Enjoy
brilliance.

mylife™ Clickfine® DiamondTip –
Mer komfort med den perfekta spetsen.
6-fasetterad kanylspets för en mjukare injektion1,2
Extra tunnväggig kanyl för optimerat läkemedelsflöde3
Klickteknologi för lätt och säker passning
Speciell ytbehandling med silikon för avancerad injektionskomfort
Passar alla ledande fabrikat av injektionspennor4 och finns i längderna
4 mm, 5 mm, 6 mm och 8 mm

More freedom. More confidence. With mylife™.

DiamondTip – Upptäck din pennkanyl
För extra skonsam injektion1
Pennkanylen mylife™ Clickfine® DiamondTip har en tunnare spets tack vare den innovativa 6-faldiga
fasetteringen, som ger mindre motstånd under injektionen.
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Injektionskraft i N
Diamond Tip: 6-faldigt fasetterad nålspets med hög
precision 1 – 6 . Finns i längderna 4 mm, 5 mm, 6 mm och 8 mm.

mylife™ Clickfine® DiamondTip (6-fasetterad spets)
12°

Avfasad underkant

Konventionell 3-fasetterad spets
9°

Testet visar att injektioner med mylife™ Clickfine® DiamondTip
kräver mindre kraft än en konkurrentprodukt.1

mylife™ Clickfine® DiamondTip med den
innovativa 6-faldiga fasetteringen:
Den tunna kanylspetsen har 4 fasetteringar på
ovansidan och 2 på undersidan. Avfasning från två
sidor i kombination med de skärande vinklarna
gör att pennkanylen blir jämförelsevis spetsigare och
vassare. Resultatet blir en skonsam och mjuk
injektion.

Bekräftat av användare
Användare testade och bedömde mylife™ Clickfine® DiamondTip beträffande injektionskomfort.2
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77,3 % kände mindre smärta.
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69,4 % behövde mindre kraft.
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Kände mycket
mindre smärta
Kände något
mindre smärta
Kände ingen skillnad
Kände mer smärta

Behövde mycket mindre kraft
Behövde något mindre kraft
Märkte ingen skillnad
Behövde mer kraft

Extra tunnväggig kanyl
För optimerat läkemedelsflöde
Större innerdiameter vid oförändrad ytterdiameter5

Extra Thin Wall
Extra tunn vägg

Normal vägg

Tunn vägg

Förbättrad medicinering på grund av högre flöde3
Eftersom kanylen har större innerdiameter behövs mindre kraft på injektionsknappen3
Passar för enkel dosering av högkoncentrerat insulin från 200 E/ml

Egenskaper av högsta kvalitet
Upplev tillförlitlig komfort
Universal Click

Patenterad universal
click-teknologi gör
det lätt att fästa kanylen
på injektionspennan.

Anti Coring

Den speciella behandlingen
tar bort ojämnheter, gör
att den slipade kanten inte blir
ojämn och möjliggör en mjuk
injektion.

Easy Glide

Speciell silikonytbehandling
ger konstanta glidegenskaper
och mjuk penetrering.

Yttre skyddshuv som ger bra
grepp. Fri flik för snabb
och säker bortdragning av
skyddsplasten.

Lätt från början
Klickar fast på alla ledande fabrikat av injektionspennor 4

Universal
Click
Klicka fast kanylen och tryck
den rakt ned – du hör ett
“click” när den sitter säkert.

Tips: Håll kanylen lodrätt mot
ett bord och klicka fast
pennan på den uppifrån.

Fem dubbla piggar för säkert
fäste.

Patenterad universal
click-teknologi.

Bekräftat av användare
Användare testade och bedömde click-teknologin för mylife™ Clickfine® DiamondTip:
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Instämmer helt
Instämmer
Instämmer inte
Vet ej

76 % behövde mindre tid till att förbereda insulininjektionen på grund av click-teknologin.

“Click” före varje injektion
Varje pennkanyl är steril och avsedd för engångsbruk
Risker vid flergångsanvändning
Pennkanylen blir trubbigare och kan deformeras.
Det ökar risken för vävnadsskador som
lipohypertrofi.
Pennkanylen är inte längre steril. Risken för
infektioner ökar.
Insulin kan kristallisera i pennkanylen och sätta
igen den.
Insulinets effekt blir sämre. Det kan medföra
oförklarliga svängningar i blodglukosnivåerna

Ny kanyl

Den här symbolen på förpackningarna anger att pennkanylerna
är engångsprodukter.

Använd pennkanyl med
vävnadsrester

Korta pennkanyler
Tillförlitlig subkutan injektion
Rätt injektionsteknik är väsentlig för att undvika intradermala eller intramuskulära injektioner, för att ge
optimal tillförsel subkutant och för att undvika komplikationer som lipohypertrofi.
4 mm och 5 mm pennkanyler förenklar injektionstekniken. Injektioner kan ofta ges vinkelrätt utan att ett
hudveck görs (barn, ungdomar och slanka vuxna bör göra hudveck).6
Med korta pennkanyler minskar risken för oavsiktliga injektioner i muskler med risk för allvarlig
hypoglykemi.6,7
Vid injektioner med hudveck använder personer med diabetes ofta ett begränsat område för injektionen,
och det kan t.ex. öka risken för lipohypertrofier till höger och vänster mitt på buken.6
Hudens tjocklek (överhud och läderhud) är sällan mer än 3 mm , oberoende av BMI (body mass index),8
så det räcker oftast med en kortare pennkanyl.
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Med en 4 mm och 5 mm pennkanyl kan man ofta
göra säkra subkutana injektioner utan att göra
ett hudveck.

3

Med långa pennkanyler ökar risken för injektion i
muskeln.

Välja rätt kanyllängd
Användarvänlig färgkodning
mylife™ Clickfine® DiamondTip kanyler med 6-faldig fasettering och extra tunn vägg finns i fyra olika längder
och olika ytter- (gauge) och innerdiametrar.
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Produktöversikt
Artikel

Innehåll

Kanyldiameter

Kanylspets

Artikelnummer

mylife Clickfine DiamondTip 4 mm

100 st.

32G/0,23 mm, Extra Thin Wall

6-fasetterad

700000481

mylife™ Clickfine ® DiamondTip 5 mm

100 st.

31G/0,25 mm, Extra Thin Wall

6-fasetterad

700009663

mylife™ Clickfine ® DiamondTip 6 mm

100 st.

31G/0,25 mm, Extra Thin Wall

6-fasetterad

700000482

mylife™ Clickfine ® DiamondTip 8 mm

100 st.

31G/0,25 mm, Extra Thin Wall

6-fasetterad

700000483

™

®

Längderna 10 mm och 12 mm finns med 3-fasetterad spets och tunnväggig kanyl.
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Produktöversikt
Artikel

Innehåll

Kanyldiameter

Kanylspets

Artikelnummer

mylife™ Clickfine ® 10 mm

100 st.

29G/0,33 mm, Thin Wall

3-fasetterad

3200927

mylife™ Clickfine ® 12 mm

100 st.

29G/0,33 mm, Thin Wall

3-fasetterad

3200928

Universal click
mylife™ Clickfine® passar alla ledande fabrikat av injektionspennor4
mylife™ Clickfine® pennkanyler har testats enligt ISO 11608-2:2012. De är fullt fungerande när de
används med de injektionspennor som anges på webbplatsen och på förpackningen med mylife™ Clickfine®
pennkanyler.
Passar följande injektionspennor:
www.mylife-diabetescare.se/cf/pennkompatibilitet
www.mylife-diabetescare.fi/cf/kyna-yhteensopivuus

1 Teknisk rapport, 2018 (10174351). Arkiverade data.
2 Resultat från en användarenkät (n=150) juni 2014 till juni 2015, utförd av IFAK Institut GmbH & Co. KG, Tyskland, arkiverade data.
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 pennkanylförpackningen eller vår webbplats www.mylife-diabetescare.se
5 Kanylröret är tillverkat av rostfritt stål för medicinska produkter – 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™.

Infusionssystem

Blodglukosmätare

Hantering av
behandlingen

Pennkanyler
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Med mylife™ Diabetescare erbjuder Ypsomed ett omfattande sortiment av
produkter och tjänster för personer med diabetes. Användarna får allt
som behövs för enkel, diskret och pålitlig egenvård. Med mylife™ Diabetescare
blir egenvård en självklarhet.

Sverige

Ypsomed AB // Adolfsbergsvägen 31 // 168 67 Bromma //
info@ypsomed.se // www.mylife-diabetescare.se // Kundtjänst: 08 601 25 50

Finland

Ypsomed Oy // Eteläinen Salmitie 1 // 02430 Masala //
info@ypsomed.fi // www.mylife-diabetescare.fi // Kundtjänst: +358 (0)9 250 1350

