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Termometr elektroniczny therm-flex (Romed)
 

Cena: 18,80 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-flex marki Romed to łatwy w użyciu produkt diagnostyczny, który pomaga kontrolować temperaturę
ciała w użytku domowym. Termometr wyposażony został w specjalną, elastyczną końcówkę, ułatwiającą dokonywanie pomiarów
zarówno u osób dorosłych, jak i dzieci. Produkt przeznaczony został do mierzenia temperatury pod pachą, w jamie ustnej lub metodą
rektalną. Urządzenie wyposażone jest w funkcję automatycznego wyłączania. Dokładność pomiaru wynosi +/- 0,1st.C.

Wskazania i działanie
Do pomiaru temperatury ciała pod pachą, w ustach lub w odbycie.

Działanie termometru elektronicznego Therm-flex Romed

Czas pomiaru z użyciem prezentowanego termometru elektronicznego wynosi 10 minut. Po tym czasie wynik badania pokazuje się na
wyświetlaczu LCD. Produkt umożliwia mierzenie temperatury ciała na trzy sposoby. Charakteryzuje się wysoką dokładnością oraz
łatwością pomiaru.

Charakterystyka
· Termometr przeznaczony tylko do pomiaru ciała.
· Czas pomiaru do 10 minut.
· Wyświetlacz LCD pokazuje zmiany temperatury o 0,1 °C
· Zasilanie: 1,5 V bateria: typ AG3 - z możliwością wymiany
· Temperatura przechowywania od -10 °C do 60 °C.

Przechowywanie
Termometr przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Chronić przed działaniem wilgoci i światła.

Jak prawidłowo mierzyć temperaturę?
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Termometr to urządzenie, które każda osoba powinna mieć w swoim domu. Dlaczego? Dzięki takiemu narzędziu można regularnie
sprawdzać stan temperatury, co pozwala na stwierdzenie czy w naszym ciele rozwija się stan zapalny. Mierzenie temperatury może
odbywać się na różne sposoby, choć nie każdy termometr pozwoli na odczyt z dowolnego miejsca.

Najpopularniejsze są termometry do mierzenia temperatury pod pachą, takie jak Therm-flex marki Romed, choć ten model umożliwia
także sprawdzanie gorączki metodą przez usta oraz odbyt.

Najczęściej stosowaną techniką jest pomiar temperatury pod pachą. Dzięki elastycznej końcówce termometru Therm-flex sposób ten
jest szczególnie łatwy. Wystarczy końcówkę umieścić w dole pachowym i przycisnąć ją nieco ramieniem. Czas takiego pomiaru to ok.
10 minut, po tym czasie można na wyświetlaczu odczytać wynik.

Mierzenie temperatury ciała w ustach należy rozpocząć od odkażenia termometru środkiem dezynfekującym, najlepiej alkoholem. Po
opłukaniu urządzenia można przystąpić do badania, Końcówkę termometru umieszcza się pod językiem, uważając, aby nie przygryźć
termometru. Dokonujemy pomiaru przez podany w ulotce czas lub do usłyszenia sygnału dźwiękowego. Odpowiednia temperatura
mierzona w ustach wynosie 36,8 stopni Celsjusza. Przyjmuje się, że pomiar w ustach jest dokładniejszy niż pod pachą.

Mierzenie temperatury w odbycie uważane jest za najdokładniejszy sposób. Przed rozpoczęciem pomiaru zaleca się zastosowanie
wazeliny, oliwki lub żelu, a następnie należy wsunąć termometr maksymalnie do połowy długości w odbyt. Tutaj też pomaga elastyczna
końcówka termometru Therm-Flex, która ułatwia przeprowadzenie tego typu badania. Najwygodniejszą pozycją dla pacjenta podczas
wykonywania pomiaru jest leżenie bokiem. Zredukuje to także ryzyko uszkodzenia termometru zaciskającymi się mięśniami. W odbycie
temperatura jest wyższa i jej właściwa wysokość wynosi 37,1 stopni Celsjusza, natomiast o gorączce świadczy wartość powyżej 38
stopni.

Termometr Therm-Flex, ze względu na łatwość użycia, pozwala na regularne monitorowanie temperatury ciała pacjenta, dzięki czemu
łatwiejsze jest określenie jego zdrowia. Zaleca się, aby do wartości temperatury 38 stopni nie wykonywać żadnych działań, mających na
celu jej obniżenie. Pamiętajmy, że stan podgorączkowy świadczy o tym, że organizm walczy z infekcją, starając się stworzyć środowisko,
które sprzyja obumieraniu i usuwaniu drobnoustrojów. Jeżeli jednak gorączka wyniesie 39 stopni i będzie nadal rosnąć, należy
zastosować środki, które mogą ją zbić, a jeżeli nie da to żadnych skutków, trzeba jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Zawartość opakowania:

1 termometr elektroniczny Therm-Flex marki Romed.

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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