Dober spanec – hitro
okrevanje:
Brezzvočni, brezkontaktni
termometer

Izmerite temperaturo, medtem ko
vaš otrok spi.

•H
 iter: temperaturo na čelu izmeri v le treh sekundah
•P
 riročen: meri lahko temperaturo predmetov in
prostorov

NOVO

• Brezzvočen: optični prikazovalnik temperature

NOVO

•P
 raktičen: spominska funkcija, ki si zapomni
zadnjih deset merjenj
• Varen: s škatlico za shranjevanje
• Preprost: preprosta uporaba
• Zanesljiv: triletno jamstvo
• Brezzvočno in brezkontaktno merjenje temperature

ISO 80601-

2-56

• Tri v enem
• Optični prikazovalnik temperature
Žig lekarne

3 v enem

Čelo

Obiščite našo spletno stran:
www.hartmann.si
www.thermoval.si

Predmeti,
npr. stekleničke

Prostori,
npr. otroška soba
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Klinično
testiran

• Natančni rezultati v treh sekundah, zahvaljujoč sodobni
infrardeči tehnologiji

Prava ljubezen ni
le dotik
Brezkontaktno merjenje
temperature za dojenčke

Priročen in nežen
način za merjenje
temperature
Ko ima vaš malček vročino, ste razumljivo zaskrbljeni.
Običajno je, da imajo dojenčki pogosteje povišano
temperaturo, saj vročina telesu pomaga v boju proti
okužbam.
Z novim Thermoval® baby lahko varno izmerite
temperaturo brez dotika in brez zvočnega signala.
Tako bo vaš otrok lahko mirno spal, saj za okrevanje
potrebuje miren spanec.

Kaj lahko storite, ko ima vaš dojenček vročino
Temperaturni razpon pri dojenčkih
in malčkih (merjenje na čelu)

Posvetujte se z zdravnikom, če …
… je dojenček mlajši od treh mesecev

Normalna temperatura

35.8 – 36.9 °C

… želite dojenčku dati zdravilo

Nekoliko povišana
temperatura

37.0 – 37.5 °C

… povišano temperaturo spremljajo driska, bruhanje in
bolečine v trebuhu
… vročina traja dlje kot en dan

Zmerno povišana
temperatura

37.6 – 38.0 °C

Visoka temperatura

38.1 – 38.5 °C

Zelo visoka temperatura

38.6 – 39.4 °C

… se vročina ponavlja
… temperatura ne pade kljub zdravilom
… dojenček ne pije dovolj
… ima dojenček vročinske krče

Namigi in nasveti
Naša telesna temperatura ves dan niha. Vaš dojenček ima
lahko na primer zvečer nekoliko višjo temperaturo kot
zjutraj.
Glede na to, kako visoka je dejansko vročina, lahko storite
naslednje:
• Otroka ne oblačite in ne pokrivajte preveč, da mu s tem
še bolj ne povišate temperature.
• Poskrbite, da otrok dobi dovolj tekočine.
Novi Thermoval® baby ima tudi praktične funkcije, kot
so merjenje temperature hrane, stekleničk z mlekom,
vode v kopalni kadi in celo prostorov (na primer merjenje
temperature v dojenčkovi sobi).

• Redno preverjajte otrokovo telesno temperaturo.

Opozorilo: Seznam nikakor ni popoln.

