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Termometr elektroniczny Berotherm 66 (Beromed)
 

Cena: 10,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent BEROMED

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Cyfrowy termometr elektroniczny Berotherm 66 niemieckiej firmy Beromed szybko i dokładnie mierzy temperaturę ciała. Jego zaletą
jest szybkie, łatwe i bezpieczne dokonywanie pomiaru temperatury ciała w porównaniu z klasycznym termometrem rtęciowym. Produkt
wyposażony został w funkcję cyfrowej pamięci ostatniego pomiaru oraz dźwiękowy system alarmowy, świadczący o zakończeniu
mierzenia. Termometr nie zawiera rtęci, a więc jest nieszkodliwy dla środowiska oraz ciała użytkownika.
Cechy termometru cyfrowego Berotherm 66:
· wysoka precyzja pomiaru
· dokładność do 0,05 oC
· szybki wynik pomiaru
· duży, czytelny wyświetlacz
· funkcja auto-wyłącznika
· pamięć ostatniego pomiaru
· wymienna bateria
· plastikowe etui
· instrukcja obsługi w języku polskim.

Instrukcja obsługi:
1 Naciśnij przycisk w celu włączenia termometru.
2 Umieść końcówkę pomiarową w odpowiednim do pomiaru miejscu i poczekaj, aż ustanie miganie Symbolu "C", kontynuuj pomiar
pomimo usłyszanego sygnału.
3. Odczytaj temperaturę.
4 Naciśnij przycisk, by wyłączyć termometr.
Niemiecka marka Beromed to firma z wieloletnim doświadczeniem w produkcji sprzętu medycznego oraz różnego rodzaju akcesoriów,
wspomagających wykonywanie diagnostyki i zabiegów medycznych. Producent znany jest przede wszystkim z wyrobu strzykawek i
igieł, aczkolwiek w jego asortymencie znajdziemy również inne produkty, stosowane w środowisku medycznym, na przykład cyfrowy
termometr Berotherm, który sprawdzi się zarówno w gabinecie lekarskim, jak i do pomiaru temperatury w domu. Wszystkie wyroby
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marki powstają dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii, dzięki czemu zapewniają najwyższą skuteczność działania oraz
wysokie standardy bezpieczeństwa.

Dlaczego warto wybrać termometr elektroniczny?

Termometry elektroniczne wyparły znane nam od lat termometry rtęciowe, głównie ze względu na łatwość i szybkość pomiaru, jak i
bezpieczeństwo stosowania. Te drugie mogły stanowić zagrożenie, przede wszystkim w przypadku rozbicia, gdyż znajdująca się w nich
rtęć, która jest toksyczna dla naszego organizmu. Płynna rtęć w temperaturze pokojowej nieustannie paruje. Kiedy dojdzie do jej
rozlania, opary mogą dostać się do organizmu i spowodować różne dolegliwości, między innymi zawroty i ból głowy, zaburzenia
widzenia czy problemy z koordynacją ruchową.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa przemysł medyczny postawił na elektroniczne wersje termometrów, które nie tylko działają szybciej, ale
też nie zawierają szkodliwych substancji. Cyfrowy termometr elektroniczny Berotherm 66 to prosty w obsłudze produkt, umożliwiający
szybki i dokładny pomiar temperatury u osób dorosłych i dzieci, dzięki czemu można systematycznie monitorować stan chorego.
Czas pomiaru termometru elektrycznego jest bardzo krótki, co jeszcze ułatwia jego stosowanie, zwłaszcza w przypadku pomiarów u
dzieci, które często się niecierpliwią, gdy muszą przez dłuższy czas leżeć w bezruchu.

Kiedy czujemy się źle lub zauważamy zmianę zachowania u dziecka, świadczącą o tym, że może mieć podwyższoną temperaturę,
zastosowanie termometru jest pierwszym instynktem. Urządzenie to pozwoli na sprawdzenie, czy pacjent ma gorączkę, a wraz z tym
pozwala na stwierdzenie, że w organizmie rozwija się stan zapalny. Warto wiedzieć, że gorączkę, zarówno u dziecka, jak i osoby dorosłej,
nie zawsze trzeba zbijać. Zakres temperatury w granicach 37-38°C określany jest jako stan podgorączkowy, a dopiero wyższe wartości
nazywane są gorączką. Podwyższona temperatura to tak naprawdę reakcja obronna organizmu, która ma za zadanie ograniczyć rozwój
zagnieżdżonych w ciele patogenów. Jest to więc tak naprawdę zjawisko korzystne, jednak tylko do pewnego momentu. Kiedy gorączka
jest wysoka i utrzymuje się przez długi okres, jest to czas na to, aby starać się ją obniżyć.

Ze względu na to, że nie każda sytuacja, w której temperatura jest wyższa niż 36,6 stopni stanowi wskazanie do jej zbijania, warto
systematycznie ją kontrolować. Elektroniczny termometr Berotherm 66 pozwoli na regularne i szybkie pomiary temperatury, dzięki
czemu można przez cały czas sprawdzać stan zdrowia i zacząć działać jak najszybciej, gdy zacznie się pogarszać.

Producent
BEROMED

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