
 Parabéns por ter adquirido um produto com a qualidade Incoterm. O 
termômetro clínico Ecológico é um produto de grande precisão e qualidade 
comprovada. Para seu uso com completa confiança e eficácia, por favor, leia com 
atenção este manual de instruções antes mesmo de usá-lo pela primeira vez, 
guardando-o em local adequado para que possa  ser consultado sempre que 
necessário.

Cód. 5984.10.0.00
Manual de Instruções Termômetro Clínico Incoterm Ecológico

 VIA ORAL: Coloque a parte inferior do termômetro (bulbo) na boca, sob a 
língua, o tempo de medição não deve ser inferior a 4 minutos para evitar erros de 
medição. Mantenha a respiração pelas narinas. Não recomendamos mastigar, 
falar ou brincar quando estiver com o termômetro de baixo da língua. Não realizar 
essa forma de medição em crianças menores de 6 anos.

 VIA AXILAS: Coloque a parte inferior (bulbo) do termômetro no centro da 
axila, o tempo de medição não deve ser inferior a 4 minutos para evitar erros de 
medição. Mantenha o braço na posição normal ou cruze os braços sobre o peito 
segurando o instrumento firmemente.
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Instruções de uso:

Forma de medições:

Sem Mercúrio

7 896540 780693

      Termômetro de líquido (ecológico) em vidro destinado a medir a temperatura 
do corpo humano. Antes de iniciar a medição é necessário verificar se a coluna de 
líquido se encontra abaixo de 35ºC, quando não, segure o termômetro firmemente 
pela parte superior, (contrária ao bulbo - observe desenho) e flexione o antebraço 
repetidamente este processo deverá ser repetido por várias vezes. Evite segurar o 
termômetro pelo bulbo pois isto pode alterar a medição da temperatura.

       Em crianças, acompanhe a medição da temperatura.

       As medições podem ser feitas das seguintes maneiras:
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IMPORTANTE
Para sacudir o termômetro
segure-o na parte superior

Contrária ao bulbo



Precauções:

Esterilização:

 Utilize álcool hidratado farmacêutico (etílico 95%). Mergulhe a ponteira (bulbo) por alguns  instantes e 
seque-a. Pode-se utilizar um pano umedecido. Qualquer outro produto químico pode danificar o instrumento. Não 
coloque este produto em água fervente.

Recomendamos guardar o termômetro no estojo, com a indicação de temperatura marcando menos de 
35ºC.

Dados técnicos:

Para manter o termômetro em perfeitas condições de uso, o instrumento não pode ser submetido a quedas ou 
impactos. Após sua utilização esterilize-o com álcool e guarde-o dentro do estojo, fora do alcance de crianças e em 
local sem exposição solar. Em caso de quebra, junte o líquido e coloque-o em um vidro fechado. Se ingerido procure 
um médico.  Após a remoção do líquido metálico, trate a superfícies manchadas com uma lavagem composta de 
partes iguais de hidróxido de cálcio e enxofre em pó, misturado com água para formar uma pasta fina (poderá ser 
adquirido em agropecuária e casa de produtos químicos). Aplique essa pasta em todas as superfícies manchadas e 
deixe secar. Após 24h, remova a pasta e lave a superfície com água limpa. 

Faixa de medição/uso: 35ºC a 42ºC
Precisão: 0,1ºC
Dimensões aprox.: 126x9x12mm
Peso: 20g
Temperatura de armazenamento e transporte: 0ºC a 45ºC
Registro Anvisa: 10343200017
Portaria Inmetro: n° 52 de 05/03/2008

Resp. Téc.: Diego Zandona Nardin - CRQ: 05202514

Em crianças, acompanhe a medição da temperatura. Mantenha
este instrumento em local seguro e longe do alcance de crianças.

VALIDADE INDETERMINADA

Origem: Wuxi Medical Instrument Factory / China

www.incoterm.com.br

Importado por: Incoterm Indústria de Termômetros LTDA
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