
 

DOS’UP®, DOS’UP® PLUS 
MEASURING PIPETTE/SYRINGE 

Dosage for pediatric syrups and oral suspensions 
INSTUCTIONS FOR USE 

 
 

DE S C RI P TI ON  

DOS’UP
®
 Pipettes/Syringes are used to dose and dispense pediatric syrups and oral suspensions. They are made of 

two parts: a barrel and a graduated plunger. 
The technology to manufacture DOS’UP

®
 Pipettes/Syringes is molding plastic injection. The raw material is food 

contact and European and United States pharmacopeias compliant. Some references contain a food contact 
compliant colorant.  
DOS’UP

®
 Pipettes/Syringes are for individual use. The patient must follow the instructions given by the 

pharmaceutical industry on the package leaflet. Please take the time to read these operating instructions carefully 
before using the device. They may be used once or several times uses for a single patient. The device provided 
should be used with the particular drug with which it is included. 
 

US E  

Before the first use, it is necessary to watch manually the pipette/syringe with water. 
Two different applications: with or without adaptor. 
 

1. A) With adaptator  

 Introduction of the adaptator : 
- Check that the pipette/syringe is not damaged and well cleaned, 
- Open the vial, 
- Insert the adapter into the neck of the bottle until abutting, 
- Insert the pipette/syringe into the adapter until it stops. 

 

 Dosing: 

- Return the vial (bottle neck in direction of the floor), 
- When dosing, it is recommended to firmly hold the vial and the body of the pipette/syringe, 
- Pull slowly the plunger to withdraw the drug, to the line corresponding to the dosage indicated on the 

leaflet, 
- Put the bottle back in its original position and remove the pipette or the dosing syringe from the adapter. 

 
NB: The adapter is an accessory to facilitate dosing, but has not been qualified as a primary packaging by UNION 
PLASTIC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) Without adaptator 

 Dosing:   
- Check that the pipette/syringe is not damaged and well cleaned, 

- Open the vial, 
- Immerse the pipette/syringe into the medicine by having verified that the piston is pushed well, 
- Pull the plunger to withdraw the drug, to the line corresponding to the dosage indicated on the leaflet. 

 
 
 

2. Application: 
- Release the contents of the pipette/syringe into the child's mouth as described in the leaflet by applying 

a regular and slight thrust on the piston. 
 

3. Cleaning after use: 
- Separate both parts of the pipette/syringe (barrel and plunger), 
- Wash them carefully by hand with water until disappearance of medicinal residues, 
- Allow to air dry before, 

- Reassembly the parts when completely dry, 
- Store the pipette/syringe with the syrups in its box in a place inaccessible to children. 

 

IND IC AT I O NS  F O R US E   

DOS’UP
®
 Plus Pipettes/Syringes have to be used depending on the customer’s modus operandi and on the 

dispensed product.  
Any serious incident involving the device should be notified to the manufacturer and to the competent authority of the 
Member State in which the user and / or patient is established. 
 

CO N TR AI ND IC AT I ONS  

 Do not use the pipette/syringe if it is damaged or dirty. 

 Do not use the pipette/syringe for any other application or with any other medication. 

 Do not use for administration in other ports. 

 The pipette/syringe cannot be used beyond the expiration date of the medication.  
 

DE G RE E  O F M E DI C AL  DE V I C E  ACC UR AC Y    

The dosing accuracy is 5% for pipette/syringe <1ml and 10% for the pipettes and syringes > 1ml. 
 

P RE C AU T I ONS  OF  US E  

DO NOT USE THE DEVICE IF IT’S DAMAGED. 
The washing temperature must not exceed 50°C: do not wash in the dishwasher, do not boil.  
The products should be used by people who have no insanity of mind or impaired mental faculties, and can read and 
understand the instructions. 
Keep out of reach of children. 
Check that the package is not damaged. 
 

CO ND I T I ON S  O F S TO R AGE   

The pipette/syringe should be kept clean and dry in the medicine's packaging at a temperature between 5°C and 
50°C. 
The pipette/syringe must be disposed of at the same time as the container of the drug with household waste, or 
preferentially return to the pharmacist all the opened boxes as well as the vials for an appropriate destruction. 
 

M ANU F AC T U R E R IN F O RM ATI ON  

First placing on the market: 1998 
Date of last revision of the instructions for use: Notice DT3 revision D 2020/10/29 
 Number of the notified body for the CE marking identification: 0459   

UNION PLASTIC SAS 
ZA Robert, 43140 St-Didier en Velay – France     I     Phone: +33 (0)4 71 61 13 09     I     union-plastic@omerin.com 
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PIPETA / SERINGA DOSEADORA 
DOS’UP

®
, DOS’UP

® 
PLUS 

Dosagem para xaropes pediátricos e soluções orais 

FOLHETO DE UTILIZAÇÃO 
 

 

DE S C RI Ç ÃO  

As pipetas/Seringas doseadoras DOS’UP® são utilizadas para a medição e administração de xaropes pediátricos e 
soluções orais. São compostas por um corpo e um êmbolo graduado.  
As Pipetas/Seringas DOS’UP

®
 são fabricadas pela empresa UNION PLASTIC por injeção em materiais plásticos em 

conformidade com o contacto com alimentos e com as Farmacopeias Europeias e Americanas. Algumas referências 
podem ser coloridas através da utilização de um corante alimentar. 
As Pipetas/Seringas DOS’UP

®
 são utilizadas de acordo com a dosagem indicada pela indústria farmacêutica no 

folheto que acompanha o medicamento. Por favor leia esse folheto antes de usar. Podem ser para uso único ou 
múltiplo para um único paciente. O dispositivo fornecido deve ser utilizado com o medicamento específico com o 
qual está incluído. 
 

UT I L I Z AÇ ÃO  

Antes de utilizar pela primeira vez, é fortemente recomendado lavar a pipeta/seringa manualmente com água. 

Duas utilizações são possíveis: com ou sem adaptador. 

 
1. A) Com adaptador  

 Colocação do adaptador: 
- Verificar se a pipeta/seringa não está danificada e se está bem limpa, 
- Abrir o frasco, 
- Inserir o adaptador no gargalo do frasco até ao batente, 
- Inserir a pipeta/seringa no adaptador até ao batente. 

 

 Dosagem:   
- Virar o frasco de cabeça para baixo, 
- Ao dosear, recomenda-se segurar firmemente o frasco e o corpo da pipeta/seringa, 
- Puxar lentamente no êmbolo da pipeta/seringa para aspirar o fármaco até à linha correspondente à 

dosagem indicada no folheto do medicamento, 
- Repor o frasco na posição inicial e retirar a pipeta/seringa doseadora do adaptador. 

 
NB: O adaptador é um acessório para facilitar a dosagem, mas não foi qualificado como embalagem primária pela 
UNION PLASTIC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 

B) Sem adaptador 

 Dosagem:   
- Verificar se a pipeta/seringa não está danificada e se está bem limpa, 

- Abrir o frasco, 
- Mergulhar a pipeta/seringa no medicamento depois de verificar que o êmbolo está completamente 

pressionado, 
- Puxar lentamente no êmbolo para aspirar o fármaco até à linha correspondente à dosagem indicada no 

folheto do medicamento, 
 
 
 

2. Administração: 
- Soltar o conteúdo da pipeta/seringa doseadora na boca da criança, aplicando uma pressão lenta e 

constante no êmbolo. 
 

3. Limpeza após utilização: 
- Separar as duas partes da pipeta/seringa (corpo e êmbolo), 

- Lavá-las manualmente com água até que os restos de medicamento desapareçam, 
- Secar as peças ao ar livre, 
- Montar o corpo e o êmbolo, 
- Guardar a pipeta/seringa junto com o medicamento na sua caixa num local inacessível às crianças. 

 

IND IC AÇ ÕE S   

As Pipetas/Seringas DOS’UP
®
 devem ser utilizadas de acordo com o procedimento operacional do fabricante 

farmacêutico e de acordo com o fármaco a administrar. 
Qualquer incidente grave relacionado com o dispositivo deverá ser notificado ao fabricante e à autoridade 
competente do Estado-Membro em que o utilizador e/ou o doente se encontra estabelecido. 
 

CO N TR AI ND IC AÇ ÕE S  

 Não utilizar a pipeta/seringa se esta tiver sido mal limpa ou danificada.  

 Não utilizar a pipeta/seringa para qualquer outra aplicação ou para qualquer outro medicamento que 
não seja o associado. 

 Não utilizar para administração em outros orifícios. 

 A pipeta/seringa não pode ser utilizada para além da data de validade do medicamento. 
 

GR AU  DE  P RE C IS ÃO  D O  D IS P OS I T IV O  M É D IC O  

A precisão da dosagem é de 5% para as pipetas/seringas < 1ml e de 10% para pipetas e seringas > 1ml. 
 

P RE C AU Ç ÕE S  DE  U S O  

NÃO UTILIZAR O DISPOSITIVO SE ESTE ESTIVER DANIFICADO. 
A temperatura de lavagem não deve exceder os 50°C: não lavar na máquina de lavar louça, nem ferver. 
O produto deve ser utilizado por pessoas que não tenham nenhuma insanidade de espírito ou alteração das 
faculdades mentais e que possam ler e compreender o folheto de utilização.  
Manter fora do alcance das crianças. 
Verificar se a embalagem não está danificada. 
 

CO ND IÇ ÕE S  E S P E C I A IS  DE  ARM AZ E N AM E N T O  

A pipeta/seringa deve ser mantida limpa e seca na embalagem do medicamento a uma temperatura entre 5°C e 
50°C. 
A pipeta/seringa deve ser eliminada com o lixo doméstico juntamente com a embalagem do medicamento, ou de 
preferência devolvida ao farmacêutico com todas as caixas abertas, incluindo as pipetas/seringas, e frascos para 
uma eliminação adequada. 
 

IN F ORM AÇ ÃO  D O F AB RI C AN TE  

Primeira colocação no mercado: 1998 
Data da última revisão do folheto de utilização: Folheto DT3 revisão D 29/10/2020 
Número do organismo de certificação que identifica a marcação CE: 0459 
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