GENTLE TEMP 720
Omron Gentle Temp 720 otsakuumemittari mittaa otsan pintalämpötilan havaitsemalla ihon infrapunasäteilyn mittauskohdassa ja laskee sitten suulämpötilaa vastaavan arvon käyttämällä ainutlaatuista algoritmia, joka perustuu todellisiin ruumiinlämpötilan mittaustietoihin. Otsakuumemittari on nopea
ja helppokäyttöinen. Sillä voidaan mitata kehon lämpötila
hygieenisesti, koskettamatta ihoa.

KUUMEMITTARIT

• 3 in 1 – mittaa lämpötilan otsasta, pinnasta
sekä huoneen lämpötilan
• Nopea 1 sekunnin mittaus
• 25 mittausta muistiin
• Suurikokoinen näyttö taustavalolla
• Voidaan valita Celcius/Fahrenheit

MC-720-E

OMRON-KUUMEMITTARIT

GENTLE TEMP 720

OMRONin kuumemittarit tarjoavat luotettavan,
helpon ja nopean tavan kuumeen mittaamiseen.
GENTLE TEMP 521

Valikoimassa on digitaalisia kuumemittareita
lämmön mittaamiseen
•
•
•
•
•

suusta
kainalosta
peräsuolesta
korvasta
otsalta

FLEXT TEMP SMART

Maahantuoja

Lämpö voidaan mitata
jopa lapsen nukkuessa.

Berner Oy
Hitsaajankatu 24, 00810 Helsinki
Asiakaspalvelu (ark. 9-15) puh. 020 690 761
email: pro.tilaukset@berner.fi

Hyvän elämän mittarit.

FLEX TEMP SMART

GENTLE TEMP 521

KUUMEMITTAREIDEN TARVIKKEET

Omron Flex Temp Smart tarjoaa luotettavan, helpon ja nopean
tavan kuumeen mittaamiseen. Äänimerkin jälkeen mittarista
on luettavissa ennustelämpötila, josta näkee nopeasti, mikäli
kuumetta on. Jos mittari ei näytä selkeästi kuumetta, mittaria
kannattaa pitää kainalossa vielä n. 5 minuuttia, jolloin mittari
kertoo lopullisen, todellisen lämpötilan.

Omron Gentle Temp 521 korvakuumemittari on erittäin tarkka
mittaustekniikaltaan. Digitaalinen korvalämpömittari tunnistaa
tärykalvolta ja sen ympärillä olevista kudoksista tulevan infrapunalämmön ja muuntaa sen vastaavaksi korvalämpötilaksi.
Lämpö voidaan mitata jopa lapsen nukkuessa. Korvasta mitattu
lämpö vastaa tarkasti kehon sisäistä lämpötilaa (ns. ydinlämpötilaa). Korvasta mitattuun lämpötilaan eivät vaikuta häiriötekijät kuin suusta mitattuun (esim. puhuminen, juominen ja
tupakointi).

Sekä korvakuumemittari Omron GentleTempiin että puikkokuumemittareihin on saatavilla suojuksia.

• Digitaalikuumemittari lämmön mittaamiseen kainalosta, suusta
tai peräaukosta
• Nopea mittausaika (kainalosta noin 25 s, suusta noin 20 s,
peräaukosta noin 10 s)
• Taipuisa kärki tekee mittaamisesta miellyttävää erityisesti
lapsille ja vauvoille
• Suojakotelo
• Äänimerkki, kun mittaus on valmis
• Muisti (viimeisimmän mittauksen lukema)
• Vaihdettava paristo
• 3-numeroinen näyttö, tarkkuus 0,1°C
• Vedenpitävä

Korvakuumemittarin suojukset myydään 40 kpl paketeissa ja
puikkokuumemittarin suojat 100 kpl paketissa.
Puikkokuumemittarin suojat sopivat kaikkiin muihin Omronin
malleihin paitsi i-Tempiin.

• 3 in 1 - mittaa lämpötilan korvasta, pinnasta sekä
huoneen lämpötilan.
• Nopea, 1 sekunnin mittaus
• 25 mittausta muistiin
• Suurikokoinen näyttö taustavalolla
• Pakkauksessa 21 kuumemittarin suojusta
• Voi valita Celcius/Fahrenheit.
• Uusi ergonominen muotoilu

MC-343F-E

MC-521-E

Malli

OMRON
Flex Temp Smart

OMRON
Gentle Temp 521 korvakuumemittari

OMRON
Gentle Temp 720 otsakuumemittari

Tuotekoodi

MC-343F-E

MC-521-E

MC-720-E

Käyttö

Kainalo, suu, peräaukko

Korva

Otsa

Äänimerkki

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Muisti
Vaihdettava
paristo
Mittausaika

Viimeisen mittauksen muisti

25 mittausta muistiin

25 mittausta muistiin

Kyllä

Kyllä

Kyllä

Kainalosta* n. 25 s.,
suusta n. 20 s ja
peräaukosta n. 10 s.

1 sekunnin mittaus

1 sekunnin mittaus

Takuu

3 vuotta

3 vuotta

* Mittaria kannattaa pitää kainalossa piippauksen jälkeen vielä n. 5 minuuttia, jolloin mittari kertoo todellisen lämpötilan.

3 vuotta

