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Mittaa ja tallentaa lapsesi ruumiinlämmön
Tarkka ja nopea uGrow-yhteensopiva korvakuumemittari

Philipsin älykäs Avent-korvakuumemittari tekee ruumiinlämmön mittaamisesta

nopeaa ja tarkkaa. uGrow-sovelluksen ansiosta voit tallentaa mittaustuloksen

suoraan älylaitteeseesi.

uGrow-yhteensopiva

Osa uGrow-sovellukseen yhdistettävää tuoteperhettä

Seuraamalla lapsesi ruumiinlämpöä tiedät paremmin, kuinka lapsesi voi

Yhdistettävissä uGrow-sovellukseen Bluetooth® Smart -yhteydellä

Nopea ja tarkka

Saat tarkan mittaustuloksen kahdessa sekunnissa yhdellä painalluksella

Mittaustuloksen tarkkuus ±0,2 °C

Punainen LED-näyttörengas osoittaa kuumeen nopeasti

Saat tulokset joko Celcius- tai Fahrenheit-asteina

Miellyttävä ja helppokäyttöinen

Helppo ja miellyttävä tapa mitata kuume korvasta*
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Kohokohdat

uGrow-yhteensopiva tuote

Philips Avent -älykorvakuumemittarin voi

yhdistää uGrow-sovellukseen. Maailman

ensimmäinen vauvojen terveyssovellus antaa

liitettävien laitteiden tietojen perusteella

tärkeitä henkilökohtaisia neuvoja. uGrow auttaa

sinua tukemaan lapsesi tervettä kehitystä.

Seuraa ja tallenna

Philips Avent -älykorvakuumemittari mittaa

kehon lämpötilan nopeasti ja tarkasti ja

tallentaa kaikki mitatut lukemat uGrow-

sovellukseen, josta ne voi helposti näyttää

lääkärille.

Nopea

Kuumeen luotettava mittaaminen voi olla

haastavaa, sillä lasta voi olla vaikea saada

pysymään paikallaan riittävän kauan. Philips

Avent -älykorvakuumemittari on suunniteltu

helpottamaan ja nopeuttamaan kuumeen

mittaamista. Yksi painallus riittää, ja saat

lukeman kahdessa sekunnissa.

Tarkka

Kehon lämpötilan voi mitata viidestä kohdasta:

suusta, korvasta, kainalosta, otsalta tai

peräaukosta. Luotettavimmat tulokset saa

korvan tärykalvolta sekä peräaukosta.* Philips

Avent -älykorvakuumemittari mittaa lämmön

tärykalvolta luotettavasti ja tarkasti.

Tutkimuksemme mukaan tämä kuumemittari

on yhtä luotettava kuin sairaalassa käytetyt.

Sen tarkkuus on ±0,2 °C, kun mitattava

lämpötila on 32,4 °C – 42,9 °C. Lukema vastaa

kehon peruslämpötilaa.*

Kuumeen ilmaisin

Philips Avent -älykorvakuumemittarissa on

selkeä LCD-näyttö, josta näet välittömästi,

onko lämpötila normaali* vai koholla.

Valorengas muuttuu punaiseksi, jos

mittaustulos on vähintään 38,0 °C*.

Miellyttävä ja helppokäyttöinen

Philips Avent -korvakuumemittarilla pienen

potilaan lämmön mittaaminen on nopeaa ja

vaivatonta. Tarkista ensin, että mittauskärki on

puhdas ja kuiva. Paina virtapainiketta ja venytä

potilaan korvalehteä niin, että voit asettaa

mittauskärjen korvakäytävään. Paina

uudelleen virtapainiketta. Pienikokoisen ja

virtaviivaisen lämpömittarin mittauskärki

soveltuu kaikenikäisille potilaille.

Celcius ja Fahrenheit

Philips Avent -älykorvakuumemittari ilmoittaa

kehon lämpötilan joko Celcius- tai Fahrenheit-

asteina.

uGrow-yhteensopiva

Philips Avent -älykorvakuumemittarin voi

yhdistää mobiililaitteeseen Bluetooth® Smart -

yhteydellä. Yhteensopivuus: iPhone®: versio

iOS 8.1 / iPhone® 5s ja uudemmat; Android™:

Android™ 4.4 KitKat ja uudemmat.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Synkronointi

Tiedonsiirto: Bluetooth® Smart -yhteydellä

Yhteensopivat puhelimet: iPhone 5s+ | iOS

8.1+ | Android 4.4 +

Muotoilu

Väri: Valkoinen

Mitat: 136 (P) x 34,5 (L) x 57 (S) mm

Nettopaino: Noin 54,6 g

Helppokäyttöinen

Nopea: 2 sekunnin mittaus

Valittavissa Celsius- ja Fahrenheit-asteet

Selkeä LCD-näyttö

Kaikenikäisille sopiva mittauskärki

Itsenäinen laite: Kyllä, korvakuumemittaria voi

käyttää ilman muita laitteita

Tekniset

Tarkkuus: ±0,2 °C mittausalueella 32,4 °C –

42,9 °C

Mittausalue: 32,4 °C – 42,9 °C

Käyttöympäristö: 10,0 °C – 40,0 °C,

suhteellinen ilmankosteus 20 % – 85 %

Virta

Virtalähde: 2 × AAA-paristo (ei ladattava)

Lisätarvikkeet

2 × AAA-paristo: ei ladattava

Huolto

2 vuoden takuu

* Vastaa kehon sisäistä lämpötilaa eli ydinlämpötilaa.

* Lähteet: Herzog, L. & Phillips, S. G. (2011). Addressing

concerns about fever. Clinical Pediatrics, 50(5), 383–

390.

* McCallum, L. & Higgins, D. (2011). Measuring body

temperature. Nursing Times, 108(45), 20–2.

* Kehon normaalilämpötila vaihtelee ikäryhmittäin.

Vauvoilla 38,0 °C katsotaan vielä normaalilämpötilaksi.

* Chamberlain, J.M. et al., Determination of Normal Ear

Temperature with an Infrared EmissionDetection

Thermometer, Annals of Emergency Medicine, January

1995, Vol. 25, s. 15-20.
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