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GERAL
Resolução do monitor
 1/10 de grau para °C e °F

Faixa de medição
  32,0°C a 43,0°C (89,6°F a 109,4°F)

Precisão
 ±0,2°C / ±0.3°F (32°C a <35°C / 89,6°F a <95,0°F)
 ±0,1°C / ±0,2°F (35°C a 40°C / 95,0°F a 104,0°F)
 ±0,1°C / ±0,3°F (40°C a 43°C / >104,0°F a 109,0°F)

Método de medição
 Sistema de retenção de pico

FONTE DE ALIMENTAÇÃO
Tipo da bateria
 Uma bateria tipo botão, alcalina-manganês de 1,5 V CC,
 tipo LR41 ou equivalente 
 
Autonomia da bateria
 Até 3 anos sob uso normal

GARANTIA
 Garantia para toda a vida

Especificações dos equipamentos

MediChek Regular – modelo número  6510
Resposta normal, escala dupla com memória e beeper. Tampa 
da bateria marfim. 5 capas protetoras descartáveis, folheto de 
instruções incluído. Estojo transparente não impresso e 
tampa.

MediChek Básico – modelo número  6011
Resposta rápida, 4,5 dígitos, escala dupla, com sensor 
flexível, memória e beeper. Tampa da bateria violeta. Folheto 
de instruções e 6 gráficos incluídos. Estojo opaco e tampa.

MediChek De Luxo – modelo número  6012
Resposta rápida, dupla escala com sensor flexível, memória e 
beeper. Tampa da bateria azul. 5 capas protetoras 
descartáveis e folheto de instruções. Estojo opaco e tampa.

MediChek Bebê – modelo número  6013
Resposta rápida, dupla escala com um sensor soft flexível 
graduado, memória e beeper. Tampa da bateria vermelha. 
Folheto de instruções incluído. Estojo opaco e tampa.

Capas para sensor MediCheck
          – modelo número  6014
Capas descartáveis para o sensor minimizam o risco de 
contaminação

Quatro modelos para escolher

Hospitais
Clínicas

Consultório médico
Saúde doméstica

Uso pessoal

O termômetro digital pequeno perfeito para:
Hospitais
Clínicas

Consultório médico
Saúde doméstica

Uso pessoal

O termômetro digital pequeno perfeito para:

MEDIAID

Termômetros digitais
MediChek


