
Monitor de Temperatura de Cristal Líquido

Os termômetros de cristal líquido para a testa fornecem  
temperaturas precisas de forma rápida e fácil.

Durante qualquer epidemia, a detecção prematura da febre além de ajudar a prevenir o alastramento da doença, também garante 
o tratamento mais rápido.  Os termômetros para testa, utilizam tecnologia de cristal líquido, são aprovados pelo FDA e permitem 
monitorar a temperatura do corpo de uma forma simples, rápida e econômica.

Se recomenda que trabalhadores de serviços essenciais tenham a temperatura monitorada antes de entrarem nas instalações  
onde irão trabalhar.

• Adesivo de fixação 
• Modelos Descartáveis ou reutilizáveis
• Feito nos Estados Unidos

Esteja Pronto Para o Inesperado

FOs termômetros de testa são uma maneira rápida 
eprecisa para monitorar a temperatura do corpo. Você 
obtém a temperatura precisa em apenas 15 segundos. 
Basta observar o display de cristal líquido até que A cor 
pare de mudar. E como você pode verificar a Temperatura 
de forma não invasiva, os termômetros de Testa são ideais 
para utilizar em crianças, pacientes em Pós-operatório e 
pessoas em quarentena.

Leitura de Temperatura 
Rápida e Precisa

Com a segurança de anos de pesquisas, tecnologia  
de produção e projetados para ter longa vida de 
prateleira; os termômetros de testa são uma
Ferramenta essencial durante epidemias.

Termômetro Para Testa



Dimensões

C-8720 - Termômetro de Testa oC e oF
Faixa de Temperatura: 35°C/95°F, 36°C/96°F,
37°C/98°F, 38°C/100°F, 39°C/102°F, 40°C/104°F
Dimensões: 7.17 cm x 1.44 cm
Aplicação: Reutilizável, adesivo
Instruções de uso: No QR code

Especificações

Modelos
Dupla Escala - Fahrenheit e Celsius
Sem adesivo ou com adesivo antialérgico
Descartável ou reutilizável

Escala 35°C a 40°C

Precisão +/- 1°C

Classificação Dispositivo Médico Classe 2 (FDA)
Dispositivo Médico Classe I EU 2017/745 ISO9001:2015

Vida de Prateleira 2 anos

Fixação Adesivo descartável ou não adesivo reutilizável

Embalagem Vendido em pacotes de 100 unidades ou Rolos com 5000 unidades 
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Instruções de Uso

Os termômetros devem ser usados em ambientes fechados e em temperatura  
ambiente (aproximadamente 20°C - 30°C). Evite a luz solar direta ou o calor forte ao  
tirar a temperatura. Não tome temperatura se o indivíduo tiver comido, bebido ou se 
exercitado nos últimos 30 minutos devido à possibilidade de flutuação de temperatura.

1. Remova a película traseira.

2.  Prenda o termômetro na testa pressionando as duas extremidades e aguarda 
aproximadamente 15 segundos.

3.  Leia o termômetro enquanto estiver na testa – Verde: Temperatura Exata 
•  Azul ou Marrom indicam variação de 0.5 grau 

Azul: Adicione 0.5°C / Marrom: subtraia 0.5°C

Termômetro Para Testa
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