
PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS



PORTUGUÊS

TERMÔMETRO ECOLÓGICO 

a. O termómetro clínico livre de mercúrio é um tipo de dispositivo para a medição da 
temperatura do paciente e pode ser utilizado para medir a temperatura na boca,
axila ou ânus do paciente.

b. O produto está em conformidade com a EN12470-1: 2000 + A1: 2009, Termóme-
tros clínicos - Parte 1: Termómetros de vidro de líquido metálico com dispositivo
de máximo:
1. as condições de utilização: a gama de temperatura de medição deve estar 

entre 35 ℃ e 42 ℃, e a temperatura ambiente (apenas para termómetro livres 
de mercúrio) deve ser de 20 ℃ a 30 ℃; se a temperatura para armazena-
mento for inferior a 20 ℃, coloque os termómetros à temperatura de 20 ℃ a 
30 ℃ por pelo menos 1 a 2 horas ou 30 ℃ a 35 ℃ por dez minutos antes da 
utilização ou teste.

2. A temperatura deve ser mantida de -10 ℃ a 42 ℃ quando é armazenado e 
transportado;

3. Eliminação do termómetro: após a utilização, vire o líquido metálico para baixo, 
de seguida limpe-o e coloque-o num estojo de plástico para evitar danos.

Observação ao virar: segure a ponta do termómetro com o polegar e o indi-
cador firme e cuidadosamente, agite ligeiramente o termómetro várias vezes 
até o líquido descer. 
Procedimentos de operação
1. A coluna de líquido deve cair abaixo da marca de escala numerada mais baixa

antes da utilização e, em seguida, limpe e desinfete o termómetro clínico em 
álcool medicinal ou coloque-o num tubo de plástico esterilizado.

2. Se estiver a medir na posição oral, tenha o cuidado de o colocar por baixo da 
língua dos pacientes e diga-lhes para fecharem a boca com firmeza.

3. Aplique um pouco de lubrificador antes de inserir um termómetro clínico para 
utilização retal no ânus.

4. Se estiver a medir na posição da axila, tenha o cuidado de o colocar por baixo da 
axila dos pacientes e diga-lhes para o apertar com firmeza.

Leia o número do termómetro clínico cerca de 4 minutos após as etapas de medição 
supramencionadas.
d. Aviso

1. Avise os pacientes para não mastigarem, falarem nem brincarem quando os 
termómetros clínicos estiverem por baixo da língua deles;

2. É necessário deixar que as crianças doentes fiquem quietas e ajudá-las a se-
gurar a outra extremidade dos termómetros clínicos para utilização retal, caso 
seja inserido muito fundo ou escorregue do ânus.

3. Evitar de tomar banho, comer ou fumar meia hora antes de medir a tempera-
tura corporal;

4. Não está concebido para aplicações especiais (por ex., termómetros para be-
bés prematuros, termómetros de ovulação);

e. Eliminação dos termómetros clínicos
O líquido metálico é uma liga composta por gálio, índio e estanho. este termóme-
tro clínico deve ser manuseado com cuidado. Em particular, deve-se tomar cui-
dado para evitar a queda do instrumento ou tratá-lo de qualquer forma que possa 
provocar danos. Quando os termómetros clínicos se quebram, limpe o líquido
metálico derramado com um pano húmido com espuma de sabão, e o produto 
pode ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos.

f. Descrição de símbolos

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA
Aplica-se a garantia B2B padrão GIMA de 12 meses.

Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente

Guardar ao abrigo da luz solar

Armazenar em local fresco e seco

Consulte as instruções de uso

Fabricante
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Representante autorizado na União Europeia

Dispositivo médico em conformidade com a Diretiva 93/42/CEE 
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