TAT5000

Exergen
voorhoofd
temperatuursensor

Snel Consistent
Accuraat Betrouwbaar

Hoe werkt het?
Stap 1 - Scan over het voorhoofd
Plaats de meetkop
vlak op de huid tegen
het midden van het
voorhoofd, druk op
de knop en hou deze
ingedrukt. Schuif de meetkop in een
rechte lijn dwars over het voorhoofd
tot aan de haargrens. Blijf de knop
ingedrukt houden…

Stap 2 - Scan achter het oor
Neem de meetkop
van het voorhoofd
en plaats deze op
de huid achter het
oor, halverwege het
oorbot. Schuif naar beneden tot in
het zachte kuiltje achter het
oorlelletje.

Stap 3 - Aflezen
Laat de knop los en lees de
temperatuur af.

Een betere manier om
de temperatuur van
iemand te meten
De lichaamstemperatuur is één van de
belangrijkste indicatoren om de
gezondheid van iemand te bepalen.
Een snelle, accurate thermometer is
essentieel voor het vaststellen van de
temperatuur.
TAT (temporal artery thermometry),
temperatuurmeting bij de slaapslagader, is een nieuwe methode
waarbij de temperatuur wordt bepaald
via infrarode technologie die de
warmte detecteert die van nature door
het huidoppervlak wordt uitgestraald.

Betere resultaten
Deze methode voor temperatuurbeoordeling geeft aantoonbaar betere
resultaten en verlaagt de kosten door
op een non-invasieve wijze de lichaamstemperatuur te meten met een klinische
nauwkeurigheid die via geen enkele
andere methode kan worden bereikt.

Schoonmaken
Omdat de Exergen alleen in contact
komt met de huid is schoonmaken zeer
eenvoudig. Hetzelfde protocol als voor
een stethoscoop volstaat.

De Exergen TAT5000 is:
✓ simpel in gebruik
✓ ergonomisch gevormd en lichtgewicht
✓ kosteneffectief
✓ snel
✓ comfortabel voor de cliënt en de verpleegkundige
✓ accuraat
✓ betrouwbaar
✓ consistent
✓ net zo makkelijk te reinigen als een stethoscoop
✓ te gebruiken voor alle leeftijden
✓ non-invasief

Wilt u meer informatie neem dan contact op
met:
Van Vliet Medical Products
E-mail: infoproducts@vanvlietmedical.nl
Tel.: +31 (0)854872170
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