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Termometr elektroniczny do ucha i na czoło et 150
 

Cena: 180,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent DIAGNOSIS

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Termometr elektroniczny do ucha i na czoło ET150 to dotykowy termometr elektroniczny, idealny do pomiaru temperatury ciała zarówno
u dzieci, jak i osób dorosłych. Sprzęt służy do pomiarów z czoła oraz w uchu. Temperatura w uchu jest taka sama jak we wnętrzu
organizmu, dlatego pozwala na dokładne wykonanie pomiarów.
W termometrze ET150 marki Diagnostic zastosowano technologię podczerwieni, umożliwiającą wykonywanie systematycznego
mierzenia temperatury z dużą dokładnością. Po włączeniu produktu na wyświetlaczu pokazuje się ostatni uzyskany wynik, co sprawdza
się w przypadku systematycznego sprawdzania stanu pacjenta.
Zalety stosowania termometru elektronicznego ET150 Diagnostic:
· Bezdotykowy
· Precyzyjny pomiar temperatury
· Wygodny – bardzo krótki czas pomiaru (tylko 1 sekunda)
· Duży, czytelny wyświetlacz
· Alarm gorączki (od 38 stopni)
· Pamięć ostatnich 10 wyników
· Bezpieczny (bez rtęci i elementów szklanych)
· Higieniczny (przed użyciem zaleca się przetarcie gazikiem z alkoholem)
· Oszczędny – automatyczne wyłączanie po upływie 1 minuty
· 2 lata gwarancji
· Produkt polski
Dane techniczne termometru ET150 Diagnostic:
· Zakres pomiaru - Czoło 34,0°C -43,0°C ( 93,2°F -109,4°F); Powierzchnia 0,0°C -100,0°C ( 32,0°F -212,0°F)
· Dokładność: ±0,2°C/0,4°F 34,0°C -34,9°C (93,2°F - 94,82°F); ±0,2°C /0,4°F 35,0°C -42,0°C (95,0°F -107,6°F); ±0,2°C /0,4°F 42,1°C -43,0°C
(107,78°F -109,4°F )
· Czas pomiaru: 1 sekunda (zalecany czas pomiędzy kolejnymi pomiarami w tym samym miejscu wynosi 2 sekundy)
· Odległość dokonywania pomiaru: 5-10 cm od czoła
· Rozdzielczość: 0,1°C /0,2°F
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· Automatyczne wyłączanie po 60 sekundach
· Pamięć: 10 pomiarów
· Alarm podwyższonej temperatury: Tak (od 37,8 °C)
· Warunki pracy: 10,0°C -40,0°C (50,0°F – 104,0°F); Wilgotność względna ≤80%; Ciśnienie atmosferyczne: 86~106 kPa
· Temperatura przechowywania: -25,0°C -55,0°C (-13,0°F – 131,0°F); Wilgotność względna ≤95%; Ciśnienie atmosferyczne: 86~106 kPa
· Bateria: 2 x AAA
· Ochrona przed porażeniem prądem: urządzenie medyczne zasilane wewnętrznie
· Wymiary (korpus): Długość 138 x Szerokość 35 x Wysokość 38 mm
· Waga (wraz z bateriami): 76 g
· Funkcje dodatkowe: podświetlany wyświetlacz
· Przewidywana żywotność wyrobu: 5 lat
Zawartość opakowania:
· termometr na podczerwień
· 2 x baterie AAA
· etui do przechowywania
· instrukcja użycia
Klasyfikacja IP
IP22: Ochrona przed dostępem do niebezpiecznych części (wykonano test dla palca o średnicy 12 mm i 80 cm długości). Ochrona przed
obcymi ciałami stałymi o średnicy 12,5 mm i większej. Ochrona przed pionowym opadem kropli wody przy obudowie nachylonej do 15°.
Pionowy opad kropel nie powinien oddziaływać szkodliwie na urządzenie przy jego nachyleniu w obie strony do 15°.
Jak używać termometru do pomiaru temperatury w uchu?
Działanie termometru ET150 zaleca się wypróbować najpierw na sobie. Nie należy mierzyć temperatury bezpośrednio po obudzeniu się,
gdyż, jeżeli śpimy na uchu, temperatura może być wyższa niż normalnie. Zaleca się mierzenie temperatury zawsze w tym samym uchu.
Aby wyprostować kanał ucha do pomiaru, należy:
· u dzieci do 12 miesiąca życia: wyprostować kanał ucha, odciągając je do tyłu;
· u dzieci powyżej 12 miesiąca życia i osób dorosłych: wyprostować kanał ucha, podciągając je do tyłu i w górę.
Termometr na podczerwień do pomiaru temperatury z ucha ET150 automatycznie przetwarza odczyt temperatury w uchu na
temperaturę w jamie ustnej.
Jak używać termometru:
· Wcisnąć i zwolnić przycisk On/Off, aby włączyć termometr. Na wyświetlaczu pojawi się ostatni zapisany wynik . Termometr wyda
sygnał dźwiękowy, po ok. 2 sekundach na wyświetlaczu pojawi się ikonka, informująca, że termometr jest gotowy do użycia;
· Umieścić sondę w kanale ucha, a następnie przycisnąć i zwolnić przycisk On/Off, aby rozpocząć pomiar (słyszalny będzie sygnał
dźwiękowy);
· Podwójny sygnał dźwiękowy oznacza zakończenie pomiaru.
Pomiar na czole:
· Wcisnąć i przytrzymać przycisk MEM przez 2 sekundy, aż termometr przełączy się z trybu UCHO na tryb CZOŁO. Należy zastosować
nasadkę na sondę.
· Nasadkę umieścić na sondzie termometru, a następnie przyłożyć urządzenie do środka czoła, upewniając się, że czoło i sonda stykają
się odpowiednio.
· Wcisnąć przycisk On/Off aby rozpocząć pomiar, przesuwając sondę wzdłuż lewej lub prawej strony czoła w kierunku tętnicy czołowej
przez ok. 3 sekundy. Następnie zwolnić przycisk On/Off.
· Termometr wyda podwójny sygnał dźwiękowy, a następnie poda wartość pomiaru.
Termometr elektroniczny ET150 marki Diagnostic to urządzenie, które może być stosowane zarówno w warunkach szpitalnych, jak i
prywatnie w domu. O dokładności pomiaru świadczyć będzie precyzja i technika stosowania urządzenia.

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