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Boneco CR rozšiřuje sortiment značky PELO, a to hned o dva produkty - bezkontaktní
teploměr a kompresorový inhalátor. V dnešním čísle bychom vám rádi představili
teploměr NC400Swift, který je rychlý, přesný, a díky podsvícenému displeji snadno
přečtete naměřenou hodnotu také v noci. Připravili jsme také webové stránky
www.pelo.cz, kde se můžete dozvědět více informací o naší značce a produktech.
Další novinkou je masážní vyhřívaný polštář Lanaform Shiatsu Comfort, který v tomto
zimním čase zajisté oceníte nejen vy, ale především vaši zákazníci. Náš občasník jako
obvykle zakončujeme technickým okénkem na téma měření teploty.
Novinka - bezkontaktní
teploměr PELO NC400SWIFT

BEZKONTAKTNÍ TEPLOMĚR PELO NC400SWFIT
VHODNÝ PRO CELOU RODINU
Chcete rychlý výsledek a přesné měření?

Správné měření teploty je buď na spánku

Na teploměr PELO se můžete spolehnout.

nebo mezi očima. Modrá dioda slouží k

Jediné tlačítko stačí k tomu, abyste

tomu, abychom se na tato místa dobře

zjistili teplotu čela nebo předmětu.

trefili. Akustický signál značí proběhnuté

Výsledek se zobrazí na podsvíceném

měrení. Obě tyto funkce se dají vypnout,

displeji již za 1 vteřinu. 25 posledních

abychom např. nerušili dítě ve spánku.

měření se uloží do paměti teploměru,

Čtení teploty je velice snadné díky

takže můžete mít přehled o vývoji teploty

podsvícení displeje, který se zabarví podle

během onemocnění.

výše naměřené teploty. Zeleně podsvícený

Díky bezkontaktní technologii je měření

displej značí naměřenou tělesnou teplotu

zcela hygienické a velice snadno změříte

nižší než 37 °C. Oranžové podsvícení je při

teplotu dětem, které jsou neustále v

teplotách od 37 - 37,9 °C. Při vyšších

pohybu.

teplotách je displej červený.

NOVINKY • INFORMACE • AKTUALITY
LANAFORM SHIATSU
COMFORT 2V1
Dopřejte si relax díky masážnímu a
vyhřívacímu polštáři Lanaform Shiatsu
Comfort, který nabízí masáž v podobě
kruhových pohybů. Tyto pohyby jsou
způsobeny 4 masážními hlavicemi, které
jdou nastavit dvěma směry. Přístroj
Shiatsu Comfort je výborným pomocníkem
pro zklidnění a uvolnění unavených svalů.
Velká variabilita nastavení masáže
umožňuje uživateli vybrat si masáž sobě na
míru. Multifunkční koncepce masážního a
vyhřívacího polštářku umožňuje jeho
využití na chodidlech, ale také krku,
ramenech, zádech nebo nohou.

SPRÁVNÉ MĚŘENÍ
TEPLOTY POMOCÍ
BEZKONTAKTNÍHO
TEPLOMĚRU
Bezkontaktní teploměry využívají k měření
infračervenou technologii. Jsou zcela
hygienické, takže je může používat bez
jakéhokoliv čištění celá rodina. Díky
rychlému naměření teploty patří mezi
nejčastější volbu rodičů k měření teploty u
dětí. Kromě teploty těla umí tyto
teploměry měřit také teplotu objektu,
např. dětského příkrmu, teplotu koupele
apod.
Na trhu jsou infračervené teploměry, které
měří teplotu z čela nebo z ucha.
Jak ale teplotu správně změřit?
1. Čelní teploměr
Teplotu z čela měříme ze vzdálenosti 3-5
cm. Správné místo pro měření je buď
uprostřed čela nebo na spánku. Čelo musí
být suché a čisté. Pot nebo mastnota
mohou ovlivnit výsledné měření.
2. Ušní teploměr
Pro měření teploty z ucha je potřeba
používat hygienické kryty. Špička
teploměru se strčí do ucha a provede se
měření. Ucho nesmí být zanícené a nesmí v
něm být maz.
Více informací o měření teploty přineseme
příště.
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