
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUÇÃO INTEGRADA 

NA IDENTIFICAÇÃO ELECTRÓNICA ANIMAL 
 

 

 
 

 
 

LifeChip® Petite 
 
Combina a dimensão reduzida  
com excelente distância de leitura 

LifeChip® BioThermo 
 
Inovação na medição da temperatura  
para um melhor bem-estar animal 

  

 

SURESense Leitor Microchip 
 
Leitor de microchips compacto,  
com indicação da temperatura 

  



 

 

    
AIM T05/2017/DGAV 

LifeChip® Petite 
o Ideal para pequenos animais 
o Agulha 15G 
o Tecnologia anti-migração 
o Injector ergonómico com anel de segurança 

  

 
AIM T04/2017/DGAV 

LifeChip® BioThermo 
o BioSensor térmico incorporado 
o Monitoriza temperatura do animal 
o Múltiplas medições de forma mais cómoda 
o Protecção Bio-Bond anti-migração 
o Promove melhor bem-estar animal 

  

 
AIM NºL01/2017/DGAV 

SURESense Leitor Microchip 
o Permite leitura de temperatura de microchips BioThermo  
o Compatível com todos microchips (ISO 15 dígitos FDB-B) 
o Indicador de bateria fraca (pilhas 2xAA) 
o Compacto 

 
 

Descrição Técnica:  

 LifeChip® BioThermo 

 

LifeChip® Petite 

 

  

Microchip 

Dispositivo de comunicação passiva RFID FDX-B (Full Duplex)  
Opera a uma frequência de 134.20 kHz  

ISO 11784 e 11785 
Encapsulado num vidro soda lime-silicate (BIOGLASS 8625)  

Tamanho: 2,12*13,0 mm  
Peso: 0,109 g  

Tamanho: 1,4*10,3 mm  
Peso: 35 mg   

Excelente biocompatibilidade para aplicação 
em animais; 
Garante uma ótima proteção a longo prazo 
aos dispositivos de comunicação 

Dispositivo de comunicação passiva 
integrado com um BioSensor de 
temperatura 

  

Monitorização da temperatura do animal no 
ponto de permanência do microchip 
(variação de -0,25 a -0,75 ºC em relação à 
temperatura rectal) 

Tecnologia BioBond®:  
um invólucro anti-migratório único 
e exclusivo 

Tecnologia de revestimento 
Parylene  Segura o microchip no ponto de aplicação e 

previne a migração 

Código Inicia com código de Portugal (620)  Aplicável em todas as espécies 

Injetor 

Agulha afiada e lubrificada (12G)  Agulha afiada e lubrificada (15G)  Excelente penetração cutânea 

Seringa ergonómica de uso único   Fácil manuseamento 

 
Um ponto de silício colocado 
dentro da agulha  
Anel de segurança 

 Evita qualquer perda prematura do 
microchip 

Embalagem 

Caixa contendo 10 microchips em seringas individuais.  

Proporciona maior confiança Seringa de uso único embalada em blister, com 6 códigos de barras.  

Um blister perfeitamente adaptado à esterilização de dispositivos médicos, 
e cumprindo as normas ISO 11607  

Processo esterilização Processo de esterilização utilizando Óxido etileno, cumprindo as normas 
ISO 11135.  Garante um microchip esterilizado 
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