
Maisvolume

Maxicup® é uma carica estéril de uso único de 5 ml, disponível em 5 cores para
evitar a partilha acidental. Foi desenvolvido em complemento do Stericup® para evitar
o uso de recipientes improvisados para a preparação de produtos que requerem
maior volume para serem dissolvidos.

Objetivos
 
Promover o uso único e próprio de recipientes estéreis para reduzir os riscos associados a preparação da injeção.• 
Encorajar que seja adotado um método de preparação asséptico e reduzir os riscos de contaminação bacteriana
(abcessos, endocardites...) associados com a utilização de colheres, filtros e papel hemostático não estéreis.• 

de virus (VIH e hepatites B ou C) por partilhar material ou reutilizar recipientes, filtros o papel hemostático.

Propiedades

Cada Stericup® contem:

•
 
Uma carica estéril
 Capacidade máxima de 5 ml que permite aquecer facilmente uma solução de 3,5 ml.

 Aliado de alumínio, de inocuidade demostrada. 
 Material e espessura pequena que permita o Stericup® desgastar-se depois do primeiro uso, de mode a limitar a

tentação de reutilização.
• Um cabo de plástico para evitar queimaduras nos dedos.

• 
 






• Um papel hemostático  estancador post-injeção 
 Permite comprimir a veia depois da injeção e favorece a cicatrização e protege o capital venoso.
 Permite absorver o sangue e evitar a transmição vírica a través das mãos.

Historia clínica 

Maxicup® foi desenvolvido em 2011 em programas de redução de danos em França. Sua eficácia e inocuidade foram
aprovadas em provas de laboratório com comprimidos e cápsulas (buprenorfina e sulfato de morfina). 
Com o apoio das autoridades sanitárias, Maxicup® é distribuído em farmácias e programas de redução de danos em
muitos países. Desde 2019, tem um cabo sobremoldado para uma melhor estabilidade. 

Maxicup® é um dispositivo médico que ostenta a marcação CE.

www.apothicom.org

Em comparação com os filtros de cigarros e outros filtros que se utilizan habitualmente, este filtro de algodão
absorve menos produto devido ao seu reduzido tamanho.

Fomenta o uso único dos filtros.

A través as cores reforçar as estratégias de indentificacão de material próprio e reduzir os riscos de transmissão

 Suferficie interior plana para que seja mais estável.

Um filtro de algodão estéril

 Sua elevada densidade garante uma filtração mais eficaz.


