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Termometr elektroniczny Microlife NC 200
 

Cena: 128,59 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent MICROLIFE

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Termometr elektroniczny Microlife NC 200

Microlife NC 200 to termometr elektroniczny bezdotykowy z automatycznym pomiarem i kontrolą odległości. Urządzenie mierzy
temperaturę automatycznie wtedy, gdy wykryje odległość nieprzekraczającą 5 metrów. U spodu termometru umieszczona jest
samokontrola, która pokazuje, czy urządzenie znajduje się w odpowiedniej odległości. Termometr elektroniczny Microlife NC 200 jest
produktem wielofunkcyjnym, przeznaczonym do mierzenia temperatury ciała, obiektów i otoczenia. Czas pomiaru wynosi tylko 3
sekundy – bez dotykania pacjenta czy obiektu – dzięki czemu mierzenie temperatury nie jest procesem czasochłonnym.

Urządzenie jest przeznaczone do stosowania przez dzieci i dorosłych w każdym wieku. Dzięki niebieskiej diodzie LED termometr pomaga
określić prawidłową odległość oraz obszar pomiarów. Technologia Silent Glow™ informuje użytkownika o przekroczeniu 37,4°C –
podświetlany alarm gorączki sprawi, że wyświetlacz zaświeci się na czerwono. W przypadku uzyskania odczytu poniżej 37,4°C kolor
wyświetlacza będzie zielony. Termometr elektroniczny jest również wyposażony w sygnał dźwiękowy z opcją wyłączenia dźwięku,
dlatego można samodzielnie przełączyć urządzenie na cichą pracę – jest to szczególnie ważne podczas wykonywania pomiarów w
nocy.

Termometr Microlife NC 200 może być stosowany do pomiaru temperatury ciała (zakres 34-43°C), obiektów i otoczenia (0-100°C).
Idealny do mierzenia temperatury w dziecięcej butelce z mlekiem czy wody do kąpieli. Dodatkową zaletą jest pamięć, w której znajduje
się aż 30 wykonanych odczytów – wraz z datą i godziną. Urządzenie nie zawiera rtęci.

Termometr bezkontaktowy w swoim działaniu wykorzystuje podczerwień. Takie urządzenie reaguje na promieniowanie
elektromagnetyczne, które jest emitowane przez każdy obiekt o temperaturze wyższej niż zero absolutne (0 kelwinów = -273,15°C). Im
wyższa temperatura ciała lub obiektu, tym wyższe promieniowanie podczerwone, które jest odnotowywane przez termometr
bezdotykowy. Do zalet termometrów bezkontaktowych zaliczamy krótki czas odczytu, a także wysoką higieniczność – pomiar
dokonywany jest bez dotykania ciała lub obiektu, dlatego produkt nie wymaga dezynfekcji po każdym użyciu. Takie urządzenie nie
zawiera też rtęci, która jest szkodliwa dla zdrowia i środowiska. Termometr bezdotykowy znajduje zastosowanie podczas domowej
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diagnostyki i pozwala wykryć podwyższoną temperaturę będącą często pierwszym objawem wielu chorób.

Mircrolife jest światowym liderem w rozwoju i produkcji urządzeń diagnostycznych przeznaczonych do stosowania w placówkach
medycznych i w domu. Oferta producenta obejmuje zarówno termometry cyfrowe, jak i ciśnieniomierze, laktatory, inhalatory, pikflometry
czy pulsoksymetry. Marka dostarcza produkty, które umożliwiają samodzielne monitorowanie zdrowia całej rodziny. Microlife jest
pierwszą firmą, która wprowadziła do sprzedaży termometr cyfrowy bez rtęci. Wyroby medyczne Microlife są dopuszczone do użytku
szpitalnego i zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa podczas samodzielnego stosowania.

Charakterystyka
Termometr Microlife jest urządzeniem wysokiej jakości wykorzystującym najnowsze technologie i przetestowanym pod kątem
zgodności z międzynarodowymi standardami.

Pomiar 3-sek
Pamięć 30 pomiarów
Wyświetlacz z datą i godziną pomiaru
Bezrtęciowy
Alarm gorączki
Multifunkcyjny: mierzy temperaturę mleka w butelce dla dziecka, wody do kąpieli dla dziecka, temperatury otoczenia.
Automatyczny pomiar z kontrolą odległości: termometr automatycznie wykonuje pomiar, gdy urządzenie wykryje odległość
wynoszącą 5 cm.
System naprowadzania do samodzielnego pomiaru: wskaźnik naprowadzania z tyłu pokazuje użytkownikowi, że urządzenie
znajduje się w odpowiedniej odległości.
Zakres pomiaru temperatury:

ciała: 34,0°C - 43°C
obiektu: 0°C - 100°C

Bateria: 2 x 1,5 V baterie alkaliczne, rozmiar AAA (opcjonalnie)

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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