
Foley-katheter met temperatuursensor

Temperatuurprobe voor algemeen gebruik

De Temprecise temperatuurprobe voor algemeen gebruik maakt het mogelijk op 
verschillende manieren de centrale lichaamstemperatuur te meten. De probe kan 
aangebracht worden in de oesofagus, de neusholte, de oksel of het rectum.  
De temperatuurprobe voor algemeen gebruik is vervaardigd uit latexvrij, niet-poreus PVC, 
is makkelijk in te brengen en is veilig voor de patiënt.

De temperatuurprobe is tot op 0,1°C nauwkeurig bij een lichaamstemperatuur tussen  
25°C en 45°C
Verkrijgbaar in 9 Fr & 12 Fr
De temperatuurprobe heeft een 89,5 cm lange witte PVC-schacht om blootstelling aan vocht 
te voorkomen
De temperatuurprobe heeft een glad oppervlak, een gladde afgeronde tip voor  
atraumatisch invoeren
Is compatibel met de meeste monitoren
Latexvrij en steriel

•

•
•

•

•
•

De Temprecise foley-katheter met temperatuursensor wordt gebruikt voor continue 
monitoring van de centrale lichaamstemperatuur van de patiënt en zal gelijktijdig 
urine draineren. De foley-katheter met temperatuursensor is vervaardigd uit 100% 
biocompatibele silicone en is latexvrij.  

De temperatuursensor is tot op 0,1°C nauwkeurig bij een lichaamstemperatuur tussen  
25°C en 45°C

Ontworpen voor gebruik vóór, tijdens en na chirurgische ingrepen

Verkrijgbaar in maten van Ch 8 tot en met Ch 18 

Versterkte schacht

Dubbel verpakt

Gestandaardiseerde kleurcodering voor gebruiks- en identificatiegemak

Radio-opaak voor gewaarborgde veiligheid

Is compatibel met de meeste monitoren

Latexvrij en steriel
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Van de ontwerpers van Bair Hugger®, een compleet gamma temperatuurmonitoring sensoren van 
topkwaliteit.

Het gebruik van Temprecise temperatuurmonitoring samen met Bair Hugger forced-air verwarming 
en de Ranger bloed-en vloeistofverwarmer kan als ideaal worden beschouwd.

Oesofagusstethoscoop met temperatuursensor

De Temprecise oesofagusstethoscoop met temperatuursensor wordt gebruikt voor het 
nauwkeurig meten van de centrale lichaamstemperatuur en is zodanig ontworpen 
dat tegelijkertijd ook hart- en ademhalingsgeluiden kunnen worden gecontroleerd. 
Temperatuurmeting in de oesofagus is een uitstekende indicator van de centrale 
temperatuur van het lichaam.

De temperatuursensor is tot op 0,1°C nauwkeurig bij een lichaamstemperatuur tussen  
25°C en 45°C

Biedt de mogelijkheid voor het controleren van hart- en ademhalingsgeluiden

Verkrijgbaar in maten van 9 Fr tot en met 24 Fr

De zachte distale cuff zorgt voor optimale geluidstransmissie en minimale oesofagusirritatie

Een glad oppervlak en een gladde afgeronde tip voor atraumatisch invoeren

Is compatibel met de meeste monitoren

Latexvrij en steriel
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van de ontwerpers van Bair Hugger®

temperatuur van dichtbij bekeken
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Tympane temperatuurprobe

De Temprecise tympane temperatuurprobe wordt in de gehoorgang ingebracht om zo de 
temperatuur van het trommelvlies te meten Deze methode van temperatuurmonitoring 
is atraumatisch en hoogst nauwkeurig.

De temperatuursensor is tot op 0,1°C nauwkeurig bij een lichaamstemperatuur tussen  
25°C en 45°C

Contourschuim met ‘geheugencellen’ voor eenvoudige, solide en veilige plaatsing

Dunne en lange looddraad om draadspanning en het risico op foutieve plaatsing te 
verminderen

Is compatibel met de meeste monitoren

Latexvrij

•

•

•

•

•

Huidtemperatuursensor

Adapterkabels voor Temprecise temperatuurprobes

Wij leveren een volledig gamma adapterkabels voor onze temperatuurprobes, waardoor 
deze kunnen gebruikt worden bij de meeste types monitoringssystemen.  
Al onze adapterkabels zijn voorzien van een doekklem voor een makkelijk gebruik. De 
herbruikbare adapterkabels worden rechtstreeks op de monitor aangesloten en blijven op 
hun plaats. Onze adapters zijn geschikt voor alle YSI-monitoren uit de 400 serie.

De Temprecise huidtemperatuursensor voor volwassenen is aangewezen in alle klinische 
omstandigheden waar controle van de temperatuur van de huid van de patiënt nodig 
is. Controle van de huidtemperatuur is een makkelijke, niet-invasieve methode voor het 
vaststellen van de lichaamsoppervlaktetemperatuur.

De temperatuursensor is tot op 0,1°C nauwkeurig bij een lichaamstemperatuur tussen  
25°C en 45°C, zodat de huidtemperatuur uiterst nauwkeurig kan worden bepaald

Reflecterende achterkant om de sensor te isoleren tegen warmte afgegeven door OK-lampen 

Door de zachte schuimlaag met hypoallergeen kleefmiddel is de sensor gemakkelijk aan te 
brengen en te verwijderen en wordt huidirritatie voorkomen

Is compatibel met de meeste monitoren

Latexvrij en steriel
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Code Beschrijving Beschrijving 2 Aantal 
per doos

15008 Foley-katheter 400 Serie CH 8 (+/-0.1°C)              10

15010 Foley-katheter 400 Serie CH 10 (+/-0.1°C)              10

15012 Foley-katheter 400 Serie CH 12 (+/-0.1°C)    10

15014 Foley-katheter 400 Serie CH 14 (+/-0.1°C)    10

15016 Foley-katheter 400 Serie CH 16 (+/-0.1°C)    10

15018 Foley-katheter 400 Serie CH 18 (+/-0.1°C)    10

15109 Temperatuurprobe voor  
algemeen gebruik         

400 Serie 9 FR (+/-0.1°C)          25

15112 Temperatuurprobe voor  
algemeen gebruik          

400 Serie 12 FR (+/-0.1°C)    25

15209 Oesofagusstethoscoop 400 Serie 9 FR (+/-0.1°C)     25

15212 Oesofagusstethoscoop 400 Serie 12 FR (+/-0.1°C)    25

15218 Oesofagusstethoscoop 400 Serie 18 FR (+/-0.1°C)    25

15224 Oesofagusstethoscoop 400 Serie 24 FR (+/-0.1°C)    25

15307 Huidtemperatuursensor 400 Serie (+/-0.1°C)          50

15308 Tympane temperatuurprobe
400 serie met oorplug van schuim 
(+/-0,1 °C)

50

15901 Adapterkabel Phillips (HP) 400 Serie 1

15902 Adapterkabel Siemens 400 Serie 1

15903 Adapterkabel, alle monitoren (m.u.v. Phillips) 400 serie 1


