
Advancing Frontline Care™

De Braun ThermoScan®

PRO 4000-oorthermometer
Snel en eenvoudig te gebruiken voor nauwkeurige, 
betrouwbare temperatuurmetingen



• De exclusieve ExacTemp™-technologie

voorziet in een waarschuwingslampje dat

aangeeft of de sonde tijdens de temperatuur

heeft bewogen, zodat onnauwkeurige

metingen als gevolg van een onjuiste

hantering kunnen worden voorkomen

• De voorverwarmde sondetip minimaliseert

het afkoelingseffect dat zich voordoet

wanneer u herhaalde temperatuurmetingen

uitvoert, wat de nauwkeurigheid en

herhaalbaarheid ten goede komt

• Een systeem voor de detectie van

sondekapjes zorgt ervoor dat er altijd een

nieuw sondekapje wordt gebruikt, wat de

nauwkeurigheid verbetert door een precieze

infrarode warmteoverdracht te waarborgen

• Automatische uitwerpknop voor

sondekapjes om gebruikte sondekapjes 

snel en gemakkelijk te verwijderen

• Innovatieve beveiligingen welke de

mogelijkheden tot diefstal in een

ziekenhuisomgeving aanmerkelijk

reduceren (alleen beschikbaar in

combinatie met oplaadstation met

oplaadbare batterij).

De Braun ThermoScan® PRO 4000 –
een gepatenteerde technologie
waarmee u overdag en‘s nachts 
bij al uw patiënten snel en
gemakkelijk de temperatuur 
kunt opnemen.

Sommige patiënten hebben erg weinig geduld 

wanneer het tijd is om hun temperatuur op te nemen.

De ergonomisch ontworpen Braun ThermoScan®

PRO 4000-oorthermometer is gefabriceerd om

temperaturen gemakkelijk en nauwkeurig met 

één druk op de knop op te nemen.

Gemakkelijk: Een duidelijk LCD-scherm met 

iconen die in iedere taal duidelijk te begrijpen 

zijn, een intuïtieve gebruikersinterface en een

ergonomische vormgeving.

Snel en nauwkeurig: De enige oorthermometer 

met een voorverwarmde sonde en sensor voor

betrouwbare metingen. Een waarschuwingslampje

zorgt ervoor dat de thermometer snel en eenvoudig 

op de juiste plaats kan worden aangebracht.

Veilig: De veiligheid van de patiënt wordt 

gewaarborgd dankzij de automatische 

uitwerpknop voor sondekapjes die de 

kans op kruisbesmetting vermindert.

Beveiliging: Optionele beveiligingen 

kunnen de mogelijkheden tot diefstal in een

ziekenhuisomgeving aanmerkelijk reduceren



Kan met een oplaadbaar 
batterijenpakket (zie afbeelding)
worden gebruikt

De Braun ThermoScan® PRO 4000

Een duidelijk LCD-scherm
geeft temperaturen weer 
in Celsius of Fahrenheit.

Talrijke jaren van
zorgeloos gebruik
dankzij de beperkte
garantie van drie jaar

De thermometerbehuizing
biedt ruimte voor 20
sondekapjes en kan van de
basis worden verwijderd
en worden gebruikt om 
sondekapjes met de 
thermometer gemakkelijk 
te laden.

Automatische 
uitwerpknop voor 
sondekapjes om
gebruikte sondekapjes
snel en gemakkelijk 
te verwijderen

Een zacht, comfortabel 
sondekapje houdt de sondetip
schoon en zorgt voor
nauwkeurigere metingen

De ergonomische 
vormgeving maakt het
eenvoudig temperaturen
bij patiënten van alle
leeftijden op te nemen

Duidelijk zichtbare
geheugenknop om 
de laatste meting
gemakkelijk terug 
op te roepen

Voorverwarmde sonde en
sensor voor betrouwbare
metingen

De optionele basis activeert de elektronische
beveiligingsfuncties, het opladen van batterijen
(wanneer gebruikt met het oplaadbare
batterijenpakket, dat bij de basis is 
inbegrepen) en maakt het mogelijk een 
huls met 200 sondekapjes op te slaan.
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thermometers

04000-600 Braun ThermoScan® PRO 4000-
oorthermometer, 3 jaar beperkte garantie

04000-500 Braun ThermoScan® PRO 4000-
oorthermometer, met veiligheidsbasis, 
3 jaar beperkte garantie

accessoires

04000-700 Braun ThermoScan® PRO 4000-basis 
en dispenser voor navulsondekapjes

53020-0000 Oplaadbaar batterijenpakket voor 
de Braun ThermoScan® PRO 4000

53009-000 Alkaline reservebatterijen
80199-0001 Reservestroomsnoer voor de 

Braun ThermoScan® PRO 4000-basis

navulsondekapjes

04000-800 Braun ThermoScan® PRO 4000-
wegwerpsondekapjes (doos met 
800 sondekapjes)

Specificaties van de Braun ThermoScan® PRO 4000

IJkingsnauwkeurigheid....................................................................±0,2 °C voor de thermometer 
bij 35,5 – 42,0 °C

Reactieduur ..........................................................................................................................................3 – 7 seconden

Afmetingen van de eenheid ..................................................................152 mm x 44 mm x 33 mm

Gewicht (zonder batterijen) ................................................................................................................100 gram

Omgevingstemperatuurbereik ....................................................................................10,0 °C – 40,0 °C

Bereik lichaamstemperatuur patiënt ..................................................................20,0 °C – 40,2 °C

Stroombron ................................................................................(2) AA-wegwerpbatterijen van 1,5 V
of (2) oplaadbare AAA-batterijen

Levensduur batterijen

Wegwerpbatterijen ..........................Circa 6 maanden of 1000 temperatuuropnamen

Oplaadbare batterijen ....................................................................Circa 500 metingen per lading 
en 3 maanden standby

Garantie ......................................................................3 jaar beperkte garantie op het instrument 
en 3 jaar beperkte garantie op de basis

De Braun ThermoScan®

PRO 4000 – verlegt de

grenzen voor kwaliteitszorg
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