Enjoy
brilliance.

mylife™ Clickfine® DiamondTip –
Den perfekte nålespids.
6-facetteret nålespids for meget mindre smerte1,2
Kanyle med ekstra tynd væg for optimalt lægemiddelflow3
Klik-teknologi for nem og sikker montering
Særlig silikoneoverfladebehandling giver avanceret injektionskomfort
Passer til alle injektionspenne4 kan fås i længderne 4 mm, 5 mm,
6 mm og 8 mm

More freedom. More confidence. With mylife™.

DiamondTip – den perfekte nålespids
For en særlig skånsom injektion1
mylife™ Clickfine® DiamondTip pennålen med sin innovative teknologi med 6 facetter har en tyndere
nålespids og dermed en mindre modstand under injektionen.
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Injektionskraft i N
Yderst præcis nålespids med 6 facetter 1 – 6 .
Tilgængelig i længderne 4 mm, 5 mm, 6 mm og 8 mm.

Testen viser, at injektioner med mylife™ Clickfine® DiamondTip
kræver mindre kraftanvendelse sammenlignet med et konkurrerende
produkt.1

mylife™ Clickfine® DiamondTip (spids med 6 facetter)
12°

Bageste kantskæring

Almindelig spids med 3 facetter

9°

mylife™ Clickfine® DiamondTip med den
innovative teknologi med 6 facetter:
Den fine nålespids har 4 facetter på den øvre side
og 2 facetter på den nedre side. Skæringen fra
to sider sammen med skærevinklerne gør pennålen
mere spids og skarp sammenlignet med
andre. Resultatet er en skånsom og blød injektion.

Bekræftet af brugerne
Brugerne har testet og bedømt mylife™ Clickfine® DiamondTip med henblik på dens injektionskomfort.2
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77,3 % oplevede mindre smerte.
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Kanyle med ekstra tynd væg
For optimalt lægemiddel flow
Større indvendig diameter med uændret udvendig diameter5

Extra Thin Wall
Ekstra tynd væg

Almindelig væg

Tynd væg

Bedre medicinering på grund af større flowhastighed3
På grund af kanylens større indvendige diameter skal der ikke trykkes så hårdt på injektionsknappen3
Understøtter simpel levering af stærkt koncentrerede insuliner fra 200 U/mL

Førsteklasses kvalitetsfunktioner
Oplev pålidelig komfort
Universal Click

Patenteret universal
klik-teknologi for
nem påsætning på
injektionspennen.

Anti Coring

Den særlige behandling fjerner
ujævnheder, forhindrer at
den slebne kant bliver sløv og
muliggør en blød injektion.

Easy Glide

Særlig silikoneoverfladebehan‑
dling muliggør konstante
glideegenskaber og en jævn
indtrængning.

Udvendig beskyttelseshætte
med godt greb. Fri
afrivningstap muliggør hurtig
og nem fjernelse af de
forseglende folie.

Nem fra start
Kan klikkes på alle større mærker inden for injektionspenne4

Universal
Click
Klik pennålen på, og tryk
den lige ned – sidder sikkert,
når der høres et “klik”.

Tip: Anbring pennålen lodret
på et bord, og klik pennen på
oppefra.

Fem sæt dobbelttapper
sørger for sikker påsætning.

Patenteret, universel
klik-teknologi.

Bekræftet af brugerne
Brugerne har testet og bedømt klik-teknologien i mylife™ Clickfine® DiamondTip:
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76 % kunne forberede insulininjektionen hurtigere takket være klik-teknologien.

“Klik” før hver injektion
Hver pennål er steril og designet til engangsbrug
Risici ved flergangsbrug
Spidsen på pennålen bliver sløvere og kan blive
deformeret. Dette øger risikoen for vævsskader
som f.eks. lipohypertrofi.
Pennålen er ikke længere steril.
Der er en forhøjet risiko for infektioner.
Insulinen kan krystalisere i pennålen og blokere
pennålen.
Insulinens effekt bliver nedsat. Dette kan medføre
uforklarlige udsving i blodsukkerniveauerne.

Ny pennål

Dette symbol på æsken til pennålene angiver, at der er tale om
produkter til engangsbrug.

Brugt pennål med
vedhæftende vævsrester

Korte pennåle
Pålidelig subkutan injektion
Korrekt injektionsteknik er afgørende for at undgå intradermal eller intramuskulær injektion, opnå optimal
levering af medicin til det subkutane væv og undgå almindelige komplikationer som lipohypertrofi.
4 mm og 5 mm pennåle forenkler injektionsteknikken. Injektioner kan ofte gives i en vinkel på 90 grader
uden at lave en hudfold (børn, unge og slanke voksne skal lave en hudfold).6
Korte pennåle mindsker risikoen for utilsigtede injektioner i musklen, som kan føre til svær hypoglykæmi.6,7
Når mennesker med diabetes injicerer i en hudfold, anvender de ofte et begrænset injektionsområde,
hvilket f.eks. fremmer lipohypertrofiering på venstre og højre side midt i maveregionen.6
Hudens tykkelse (epidermis og corium) er sjældent under 3 mm uanset BMI (Body Mass Index),8 så en
kortere pen er som regel tilstrækkelig.

1 Hud (epidermis og dermis)

2 Subkutant fedtvæv (subcutis)

1

3 Muskel

1
2

2
3

 mm og 5 mm pennåle sørger ofte for sikker
4
subkutan injektion, selv uden hudfold.

3

Lange pennåle øger risikoen for injektion i musklen.

Valg af den korrekte nålelængde
Brugervenlig farvekodning
mylife™ Clickfine® DiamondTip med 6-facetteret teknologi og kanyle med ekstra tynd væg fås i fire
forskellige længder og forskellige udvendige (mål) og indvendige diametre:

5mm

5mm

5mm

5mm

Produktoversigt
Del

Indhold

Kanylediameter

Nålespids

Varenummer

mylife Clickfine DiamondTip 4 mm

100 stk.

32G/0,23 mm, Extra Thin Wall

6-facetter

700000481

mylife™ Clickfine ® DiamondTip 5 mm

100 stk.

31G/0,25 mm, Extra Thin Wall

6-facetter

700009663

mylife™ Clickfine ® DiamondTip 6 mm

100 stk.

31G/0,25 mm, Extra Thin Wall

6-facetter

700000482

mylife™ Clickfine ® DiamondTip 8 mm

100 stk.

31G/0,25 mm, Extra Thin Wall

6-facetter

700000483

™

®

Længderne på 10 mm og 12 mm fås med en 3-facetteret spids og en kanyle med tynd væg.

5mm

5mm

Produktoversigt
Del

Indhold

Kanylediameter

Nålespids

Varenummer

mylife™ Clickfine ® 10 mm

100 stk.

29G/0,33 mm, Thin Wall

3-facetter

3200927

mylife™ Clickfine ® 12 mm

100 stk.

29G/0,33 mm, Thin Wall

3-facetter

3200928

Universelt klik
passer til alle mærker inden for injektionspenne4
mylife™ Clickfine® pennålene er testet iht. ISO 11608-2:2012. De er fuldt funktionsdygtige, når de anvendes
med de injektionspenne, der er angivet på hjemmesiden og på mylife™ Clickfine® æsken til pennåle.
Passer til de følgende injektionspenne:
www.mylife-diabetescare.dk/cf/kompatibilitet

1 Teknisk rapport, 2018 (10174351). Data på fil.
2 Resultater fra brugerundersøgelse (n=150) gennemført fra juni 2014 til juni 2015 af IFAK Institut GmbH & Co. KG, Tyskland, data på fil.
3 Aronson R. et al.: Effects of Extra-Thin Wall Needle Technology on Preference, Confidence, and Other Patient Ratings, Clinical Therapeutics, 35(7):923-933, 2013.
4 Se pennålæsken eller vores hjemmeside www.mylife-diabetescare.dk.
5 Kanylerør fremstillet af rustfrit stål beregnet til medicinsk udstyr – ISO 9626:2016.
6 Frid A. et al.: New Insulin Delivery Recommendations 91(9):1231-1255, September 2016.
7 Frid A. et al.: Hypoglycemia risk during exercise after intramuscular injection of insulin in thigh in IDDM. Diabetes Care. 13(5):473-477, 1990.
8 Gibney MA et al: Skin and subcutaneous adipose layer thickness in adults with diabetes at sites used for insulin injections: implications for needle length recommendations.
Curr Med Res Opin. 26(6):1519-1530, 2010.

More freedom.
More conﬁdence.
With mylife™.
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Med mærket mylife™ Diabetescare tilbyder Ypsomed et omfattende
sortiment af produkter og tilbud til personer med diabetes.
Det giver brugerne mulighed for en diskret og sikker selvbehandling.
Med mylife™ Diabetescare bliver selvbehandlingen en selvfølge.
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