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IRTHERMO – Contactloze digitale Infrarood thermometer 
Infrarood thermometer om op afstand een nauwkeurige lichaamstemperatuur meting te kunnen uitvoeren. 
Met CE en FDA product keurmerk 

 
 
Deze professionele IR Thermo meter meet op afstand uw temperatuur met een nauwkeurigheid van +/- 0.3 
° C. Het toestel heeft het CE keurmerk en een Medical Device Product License No.  
 
Product eigenschappen 

- groot kijkscherm 
- meet in graden celcius en graden fahrenheit 
- Nauwkeurige Infrarood sensor  
- Automatische power off 
- Buzzer functie 
- Geheugen voor 20 testen 

 
Leveromvang 

- IR Thermometer 
- DC9 Volt batterij 
- Instructie 

 
Specificaties  
 

Schermresolutie 0.1 °C 

Meetbereik 32 °C – 42.5 °C 

Nauwkeurigheid in meetbereik 32 - 34.9°C                        +/- 0.3°C 

 35 - 42°C                           +/- 0.2°C 

 42 - 42.5°C                        +/- 0.3°C 

Meetafstand 1 – 5cm 
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Omgevingstemperatuur 10 – 40°C 

Luchtvochtigheid ≤ 85% 

Power DC9V batterij 

Automatisch uit 10 sec 

Formaat 10 x 4,6 x 16 cm 

Gewicht 136 gr (zonder batterij) 

 
Instructie 
 
Een Infrarood voorhoofd thermometer heeft een hogere eis op de omgevingstemperatuur, goed gebruik is 
de sleutel tot nauwkeurige meting. 
 
1. Dit product is een professionele infrarood voorhoofdthermometer om de lichaamstemperatuur te meten. 
De gemeten resultaten variëren van verschillende menselijke huiden. 
2. Als de binnentemperatuur behoorlijk verandert, moet u het product 20 minuten voor gebruik in de kamer 
houden. 
3.  Als de temperatuur waar de persoon vandaan komt veel varieert van de gemeten temperatuur, wacht 
dan tenminste 5 minuten voor meting. 
4. De omgevingstemperatuur van de gemeten persoon moet stabiel zijn. Sterke luchtstroomposities zoals 
uitlaat van de ventilator en airconditioning zijn niet gewenst. 
5. Gebruik dit product niet buiten of in gebieden met veel zonlicht. 
6. Houd het toestel enkel vast aan het handvat en nooit aan de voorkant van het meetinstrument. 
7. Het meetgebied mag niet worden geblokkeerd door haar. Verwijder zweet met een droge handdoek voor 
de meting om een nauwkeurig resultaat te verzekeren. 
8. Voorkom dat de koortspatiënt wordt gemeten na het aanbrengen van koud kompres op het voorhoofd, 
zweten en het nemen van andere koelingsmaatregelen, onder welke voorwaarde het meetresultaat lager zal 
zijn. 
 
Overzicht van verschillende temperatuurmeetmethoden 
 
Meetpunt   Normale temperatuur  
Axillaire temperatuur  34.7 – 37.3°C 
Cochleair temperatuur  35.8 – 38.0°C 
Orale temperatuur  35.5 – 37.5°C 
Rectale temperatuur  36.6 – 38.0°C 
Voorhoofdtemperatuur  35. 8 – 37.8°C 
 


