
Rekomendując 
termometr nr 1  
sprzedawany przez 
farmaceutów1

Zaufaj marce termometrów polecanej 
przez 8 na 10 lekarzy2



Jasne wskazówki dotyczące 
pomiarów temperatury i urządzeń, 
które ją mierzą  
Dostępnych jest wiele termometrów, które mierzą temperaturę ciała oraz istnieją 
różne miejsca, w których można pobrać odczyt: 

Jednak bez względu na to, jakie urządzenie zostało wykorzystane lub gdzie został 
wykonany pomiar, najważniejsze, żeby otrzymany wynik był dokładny 
i uzyskany w najmniej inwazyjny dla pacjenta sposób. 

Niniejsza broszura została stworzona, aby dać Ci pewność siebie w profesjonalnym 
odpowiadaniu na pytania klientów w zakresie mierzenia gorączki.

pod pachą douszniedoustnie czołowo doodbytniczo
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Różnice w zależności od części ciała 
Temperatura różnych części ciała fizjologicznie się różnią. Na przykład 
średnia fizjologiczna różnica między temperaturą w jamie ustnej a pod 
pachą wynosi od 0,1 °C do 0,2 °C; temperatura pod pachą jest niższa. 
Na różne części ciała może także w znaczący sposób wpływać 
temperatura otoczenia. 

Skutki zmiany temperatury 
Kiedy temperatura pacjenta się zmienia, różnica temperatury między różnymi 
częściami ciała może być dużo większa niż w przypadku średniej fizjologicznej 
różnicy, kiedy temperatura pacjenta jest stabilna. Dzieje się tak, ponieważ temperatura 
pod pachą oraz w odbycie  reaguje wolniej niż temperatura błony bębenkowej.

Odchylenie urządzenia  
Oprócz różnicy fizjologicznej należy mieć na uwadze, że każde 
urządzenie używane do pomiarów temperatury ma standardowe 
techniczne odchylenia w przedziale od ±0,1 °C do ±0,2 °C.

Konsekwencja pomiarów 
Biorąc pod uwagę powyższe spostrzeżenia, pomiary powinno 
wykonywać się w tym samym miejscu i tym samym urządzeniem, 
aby mieć pewność, że odczyty są naprawdę porównywalne, 
otrzymując najdokładniejszy wskaźnik zmian temperatury.  

Oznaka gorączki  
Normalna temperatura ciała u niemowlęcia lub dziecka wynosi 
36,4 °C (97,52 °F), jednak wartość ta może się nieznacznie różnić 
u różnych dzieci. U dorosłego normalna temperatura ciała
wynosi około 37 °C (98,6 °F). Wysoka temperatura zarówno dla
dziecka powyżej 36 miesięcy, jak i dorosłego zwykle wynosi
37,7 °C (99,86 °F) lub więcej.

Czynniki, które należy uwzględnić przy dokładnych 
pomiarach temperatury



5 popularnych sposobów 
mierzenia temperatury 
Sposób pomiaru temperatury może zależeć od wierzeń kulturowych, 
wieku oraz osobistej preferencji. Najpopularniejszymi metodami 

Mimo że można zmierzyć temperaturę na każdy z tych sposobów, należy 
rozważyć kwestie, które się z nimi wiążą. 

Na przykład pomiar na czole bardziej dokładnie przedstawia temperaturę 
skóry, aniżeli temperaturę wewnętrzną ciała, którą powinniśmy mierzyć. 
Odczyt doodbytniczy także nie reprezentuje dokładnej temperatury 
wewnętrznej ciała i jest bardziej inwazyjny od innych metod. Na 
temperaturę w jamie ustnej mogą wpływać takie czynniki, jak jedzenie i 
picie, dlatego metoda ta może być mniej wiarygodna. Metoda douszna 
jest mniej inwazyjna od doodbytniczej i zapewnia najwierniejsze 
odzwierciedlenie wewnętrznej temperatury ciała. 

pod pachą dousznadoustna czołowa doodbytnicza
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Jak działa technologia douszna? 
Technologia douszna jest względnie nowa w porównaniu z długoletnim zwyczajem 
mierzenia temperatury tradycyjnymi termometrami cyfrowymi. Klientom może 
być trudno zrozumieć znaczenie pomiarów dousznych. ThermoScan® przekształca 
temperaturę ucha na jej odpowiednik w jamie ustnej, aby dawać wyniki pomiarów, 
które są łatwiejsze do zrozumienia dla klientów.

Braun jest wiodącą marką termometrów, z której korzysta się w wielu krajach świata. 
Jej technologia douszna Braun ThermoScan® zapewnia pomiary, które dokładniej 
oddają temperaturę wewnętrzną ciała, umożliwiając szybsze rozpoznanie zmian 
temperatury niż w przypadku innych części ciała, takich jak usta, odbyt lub pod 
pachą.3



Dlaczego polecać  ThermoScan® 7?
Dokładny jak tradycyjne termometry cyfrowe, 
nie powoduje dyskomfortu 

Ostatnie badania kliniczne4 porównujące Braun ThermoScan® 7 
z tradycyjnym termometrem cyfrowym najwyższych standardów wykazały, że 
termometr Braun oferuje tą samą dokładność bez powodowania dyskomfortu 
oraz zagrożenia u pacjenta, związanego z użytkowaniem cyfrowych termometrów 
doodbytniczo.

Zrozumienie wyników 
pomiarów dzięki 
technologii 
Age Precision®

Technologia Age Precision® rozwiązuje 
problem zgadywania przy pomiarach 
temperatury poprzez umożliwienie 
użytkownikom wyboru wieku pacjenta, 
ułatwiając zrozumienie wyników.

Właściwe umieszczanie 
Opatentowana technologia ExacTemp® 
za pomocą sygnału świetlnego 
i dźwiękowego potwierdza, że 
termometr jest właściwie umieszczony, 
aby wykonać dokładny pomiar.

Szybki pomiar
Szybki, delikatny i łatwy w użyciu.

Podświetlany 
wyświetlacz
Idealny do użytku w warunkach 
nocnych.

Podgrzewana 
końcówka 
Jedyny termometr, który podgrzewa 
końcówkę do temperatury 34ºC, aby 
uzyskać profesjonalną dokładność 
oraz zapewnić dodatkowy komfort.

Szerokokątna sonda 
Szerokokątna sonda w 
Braun ThermoScan® 7 potrafi uchwycić 
promieniowanie podczerwone 
nawet z wąskiego kanału słuchowego 
noworodków, u których sonda nie 
może być całkowicie wprowadzona. 

Pamięć x 9
Zapis w pamięci ostatnich 
dziewięciu pomiarów pozwala 
śledzić zmiany temperatur.

Jednorazowe 
nakładki na sondę 
dla higieny 
Jednorazowe nakładki na sondę 
zapobiegają zanieczyszczeniu 
krzyżowemu.

jkonewecka
Rectangle
Typo, should be wyników
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Marka
wśród
lekarzy*

Braun ThermoScan® 7 
Dokładne i delikatne pomiary temperatury 
dla całej rodziny   

Jeśli klient poprosi Cię o poradę lub polecenie dotyczące wyboru 
termometru, możesz teraz pewnie opowiadać o technologii dousznej 
oraz powodach, dla których termometry douszne Braun są lepsze.

Każdy może z nich korzystać – douszny termometr Braun ThermoScan® 7 
został stworzony, by zapewniać dokładne pomiary całej rodzinie, nawet w 
najmniejszym kanale słuchowym noworodka. 

Jesteśmy także marką termometrów polecaną przez 8 na 10 
lekarzy2, więc można zapewnić klientów, że inni pracownicy medyczni 
ufają dokładności Braun ThermoScan® 7 bardziej niż innym 
termometrom.



4 doskonałe powody, aby polecać 
termometry douszne Braun...

1. Dokładność jak w tradycyjnych termometrach cyfrowych4

2. Marka nr 1 wśród lekarzy2

3. Nr 1 w sprzedaży termometrów dousznych w Europie1

4. Odpowiednie do każdego wieku, w tym noworodków

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź 
http://bit.ly/Braun_apteka lub skontaktuj się z nami przez e-mail: 
braun@novamed.pl

„Szybki i łatwy w obsłudze. Z 
błyskawicznym pomiarem i 
kolorowym wyświetlaczem, dzięki 
czemu od razu wiesz,  czy ktoś ma 
gorączkę.”  

Jade White

* Źródło: IPSOS, internetowe badanie wśród 802 anonimowych lekarzy rodzinnych i pediatrów na czterech rynkach europejskich (200 przypadających na każdy rynek: DE, UK, FR, NL), przeprowadzone w
okresie styczeń-luty 2017 roku.

1 IMS MAT Value Sales 09.2018
2 Z 27% respondentów polecających konkretną markę. Źródło: IPSOS, internetowe badanie wśród 802 anonimowych lekarzy rodzinnych i pediatrów na czterech rynkach europejskich (200 

przypadających na każdy rynek: DE, UK, FR, NL), przeprowadzone w okresie styczeń-luty 2017 roku.
3 Loveys, A A / Dutko-Firoavanti, I / Eberley, S W / Powell, K R.  Comparison of ear to rectal temperature measurements in infants and toddlers.  Clinical Pediatrics, Tom: 38, Wydanie: 8, strony: 463-466. 1999.
4 Liu A. Badanie sprawdzające punkty graniczne gorączki w zależności od wieku dla funkcji AgeSmart przy użyciu Termometru Braun IRT 6520. Raport z badania klinicznego Helen of Troy nr ref. CR-

THR11-01. 2018.

Braun ThermoScan® 7 jest domowym urządzeniem medycznym. 

ThermoScan®, ExacTemp® i Age Precision® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Helen of Troy Limited i/lub jej oddziałów. 

Pewne znaki towarowe używane są w ramach licencji The Procter & Gamble Company lub jej oddziałów. 
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Poleć nagradzany Braun ThermoScan® 7 – Twoi pacjenci 
będą Ci wdzięczni 




