundach, dzięki czemu oszczędza baterie i można z niego korzystać dłużej bez potrzeby ich wymiany.
Produkt jest zasilany bateriami AAA i jest objęty 3-letnią gwarancją door-to-door.
Jak stosować termometr do ucha i czoła Controly Infrascan? Sposób używania go jest bardzo prosty i intuicyjny. Po włączeniu sprzętu
wystarczy nacisnąć przycisk pomiaru (gdy termometr bez osłonki czujnika będzie włożony do ucha bądź z osłonką zbliżony do czoła na
podaną w instrukcji odległość). Po 1 sekundzie pojawi się wynik pomiaru. Natomiast aby zmierzyć temperaturę obiektów, należy
wcześniej zmienić tryb pomiaru przez dłuższe przyciśnięcie przycisku zasilania.
Termometr do ucha i czoła Controly Infrascan umożliwia szybki i higieniczny pomiar temperatury. Wynik podawany na wyświetlaczu
sprzętu medycznego jest bardzo czytelny, a podświetlenie wyświetlacza zmienia się zależnie od zmierzonej wartości. Jeśli wyświetlacz
podświetla się na czerwono, temperatura ma wartość zbyt wysoką lub zbyt niską. Z kolei jeżeli jest podświetlony na zielono, temperatura
jest w normie. Kolor pomarańczowy na wyświetlaczu to natomiast sygnał o stanie podgorączkowym pacjenta. W ten intuicyjny sposób
orientacyjne wartości mogą szybko poznać również osoby niedowidzące, w tym starsi pacjenci.
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Charakterystyka

Infrascan marki Controly to jeden z najbardziej zaawansowanych termometrów - umożliwia dokładny pomiar temperatury w
uchu, na czole i przedmiotów, ma kompaktowe wymiary, jest szybki, łatwy w użyciu, delikatny dla uszu dziecka.
Termometry Controly to jakość, precyzja, niezawodność, komfort użytkowania.
Pomiar temperatury w uchu lub na czole.
Pomiar temperatury przedmiotu.
Czas pomiaru: 1 sekunda
Pamięć 9 ostatnich pomiarów.
3 lata gwarancji "doo-to-door"
Wyświetlacz zmieniający kolor.
Łatwa obsługa + czytelny wynik.
Automatyczne wyłączenie po 30 sekundach.

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