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FICHA TÉCNICA DO PRODUTO 

TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL 

Modelo  DT-11A NCM  9025.19.90 

Marca    CEPALAB   Validade  Indeterminado Origem   China 

Código do 

produto  
100 Reg. MS n° 80258029001 

Código de 

barras  
7898960950038 

 

Descrição 

Intervalo de medição: 32,0 – 42,0°C – abaixo de 32,0°C indicação de L°C e acima de 

42,0°C indicação de H °C 

Resolução: 0,1°C 

Visor: visor de cristais líquidos 

Bateria (inclusa): alcalina de manganês, LR41 1,5V 

Vida útil da bateria: mais de 100 horas de funcionamento contínuo 

Peso: aproximadamente 10 gramas 

Memória: armazena automaticamente a última medição 

Condições de utilização: 5 – 40°C; umidade do ar ≤ 80% 

Condições de transporte: -25 – 55°C; umidade do ar ≤ 95% 

Função auto desligamento: após 10 minutos 

Termômetro à prova d'água: Sim 

Tempo total de medição: 40 a 120 segundos 

 

Imagens do 

produto 

 

 

 

Finalidade de 

uso 

CEPALAB Termômetro Clínico Digital é destinado a medir temperatura do corpo humano 
nas regiões oral, axilar e retal, por um período de tempo. Através de medições constantes 
ou apenas esporádicas. Não há necessidade de ser utilizado apenas por pessoal 
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capacitado (médico, enfermeiro, farmacêutico, etc.). Não deve ser utilizado para outro 
propósito se não para a finalidade a qual se destina.  

Composição 

1 unidade: Termômetro clínico digital modelo DT-11A 

1 unidade: Estojo 

1 unidade: Manual de instruções 

1 unidade: Bateria de manganês LR41 1,5V 

 
Armazenagem 

e Transporte 

Não armazene ou transporte o produto sob luz solar direta, a alta temperatura, alta 

umidade ou poeira. O produto pode apresentar seu desempenho diminuído. 

Se o termômetro for armazenado em temperaturas abaixo do congelamento, permita que 

ele aqueça naturalmente em temperatura ambiente antes de usá-lo. 

O produto deve ser manuseado cuidadosamente para evitar quedas. 

 

Embalagem 

Caixa de papel cartão contendo 1 unidade de termômetro clínico digital acondicionado 

em estojo de acrílico. Rotulagem em conformidade com a RDC ANVISA n° 185/2001, 

com identificação de procedência, validade, número do lote e registro no Ministério da 

Saúde do produto. 

Apresentação 

comercial 

 

Caixa com 1 unidade termômetro clínico digital 

 

Peso 10g 

Dimensões 16,5 x 4,6 x 1,5 cm 

 


