Microchip Capri

Manual de Procedimentos para
microchipagem de animais

Caro(a) Doutor(a),
Este Manual foi especialmente elaborado para que você,
médico(a) veterinário(a), tenha acesso às informações
técnicas do MICROCHIP CAPRI, uma tecnologia Allflex® para
identificação de animais.
Aqui estão detalhados o que é, como aplicar e como
cadastrar o animalzinho na CENTRAL PET, uma etapa
crucial que vincula os seus serviços veterinários ao animal
microchipado para que, nos casos de perdas ou fugas, o
código numérico inalterável e único no mundo, permita
recuperar as informações cadastradas e o seu retorno ao
proprietário.
Esperamos que todas as suas dúvidas sejam esclarecidas
e para outras informações, acesse o site das Anilhas Capri
www.anilhascapri.com.br
Abraços cordiais,
Anilhas Capri

COMPONENTES

ESPECIFICAÇÕES

Microchip Agulhado e Esterilizado

Microchip é um transponder passivo (sem bateria) de pequenas dimensões,
composto de um sistema eletrônico encapsulado por vidro, para ser
implantado por via subcutânea nos animais. A tecnologia utilizada é a RFID
(Radio Frequency IDentification) que permite leituras a distâncias próximas.

06 Etiquetas com Códigos de Barra
para cada código
Aplicador
(rende 200 aplicações)
Certificado de microchipagem
para Identificação do Animal

01 Medalha Personalizada com o nome, telefone
e localização da Clínica Veterinária. Verso: Espaço
para gravação do código ou nome do animal.
Disponível nas cores:
Prata

Azul

Rosa

Roxo

Vermelho

Verde

Preto

Dimensão aproximada

2,1mm x 12mm

Peso Médio

0,06g

Frequência de operação

134,2 kHz FDX-B (conforme ISO 11.785)

Padrões de leitura e gravação

ISO 11.784 e ISO 11.785

Código ICAR* - Allflex

982 (* International Committee for Animal
Recording)

Material da cápsula

Vidro biocompatível

Revestimento da cápsula

Polímero antimigração de Parylene®
(impermeável, estável e inerte ao animal)

Embalagem

Individual e esterilizada contendo uma agulha
descartável com o microchip
A agulha contém dispositivo de isolamento de
contato entre microchip e aplicador

Identificação acessória

06 etiquetas com código de barra correspondente
ao código do microchip (padrão ISO)

Aplicador

Rende até 200 aplicações

Leitor RFID
LEITOR MANUAL - GLOBAL SCAN (Tecnologia Allflex®)
Dimensões

15,0 x 8,0 x 3,5cm

Peso

155g (incluindo a bateria)

Protocolos de Leitura

FDX-A, FDX-B e HDX

Padrão de Leitura

ISO11784 e ISO11785
(compatível com todos os
microchips do mercado)

Memória

800 leituras

Alimentação

Bateria de 9V;

Tela

LCD com 2 linhas

Conexão com computadores

Serial RS232

O polímero antimigração de
Parylène® que reveste o vidro
garante que o microchip
permaneça no local de implantação
(padrão internacional), por muitos anos
após a sua aplicação.

COMO APLICAR O MICROCHIP

5

1

Recuar a agulha em 5mm e
empurrar, totalmente, o êmbolo
do aplicador para injetar o microchip
no local da aplicação.

Realizar a leitura do microchip
ainda na embalagem original para
verificar se o seu código é compatível
com o código de barras impresso nas
etiquetas da mesma embalagem.

3

8

Realizar a assepsia do local da
aplicação: região dorsal, no eixo
medial entre as escápulas.

6

Pressionar a pele para remoção
da agulha, que deve ser feita
vagarosamente.

2

Passar o leitor RFID
vagarosamente sobre toda
a extensão do corpo do animal
para detectar a presença de algum
microchip previamente implantado.

Os leitores RFID
detectam apenas um
sinal de retorno no seu
raio de leitura.

Pendurar a medalha na coleira
do animal que informa que o
animal é microchipado e vinculando-o
à sua clínica veterinária.

Sugerir a gravação do
código do microchip
ou nome do animal no
verso da medalha para
personalização.
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Cadastrar o animal na CENTRAL
PET com os dados do Médico
Veterinário e do proprietário.

Esta etapa é
muito importante!

4

Introduzir a agulha no tecido
subcutâneo a 3 cm do local
onde ficará alojado o microchip, no
sentido caudocranial.

10
7

Preencher o CERTIFICADO, colar
a etiqueta de código de barras
e assinar.

Conferir a leitura do microchip.

COMO CADASTRAR O ANIMAL NA CENTRAL PET

4) Preencha as informações e clique no botão verde, no prazo máximo de
24 horas você receberá em seu e-mail o login e senha para acesso a central.

1) Acesse: www.anilhascapri.com.br
2) Clique em Central Pet.

5) Acesse a central usando o login e senha recebida.
6) Clique em Cadastro de Animais, preencha todos os dados do animal e
proprietário e clique no botão verde.

3) Apenas no primeiro acesso clique em Responsável.

7) Para conferir o cadastro, acesse a página da CENTRAL PET e digite no
campo de Busca o código do microchip.

UM ANIMAL PERDIDO FOI LEVADO À SUA CLÍNICA
— COMO PROCEDER?
1) Passe o leitor RFID vagarosamente sobre toda a extensão do corpo do
animal para detectar a presença do microchip previamente implantado.
2) Se o código iniciar com 982, siga as etapas 7 e 8 do cadastramento e
localize o proprietário.
3) Se o código não iniciar com 982,
o microchip não é Capri/Allflex e
portanto, não está cadastrado na
CENTRAL PET.

8 ) Clique na lente para ver os detalhes do animal.

4) Acesse http://www.service-icar.
com/manufacturer_complete.php e
identifique a fabricante do microchip
a partir dos 3 primeiros dígitos do
código.

IMPORTANTE:
Esta BUSCA REVERSA
só será possível se
houver o cadastramento
prévio dos dados do
animal e proprietário
pelo Médico Veterinário
após a microchipagem.

5) Acesse o banco de dados do fabricante para
localizar o proprietário do animal.
6) Códigos iniciados por 900 são compartilhados por empresas e nem
sempre possuem banco de dados para pesquisa.

www.anilhascapri.com.br

