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Termometr elektroniczny therm-dig (Romed)
 

Cena: 18,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent ROMED

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Termometr elektroniczny Therm-Dig marki Romed to proste w obsłudze urządzenie, polecane do stosowania w warunkach domowych
w celu regularnego pomiaru temperatury. Urządzenie wyposażone zostało w pamięć ostatniego pomiaru, wykonane jest z tworzywa
wodoodpornego.

Wskazania i działanie
Działanie termometru elektronicznego Therm-Dig Romed:
Produkt przeznaczony jest do mierzenia temperatury pod pachą lub w ustach. Wykonany z wodoodpornych materiałów wykazuje dużą
wytrzymałość na czynniki zewnętrzne. Termometr jest łatwy w obsłudze, umożliwia szybkie i dokładne (dokładność: 0,1st.C) mierzenie
temperatury zarówno u dzieci, jak i osób dorosłych. Sprzęt wyposażony został w funkcję automatycznego wyłączania, ma też pamięć,
zapisującą ostatni mierzony wynik. Dodatkowe funkcje termometru Therm-Dig to sygnał dźwiękowy po dokonaniu pomiaru oraz alarm
gorączki (30 krótkich dźwięków w ciągu 10 sekund).

Do mierzenia temperatury ciała w warunkach domowych.

Charakterystyka
· Wyrób medyczny.
· Termometr elektroniczny do pomiaru temperatury.
· Zakres pomiaru – 32°C do 43,9°C.
· Dokładność pomiaru termometru – +/- 0,1°C.
· Wyświetlacz ciekłokrystaliczny pokazujący 3 cyfry.
· Bateria urządzenia: 1,5V typ AG3. Baterię można wymieniać.

Przechowywanie
Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w temperaturze pokojowej. Chronić przed działaniem wilgoci i światła.
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Stosowanie
Stosować zgodnie z zaleceniami producenta. Przed użyciem przeczytać instrukcję obsługi.

Jak prawidłowo mierzyć temperaturę?
W każdym domu powinien znaleźć się termometr, choćby po to, aby w odpowiednim czasie móc sprawdzić, czy w ciele nie rozwija się
stan zapalny. Gorączka to jeden z pierwszych objawów wielu chorób, jednak to jej wysokość świadczy o tym, czy należy ją zbijać, czy też
można jeszcze poczekać.

Podwyższona temperatura nie jest złym objawem, gdyż świadczy o tym, że organizm broni się przed infekcją. Dlatego zaleca się, aby do
wartości 38 stopni nie wykonywać żadnych działań, mających na celu jej zmniejszenie. Trzeba natomiast regularnie monitorować, czy
gorączka nie zwiększa się i nie przekracza 39 stopni, które uważane są już za wysoką wartość, wymagającą środków obniżających
temperaturę.
Jeszcze kilka alt temu najpopularniejsze w użyciu były termometry rtęciowe, które pozwalały na dokonywanie dość dokładnych
pomiarów, jednak nie były zbyt zdrowe. Zagrożenie występowało przede wszystkim w przypadku pęknięcia termometru oraz rozlania się
rtęci, której opary mają działanie toksyczne dla organizmu. Chcąc zredukować tego typu problemy, zaczęto produkować termometry
elektroniczne, takie jak Therm-Dig marki Romed, które w krótkim czasie stały się powszechniejsze i wyparły z użycia termometry
rtęciowe.

Termometr elektroniczny Therm-Dig Romed jest lekki i wyposażony został w niewielki wyświetlacz LCD, na którym można dokładnie
odczytywać wynik pomiaru. Dokładność badania wynosi +/- 0,1 stopnia Celsjusza, a czas pomiaru jest znacznie krótszy, niż w
przypadku termometrów rtęciowych, co zapewnia dodatkowy komfort, zwłaszcza w przypadku mierzenia temperatury u dzieci. Sygnał
dźwiękowy informujący o zakończeniu pomiaru oraz alarm gorączki to dodatkowe atuty, których nie posiadały starsze termometry.

Mierzenie temperatury pod pachą to często stosowana technika, do której termometr elektroniczny Therm-Dig sprawdzi się doskonale.
Ze względu na szybkość pomiaru nie wymaga on siedzenia w bezruchu przez długi czas. Jest to korzystne szczególnie w przypadku
dzieci, które często denerwują się, gdy muszą kilkanaście minut siedzieć z termometrem pod pachą. Chcąc poprawnie zmierzyć
gorączkę pod pachą, końcówkę termometru należy umieścić w dole pachowym i delikatnie docisnąć urządzenie ramieniem. Jest to
prosty i skuteczny sposób pomiaru, który w przypadku prezentowanego termometru nie trwa długo, dzięki czemu można regularnie
kontrolować wysokość temperatury w przypadku złego samopoczucia i choroby.

Zawartość opakowania:
1 termometr elektroniczny Therm-Dig marki Romed.

Producent
Producent:
VAN OOSTVEEN MEDICAL B.V.
Herenweg 269
CH Wilnis, Holandia

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