
More freedom. More confidence. With mylife™.

mylife™ Clickfine® DiamondTip – 
Mer komfort med den perfekte kanylespissen.

 Kanylespiss med seks skråkanter for jevnere injeksjon1,2

 “Extra Thin wall”-teknologi for en raskere gjennomstrømning av legemiddel3

 Klikk-teknologi for enkel og sikker montering
 Spesialoverflatebehandling med silikon gir mest mulig komfort under injeksjon
  Kompatibel med alle de ledende4 injeksjonspennene, og er tilgjengelig i 

lengdene 4 mm, 5 mm, 6 mm og 8 mm

Enjoy
brilliance.
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Kanylespiss med høy presisjon og seks skråkanter 1  – 6 .  
Tilgjengelig i lengdene 4 mm, 5 mm, 6 mm og 8 mm.

Konvensjonell spiss med 3 kanter

Underside

mylife™ Clickfine® DiamondTip (spiss med 6 skråkanter)

Overside

Kutt i fremre kant

12°

9°

Testen viser at injeksjoner med mylife™ Clickfine® DiamondTip gir 
mindre motstand, sammenlignet med konkurrerende produkter.1

DiamondTip – den perfekte kanylespissen
For en spesielt skånsom injeksjon1

mylife™ Clickfine® DiamondTip med den 
innovative teknologien med 6 skråkanter:
Den tynne kanylespissen har 4 skråkanter på 
oversiden og 2 skråkanter på undersiden.  
Det at pennkanylen kutter fra to sider, og de ulike  
vinklene, gjør at pennkanylen er spissere og 
skarpere sammenlignet med andre produkter. 
Resultatet er en jevn og skånsom injeksjon.

Injeksjonskraft i N

 Følte mye mindre smerter

 Følte litt mindre smerter

 Merket ingen forskjell

 Følte mer smerter

Bekreftet av brukere
Brukerne testet og evaluerte mylife™ Clickfine® DiamondTip med tanke på injeksjonskomfort.2

 Brukte mye mindre kraft

 Brukte litt mindre kraft

 Merket ingen forskjell

 Brukte mer kraft

mylife™ Clickfine® DiamondTip har fasettslipte spisser med 6 skråkanter. Den har en tynnere kanylespiss, 
noe som gir mindre motstand ved injeksjon.

41 % mindre motstand = 

skånsom injeksjon

77,3 % opplevde mindre smerte

69,4 % mente det var enklere.  



Tynn vegg

Ekstra tynn vegg Vanlig vegg

Easy GlideAnti CoringUniversal Click

Extra Thin Wall

Større innvendig diameter og uendret utvendig diameter5

 Forbedret legemiddeltilførsel gjennom forbedret strømningshastighet3

 Fordi kanylen har en større innvendig diameter, kreves det mindre kraft når injiseringsknappen trykkes3

 Støtter enkel tilførsel av høykonsentrert insulin fra 200 enheter/ml

Kanyle med ekstra tynn vegg 
For enda bedre gjennomstrømning av legemiddel

Spesiell 
silikonoverflatebehandling gir 
gode glideegenskaper og en 
jevn penetrasjon.

En spesiell behandling fjerner 
ujevnheter, noe som forhindrer 
slitasje på kantene, og gir en 
jevnere injeksjon.  

Ekstern beskyttelseshette 
med godt grep. 
Avrivningsfliker gjør at 
tetningsfolien kan fjernes 
raskt.

Funksjoner av førsteklasses kvalitet
Opplev pålitelig komfort

Patentert universell 
klikkteknologi for enkel 
montering på 
injeksjonspennen.
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Enkelt fra starten av
Klikkes på alle ledende injeksjonspenner4

“Click” før hver injisering
Hver pennkanyle er steril og beregnet på engangsbruk

Risiko ved flere gangers bruk
 Pennkanylens spiss blir sløvere og kan endre 

form. Dette kan føre til vevsskader slik som 
lipohypertrofi.

 Pennkanylen er ikke lenger steril. 
Infeksjonsrisikoen øker.

 Insulin kan krystalliseres i pennkanylen og 
blokkere den.

 Insulinets effekt reduseres. Dette kan føre til 
uforklarlige svingninger i blodsukkernivåer.

Dette symbolet på pennkanylens boks indikerer at det er et 
produkt for engangsbruk.

En ny kanylespiss Brukt pennkanylespiss med 
vevsrester

Klikk på pennkanylen, og 
press den rett ned – du 
forsikrer deg om at den sitter 
forsvarlig ved et hørbart 
“click”.

Tips: Plasser pennkanylen 
vertikalt på et bord, og klikk 
pennen på ovenfra.

Fem sett med doble 
klikkmekanismer for sikkert 
feste.

Patentert universell 
klikkteknologi.

Bekreftet av brukere
Brukerne testet og evaluerte klikkteknologien på mylife™ Clickfine® DiamondTip:

76 % trengte mindre tid til å forberede insulininjeksjonen, takket være klikkteknologien.

 Helt enig

 Enig

 Ikke enig

 Vet ikke
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Korte pennkanyler
Pålitelig subkutan injeksjon

Det er helt avgjørende at det brukes riktig injeksjonsteknikk for å unngå intradermale eller intramuskulære 
injeksjoner, slik at tilførselen i det subkutane vevet er optimal, og for å unngå vanlige komplikasjoner som 
lipohypertrofi.

 Pennkanyler på 4 mm og 5 mm forenkler injeksjonsteknikken. Injeksjoner kan ofte gis i en 90 graders vinkel 
uten at det lages en hudfold (barn, ungdommer og slanke voksne bør lage hudfold).6

 Korte pennkanyler reduserer risikoen for utilsiktede injeksjoner i muskelen, noe som kan føre til alvorlig 
hypoglykemi.6,7

 Når brukere injiserer i hudfolder, bruker de ofte et spesielt begrenset injeksjonsområde som fremmer 
lipohypertrofier i for eksempel venstre og høyre side av den midtre delen av magen.6

 Hudens tykkelse (epidermis og dermis) er sjelden mer enn 3 mm uavhengig av BMI 
(kroppsmasseindeks),8 derfor er en kortere pennkanyle vanligvis tilstrekkelig.  

  En pennkanyle på 4 mm og 5 mm gjør det ofte 
mulig å injisere subkutant på en trygg måte uten 
å lage en hudfold.

   Lange pennkanyler øker risikoen for å injisere i 
muskelen

1  Hud (epidermis og dermis) 2  Subkutant fettvev (subkutis) 3  Muskel
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Velg korrekt lengde på pennkanylen
Brukervennlig fargekoding

mylife™ Clickfine® DiamondTip med 6 skråkanter og kanyle med ekstra tynne vegger er tilgjengelig i fire 
forskjellige lengder og ulike ytre (gauge) og indre diametere:

Del Innhold Kanylediameter Kanylespiss Artikkelnummer

mylife™ Clickfine® DiamondTip 4 mm 100 stk. 32G/0,23 mm, Extra Thin Wall 6 skråkanter 700000481 

mylife™ Clickfine® DiamondTip 5 mm 100 stk. 31G/0,25 mm, Extra Thin Wall 6 skråkanter 700009663 

mylife™ Clickfine® DiamondTip 6 mm 100 stk. 31G/0,25 mm, Extra Thin Wall 6 skråkanter 700000482 

mylife™ Clickfine® DiamondTip 8 mm 100 stk. 31G/0,25 mm, Extra Thin Wall 6 skråkanter 700000483 

Produktoversikt



5mm 5mm

Universell klikk
mylife™ Clickfine® er kompatibel med alle ledende injeksjonspenner4

Pennkanylene mylife™ Clickfine® er testet i henhold til ISO 11608-2:2012. De fungerer optimalt når de brukes 
sammen med injeksjonspennene som er angitt på nettsiden og på esken til mylife™ Clickfine® pennkanylen.

Passer til følgende injeksjonspenner:
www.mylife-diabetescare.no/cf/pennkompatibilitet

1 Teknisk rapport, 2018 (10174351). Data på fil. 
2 Resultater fra brukerundersøkelser utført (n=150) fra juni 2014 til juni 2015 av 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 pennkanyleesken eller hjemmesiden vår www.mylife-diabetescare.no
5 Kanylerør er laget av rustfritt stål for produksjon av medisinske enheter – 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.

Lengdene 10 mm og 12 mm er tilgjengelig med spiss med 3 skråkanter og tynne vegger.

Del Innhold Kanylediameter Kanylespiss Artikkelnummer

mylife™ Clickfine® 10 mm 100 stk. 29G/0,33 mm, Thin Wall 3 skråkanter 3200927 

mylife™ Clickfine® 12 mm 100 stk. 29G/0,33 mm, Thin Wall 3 skråkanter 3200928 

Produktoversikt



Infusjonssystemer Systemer for 
blodsukkerkontroll

Behandlings-
administrasjon

Pennekanyler

Med mylife™ Diabetescare tilbyr Ypsomed et omfattende utvalg av produkter og
tjenester for pasienter med diabetes. Dette muliggjør en enkel, diskret 
og pålitelig egenbehandling for brukerne. Med mylife™ Diabetescare blir 
egenbehandling en selvfølgelighet.

More freedom.
More confi dence.
With mylife™.
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