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Sleep well – get well:
Temperature-taking while your 
baby is asleep

• Dokładny, pewny wynik. Przegląd ostatnich 10   
 wyników z pamięci pozwala na ocenę przebiegu   
 choroby;

• Podświetlany display zapewnia komfortowy odczyt  
 wyniku nawet w nocy;

• Higieniczny i bezpieczny: termometr nie zawiera   
 szkła, nie wymaga kontaktu ze skórą;

• W zestawie z praktycznym, odpornym na wstrząsy  
 pudełkiem do przechowywania urządzenia;

• 3 lata gwarancji.
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True love 
needs no touch.
Non-contact temperature 
measurement for babies

0+

Do błyskawicznego, bezdotykowego 
i bezstresowego pomiaru temperatury 
ciała. Termometr szczególnie przyjazny 
małym dzieciom, już od chwili narodzin.

• Szybki pomiar temperatury ciała (zalewie w 3 sekundy)

•  Bezgłośny pomiar, temperaturę można mierzyć nawet 
podczas snu maleństwa

• 3 możliwości zastosowania w 1 urządzeniu: 
 pomiar temperatury ciała, przedmiotu (np. butelki   
 dziecięcej, kąpieli wodnej) i temperatury otoczenia 
 (np. pokoju dziecka);

•  Optyczny alarm gorączki (kolor wyświetlacza zmienia 
się z niebieskiego na czerwony jeśli temperatura jest 
równa lub większa niż 37,6° C)
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Na czole Przedmiotu, np. 
butelki mleka 

Otoczenia, np. 
pokoju dziecka



Gdy Twoje maleństwo gorączkuje, jesteś zaniepokojony 
i zmartwiony. Podwyższona temperatura ciała jednak 
nie zawsze zwiastuje problemy ze zdrowiem. Może 
wskazywać, że nasz organizm uaktywnia mechanizmy 
obronne przeciw „intruzom”, które mogą mu zaszkodzić.

Podwyższona temperatura ciała na pewno wymaga stałej 
obserwacji, szczególnie w przypadku noworodków. 
Za pomocą termometru Thermoval® baby, możesz 
zmierzyć temperaturę ciała swojego maleństwa nie 
dotykając jego skóry i nie zakłócając jego snu.  
W ten sposób maleństwo otrzymuje najlepsze lekarstwo 
na chorobę, jakim jest sen. 

Thermoval® baby może być stosowany również do 
kontrolowania temperatury  przedmiotów np. cieczy 
czy otoczenia. Z jego pomocą możesz w łatwy sposób 
sprawdzić, czy butelka z mlekiem jest wystarczająco ciepła, 
czy woda do kąpieli nie poparzy dziecka, a także zmierzyć 
temperaturę powietrza w dziecięcym pokoiku.

Kiedy powinieneś skonsultować 
się z lekarzem ...

... jeśli Twoje dziecko ma mniej niż 3 miesiące 

... jeśli chcesz podać dziecku leki

... jeśli stanowi podgorączkowemu towarzyszą  
 biegunka, wymioty i bóle brzucha

... jeśli gorączka utrzymuje się dłużej niż jeden dzień

... jeśli u Twojego dziecka występuje nawrót gorączki.

... jeśli pomimo podania dziecku środków   
 obniżających gorączkę, gorączka nie ustępuje

... jeśli maleństwo nie pije wystarczająco dużo

... jeśli występują drgawki gorączkowe

What you can do when your baby has feverBezstresowy pomiar 
temperatury

Wskazówki i porady
W ciągu dnia temperatura naszego ciała ulega wahaniom  
i jest to całkowicie naturalne. Poziom temperatury Twojego 
dziecka będzie trochę wyższy wieczorem niż rano. 

Jeśli czujesz że Twoje dziecko cierpi przez gorączkę, 
intuicyjnie poświęcisz mu więcej uwagę i troski.  
Bez względu na to jak wysoka jest aktualna temperatura 
ciała Twojego dziecka, możesz podjąć pewne działania: 

•  Nie zakładaj dziecku zbyt wielu ubrań i nie nakrywaj go 
zbyt wieloma przykryciami. W ten sposób może dojść do 
przegrzania organizmu maleństwa.

• Upewnij się , czy dziecko wystarczająco dużo pije.

• Kontroluj temperaturę dziecka poprzez pomiary  
 w regularnych odstępach czasu.

Normalna temperatura 35.8 – 36.9 °C

Stan podgorączkowy 37.0 – 37.5 °C

Łagodna gorączka 37.6 – 38.0 °C

Gorączka 38.1 – 38.5 °C

Wysoka gorączka 38.6 – 39.4 °C

Bardzo wysoka gorączka 39.5 – 42.0 °C

Temperature range for babies and 
toddlers (forehead measurement)

Please note: This list makes no claim to completeness.


