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Termometr bezdotykowy Novama 4HEAD
 

cena: 115,00 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 1 szt.

Postać termometr

Producent NOVAMED.PL SP.Z O.O. S.K.A.

Opis produktu
 

Opis:
NOVAMA 4HEAD odpowiada na obecne wyzwania. Może być z powodzeniem stosowany zarówno do intensywnych i częstych
pomiarów kontrolnych w placówkach medycznych, jak i w domu, do diagnostyki infekcji sezonowych. Novama 4Head jest uniwersalnym
termometrem i przyda się w służbie zdrowia i w każdym domu. Pokazuje temperaturę ciała, posiłków i otoczenia.
Profesjonalny termometr jest zawsze gotowy do pracy. Novama 4Head nie wymaga włączania. Wystarczy nacisnąć spust i odczytać
wynik. 4Head to jakość Novama o czym świadczy 3 letnia gwarancja od drzwi do drzwi i serwis z polską obsługą i infolinią. Novama
4Head to urządzenie medyczne w pełnym tego słowa znaczeniu. Spełnia najnowsze wymogi dotyczące termometrów bezdotykowych.
Dokładność jest potwierdzona badaniami klinicznymi przez notyfikowaną jednostkę.

Novama 4Head Bezdotykowy termometr na podczerwień
wysoka dokładność,
gwarancja od drzwi do drzwi,
bezpieczna odległość pomiaru- 5 cm,
kolorowa interpretacja temperatury,
pamięć 50 pomiarów,
łatwa obsługa,
tryb cichy,
alarm gorączki,
automatyczne wyłączenie,
wskaźnik zużycia baterii,
mierzy również temperaturę powietrza, płynów, kąpieli i posiłków

Łatwy, intuicyjny pomiar i kolorowa interpretacja temperatury
Skieruj czujnik termometru w stronę środka czoła pacjenta.
Zbliż termometr do czoła, na odległość nie większą niż 5 cm, nie dotykając czoła.
Naciśnij spust (ON). Termometr włączy się, zmierzy temperaturę i w ciągu 2 sekund wyświetli wynik pomiaru. Ekran LCD podświetli się
na jeden z trzech kolorów w zależności od zmierzonej temperatury:
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Zielony - temperatura normalna;
Pomarańczowy - lekka gorączka;
Czerwony - gorączka.
Zawartość zestawu: termometr, instrukcja obsługi, 2 baterie AAA.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

