Topi-CLICK MICRO®
Dispensador de Micro Dosagem Tópica

®

A solução ideal para
micro dosagem exata
com um só clique.

Topo do “Reﬁll”:
12 clicks para terminar

Fundo do “Reﬁll”:
32 clicks para terminar

Capacidade:

9,75ml

Dosagem:

0,05ml para cada clique

Matéria-prima

PE

Inibidores de UV:

Somente o tubo

Validade:

5 anos

Área de rotulagem:

65mm x 60mm

Topi-CLICK Micro®

Ideal para uso tópico de
micro dosagem para humanos
e animais domésticos.
CARACTERÍSTICAS:
• Dose tópica, milimetrada e automática – proporciona doses
precisas e consistentes.
• Clicks audívei, visuais e táteis que indicam a medida da
dose, não sendo necessário marcar a dose manualmente.
• Inovadora forma triangular que permite o manuseio preciso.
• Alerta de “Reﬁll” permite ao paciente realizar novo pedido
de forma antecipada.

Instruções de Uso

FECHAR
TUBO

BASE

PASSO 1:
Desenrosque e retire a tampa
do Topi-CLICK Micro®.

PASSO 2:
Segure ele na posição vertical
e gire a base para dispensar
o número de CLICK ou ml
especiﬁcado nas instruções da
prescrição.

Linha “Reﬁll”
Pistão

PASSO 3:
Aplique o produto conforme
indicado pelo médico ou farmacêutico. Esfregue na pele
usando o aplicador integrado
até que o produto seja completamente absorvido.
IMPORTANTE: O aplicador
integrado diminui o risco de
contaminação cruzada e
garante que a dose completa
seja aplicada.

PASSO 4:
Tampe imediatamente após
cada aplicação para evitar
evaporação do produto.
Certiﬁque-se que foi bem
tampado.

Cada rotação/CLICK da base
dispensa precisamente
0,05ml de medicação.

TOPI-CLICK Micro®:
O sistema de alerta “Reﬁll” permite ao paciente realizar novo pedido de forma antecipada.
• Quando a linha preta no topo do pistão alcançar a linha gravada abaixo da palavra “Reﬁll”, restam aproximadamente 32 clicks. Quando a linha preta estiver acima da palavra “Reﬁll” restam aproximadamente 12 clicks.
• Feito com materiais aprovados pela FDA | Livre de Ftalato | Bloqueio UV | Reciclável

Topi-CLICK Micro®

Resultados de testes
do laboratório DoseLogix.
Dispositivo é altamente preciso, demonstrando uma variação mínima,
sendo uma dose 98.7% da dose avaliada.

Micro dosagem precisa projetada
para humanos e animais.
(1 CLICK ou 0,05ml)

(2 CLICKS ou 0,10ml)

Dose média

0,049ml

0,099ml

Variação padrão

0,003ml

0,004ml

Coeﬁciente de variação

5,7%

3,8%

Dose média para volume avaliado

98,7%

98,7%

• Dispensa/CLICK: 0,05ml.

• Resíduo aproximado: 0,15ml.

• Volume do recipiente: até 9,75ml.

• Volume do primeiro enchimento:
0,15ml ou 3 CLICKS.

• Volume de distribuição Total: até 9,45ml.

* Volumes aproximados. Para medicamentos manipulados utilizados em dispensadores recomenda-se a veriﬁcação do peso dos
insumos para a conversão em volume.
Feito com materiais aprovados pela FDA | Livre de Ftalato | Bloqueio UV | Reciclável

Micro Quick-Fill Technology™
Envasamento rápido e simples.

Topi-CLICK Micro®

Linha graduada e linha no topo do pistão
indicam preenchimento do volume.

Design inovador, impede entrada de ar na
ponta enquanto envasa.

Luer Lock fêmea padrão, não necessita
de um conector extra.
Nota: Linhas graduadas são para envasamento, não para pacientes. Linha preta no topo do pistão indica o volume a envasar. O alerta “Reﬁll” gravado,
permite ao paciente realizar novo pedido de forma antecipada.

PASSO 1:
Envasando com a seringa:
Encaixe a seringa Luer na ponta da
abertura da Luer Lock do Micro®.
Adaptador Luer Lock extra não
é necessário.

Bico de enchimento Topi-CLICK
Micro® - Encaixe o Topi-CLICK
Micro® na ponta do Bico de enchimento Topi-CLICK Micro®.
Envase com medicamentos
tópicos diretamente do pote
para o Topi-CLICK Micro®.

PASSO 3:
Primeira utilização do Topi-CLICK Micro®: Gire a base para
ativar o pistão. A Base do Acionador deve estar completamente
encostada no pistão antes da
primeira utilização. O acionador
também pode ser movido
usando uma mini chave de fenda
elétrica para acelerar o processo
(máxima 200 RPM).

Prepare o Topi-CLICK Micro®
para utilização, girando a base
até que o produto seja dispensado pela primeira vez, em seguida
remova o produto dispensado.
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PASSO 2:
Acessório para a ponta do
aplicador: Encaixe a tampa do
aplicador e pressione para baixo
contra uma superfície sólida até
encaixar.

PASSO 4:
Tampe ﬁrmemente para evitar
a evaporação do produto.

NOTA: posicionamento do
Soft Angled Applicator™
requer que a inclinação
inferior da ponta esteja
alinhada com o mesmo
lado do alerta “Reﬁll” do
tubo Micro®.

PASSO 5:
Aplicação de rótulo:
Aplique acima da base oposta
para proteger a ponta com o
alerta “Reﬁll”

• Dispensa/CLICK: 0,05ml.
• Volume do recipiente: até 9,75ml.
• Volume de distribuição total: até 9,45ml.
• Resíduo aproximado: 0,15ml.
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