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IT - Leggere e seguire attentamente le istruzioni 
per l’uso 
GB - Read instructions carefully
ES - Leer y seguir atentamente las instrucciones 
de uso
FR - Lire et suivre attentivement la notice
PT - Ler e seguir atentamente as instruções de uso 
GR - Διαβάστε και ακολουθήστε προσεχτικά τις 
οδηγίες χρήσης

IT - Conservare in luogo fresco ed asciutto
GB - Keep in a cool, dry place
ES - Conservar en un lugar fresco y seco 
FR - Á conserver dans un endroit frais et sec.
PT - Armazenar em local fresco e seco 
GR - Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό 
περιβάλλον

IT - Fabbricante  GB - Manufacturer 
ES - Fabricante  FR - Fabricant
PT - Fabricante  GR - Παραγωγός

IT - Prodotto conforme alla Direttiva Europea
GB - Product complies with European Directive 
ES - Producto conforme a la Directiva Europea
FR - Ce produit est conforme à la directive 
européenne 
PT - Produto em conformidade com a Diretiva 
Europeia 
GR - Προϊόν σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή 
Οδηγία

IT - Codice prodotto  GB - Product code 
FR - Code produit  ES - Código producto 
PT - Código produto
GR - Κωδικός προϊόντος

IT - Conservare al riparo dalla luce solare
GB - Keep away from sunlight
ES - Conservar al amparo de la luz solar 
FR - Á conserver à l’abri de la lumière du soleil
PT - Guardar ao abrigo da luz solar 
GR - Κρατήστε το μακριά από ηλιακή 
ακτινοβολία

IT - Leggere attentamente le istruzioni per l’uso
GB - Please read instructions carefully
ES - Leer atentamente las instrucciones de uso 
FR - Lire et suivre attentivement la notice
PT - Ler atentamente as instruções de uso 
GR - Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης

IT - Numero di lotto (vedi scatola / bustina) 
GB - Lot number (see box / package) 
ES - Número de lote (ver caja / sobre) 
FR - Numéro de lot (voir boîte/sachet)
PT - Número de lote (ver caixa/saqueta) 
GR - Αριθμός παρτίδας (βλέπε συσκευασία/
σακουλάκι)

IT - Apparecchio di tipo BF 
GB - Type BF applied part
ES - Aparato de tipo BF
FR - Appareil de type BF 
PT - Aparelho de tipo BF 
GR - Συσκευή τύπου BF

IT - RAEE  GB - WEEE  ES - WEEE  
FR - DEEE  PT - REEE  GR - WEEE

IT - Data di fabbricazione 
GB - Date of manufacture 
ES - Fecha de fabricación 
FR - Date de fabrication 
PT - Data de fabrico 
GR - Ημερομηνία παραγωγής 

PORTUGUÊS

TERMÔMETRO DIGITAL BASAL
Antes de usar, lêr com atenção as instruções abaixo.
A temperatura basal (BBT: Basal Body Temperature) é a tempe-
ratura do corpo humano medida no momento em que a pessôa 
acorda, antes de fazer qualquer atividade. A medida da tempe-
ratura basal é uma das operações mais simples e econômicas 
para avaliar o andamento do ciclo menstrual, e em particular 
para compreender se ocorreu a ovulação. Isto porque a tempe-
ratura basal varia nas fases do ciclo, dependendo da quantida-
de de progesterona presente no corpo: durante a fase folicular, 
quando o nível de progesterona é quase nulo, a temperatura 
basal é mais baixa, enquanto durante a fase luteal, quando a 
progesterona aumenta, a temperatura basal é mais alta compa-
rada àquela da fase anterior.
Durante um ciclo de aproximadamente 28 dias, por volta do 14° 
dia registra-se uma repentina diminuição da temperatura (que 
estava já na fase baixa) e, no dia seguinte um repentino au-
mento da temperatura, que conclue-se no espaço de 48 horas. 
A temperatura permanece elevada durante a restante parte do 
ciclo. O nível mínimo de temperatura indica à mulher que está 
para ocorrer a ovulação. A temperatura eleva-se nuovamen-
te quando o corpo lúteo começa a produzir progesterona. E’ 
necessário anotar as temperaturas de vários ciclos para com-
preender o funzionamento da curva da temperatura basal. Os 
dias mais indicados para a concepção são aqueles a partir do 
dia em que ocorre a mínima temperatura, e nos dois dias se-
guintes.
O termômetro digital basal é um dispositivo para medir a tempe-
ratura basal, indicado para uso hospitalar e familiar.
Comparando-o com os modelos tradicionais de vidro com mer-
cúrio, apresenta a vantagem de uma leitura fácil, rápida e exac-
ta, memorização, alarmes, etc.
Em particular é mais seguro para a pessôa e para o ambiente 
porque não possui mercúrio.
O termômetro foi calibrado pelo fabricante e não são necessá-
rias mais calibrações. Para qualquer dúvida sobre a exactidão 
do instrumento, consultar o vosso revendedor.

Características técnicas
Gama de medidas: 32~43°C
Exactidão: +- 0,1°C (35,5°C - 42,0°C)

+- 0,2°C (32,0°C - 35,5°C   42,0°C - 43,0°C)
Duração da pilha: aproximadamente 100 horas de uso contínuo.

Uso
- Antes de usar desinfetar a sonda com álcool ou colocar um

cobre-sonda sobre a ponta.
- Apertar o botão de ligação, ouve-se um bip.
- Depois de outros 2 segundos iniciará a piscar a lêtra °C ou °F, 

então pode-se começar a medida.
- Durante a medida permanecer no mesmo lugar/posição, até o 

final da medida.
- A medida dura cerca 2 minutos, no final ouve-se um sinal

acústico. A temperatura medida é visualizada no display.
O termômetro se desliga automaticamente depois de cerca
10 minutos, de qualquer forma, para prolongar a duração da 
pilha é aconselhável desligá-lo depois do uso, apertando o
botão.

- Para visualizar o valor memorizado da última medida, apertar 
o botão de ligação por 2 segundos, com o termômetro desli-
gado.

Os valores detectados variam dependendo do método usado:
Medida retal: Sob o ponto de vista médico é o método mais 
exacto e recomendado. Inserir delicadamente o sensor no reto 
por aproximadamente 2 cm. Não mover-se até o final da medida 
(40-60 segundos).
Medida axilar: Comparado com o valor obtido com a medida 
retal, o valor axilar geralmente varia de 0,5°C ~ 1,5°C.
Antes de começar manter o braço apoiado ao tórax de maneira 
que a axila fique fechada, por aproximadamente 5 minutos.
Colocar o sensor no centro da axila em maneira estável, não 
mover o braço até a conclusão da medida (80-120 segundos).
Medida oral: Em relação ao valor detectado com a medida 
retal, o valor da medida oral geralmente é mais baixo de 
aproximadamente 0,3°C ~ 0,8°C.
Colocar o sensor embaixo da lingua em posição estável e bem 
em contacto com a mucosa, respirar com o nariz e não abrir a 
bôca até a conclusão da medida (50-70 segundos) .
Para facilitar a comparação entre os valores obtidos em dife-
rentes períodos, é necessário usar sempre o mesmo método 
de medida.
Para obter maior exactidão é aconselhável continuar a medida
por mais 3 minutis após o sinal acústico (bip). 

Desinfetar a sonda só com álcool ou desinfetantes equi-
valentes. NÃO ferver o termômetro ! NÃO esterlizar em 
autoclave!
O produto resiste à água, portanto pode ser lavado em 
água corrente. De qualquer forma NÃO mergulhar o pro-
duto por longos períodos!
Evitar a exposição direta aos raios solares e às intempéries.
Não medir temperaturas diferentes daquela corporal!

Troca da pilha
- A pilha deve ser trocada quando o símbolo  ou  pisca 

no display.
- Retirar delicadamente o capuz posterior e remover a velha

pilha com a ajuda de um palito ou uma ponta.
- Inserir uma nova pilha 1,5V (LR/SR-41)
- Recolocar o capuz posterior.

Não desmontar o produto se não para as operações ne-
cessárias para trocar a pilha!
Não deixar as pilhas ou o capuz posterior ao alcance de 
crianças!
A eliminação do produto ou da pilha deve ser feita respsi-
tando as normas vigentes no Vosso país.

Eliminação: o produto não deve ser eliminado junto com 
outros lixos domésticos. Os utilizadore devem providenciar 
a eliminação dos aparelhos a serem destruídos levando os 
mesmos num sítio de recolha indicado para o recuperação 
dos resíduos dos aparelhos elétricos e eletrônicos. Para 
maiores informações sobre os sítios de recolha, entrar em
contacto com o próprio município de residência, o serviço 
de eliminação de lixos da loja onde foi adquirido o produ-
to. Em caso de eliminação errada poderiam ser aplicadas 
multas na base das leis nacionais. 

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS
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