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Termometr elektroniczny Microlife NC 150 bezdotykowy
 

Cena: 173,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent MICROLIFE

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Opis produktu
 

Wstęp
Precyzyjne urządzenia do samodzielnego pomiaru temperatury powinny się znaleźć w każdym domu – jest to pierwszy krok do
zdiagnozowania gorączki, która może być objawem wielu chorób.

Termometr elektroniczny Microlife NC 150 to termometr bezkontaktowy 3w1 do ciała, obiektów i temperatury otoczenia, który jest
dokładny i łatwy w obsłudze. Urządzenie umożliwia nieinwazyjny pomiar temperatury ciała w 3 sekundy bez dotykania pacjenta. Produkt
jest przeznaczony do regularnego pomiaru temperatury ciała i może być stosowany przez osoby w każdym wieku – idealny dla całej
rodziny. W zestawie znajduje się wygodne etui do transportu, które chroni urządzenie przed uszkodzeniem.
Termometr NC 150 działa w oparciu o innowacyjną technologię na bazie promieni IR, dzięki czemu możliwe jest higieniczne mierzenie
temperatury bez dotykania ciała lub obiektu. Urządzenie może być stosowane zarówno do pomiaru temperatury na skroni, jak i do
sprawdzania temperatury otoczenia, mleka w butelce czy wody do kąpieli dziecka. Produkt wyróżnia się szybką pracą i szerokim
zastosowaniem. Niebieska dioda LED wskazuje odległość oraz prawidłowy obszar pomiaru, a dzięki technologii Silent Glow™
wyświetlacz zaświeci się na czerwono, jeśli temperatura przekroczy 37,4°C. Istnieje możliwość włączenia/wyłączenia dźwięku, dlatego
termometr świetnie sprawdza się do pomiarów w dzień i w nocy. Produkt posiada funkcję automatycznego wyłączania (po ok. 1
minucie) oraz pamięć (30 odczytów), w której zapisywana jest data wraz z godziną pomiaru. Urządzenie przeszło testy kliniczne. Zakres
temperatur obejmuje 34-42,2°C (pomiar temperatury ciała) oraz 0-100°C (pomiar temperatury obiektu). Termometr jest zasilany na
baterie (2 x AAA).

Mircrolife to światowy lider w rozwoju i produkcji medycznych urządzeń diagnostycznych przeznaczonych do stosowania w domu i
placówkach służby zdrowia. W ofercie producenta znajdują się termometry cyfrowe, ciśnieniomierze, urządzenia do pomiaru astmy i
wiele innych produktów dla dorosłych i dzieci. Celem marki jest dostarczanie produktów, które umożliwiają samodzielne monitorowanie
własnego zdrowia. Microlife to pierwsza firma, która wprowadziła do sprzedaży bezrtęciowy termometr cyfrowy. Produkty Microlife nie
zawierają substancji szkodliwych dla środowiska. Wyroby medyczne producenta są dopuszczone do użytku szpitalnego i zapewniają
wysoki poziom bezpieczeństwa.
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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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