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Impotranța Temperaturii Corpului: 

 Menține homeostaza ideală;  

 Rata reacțiilor chimice în organism sunt reglate de temperatura 

corpului; 

 Dacă temperatura corpului este prea mare sau prea mică balanța 

licidului în organism este de asemenea afectată.  

Tipurile de Temperatură a Corpului: 

1. Temperatura Internă  este temperatura 

țesuturilor profunde ale corpului. 

 Ea rămâne relativ constantă dacă nu 

este expusa la temperaturi 

extremale ale mediului ambiant. 

 Ea poate fi evaluată cu un 

termometru. 

 

2. Temperatura Superficială este 

temperatura pielei, este specific că: 

 Ea poate varia ca răspuns la mediu 

ambiant. 

 Ea poate fi evaluată prin contact fizic 

cu piele. 

Masurarea Temperaturii: 

 Temperatura poate fi masurată cu 

ajutorul termometrului în Fahrenheit 

sau Celsius. 

 Factorii care pot altera temperatura sunt: mâncare, băuturi fierbinte sau 

lichide rece; fumatul poate altera temperatura cavitatii bucale.  



 Medicul trebuie să se convingă că pacientul nu a mâncat și nu a băut nimic 

chiar și nu a fumat timp de cel puțin 15 minute înainte de a măsura 

temperatura.  

Variații Normale ale Temperaturii 

Corpului: 

 Temperatura corpului este de obicei mai 

joasă dimineața când organismul este 

odihnit. 

 Temperatura corpului este mai mare seara 

după activitatea musculară și ingestia 

alimentelor. 

 Varierea temperaturii totuși depinde de 

parțile corpului în care ea poate fi măsurată.  

Tipuri de Termometre 

1. Termometre din sticlă  

 Este compus din tubul subțire din sticlă care 

conține mercur care se extinde la temperaturi 

mari. 

 De obicei acest tip de termometre nu se 

folosesc din cauza riscului de intoxicare cu 

mercur și trauma în cazul în care sticla se 

sparge. Mercurul a fost înlocuit cu alcoolul 

pentru a păstra acest model de termometru.  

2. Plăci sensibile la căldură  

 Placa se pune pe piele.  

 temperatura Culoarea plăcii se scimbă și 

indică.  

 



3. Termometrul electronic 

 El înregistrează temperatura pe 

displei în cateva secunde. 

 El este folosit pentru a înregistra 

temperatura orală, rectală și 

axilară. 

 El are elemente disponibile care se 

schimbă sau se dezinfectează 

înainte de utilizare petru a preveni 

contaminația unui pacient de la 

altul. 

4. Termometrul timpanic 

 Este o formă specială a 

termometrului electronic; el se pune 

în canalul auditiv extern.  

 El are elemente disponibile care se 

înainte de utilizare petru a preveni 

contaminația unui pacient de la 

schimbă sau se dezinfectează altul. 

Regiunile măsurării temperaturii: 

1. Măsurarea temperaturii orale  

a) Termometrul se pune în cavitatea bucală 

sub limbă.  

b) Aceasta este cea mai convenabilă și 

obișnuită metodă.  

c) Termometrul acesta se pune pe 3 până la 5 

minute.  

d) Cifrele normale sunt 36.6-37.20 С.  



2. Măsurarea temperaturii rectale  

 Aceasta este cea mai exactă metodă de aceea 

ca se efectuează măsurarea temperaturii 

interne.  

 Termometrul acesta se pune pe 3 - 5 minute.  

 Cifrele normale sunt 36.8-37.60 С.  

3. Măsurarea temperaturii axilare  

 Măsurarea axilară se efectueaăa în fosa 

axilară în timp ce brațul se ține aproape de 

corp și termometrul este pus în fosa axilară.  

 Metoda aceasta este mai puțin de exactă de 

aceea că se efectuează măsurarea 

temperaturii externe.  

 Termometrul se pune pe 10 minute. 

 Cifrele normale sunt 36.2-36.90 С.  

4. Măsurarea temperaturii  auriculare  

 Se efectuează cu termometrul special care se pune 

în ureche sau în canalul auditiv extern. 

 Termometrul detectează și măsoară energia 

termala și infraroșie radiată din vase sangvine în 

membrana timpanică. 

 Chiar dacă metoda aceasta permite măsurarea 

temperaturii interne, temperatura auriculară nu 

arată cifrele normale.  

 

  Cauzele Hipertermiei sunt: 

 Bolile și infecțiile; 



 Exerciții sau excitațiile; 

 Temperaturi mari ale mediului ambiant. 

  Cauzele Hipotermiei sunt : 

 Foame sau post; 

 Somnul; 

 Scăderea activității musculare; 

 Respirația bucală; 

 Temperaturi mici ale mediului ambiant. 

Interpretare: 

1. Temperatura normală a corpului: 

 

2. Febra (Hipertermia):  

temperatura este mai mare decât cifrele normale. 

3. Hipothermia: 

 temperatura internă este mai puțin decât 35oC (95°F). 

4. Hiperpirexia:  

temperatura corpului este mai mare decât 40-41oC  

(104-106°F) rectal. 



Măsurarea temperaturii axilare cu termometrul din sticlă 

Pentru: 

 A determina temperatura corpului;  

 A asista la stabilirea diagnozei;  

 A evalua timpul însănătoșirii pacientului;  

 A determina dacă măsurile imediate trebuie sa fie implementate pentru a reduce 

temperatura corpului periculos elevată sau extrem de joasă.  

Procedura 

Pașii principali sunt:  

 Spălati-va mâinile – aceasta poate preveni 

raspandirea infecției. 

 Pregătiți totul ecipamentul necesar – 

termometrul din sticlă, mănuși (dacă e 

necesar), tampoane de tifon. 

 Explicați pacientului scopul procedurii, întrebati acordul lui: 

Acum eu Vă voi măsura temperatura 

corpului. Temperatura este un parametru 

important al stării de sanatate, în dependența 

de nivelui temperaturei eu voi prescri 

investigațiile necesare și tratament. Sunteți 

de acord?  

 

 

 După aceasta explicți ceea ce doriți să faceți:  

Vă rog, nu retrăiți, relaxați-vă, 

procedura dată este inofensivă, eu Vă 

voi plasa termometrul în regiunea 



fosei axilare, nu Va mișcați și nu 

vorbiți în timpul procedurei. Durata 

este de 10 minute. Eliberați, Va rog, 

regiunea fosei axilare.  

 Luați termometrul și ștergeți cu tampon 

cu alcool de la bulb la varf.  

 Dacă termometrul era păstrat în solutie 

dezinfectantă, spălați-l și uscați-l.  

 Scuturați termometrul cu mișcari 

puternice până când linia de mercur 

cade măcar la 35 ℃.  

 Fiți sigur că fosa axilară a pacientului  

este uscată. Dacă este umedă, uscați-o 

înainte de a pune termometrul. 

 Puneți bulbul termometrului în fosa 

axilară anterior inferior cu 45o 

orizontal.  

 Țineți mâna flexat peste piept, 

aproape de partea laterală a corpului. 

 Țineti termometrul timp de 10 minute.  

 Scoateți tormometrul și  citiți nivelul mercurilui pe nivelul ochiului. 

 Scuturați mercurul cu grijă și stergeti termometrul cu un tampon cu alcool. 

 Explicați resultatul patientului. 

 Dispuneți ecuipmentul cum se cuvine. Spălați mâinile. 

Întrebări pentru verificarea cunoștințelor: 

1. Care este impotranța temperaturii corpului: 

 Menține homeostaza ideală;  



 Rata reacțiilor chimice în organism sunt reglate de temperatura corpului; 

 Dacă temperatura corpului este prea mare sau prea mică balanța licidului în 

organism este de asemenea afectată.  

2. Enumerați tipurile de temperatură a corpului: 

1. Temperatura Internă  este temperatura țesuturilor profunde ale corpului. 

 Ea rămâne relativ constantă dacă nu este expusa la temperaturi extremale 

ale mediului ambiant. 

 Ea poate fi evaluată cu un termometru. 

 

2. Temperatura Superficială este temperatura pielei, este specific că: 

 Ea poate varia ca răspuns la mediu ambiant. 

 Ea poate fi evaluată prin contact fizic cu piele. 

3. Regulile generale de masurare a temperaturii corpului sunt: 

 Temperatura poate fi masurată cu ajutorul termometrului în Fahrenheit sau 

Celsius. 

 Factorii care pot altera temperatura sunt: mâncare, băuturi fierbinte sau 

lichide rece; fumatul poate altera temperatura cavitatii bucale.  

 Medicul trebuie să se convingă că pacientul nu a mâncat și nu a băut nimic 

chiar și nu a fumat timp de cel puțin 15 minute înainte de a măsura 

temperatura.  

4. Variații normale ale temperaturii corpului pot fi considerate: 

 Temperatura corpului este de obicei mai joasă dimineața când organismul este 

odihnit. 

 Temperatura corpului este mai mare seara după activitatea musculară și ingestia 

alimentelor. 



 Varierea temperaturii totuși depinde de parțile corpului în care ea poate fi 

măsurată.  

5. Ce Tipuri de Termometre există? 

1. Termometre din sticlă  

 Este compus din tubul subțire din sticlă care conține mercur care se extinde la 

temperaturi mari. 

 De obicei acest tip de termometre nu se folosesc din cauza riscului de intoxicare 

cu mercur și trauma în cazul în care sticla se sparge. Mercurul a fost înlocuit cu 

alcoolul pentru a păstra acest model de termometru.   

2. Plăci sensibile la căldură  

 Placa se pune pe piele.  

 temperatura Culoarea plăcii se scimbă și indică.  

 

3. Termometrul electronic 

 El înregistrează temperatura pe displei în cateva secunde. 

 El este folosit pentru a înregistra temperatura orală, rectală și axilară. 

 El are elemente disponibile care se schimbă sau se dezinfectează înainte de 

utilizare petru a preveni contaminația unui pacient de la altul. 

4. Termometrul timpanic 

 Este o formă specială a termometrului electronic; el se pune în canalul auditiv 

extern.  

 El are elemente disponibile care se înainte de utilizare petru a preveni 

contaminația unui pacient de la schimbă sau se dezinfectează altul. 

6. Care sunt regiunile măsurării temperaturii corpului? 

1. Măsurarea temperaturii orale  



e) Termometrul se pune în cavitatea bucală sub limbă.  

f) Aceasta este cea mai convenabilă și obișnuită metodă.  

g) Termometrul acesta se pune pe 3 până la 5 minute.  

h) Cifrele normale sunt 36.6-37.20 С.  

2. Măsurarea temperaturii rectale  

 Aceasta este cea mai exactă metodă de aceea ca se efectuează măsurarea 

temperaturii interne.  

 Termometrul acesta se pune pe 3 - 5 minute.  

 Cifrele normale sunt 36.8-37.60 С.  

3. Măsurarea temperaturii axilare  

 Măsurarea axilară se efectueaăa în fosa axilară în timp ce brațul se ține aproape de 

corp și termometrul este pus în fosa axilară.  

 Metoda aceasta este mai puțin de exactă de aceea că se efectuează măsurarea 

temperaturii externe.  

 Termometrul se pune pe 10 minute. 

 Cifrele normale sunt 36.2-36.90 С.  

4. Măsurarea temperaturii  auriculare  

 Se efectuează cu termometrul special care se pune în ureche sau în canalul auditiv 

extern. 

 Termometrul detectează și măsoară energia termala și infraroșie radiată din vase 

sangvine în membrana timpanică. 

 Chiar dacă metoda aceasta permite măsurarea temperaturii interne, temperatura 

auriculară nu arată cifrele normale.  

 

7. Care sunt cauzele Hipertermiei? 



 Bolile și infecțiile; 

 Exerciții sau excitațiile; 

 Temperaturi mari ale mediului ambiant. 

8. Care sunt cauzele Hipotermiei? 

 Foame sau post; 

 Somnul; 

 Scăderea activității musculare; 

 Respirația bucală; 

 Temperaturi mici ale mediului ambiant. 

9. Numiți metoda, temperatura normală a corpului și calea de determinare. 

 

10.  Ce este Febra (Hipertermia):  

temperatura este mai mare decât cifrele normale. 

11. Ce este Hipotermia: 

 temperatura internă este mai puțin decât 35oC (95°F). 

12. Ce este Hiperpirexia:  

temperatura corpului este mai mare decât 40-41oC  

(104-106°F) rectal. 



13.  Pentru ce se efectuiază măsurarea temperaturii axilare cu termometrul din 

sticlă? 

 Pentru a determina temperatura corpului;  

 Pentru a asista la stabilirea diagnozei;  

 Pentru a evalua timpul însănătoșirii pacientului;  

 Pentru a determina dacă măsurile imediate trebuie sa fie implementate pentru a 

reduce temperatura corpului periculos elevată sau extrem de joasă.  

14. Care sunt pașii principali pentru măsurarea temperaturii axilare cu 

termometrul din sticlă?  

 Spălati-va mâinile – aceasta poate preveni raspandirea infecției. 

 Pregătiți totul ecipamentul necesar – termometrul din sticlă, mănuși (dacă e 

necesar), tampoane de tifon. 

 Explicați pacientului scopul procedurii, întrebati acordul lui: 

Acum eu Vă voi măsura temperatura corpului. Temperatura este un parametru 

important al stării de sanatate, în dependența de nivelui temperaturei eu voi 

prescri investigațiile necesare și tratament. Sunteți de acord?  

 După aceasta explicți ceea ce doriți să faceți:  

Vă rog, nu retrăiți, relaxați-vă, procedura dată este inofensivă, eu Vă voi plasa 

termometrul în regiunea fosei axilare, nu Va mișcați și nu vorbiți în timpul 

procedurei. Durata este de 10 minute. Eliberați, Va rog, regiunea fosei axilare.  

 Luați termometrul și ștergeți cu tampon cu alcool de la bulb la varf.  

 Dacă termometrul era păstrat în solutie dezinfectantă, spălați-l și uscați-l.  

 Scuturați termometrul cu mișcari puternice până când linia de mercur cade măcar 

la 35 ℃.  

 Fiți sigur că fosa axilară a pacientului  este uscată. Dacă este umedă, uscați-o 

înainte de a pune termometrul. 



 Puneți bulbul termometrului în fosa axilară anterior inferior cu 45o orizontal.  

 Țineți mâna flexat peste piept, aproape de partea laterală a corpului. 

 Țineti termometrul timp de 10 minute.  

 Scoateți tormometrul și  citiți nivelul mercurilui pe nivelul ochiului. 

 Scuturați mercurul cu grijă și stergeti termometrul cu un tampon cu alcool. 

 Explicați resultatul patientului. 

 Dispuneți ecuipmentul cum se cuvine. Spălați mâinile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Teste: 

1. Care este impotranța temperaturii corpului: 

a. * Menține homeostaza ideală. 

b. * Rata reacțiilor chimice în organism sunt reglate de temperatura corpului. 

c. * Dacă temperatura corpului este prea mare sau prea mică balanța licidului în 

organism este de asemenea afectată.  

d. Reglează rata filtrării în tubii renali contorți. 

e. Menține nivelul optim de hormoni în organism. 

2. Enumerați tipurile de temperatură a corpului: 

a. * Temperatura Internă  

b. * Temperatura Superficială  

c. Temperatura Aproximativă 

d. Temperatura Superioară  

e. Temperatura de vârf 

3. Regulile generale de masurare a temperaturii corpului sunt: 

a. * Temperatura poate fi masurată cu ajutorul termometrului în Fahrenheit sau 

Celsius. 

b. * Factorii care pot altera temperatura sunt: mâncare, băuturi fierbinte sau 

lichide rece; fumatul poate altera temperatura cavitatii bucale.  

c. * Medicul trebuie să se convingă că pacientul nu a mâncat și nu a băut nimic 

chiar și nu a fumat timp de cel puțin 15 minute înainte de a măsura 

temperatura.   

d. Temperatura corpului nu poate fi influențată din exterior. 

e. Temperatura poate fi masurată doar cu ajutorul termometrului Celsius. 

4. Variații normale ale temperaturii corpului pot fi considerate: 

a. * Temperatura corpului este de obicei mai joasă dimineața când organismul 

este odihnit. 

b. * Temperatura corpului este mai mare seara după activitatea musculară și 

ingestia alimentelor. 

c. * Varierea temperaturii totuși depinde de parțile corpului în care ea poate fi 

măsurată.   

d. Temperatura corpului este de obicei mai joasă seara când organismul este 

odihnit. 



e. Varierea temperaturii nu depinde de parțile corpului în care ea poate fi 

măsurată.   

5. Specific pentru termometre din sticlă este: 

a. * Este compus din tubul subțire din sticlă care conține mercur care se extinde 

la temperaturi mari. 

b. * De obicei acest tip de termometre nu se folosesc din cauza riscului de 

intoxicare cu mercur și trauma în cazul în care sticla se sparge. 

c.  Mercurul a fost înlocuit cu alcoolul pentru a păstra acest model de 

termometru.  

d. El este folosit pentru a înregistra temperatura orală, rectală și axilară. 

e. Este o formă specială a termometrului electronic; el se pune în canalul auditiv 

extern.  

6. Specific pentru termometre cu plăci sensibile la căldură este:  

a. * Placa se pune pe piele.  

b. * Culoarea plăcii se scimbă și indică temperatura. 

c. El este folosit pentru a înregistra temperatura orală, rectală și axilară. 

d. Este o formă specială a termometrului electronic; el se pune în canalul auditiv 

extern.  

e. Este compus din tubul subțire din sticlă care conține mercur care se extinde la 

temperaturi mari. 

7. Specific pentru termometru electronic este: 

a. * El înregistrează temperatura pe displei în cateva secunde. 

b. * El este folosit pentru a înregistra temperatura orală, rectală și axilară. 

c. * El are elemente disponibile care se schimbă sau se dezinfectează înainte de 

utilizare petru a preveni contaminația unui pacient de la altul.  

d. Este compus din tubul subțire din sticlă care conține mercur care se extinde la 

temperaturi mari. 

e. De obicei acest tip de termometre nu se folosesc din cauza riscului de 

intoxicare cu mercur și trauma în cazul în care sticla se sparge.  

8. Specific pentru termometru timpanic este: 

a. * Este o formă specială a termometrului electronic; el se pune în canalul 

auditiv extern. 

b.  * El are elemente disponibile care se înainte de utilizare petru a preveni 

contaminația unui pacient de la schimbă sau se dezinfectează altul. 

c. El înregistrează temperatura pe displei în cateva minute. 



d. El este folosit pentru a înregistra temperatura orală, rectală și axilară. 

e. De obicei acest tip de termometre nu se folosesc din cauza riscului de 

intoxicare cu mercur și trauma în cazul în care sticla se sparge.  

9. Care sunt regiunile măsurării temperaturii corpului? 

a. * Măsurarea temperaturii orale. 

b. * Măsurarea temperaturii rectal. 

c. * Măsurarea temperaturii axilare. 

d. * Măsurarea temperaturii  auriculare. 

e. Măsurarea temperaturii  central. 

10.  Măsurarea temperaturii orale presupune: 

a. * Termometrul se pune în cavitatea bucală sub limbă.  

b. * Aceasta este cea mai convenabilă și obișnuită metodă.  

c. * Termometrul acesta se pune pe 3 până la 5 minute.  

d. * Cifrele normale sunt 36.6-37.20 С.  

e. Cifrele normale sunt 36.8-37.60 С.  

11. Măsurarea temperaturii rectale presupune: 

a. * Aceasta este cea mai exactă metodă de aceea ca se efectuează măsurarea 

temperaturii interne.  

b. * Termometrul acesta se pune pe 3 - 5 minute.  

c. * Cifrele normale sunt 36.8-37.60 С.  

d. Aceasta este cea mai convenabilă și obișnuită metodă. 

e. Cifrele normale sunt 36.6-37.20 С. 

12. Măsurarea temperaturii axilare presupune: 

a. * Măsurarea axilară se efectueaăa în fosa axilară în timp ce brațul se ține 

aproape de corp și termometrul este pus în fosa axilară.  

b. * Metoda aceasta este mai puțin de exactă de aceea că se efectuează 

măsurarea temperaturii externe.  

c. * Termometrul se pune pe 10 minute. 

d. * Cifrele normale sunt 36.2-36.90 С.  

e. Cifrele normale sunt 36.6-37.20 С. 

13. Măsurarea temperaturii  auriculare presupune: 



a. * Se efectuează cu termometrul special care se pune în ureche sau în canalul 

auditiv extern. 

b. * Termometrul detectează și măsoară energia termala și infraroșie radiată din 

vase sangvine în membrana timpanică. 

c. * Chiar dacă metoda aceasta permite măsurarea temperaturii interne, 

temperatura auriculară nu arată cifrele normale.  

d. Termometrul se pune pe 10 minute. 

e. Cifrele normale sunt 36.2-36.90 С. 

14. Care sunt cauzele Hipertermiei? 

a. Bolile și infecțiile. 

b. Exerciții sau excitațiile. 

c. Temperaturi mari ale mediului ambiant. 

d. Somnul; 

e. Scăderea activității musculare; 

15. Care sunt cauzele Hipotermiei? 

a. * Foame sau post. 

b. * Somnul. 

c. * Scăderea activității muscular. 

d. * Respirația bucală. 

e. Temperaturi mari ale mediului ambiant. 

16.  Ce este Febra (Hipertermia):  

a.*  temperatura este mai mare decât cifrele normale.  

b. temperatura este mai mică decât cifrele normale 

c. temperatura este nedetectabilă. 

d. temperatura este mai mare de 42 oC. 

e. nici un răspuns nu este corect. 

17. Ce este Hipotermia: 

a.  * temperatura internă este mai puțin decât 35oC (95°F). 

b. temperatura este mai mare decât cifrele normale 

c. temperatura este nedetectabilă. 

d. temperatura este mai mare de 42 oC. 



e. nici un răspuns nu este corect. 

 

18. Ce este Hiperpirexia:  

a.* temperatura corpului este mai mare decât 40-41oC  

(104-106°F) rectal. 

b. temperatura este mai mică decât cifrele normale 

c. temperatura este nedetectabilă. 

d. temperatura este mai mare de 42 oC. 

e. nici un răspuns nu este corect. 

 

19.  Pentru ce se efectuiază măsurarea temperaturii axilare cu termometrul din 

sticlă? 

a. * Pentru a determina temperatura corpului. 

b. * Pentru a asista la stabilirea diagnozei.  

c. * Pentru a evalua timpul însănătoșirii pacientului. 

d. * Pentru a determina dacă măsurile imediate trebuie sa fie implementate 

pentru a reduce temperatura corpului periculos elevată sau extrem de joasă.  

e. Pentru a stabili data externării. 

20. Care sunt pașii principali pentru măsurarea temperaturii axilare cu 

termometrul din sticlă?  

a. * Spălati-va mâinile – aceasta poate preveni raspandirea infecției. 

b. * Pregătiți totul ecipamentul necesar – termometrul din sticlă. mănuși (dacă 

e necesar), tampoane de tifon. 

c. * Explicați pacientului scopul procedurii, întrebati acordul lui. 

d. * După aceasta explicți ceea ce doriți să faceți.  

e. Pacientului nu trebuie de explicat procedura și importanța termometriei, 

deoarece totul se subînțelege. 

21. Care sunt pașii principali pentru măsurarea temperaturii axilare cu 

termometrul din sticlă?  

 

a. * Luați termometrul și ștergeți cu tampon cu alcool de la bulb la varf.  



b. * Dacă termometrul era păstrat în solutie dezinfectantă, spălați-l și uscați-l.  

c. * Scuturați termometrul cu mișcari puternice până când linia de mercur cade 

măcar la 35 ℃.  

d. * Fiți sigur că fosa axilară a pacientului  este uscată. Dacă este umedă, uscați-o 

înainte de a pune termometrul. 

e. Termometrele de așa construcție nu trebuie scuturate. 

22. Care sunt pașii principali pentru măsurarea temperaturii axilare cu 

termometrul din sticlă?  

a. * Puneți bulbul termometrului în fosa axilară anterior inferior cu 45o orizontal.  

b. * Țineți mâna flexat peste piept, aproape de partea laterală a corpului. 

c. * Țineti termometrul timp de până la  10 minute.  

d. * Scoateți tormometrul și  citiți nivelul mercurilui pe nivelul ochiului. 

e. Țineți termometrul timp de 2-3 minute. 

23. Care sunt pașii principali pentru măsurarea temperaturii axilare cu 

termometrul din sticlă?  

a. * Scuturați mercurul cu grijă și stergeti termometrul cu un tampon cu alcool. 

b. * Explicați resultatul patientului. 

c. * Dispuneți ecuipmentul cum se cuvine. Spălați mâinile. 

d. Nu trebuie de explicat rezultatul pacientului pentru a nu-l stresa. 

e. Termometrele de așa construcție nu trebuie scuturate 

 


