
                       
 

 
 

 
 

 
  

 
 

Remova o selo protetor de uma 

agulha descartável nova e 

rosqueie no sistema de 

aplicação. 

Atenção: Guarde a tampa 

externa para utilizar na 

remoção da agulha. 

 Retire a tampa interna da 

agulha e descarte-a. 

 

Atenção: Guarde a tampa 

externa para utilizar na 

remoção da agulha. 

Retire a tampa interna da 

agulha e descarte-a. 

 

Atenção: Guarde a tampa 

externa para utilizar na 

remoção da agulha.  

Retire a tampa da caneta. 



 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

Mantenha a agulha apontada para 
 cima e bata levemente. 

Com a caneta na vertical, aperte o 

botão de aplicação até alinhar o 
marcador com o zero. 

Uma gota de medicamento 

deve aparecer na ponta da 
agulha. 

Se não, troque a agulha e 

repita o procedimento não 

mais que 6 vezes. 
 

Faça o teste de fluxo, pois as vezes 

bolhas de ar podem aparecer no 

produto. 

Gire e selecionar 

*O teste de fluxo pode variar de 

acordo com o medicamento. Seguir 

o recomendado em bula. 
 



  
 

  
 

 
 

     

Se uma gota de insulina 

ainda não aparecer, o 

sistema de aplicação esta 

com defeito e não deve 
ser utilizado. 

Se não, troque a agulha e 

repita o procedimento não 

mais que 6 vezes. 

 

Agora vamos seguir com a 
aplicação. 

Selecionar a dose 
 



    

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Insira a agulha na pele e 

aperte o botão até o final 

para injetar a dose. 
 

00:06 

PRONTO 

Aguarde por pelo menos seis 

segundos mantendo o botão 
pressionado. 



  
 

 
 

                      
 

 

Pronto, lembre-se de 

sempre remover a agulha 

após a aplicação e depois 

guardar a caneta, para isso 

utilize a tampa externa. 
 

Tampe a caneta para 
guardar. 
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