
mylife™ Clickfine® DiamondTip –  
Mere komfort med  
den perfekte spids.

 6-facetteret nålespids for mere glat injektion1,2

 Tynd vægteknologi for hurtigere medicintilførsel
 Særlig silikoneoverfladebehandling giver avanceret injektionskomfort
 Hørbart “klik” for en sikker anbringelse
 Kompatibel med alle mærker3 inden for injektionspenne og kan fås i  

længderne 4, 6 og 8 mm

More freedom. More confidence. With mylife™.

Enjoy 
brilliance.



Made for life.
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Yderst præcis nålespids med 6 facetter 1  – 6 . 
Kanyle med superfine og førsteklasses polerede nålespidser.

DiamondTip – den perfekte nålespids
Endnu mere glat injektion takket være innovation og præcision1

Takket være teknologien med 6-facetter er mylife™ Clickfine® DiamondTip pennålespidsen tyndere og injektionen endnu mere glat.  

Den grønne linje viser den reducerede indtrængning og glidestyrke (F0, F1 og F2) i forhold til en konkurrerende pennål (grå linje).1



Universal Click

Patenteret, universelt 
klik-teknologi. Blå, ydre 
beskyttelseshætte for bedre 
detektion.

Særlig 
silikoneoverfladebehandling 
muliggør konstante 
glideegenskaber og en jævn 
indtrængning.

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

Easy Glide

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.

UNIVERSAL
CLICK

Patenteret, universel 
klik-teknologi.

Førsteklasses kvalitetsfunktioner 
Oplev pålidelig komfort

Medicinsk kanyle i topkvalitet med tynd vægteknologi gør medicinering nem og optimal på grund 
af den større, indvendige diameter.

Easy Flux

Nem fra start
Kan klikkes på alle større mærker inden for injektionspenne 3

Tynd væg Normal væg



Brugerundersøgelse2 
Med mylife™ Clickfine® DiamondTip

Det tyske markedsforskningsinstitut IFAK har blandt pennålbrugere med diabetes mellitus gennemført  
en brugerundersøgelse (n=150). Brugerne testede den nye mylife™ Clickfine® DiamondTip i 3 – 4 dage og 
bedømte disse med hensyn til deres injektionskomfort.

77,3 % af de brugere, der testede den nye mylife™ Clickfine® DiamondTip følte mindre smerte 
under injektion sammenlignet med deres nuværende pennål

 Følte meget mindre smerte
 Følte noget mindre smerte
 Bemærkede ingen forskel
 Følte mere smerte

2 %

31.3 %

46 %

20.7 %

69,4 % af de brugere, der testede den nye mylife™ Clickfine® DiamondTip brugte mindre kraft 
under injektion sammenlignet deres nuværende pennål

 Brug for meget mindre kraft
 Brug for noget mindre kraft
 Bemærkede ingen forskel
 Brug for mere kraft

2 %

34.7 %

34.7 %28.6 %

76 % af de brugere, der testede den nye mylife™ Clickfine® DiamondTip havde et mindre 
tidsforbrug forbundet med at forberede insulininjektionen takket være klikmekanismen

 Er helt enig
 Er enig
 Er ikke enig
 Ved ikke

2 %

48 %

28 %22 %



“Klik” før hver injektion
Hver pennål er steril og designet til engangsbrug

Påsæt en ny pennål før hver injektion for at undgå 
skader og andre problemer på grund af snavsede, 
sløve eller tilstoppede pennåle. Af hensyn til  
dinsikkerhed og komfort må de kun anvendes én 
gang. mylife™ Clickfine®-pennåle er sterile og til 
engangsbrug. For at undgå udvikling af lipohypertrofi, 
anbefales det at bruge en ny pennål og et nyt 
injektionssted til hver injektion 4,5.

En ny pennålespids Brugt pennålespids med 
vævsrester

Kort og tynd pennål 
Egnet til børn og voksne 4,5

Nutildags ved vi, at nåleangst kan afhænge af, om nålen er fin, og om den 
gennemtrænger huden straks uden at forårsage ubehag.

For personer, der jævnligt udfører injektioner, vil en nål, der nemt trænger ind  
i væv uden at forårsage smerte, blødning eller anden lokal reaktion, være langt 
at foretrække.

Med andre ord, en fin, kort kanyle, der trænger ind i huden hurtigt, er afgørende 
for, om behandlingen vil blive accepteret af patienterne.

Know-how fra eksperter til 
eksperter

89,4 % af brugerne vil bruge eller overveje at bruge mylife™ Clickfine® DiamondTip

 Ja, så afgjort

 Måske/vil drøfte det med lægen

 Nej

 Ved ikke

6 %
4.6 %

36.7 % 52.7 %

(Dr. med. Gerhard-W. Schmeisl) 
Deegenbergklinik/Diabeteszentrum Klinik Saale,Bad Kissingen



6 mm, 31G/0,25 mm 8 mm, 31G/0,25 mm

10 mm, 29G/0,33 mm 12 mm, 29G/0,33 mm

Vælg din foretrukne nålelængde
Brugervenlig farvekodning

Den 6-facetterede DiamondTip-teknologi er tilgængelig for pennålelængder på 4, 6 og 8 mm. Anført nedenfor er 
en oversigt over de forskellige pennålelængder og farvekoder med de respektive yderdiametre.

Universelt klik
passer til alle mærker inden for injektionspenne 3

mylife™ Clickfine®-pennålene er testet i henhold til ISO 11608-2:2012 og er fuldt funktionsdygtige, når de 
anvendes sammen med de injektionspenne, der er anført på æsken med pennåle. Hvis du er i tvivl,  
bedes du henvende dig til penproducenten. Følg vejledningen til din injektionspen, før du anvender en 
mylife™ Clickfine® pennål.

4 mm, 32G/0,23 mm

1 Teknisk rapport, data på fil. 2015
2 Resultater fra brugerundersøgelse gennemført fra juni 2014 til juni 2015 af IFAK Institut GmbH & Co. KG, Tyskland, data på fil.
3 Se pennålæsken eller vores hjemmeside www.mylife-diabetescare.com
4 G.W. Schmeisl, E. Drobinski: Koinzidenzen: Injektionsgewohnheiten, Lipohypertropiehn, Glukoseschwankungen. Diabetes Stoffwechsel und Herz. 2009, 18, nr. 4.
5 Frid, A. et al.: New injection recommendations for patients with diabetes. Diabetes og metabolisme. 2010, 36: 3-18.

Længderne 10 og 12 mm kan fås med 3-facetteret nålespids.



Blodsukkermåling Penkanyler og 
sikkerhedskanyler

Infusionssystemer Tilbehør

mylife™ er en række produkter og tilbud til folk med diabetes. 
Let og pålidelig selvbehandling for mere frihed, mere tryghed – 
for det liv, de ønsker at leve.

More freedom.
More confi dence.
With mylife™.
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