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Termometr lekarski szklany bezrtęciowy/etui Berotherm 69
(Beromed)
 

Cena: 15,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent BEROMED

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Termometr lekarski szklany bezrtęciowy Berotherm 69 marki Beromed to lekki, bezpieczny w użyciu produkt do mierzenia temperatury.
Termometr nie zawiera rtęci, wypełniony jest stopem metalu: galu, indu i cyny. Szklana obudowa świetnie nadaje się do dezynfekcji.
Zakres pomiaru temperatury wynosi 35 st. C – 42 st. C.

Termometr bezrtęciowy Berotherm umieszczony jest w plastikowym etui, zapewniającym mu ochronę przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz światłem.
Pomiar temperatury ciała można przeprowadzić w ustach, pod pachą/ w pachwinie, doodbytniczo.

Specyfikacja techniczna:
· minimalny zakres pomiaru: 35,0°C do 42,0°C
· rozdzielczość: 0,1°C
· dokładność pomiaru: +0,1°C/-0,15°C
· warunki przechowywania: 20°C do 42,0°C

Wskazania
Do pomiaru temperatury pod pachą, w ustach i doodbytniczo.

Termometr szklany bezrtęciowy Berotherm 69 – charakterystyka
Jeszcze kilka lat temu najpopularniejszym termometrem, wykorzystywanym zarówno w warunkach szpitalnych, jak i domowych, był
termometr wypełniony rtęcią. Takie urządzenia były tanie i zapewniały dokładną wartość pomiaru. Niestety, zawarta w nich rtęć była
toksyczna i to właśnie spowodowało, że stopniowo zaczęto odchodzić od takich przyrządów, zastępując je bezpieczniejszymi. Wtedy
pojawiły się termometry bezrtęciowe, takie jak Berotherm 69, które wypełniano innymi, nietoksycznymi płynami. W przypadku
prezentowanego produktu jest to stop metalu: galu, indy i cyny, które reagują na temperaturę podobnie jak rtęć, przy czym nie wykazują
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szkodliwego działania na organizm. Dużym atutem termometrów szklanych jest brak baterii oraz konieczności jej wymiany lub
ładowania. Ze względu na szklaną obudowę i ryzyko stłuczenia, zaleca się trzymać termometr z dala od dzieci.

Zalety stosowania termometru bezrtęciowego:
· niska cena
· duża dokładność pomiaru
· nie wymaga zasilania ani kalibracji przed pierwszym użyciem
· szklana obudowa jest bezpieczna dla skóry i łatwa do dezynfekcji.

Szklane termometry bezrtęciowe charakteryzują się dość długim czasem pomiaru, który wynosi zazwyczaj ok. 5 minut.

Przechowywanie
Termometr należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Chronić przed wilgocią i światłem.

Stosowanie
Przed każdym użyciem termometru szklanego Berotherm 69 należy go strzepnąć, aby ciecz opadła na początek skali. Po użyciu produkt
zaleca się zdezynfekować. Pomiaru temperatury termometrem szklanym można dokonać w trzech miejscach: pod pachą, w ustach i
doodbytniczo.

Mierzenie temperatury pod pachą
Końcówkę termometru należy umieścić w dołku pachowym i lekko docisnąć ramieniem. Czas pomiaru to ok. 5-10 minut. Za prawidłową
temperaturę uważa się 36,6 stopni Celsjusza, stan podgorączkowy zaczyna się od 37 stopni, a gorączka powyżej 38 stopni.

Mierzenie temperatury w ustach
Przed rozpoczęciem badania zaleca się zdezynfekować termometr za pomocą alkoholu, a następnie opłukać go i dokładnie wysuszyć.
Końcówkę termometru umieszcza się pod językiem, uważając, aby nie przygryźć termometru. W takiej pozycji należy wytrzymać do
zakończenia pomiaru, czyli również około 5 minut. Uważa się, że pomiar temperatury w ustach jest dokładniejszy, niż pod pachą. W tym
miejscu za temperaturę prawidłową uważa się 36,8 stopnie Celsjusza.

Mierzenie temperatury doodbytniczo
Taki pomiar uważany jest za najdokładniejszy z podanych trzech. Przed rozpoczęciem badania zaleca się zastosowanie olejku, oliwki lub
żelu. Następnie należy włożyć termometr w odbyt, ale nie głębiej niż do połowy jego długości. Podczas badania najlepiej jest przyjąć
pozycję leżenia bokiem. Jest ona najwygodniejsza do pomiaru, a jednocześnie zmniejsza ryzyko uszkodzenia termometru zaciskającymi
się mięśniami. Odpowiednia temperatura w odbycie wynosi 37, 1 stopni Celsjusza, a gorączka zaczyna się powyżej 38 stopni.

Szklany termometr lekarski bezrtęciowy Berotherm 69 marki Beromed to produkt łatwy i bezpieczny w użyciu, który pozwoli na regularne
kontrolowanie temperatury ciała u osób dorosłych i dzieci.

Zawartość opakowania
1 termometr szklany bezrtęciowy Berotherm 69. Plastikowe etui.

Producent
Beromed

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