
GENIUS™ 2
Meer voordelen voor iedereen



Al meer dan tien jaar hebben beroepsbeoefenaars 
in de gezondheidszorg kunnen vertrouwen op de 
geavanceerde technologie van de GENIUS infrarood 
thermometer voor een snelle en nauwkeurige meting. 

Nu levert de GENIUS 2, de volgende generatie van 
infrarood thermometers, een verbeterde prestatie 
en meer voordelen voor iedereen.

Betrouwbaar

Levert een temperatuurmeting op met een 
afwijking van +/- 0,1°C * door gebruik te maken 
van het GENIUS advanced Peak Select System™

Veelzijdig

Het ergonomische lensontwerp zorgt ervoor dat 
het apparaat even geschikt is voor gebruik in een 
kliniek voor pasgeborenen of kinderen als voor 
in een kliniek voor volwassenen.

Effi ciënt

Levert snel nauwkeurige metingen op. De 
temperatuur - metingen worden duidelijk 
weergegeven op een groot LCD-scherm, 1-2 
seconden nadat de scan-knop is ingedrukt.

Gebruiksvriendelijk

Ten behoeve van een snel resultaat wordt 
voor alle patiëntgroepen dezelfde eenvoudige 
techniek gebruikt.



AccuSystem™

Bij de GENIUS 2 infrarood thermo - meter moeten de 
GENIUS 2 AccuSystem-lensdopjes gebruikt worden. 
Wanneer deze worden geplaatst op een GENIUS 
2 infrarood thermometer, fungeren de lensdopjes 
als barrière tegen infectie tussen patiënt, apparaat 
en medisch hulpverlener. Omdat het lensdopje ook 
fungeert voor de overdracht van de hittetransmissie 
tussen patiënt en thermometer, is het belangrijk 
dat deze GENIUS 2 AccuSystem-lensdopjes altijd 
worden gebruikt. Dit zorgt voor een constante graad 
van nauwkeurigheid omdat de thermometer tijdens 
de productie wordt geijkt op basis van de exacte 
speci� caties van deze lensdopjes. Gebruik voor iedere 
temperatuurmeting altijd een nieuw GENIUS 2 
AccuSystemlensdopje.

Meer voordelen voor iedereen

Peak Select™ system

Voor de GENIUS 2 infrarood thermometer is gebruik 
gemaakt van een geavanceerde toepassing van het 
Peak Select System dat de oorspronkelijke GENIUS-
thermometer kenmerkte. Elke keer dat op de knop voor 
scannen wordt gedrukt, voert de GENIUS 2 infrarood 
thermometer 100 afzonderlijke infrarood metingen 
uit. Met gebruikmaking van dit unieke GENIUS Peak 
Select System, wordt de hoog ste en meest nauwkeurige 
meting op het LCD-scherm weer - gegeven. Met deze 
technologie worden afwijkingen voorkomen die worden 
veroorzaakt door het verlagingse� ect en wordt de kans op 
onnauwkeurige me - tingen vanwege een onjuiste techniek 
of een beweging van de patiënt verlaagd.

Modus voor de equi - valentie van tempe - raturen

Het ziekenhuisprotocol de� nieert vaak op welke locatie of binnen welk referentiekader een temperatuurmeting moet 
worden uitgevoerd. Dit kan bijvoorbeeld oraal, rectaal of onder de oksel zijn. Indien dit vereist is, kan de gebruiker 
met de GENIUS 2 infrarood thermometer de temperatuur van het oorkanaal van de patiënt omzetten voor een meer 
gebruikt referentie - kader. Met de unieke aanpassingsfactor voor de locatie van de GENIUS 2 infrarood thermometer 
kunnen de tempe - raturen worden weergegeven als absolute temperatuur van het oor - kanaal of als het geschatte 
equivalent van de orale, axillaire, rectale of binnenste (lichaamskern) temperatuur.

GENIUS™ 2



Waarom zou u kiezen voor een tempe - 
ratuurmeting van het trommelvlies?

“Het trommelvlies is een toegankelijke 
locatie voor het opmeten van de lichaams 
- temperatuur in de kern van het lichaam. 
Omdat de bloedtoevoer a� omstig is van de 
carotide arterie, is de temperatuur van het 
trommelvlies praktisch dezelfde als die van de 
hypothalamus, het besturingscentrum van de 
lichaamstemperatuur.”1

Zodoende is de GENIUS 2 infrarood 
thermometer ontworpen om een nauw - keurige 
niet-invasieve meting van de oorka naa l-
temperatuur te kunnen leve - ren. Dit oorkanaal 
wordt verwarmd door de infrarood straling van 
het trommelvlies. De temperatuur binnen in het 
oorkanaal wordt verwerkt en weerge ge - ven en 
deze waarde is een correcte weer - spiegeling van 
de temperatuur van de lichaamskern.

1  Chamberlain, J.M. Terndrup, T.E., New light on ear 
thermometer readings; Contemporary Pediatrics, 
March 1994

Hoe gebruik ik 
de GENIUS 2 infrarood thermometer?

De techniek voor een snelle, nauwkeurige en 
betrouwbare me - ting is nog nooit zo eenvoudig 
geweest:

1  Plaats een nieuw GENIUS 2 AccuSystem-
lensdopje op de lens van de thermometer.

2   Plaats de lens in het oorkanaal van de patiënt 
en zorg ervoor dat de opening goed is 
afgesloten.

3   Plaats de lens in de richting van het oorkanaal 
en druk op de scanknop.

4   Na 1-2 seconden wordt de temperatuur op het 
scherm weer - gegeven.

Trommelvlies

De kerntemperatuur van het lichaam

Vanwege het ergonomisch ontwerp van de 
lens is de GENIUS 2 infrarood thermometer 
geschikt voor gebruik voor alle patiënten; baby’s, 
kinderen en volwassenen. De geavanceerde 
technologie van de thermometer zorgt ervoor 
dat de temperatuurmetingen snel worden 
weergegeven met een minimum aan belasting 
voor de patiënt, ona� ankelijk van de lee� ijd 
van de patiënt. U kunt erop vertrouwen dat de 
GENIUS 2 infrarood thermometer nauwkeurige 
temperatuurmetingen uitvoert, in weinig tijd 
en met een minimum aan infectierisico’s. De 
GENIUS 2 infrarood thermometer levert echt 
iedereen voordeel op.



Aanpasbaar

Gemakkelijk aan iedere klinische setting 
aan te passen vanwege de vijf verschillende 
weergaven voor temperatuur meting. De 
absolute oorkanaaltemperatuur of het geschatte 
equivalent: kern, rectaal, oraal of axillair, 
kunnen worden geselecteerd naar gelang de 
eisen van de gebruiker.

Veilig
De GENIUS 2 AccuSystem™-lensdopjes in 
combinatie met de techniek van het ‘laden en 
wegwerpen’ van de lensdopjes, zorgen ervoor 
dat infecties tussen patiënten, personeel en 
apparatuur worden voorkomen.

Gemakkelijk in onderhoud
De geavanceerde sensortip-technologie behoudt 
een ver - klaarde nauwkeurigheid van +/- 0,1°C * 
zonder dat kalibreren noodzakelijk is.

Gebruiksvriendelijk
Klein, licht in gewicht en draagbaar, is de 
GENIUS 2 infrarood thermometer ontworpen 
voor gebruik in een klinische omgeving 
waar tijd kostbaar is. De lensdopjes worden 
opgeslagen in de aangehechte basis-unit en voor 
nog meer gebruiksgemak is een pulse timer 
toegevoegd.

Duurzaam
Een robuuste constructie, inclusief een 
roestvrijstalen lens en een stootbestendige basis 
zorgen voor stabiliteit en bescherming tegen 
beschadiging.

Comfortabel
Het verbeterde handige ontwerp van de 
handset is comfortabel in het gebruik. De taps 
toelopende vorm van de lens levert optimaal 
comfort op voor de patiënt, ona� ankelijk van 
zijn lee� ijd.

Goed afl eesbaar
Gemakkelijk te begrijpen iconen worden 
duidelijk afgebeeld in het LCD-scherm 
met de geselecteerde modus van de 
temperatuurequivalentie en met de verschillende 
mogelijkheden voor van het alarm.* bij een temperatuurbereik van 36,7°C – 38,9°C
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Bestelinformatie
 
REF  Beschrijving  Hoeveelheid

303000  infrarood thermometer met basis  1

303030  lensdopjes  2112

303099  fi eld calibration checker  1

303058  vergrendelbare muurbevestiging  1

303059  kar met vergrendelbare bevestiging  1

Toezegging aan onze klanten

De GENIUS 2 infrarood 
thermometer wordt onder - steund 
door een uitgebreid in-service- en 
opleidingspro - gramma. Hiervoor 
opgeleide vertegenwoordigers 
van het bedrijf kunnen op de 
ziekenhuislocatie trainingen geven 
om de gebruiker wegwijs te maken 
met de GENIUS 2 infrarood 
thermometer. Bovendien wordt 
nuttig materiaal ter ondersteuning 
geleverd, waaronder 
gebruikershandleidingen 
en folders. Ook posters zijn 
beschikbaar.

Productspecifi caties
Nauwkeurigheid   +/- 0,1°C (36,7°C tot 38,9°C)

+/- 0,2°C (33°C tot 36,7°C)
+/- 0,2°C (38,9°C tot 42°C)

Bereik omgevingstemperatuur  16°C tot 33°C
Temperatuurbereik  33,0°C tot 42,0°C
Relatieve vochtigheid  10% tot 95% zonder condens
Bereik opslagtemperatuur  -25°C tot 55°C; < 95% RH
Responstijd meting  1-2 seconden
Primaire modus   Patiënttemperatuur of pulse 

timer
Resolutie weergegeven 
temperatuur  0,1°C
Equivalentie-modus   Oral, rectal, core, axilla, 

tympanic (oraal, rectaal, kern, 
oksel, trommelvlies)

Batterijen  3 x AAA batterijen
Levensduur batterijen  15.000 temperatuurmetingen

Afmetingen
Lengte thermometer  17,8 cm
Basis  20,3 cm
Gewicht thermometer  160 g (inclusief batterijen)
Basis  100 g

Optionele accessoires
Antidiefstalsystemen   Vergrendelbare 

wandbevestiging
Mobiele kar met vergrendelbare 
thermometerbevestiging

015/29 44 50 [T]
015/29 44 55 [F]
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GENIUS 2 voldoet aan de ASTM en de CEN standaarden*

*  = EN12470 - 5 bereik omgevingstemperatuur: 16°C tot 35°C en < 85% RH; GENIUS 2 
thermometer bereik omgevingstemperatuur: 16°C tot 33°C en < 95% RH.


