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Termometr medyczny na czoło na pasku z folii (różowy)
 

Cena: 6,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent GREHEN

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Opis produktu
 

Wstęp
Termometr medyczny na czoło na pasku z folii to produkt do szybkiego pomiaru temperatury z czoła. Urządzenie jest proste w
obsłudze i wykonane z bezpiecznych, nietłukących materiałów. Termometr sprawdza się przede wszystkim w przypadku mierzenia
temperatury u dzieci, które często nie potrafią usiedzieć w bezruchu przy dłuższych metodach monitorowania gorączki.

Działanie termometru medycznego na czoło:
· Wskaźnik służy do oceny temperatury ciała w zakresie od 35,3°C do 41,0°C w 5-cio stopniowej skali odczytu N, 37, 38, 39, 40.
· Wartość temperatury określana jest na podstawie zmiany barw indeksów będącej funkcją temperatury powierzchni czoła, z
dokładnością do 0,3°C.

Sposób użycia
· Przyłożyć wskaźnik czarną wewnętrzną stroną do suchego czoła nad lewym lub prawym łukiem brwiowym, przytrzymać opuszkami
palców oba końce wskaźnika przez około 15 sekund.
· Odczytać wskazania, nie zdejmując wskaźnika z czoła.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
· Uwaga: Aby pomiar był dokładny, należy używać wskaźnika w temperaturze pokojowej (18 - 24°C) co najmniej 30 minut po
wykonywaniu czynności fizycznej (spacer, gimnastyka, jedzenie, picie itp.).

Ważne wskazówki bezpieczeństwa
· Wskaźnik jest przeznaczony tylko do pomiaru temperatury ciała.
· Do dezynfekcji wskaźnika należy używać środków wymienionych w punkcie „Czyszczenie i dezynfekcja”.
· Nie narażać wskaźnika na działanie wysokich temperatur.
· Chronić wskaźnik przed promieniowaniem słonecznym i UV.
· Wskaźnik jest nieużyteczny dla osób z daltonizmem.

Czyszczenie i dezynfekcja
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· Powierzchnię kontaktu ze skórą przecierać wacikiem nawilżonym środkiem dezynfekującym, np. alkoholem etylowym <60°. Przy
niezastosowaniu się do powyższych wskazówek producent nie gwarantuje prawidłowości pomiarów.
· Wskaźnik wielokrotnego użytku.
· Nie wymaga zasilania elektrycznego.
· Okres trwałości: 5 lat.

Przechowywanie
Termometr medyczny na czoło należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 15°C - 25°C

Jak mierzyć gorączkę u dziecka?
Podwyższona temperatura u dziecka zawsze budzi niepokój rodziców. Jest to jednak korzystny objaw, świadczący o tym, że, pomimo
stanu zapalnego, organizm podjął walkę z infekcją. U małych dzieci o temperaturze ponad normę mówi się zazwyczaj, gdy wskaźnik
przekroczy 37,5 stopni Celsjusza. U niemowlaka gorączkę stwierdza się przy 38 stopniach, jednak trzeba wiedzieć, że 38,5 stopnia to już
wysoka gorączka u takiego malucha i jest wskazaniem, że trzeba podjąć próbę jej obniżenia. U dzieci starszych środki na zbicie gorączki
podawać należy kiedy temperatura przekroczy 39 stopni.

Istnieje kilka sposobów mierzenia temperatury. Najpowszechniejszym jest pomiar pod pachą, do którego służą aktualnie głównie
termometry szklane bezrtęciowe oraz termometry elektroniczne. Czasem jednak trudno jest o dokładność takiego badania u dzieci,
zwłaszcza gdy są one niespokojne, gdyż pomiar gorączki pod pachą jest dość długi i trwa ok. 5-10 minut.

Podobnie wygląda mierzenie w ustach oraz doodbytniczo – każda z tych metod może być problematyczna w przypadku niektórych
maluchów. To właśnie dlatego dobrym rozwiązaniem może okazać się termometr medyczny na pasku z folii, który wystarczy przyłożyć
do czoła. Badanie termometrem medycznym na czoło marki Grehen trwa ok. 15 sekund, a jego dokładność wynosi do 0,3 stopni
Celsjusza, a więc jest dość duża. Takie rozwiązanie na pewno zainteresuje rodziców niespokojnych maluchów, którzy chcą
systematycznie monitorować temperaturę ciała dziecka, aby w razie potrzeby jak najszybciej zacząć działać.

Podwyższona temperatura u niemowlaka nie zawsze jest oznaką infekcji. Czasem pojawia się w trakcie ząbkowania lub przy
przegrzaniu. Przy tak małym dziecku rodzicom może być trudno ustalić przyczynę, jednak jeżeli powody nie są poważne, gorączka nie
powinna przekroczyć wartości, oznaczającej konieczność jej zbicia. Termometr medyczny na pasku umożliwi monitorowanie
temperatury ciała dziecka w każdej sytuacji.

Producent
GREHEN

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