Manual de Instruções
Agulha para caneta de insulina .
Contem: 6 unidades
Aplicação : As agulhas para caneta INSULCARE devem ser usadas acopladas a uma
caneta para aplicação de insulina. Esta agulha é universal encaixando‐se em todas
marcas de caneta conhecidas no mercado.
Produto estéril ‐ Atóxico ‐ Apirogênico.
Validade de 60 meses , se a embalagem não estiver danificada .
Instrução de uso :
Remova o selo de proteção na base da agulha.
Girando a base no sentido horário fixe‐a na caneta.
Retire a tampa externa da agulha, depois remova a tampa interna para expor a
agulha apenas no momento do uso.
Prepare a dose correta, conforme sua prescrição.
Escolha a área para sua aplicação e faça a prega cutânea.
Aplicação deve ser feita perpendicular a pele, formando um ângulo de 90°.
Conte até 10 (dez) após a administração para depois remover a agulha.
Após o termino da aplicação coloque a capa externa na agulha e remova da
caneta para o descarte em local apropriado.
Sempre faça o rodízio da aplicação para evitar problemas na pele.


Nota: Quando usar agulhas de 4mm, não é necessário fazer a prega cutânea.
Para outros tamanhos é necessário fazer a prega cutânea.
Advertência\Precauções:
Usar a mesma agulha mais que uma (01) vez causa danos na pele e riscos de
infecção.
Para evitar problemas na pele, alterne o local de aplicação diariamente.
Remova a capa de proteção interna da agulha apenas no momento do uso.
Quando for alterar o tamanho da agulha procure orientação de um profissional
farmacêutico ou médico.
Armazenar em lugar fresco e seco.
Lote, Fabricação e Validade vide cartucho.
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Ajuste a dose conforme sua
prescrição médica
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Conte até 10(dez) para remover agulha.

Tradeex Med. Comércio Import. Export. Ltda
Cnpj: 14.975.469/0001‐50
AFE\Anvisa n° 8.08.937-5(GH9Y28MW6Y59)
Resp.técnico :Dr Durval J. Coladetti Jr
CRF‐SP 26.495 ‐ Reg. Anvisa\MS n° 80893750002
SAP: (19) 3235‐3939
E‐mail:insulcare@insulcare.com.br

Após o termino da aplicação coloque
a capa externa e remova a agulha,
descarte em local apropriado.
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