mylife™ Clickfine® DiamondTip
meira þægindi með fullkomnum oddi
Mýkri stunga – þökk sé nýrri hönnun og nákvæmni
mylife™ Clickfine® fæst í öllum apótekum
6- fláa oddur, gefur betri stungu
Þynnri veggur, auðveldar inngjöf lyfsins
Heyranlegt “Click” staðfestir að nálin er á réttum stað
Sérstök sílikon húðun til að hámarka þægindi við stungu
Hentar á alla helstu insúlínpenna1
Fáanlegt í 4 mm, 5 mm, 6 mm og 8 mm lengdum

1 Sjá á nálaboxinu
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Einnota sterilar öryggis lansettur
fyrir öryggið og þægindin í hefðbundnum
blóðtökum
Enginn hætta á stunguslysum eftir notkun, þökk sé einnota
sleppibúnaði
Öryggishettan, hindrar mengun og sýnir hvort öryggis lansettan
sé ný eða notuð
Hágæða lansetttur með „þriggja fláa oddi“ sem skilar ákjósanlegu
blóðflæði með hámarksþægindum

Þægileg og örugg inngjöf
Rétt lengd á nál

Hentugir stungustaðir
Insúlín það frásogast ekki á
sama hraða frá öllum stöðum

Nálin er nokkuð slétt eftir fyrstu notkun,
en það sem smyr hana gæti verið farið
af og sýnt merki um slit nálin tapar lagi
sínu
Nálin er ekki lengur sótthreinsuð eftir
fyrstu notkun
Insúlínið getur kristallast í nálinni

Insúlín er sprautað í fituvef undir húð
Spautun á insúlíni í vöðva getur orskakað alvarlegt blóðsykurfall
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Insúlín sprautað í fituvef
undir húð

1 Húð
2 Fituvefur

Loftbólur gætu myndast í nálinni
undir húð

3 Vöðvi

Ekki sprauta insúlíni
beint í vöðva

Fyrir 4 mm og 5 mm nála lengd
Haltu pennanum með nálinni í 90 gráður frá húðinni
þannig að hún sé bein, án þess að búa til húðfellingu
(fyrir börn, unglinga eða mjög grannan einstakling,
gæti verið nauðsynlegt að gera húðfellingu þegar verið
er að sprauta í lærið).

Fyrir 6 mm og 8 mm nála
lengd
Inngjöf með húðfellingu þá
er nálin í 90 gráður á húðina
eða án húðfellingar þá er
hún látin vera í 45 gráður á
húðina.
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Kviðurinn: Insúlín frásogast hratt
Læri: Insúlín frásogast hægt
Rasskinnar og aftan á lærum:
Insúlín frásogast hægt

Dæmi um að breyta stungustöðum
Ný nál

Vika 1

Vika 2

Vika 3

Vika 4

Margnota nál

Ráð fyrir insúlín inngjöf
Notið nýja nál í hvert sinn
Fyrir fyrstu notkun – gerið forpróf
á pennanum
Eftir inngjöf, skal halda nálinni inni
og telja hægt upp að 10 áður en
hún er tekin út

10137203-IS-is/V02

1

Einnota insúlín nálar
Hættan á að nota nálarnar
of oft

