
 • As leituras da temperatura dão uma indicação do estado geral de saúde. Consulte um médico para a interpretação dos resultados e   
  aconselhamento profissional. Um autodiagnóstico incorreto pode provocar o agravamento das condições de saúde.
 • Não utilize o termómetro se este estiver molhado dado que as leituras poderão ser incorretas.
 • Não morda o termómetro uma vez que pode provocar lesões.
 • Não tente desmontar nem reparar o termómetro. Esta operação resulta em leituras incorretas.
 • Desinfete o termómetro após cada utilização, especialmente se este for usado por mais de uma pessoa.
 • Não force a inserção do termómetro no reto. Pare imediatamente se sentir alguma dor ou desconforto. O uso incorreto pode provocar ferimentos.
 • Não utilize o termómetro na boca se antes tiver sido utilizado no reto.
 • Não utilize o termómetro para leitura oral em crianças com idade inferior a 2 anos.

Precauções
 O desempenho do termómetro poderá estar comprometido se uma, ou mais, das seguintes condições ocorrer:
  - Funcionamento fora do intervalo de temperatura e humidade estabelecidos; 
  - Armazenamento fora do intervalo de temperatura e humidade estabelecidos; 
  - Choque mecânico (ex: queda);
  - A temperatura do doente for inferior à temperatura ambiente;
 
 Comunicações RF portáteis ou móveis podem afetar o dispositivo. Este necessita de especial precaução relativamente a CEM de acordo com a   
 informação de CEM disponível no manual de instruções.

O Alvita termómetro digital proporciona uma leitura rápida e precisa da temperatura corporal.
Pode ser usado para medição da temperatura oral, retal e axilar. Leia, por favor, o manual de
instruções, para melhor compreender o seu funcionamento.
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Instruções
 1. Pressione o botão Ligar/Desligar. 
  O ecrã LCD irá mostrar                e será emitido um sinal sonoro. Depois mostrará a última medição de temperatura, seguida de um auto-teste de  
  temperatura a 37,0°C (98,6°F), e finalmente a “temperatura atual medida”.
  (“Temperatura atual medida” – o termómetro adaptar-se-á à temperatura envolvente durante um período de tempo, contudo, quando ligado pela  
  primeira vez, mostrará a temperatura instantânea. Se o termómetro detetar uma temperatura inferior a 32°C ou 90°F, o ecrã LCD mostrará “Lo”.   
  Se a temperatura detetada for superior a 42,9°C ou 109°F, o ecrã LCD mostrará “Hi”).

 2. Para medir a temperatura:
  Posicione o termómetro no local desejado (boca, reto ou axila).

  a. Utilização oral: Coloque o termómetro sob a língua como indicado na figura 2. Feche a boca e respire pelo nariz para evitar que a medição  
   seja influenciada pelo ar inalado ou exalado. A temperatura normal situa-se entre 35,7°C e 37,3°C (96,3°F e 99,1°F).
 

  
  b. Utilização retal: Lubrifique a sonda com vaselina. Insira suavemente a sonda no reto, cerca de 1 cm. 
   A temperatura normal situa-se entre 36,2°C e 37,7°C (97,2°F e 99,9°F). 

  c. Utilização axilar: Seque a axila. Coloque a sonda e mantenha o braço para baixo garantindo que a mesma está em contacto com a pele.
   Do ponto de vista médico, este método, mostrará leituras variaveís pelo que não deverá ser utilizado quando são requeridas leituras precisas. 
   A temperatura normal situa-se entre 35,2°C e 36,7°C (95,4°F e 98,1°F).
 
 3. Para ler o resultado:
  O sinal de grau (°C ou °F) irá piscar para iniciar a leitura. Após 10 segundos pára de piscar e soa um sinal sonoro que indica que a leitura está   
  completa e o resultado pode ser lido. (A temperatura exibida não mudará quando o termómetro for removido do local onde a leitura foi realizada).
  Normalmente o termómetro emite um sinal sonoro intermitente que aumenta de frequência quando a temperatura atinge 37,8°C (100°F) ou   
  superior.
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 4. Para desligar:
  Para prolongar o tempo de vida da pilha, pressione o botão Ligar/Desligar após cada leitura. O termómetro desliga-se automaticamente em 10   
  minutos se o botão Ligar/Desligar não for pressionado.

 5. Guarde o termómetro no estojo.

Alterar entre °C/°F
 As medições de temperatura estão disponíveis em graus Celsius ou Fahrenheit (°C/°F, localizado no canto superior direito do ecrã LCD). Com o   
 termómetro desligado, pressione e mantenha o botão Ligar/Desligar aproximadamente durante 4 segundos para alterar a configuração atual.

Substituição da pilha:
 1. Substitua a pilha quando o símbolo “   “ aparecer no canto inferior direito do ecrã LCD. 
 2.  Puxe a tampa da pilha, como mostra a Figura 3. 
 3.  Retire suavemente a tampa e puxe o circuito da pilha para fora aproximadamente 1 cm (ver Figura 4). 
 4.  Use um objeto pontiagudo, como uma caneta, para retirar a pilha velha. Descarte a pilha de acordo com os requisitos aplicáveis. Substitua por uma 
  pilha nova 1.5V DC, LR41, SR41, UCC392 ou equivalente. Certifique-se que a pilha é colocada com o lado positivo “+” virado para cima (ver   
  Figura 5). 
 5.  Empurre o compartimento da pilha para a posição inicial e recoloque a tampa.

Limpeza e Desinfeção
Limpe o termómetro com um pano suave. 
Para manchas difíceis, limpe o termómetro com um pano embedido em água e detergente neutro. Termine limpando com um pano seco e macio.
Observe o seguinte para evitar danos no seu termómetro: 
 • Não use benzeno, gasolina ou outro solvente forte para limpar o termómetro.
 • Não mergulhe a ponta da sonda em álcool durante muito tempo nem tente esterilizá-la com água muito quente (50°C (122°F) ou superior).
 • Não utilize sistemas de lavagem ultrasónica para a limpeza do termómetro.

Avisos
 • Leia, atentamente, as instruções antes de utilizar o termómetro digital.
 • Asfixia: A tampa e a pilha do termómetro podem ser fatais se ingeridas. Não permita a utilização do termómetro por crianças sem a supervisão de  
  um adulto.
 • Não use o termómetro no ouvido. Este termómetro apenas deve ser usado para medições oral, retal ou axilar.
 • Não coloque a pilha perto de fontes de calor extremo, uma vez que pode explodir.
 • Nota: O uso de proteção da sonda pode resultar numa discrepância de 0,1ºC (0,2ºF) da temperatura real.
 • Recomenda-se que verifique o termómetro a cada dois anos.
 • Remova a pilha quando não for usar o termómetro por longos períodos de tempo.
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Tipo Termómetro Digital (Não Previsível)

Intervalo 32,0-42,9°C (90,0-109,9°F)

Exatidão ±0,1°C, 35,5-42,0°C (±0,2°F, 95,9-107,6°F)

±0,2°C abaixo de 35,5°C ou acima de 42,0°C (±0,4°F abaixo de 95,9°F ou acima de 107,6°F)

Temperatura ambiente de 18-28°C (64,4-82,4°F)

Ecrã Ecrã de cristais líquidos, 3 ½ dígitos

Memória Último valor medido

Pilha Uma de 1.5V DC (tipo LR41, SR41, UCC392)

Duração da Pilha Aprox 200 horas

Dimensões 13,9 x 2,3 x 1,3cm (CxLxA)

Peso Aprox 12 g incluindo a pilha

Condições de Utilização Temperatura 5-40°C (41-104°F)
Humidade relativa: 15%-95%RH

Condições de 
armazenamento e 
transporte

Temperatura -20-55°C (-4-131°F)
Humidade relativa: 15%-95%RH

Grau de Proteção IP27

Classificação Tipo BF
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SímbolosEspecificações

Este termómetro é fabricado de acordo com a norma EN12470-3:2000+A1:2009
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Informação sobre a compatibilidade eletromagnética
O aparelho satisfaz os requistos de CEM pela norma internacional IEC 60601-1-2. Os requisitos são satisfeitos de acordo com as condições descritas na 
tabela abaixo.
O aparelho é um Dispositivo Médico elétrico e está sujeito a medidas especiais de precaução relativas à CEM, as quais devem ser publicadas no manual 
de instruções. Os equipamentos de comunicação RH móveis e portáteis podem afetar o dispositivo. O uso desta unidade em conjunto com acessórios não 
autorizados pode afetar negativamente o dispositivo e alterar a compatibilidade eletromagnética. O dispositivo não deve ser utilizado diretamente ao lado ou 
entre outro equipamento elétrico.

Orientação e declaração do fabricante – Imunidade Eletromagnética

O aparelho destina-se a ser utilizado num ambiente eletromagnético especificado em seguida. O utilizador do dispositivo deve garantir que este é utilizado nesse ambiente.

Teste de IMUNIDADE Teste de nível IEC 60601 Nível de Conformidade Ambiente Eletromagnético orientação

RF conduzida IEC 61000-4-6 3Vrms 150 kHz a 80 MHz N/A O equipamento portátil e móvel de comunicações por RF não deve ser utilizado a 
uma distância de qualquer parte do dispositivo, incluindo cabos, inferior à distância 
recomendada calculada a partir da equação aplicável à frequência do transmissor.
Distância recomendada. 

                          80 MHz a 800 MHz

                          800 MHz a 2,5 GHz

Em que P corresponde à classificação de potência máxima de saída do transmissor 
em watts (W), de acordo com o fabricante e d corresponde à distância recomendada 
em metros (m).
As forças de campo de transmissores fixos de RF, conforme determinadas por um 
estudo eletromagnético no local, devem ser inferiores ao nível de conformidade em 
cada intervalo de frequência.
Pode ocorrer interferência nas proximidades de equipamentos marcados com o 
seguinte símbolo:

RF Irradiada IEC 61000-4-3 3 V/m 80 MHz a 2,5 GHz 3 V/m

Distância recomendada entre equipamento portátil e móvel de comunicações por RF e o dispositivo

O dispositvo destina-se a ser utilizado num ambiente eletromagnético em que as perturbações de RF irradiadas estejam controladas. O utilizador do dispositivo pode contribuir 
para evitar a interferência eletromagnética ao manter uma distância mínima entre equipamento portátil e móvel de comunicações por RF (transmissores) e o dispositivo conforme 
recomendado em seguida e de acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicações.

Classificação de potência 
máxima de saída do 
transmissor (W)

Distância de acordo com a frequência do transmissor (m)

80 MHz a 800 MHz 800 MHz a 2,5 GHz

0,01 0,12 0,23

0,1 0,38 0,73

1 1,2 2,3

10 3,8 7,3

100 12 23

Para os transmissores classificados com uma potência máxima de saída não listada acima, a distância recomendada em metros (m) pode ser calculada através da equação aplicável 
à frequência do transmissor, em que P corresponde à classificação de potência máxima de saída do transmissor em watts (W) de acordo com o respetivo fabricante.
Nota 1: De 80 MHz a 800 MHz, aplica-se a distância para o intervalo de frequência mais alto.
Nota 2: Estas orientações podem não se aplicar a todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

Orientação de compatibilidade eletromagnética e declaração do fabricante

O dispositivo destina-se a ser utilizado num ambiente eletromagnético especificado em seguida. O utilizador do dispositivo deve garantir que este é utilizado nesse ambiente.

Teste de Emissões Conformidade Ambiente Eletromagnético - Orientação

Emissões de RF CISPR 11 Grupo 1 O dispositivo utiliza energia de RF apenas para o seu funcionamento interno. Como tal, as 
suas emissões de RF são muito reduzidas, sendo pouco provável que causem interferência em 
equipamentos eletrónicos nas proximidades.

Emissões de RF CISPR 11 Classe B O dispositivo é adequado para ser utilizado em todos os estabelecimentos, incluindo edifícios 
residenciais e os diretamente ligados à rede pública de corrente de baixa tensão que abastece os 
edifícios utilizados para fins domésticos.

Emissões Harmónicas IEC 61000-3-2 N/A

Emissões Flutuantes / Flutuações de Tensão IEC 
61000-3-3

N/A

Orientação e declaração do fabricante – Imunidade Eletromagnética

O aparelho destina-se a ser utilizado num ambiente eletromagnético especificado em seguida. O utilizador do dispositivo deve garantir que este é utilizado nesse ambiente.

Teste de IMUNIDADE Teste de nível IEC 60601 Nível de Conformidade Ambiente Eletromagnético orientação

Descarga eletroestática (ESD) IEC 61000-4-2 ±6 kV contacto
±8 kV ar

±6 kV contacto
±8 kV ar

Os pisos devem ser de madeira, cimento ou 
mosaico. Se os pisos estiverem revestidos com 
material sintético, a humidade relativa deve ser 
pelo menos de 30%.

Transiente Rápido / Rajada Elétrica IEC 61000-4-4 ±2 kV para linhas de 
alimentação elétrica
±1 kV para linhas de entrada 
/ saída

N/A

Sobretensão IEC 61000-4-5 ±1 kV modo diferencial
±2 kV modo comum

N/A

Quedas, interrupções breves e variações de tensão 
nas linhas de entrada de alimentação elétrica IEC 
61000-4-11

<5% UT (queda >95% em 
UT) durante 0,5 ciclo

40% UT (queda de 60% em 
UT) durante 5 ciclos

70% UT (queda de 30% em 
UT) durante 25 ciclos

<5% UT (queda de 60% em 
UT) durante 5 segundos

N/A

Campo magnético da frequência de alimentação 
(50/60Hz) IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Os campos magnéticos da frequência de 
alimentação devem situar-se em níveis 
característicos de um local normal num 
ambiente comercial ou hospitalar típico.

Garantía
Este aparelho está coberto por uma garantia de 2 anos a partir da data de compra. As pilhas e os acessórios não estão cobertos pela garantia. A abertura 
ou alteração do aparelho invalida a garantia. A garantia não cobre danos, acidentes ou o incumprimento do manual de instruções. Contacte a sua farmácia.

ALV4827/1

A eliminação deste produto e das pilhas usadas deve 
ser realizada de acordo com os requisitos nacionais 
aplicáveis à eliminação de aparelhos eletrónicos.
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