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Termometr elektroniczny microlife MT 700 (kaczuszka)
 

Cena: 18,04 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 szt.

Postać Sprzęt medyczny

Producent MICROLIFE

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Metody pomiarowe / Bazowa temperatura ciała

W ustach (oral) / 35,5 - 37,5 °C
Termometr należy umieścić pod językiem, z prawej lub lewej strony jamy ustnej.
Czujnik pomiarowy musi mieć dobry kontakt z tkanką. Ponadto usta powinny być zamknięte - oddychamy nosem. W ten
sposób unikniemy przedostania się powietrza do ust podczas pomiaru temperatury, co mogłoby spowodować
przekłamania w uzyskanym wyniku pomiaru temperatury.
Przybliżony czas pomiaru: 30 sekund!

Rektalna (rectal) / 36,6 - 38,0 °C
Metoda ta daje najbardziej dokładny wynik, szczególnie w przypadku niemowląt i dzieci.
Ostrożnie umieść czujnik pomiarowy w odbycie na głębokość ok. 2-3 cm.
Przybliżony czas pomiaru: 30 sekund!

Pod pachą (axillary) / 34,7 - 37,3 °C
Aby uzyskać bardziej wiarygodny wynik, zaleca się wykonanie pomiaru w ustach lub w odbycie. -- Minimalny
rekomendowany czas pomiaru to 3-5 minut niezależnie od wcześniejszej sygnalizacji dźwiękowej.

Specyfikacje techniczne

Termometr maksymalnych wskazań.
Zakres pomiaru: 32,0 °C do 42,9 °C
Przy temperaturze < 32,0 °C wyświetla się symbol «-- -» - niska (zbyt niska)
Przy temperaturze > 42,9 °C wyświetla się symbol «H» - wysoka (zbyt wysoka)
Dokładność pomiaru: ± 0,1 °C pomiędzy 34 °C a 42 °C
Warunki pracy: 10 - 40 °C; maksymalna wilgotność względna 15-95 %
Warunki przechowywania: -25 - +60 °C; maksymalna wilgotność względna 15-95 %
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Bateria: 1,5/1,55 V; LR41
Żywotność baterii: Około 4500 pomiarów (używając nowej baterii)
Klasa IP: IP22
Normy: EN 12470-3, termometry kilniczne;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
Przewidywana żywotność urządzenia: 5 lat lub 10000 pomiarów

GWARANCJA DOOR TO DOOR
Sprzęt objęty jest gwarancją w systemie door to door. Zgłoszenia reklamacyjne należy kierować bezpośrednio do serwisu przez
stronę: https://serwis.chde.pl 

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