Blid og sikker
injektion.

Tips og tricks til
insulininjektion.

More freedom. More confidence. With mylife™.

Blid og sikker injektion
Korrekt injektionsteknik
Insulinen injiceres i det subkutane fedtvæv.

1 Hud
2 Fedtvæv under huden
3 Muskel
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For at opnå en god kalkulerbar insulinvirkning er det vigtigt, at insulininjektion sker i
fedtvævet under huden (subkutan injektion) og ikke i musklen. Hvis insulinen injiceres
i musklen, kan det føre til en alvorlig hypoglykæmi.
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Insulinen injiceres i fedtvævet under
huden.

3
Injicér ikke insulin i musklen.

Rigtige nålelængder
Understøtter dine individuelle behov1
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Tendensen går helt tydeligt mod kortere og finere pennåle.
Injektioner med meget korte pennåle (4 og 6 mm) muliggør en pålidelig insulinlevering
i fedtvævet under huden (subkutan injektion).
Tykkelsen af huden (øverste hudlag og læderhud) er uafhængigt af BMI (Mody Mass
Index) sjældent tykkere end 3 mm.
Den rigtige nålelængde er kritisk og bestemmes i begyndelsen af behandlingen med
pen i samråd med din læge.
Som regel begyndes behandlingen med kortere pennåle.
Ved valget af injektionsteknik i kombination med den rigtige nålelængde kan man undgå
en uønsket injektion i musklen.

1 Oplysningerne i denne brochure er anbefalinger og må på ingen måde anvendes som erstatning for professionel rådgivning
og/eller behandling fra en uddannet læge eller diabetesrådgiver.

Egnede injektionssteder
Insulinoptagelse sker ikke lige hurtigt alle steder
Maven og lårene er de mest almindelige
injektionsområder.2
Ved voksne mindst 1 cm fra navlen.
Ved børn mindst 3 cm fra navlen
Injektionssteder på maven muliggør en
hurtig insulinoptagelse.
Injektionssteder på lår og bagdel muliggør
en langsom insulinoptagelse.
Analoginsulins virkning er mindre afhængig
af injektionsstedet.
Følg anbefalingerne fra din diabetesrådgiver.

Rotationsprincip for indstikssteder
Forebyggelse af lipohypertrofier
Efter hver injektion skal injektionsstedet
skiftes (rotationsprincippet).
Injektionsstederne bør være mindst
1 cm fra navlen og være adskilt fra
hinanden for at undgå gentagne injektioner
i såkaldte “foretrukne steder”, og dermed
dannelsen af hærdet væv (lipohypertrofier).

2 Overarm som ekstra injektionssted. Injektionen i overarmen bør først udføres efter en instruktion fra diabetisrådgiveren.
Der er fare for en uønsket injektion i musklen, da fedtvævet under huden er meget tyndt, og der er vanskelig adgang til
injektionsstederne.
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Eksempler på rotationsprincippet:
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Korrekt injektionsteknik
Ved forskellige nålelængder
Ved en nålelængde på 4 mm og 5 mm
Hold nålen lodret i en vinkel på 90° i forhold til huden, så den er
lige, uden at danne en hudfold (hos børn, unge voksne, meget
slanke voksne og ved injektion i låret kan det være nødvendigt at
lave en hudfold).
Ved nålelængder på 6 mm og 8 mm
Injektion i en vinkel på 90° med hudfold
eller en vinkel på 45° uden hudfold.

Korrekt dannelse af en hudfold
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Hudfolden laves med tommel- og pegefingeren (eventuelt også
langefingeren).
Hudfolden holdes afslappet og løst. Klem ikke så hårdt sammen,
at det gør ondt eller huden bliver hvid.
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Hvis alle fingre bruges, er der stor risiko for at løfte muskulatur
med. Det kan føre til en uønsket, intramuskulær injektion.
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1 Hud
2 Fedtvæv under huden
3 Muskel

Gennemførelse af injektionen
Trin for trin
Før injektionen
Vask hænderne
grundigt med vand og
sæbe.

Bemærk: Bland uklar
insulin (NPH eller
blandingsinsulin). Rul
og ryst pennen frem
og tilbage 10 gange før
injektionen iht.
din diabetesrådgivers
anvisninger og
instruktionerne fra
producenten af insulinen.

Fjern beskyttelsesfolien.

Tip: Sæt pennålen lodret
på et bord, og klik
pennen på fra oven.

Under injektionen
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OBS: nålen må ikke
skrues eller klikkes
skråt på.

Tag den yderste
nålehætte lodret af,
og opbevar den.
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mylife™ Penfine®
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click!

Classic – skru
pennålen på pennen
med den yderste
nålehætte, indtil den
stopper.

Tag den yderste
nålehætte af pennålen,
og gem hætten.
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Videre på næste side

Kontrollér før hver
injektion, at
injektionspennen er
egnet til sprøjtning
iht. brugsanvisningerne
til injektionspennen
(gennemgangstest).
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Sæt den yderste
nålehætte forsigtigt på
(kun ved selvinjektion).
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Indstil den korrekte dosis.
Sæt pennålen på et
passende injektionssted.
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Injicér insulinen langsomt,
og følg lægens og/eller
diabetesrådgiverens
anvisning: Ved at trykke
på doseringsknappen.
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Hold derefter nålen
stille I fedtvævet,
mens du tæller til 10.
10

Skru nålen af.

10s

Bortskaf den brugte
kanyle sikkert.
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Brug kun pennålene 1 gang
Risiko ved gentagen brug
Ved gentagen brug af nålen er der følgende risici:
Allerede efter en enkelt gangs brug bliver nålespidsen sløvere, smørefolien på den
slides af og nålespidsen deformeres:
– Injektionerne bliver mere smertefulde.
– Der kan komme mindre skader på huden eller blå mærker.
Pennålen er ikke længere steril efter at have været anvendt én gang.:
– En fornyet brug er uhygiejnisk.
– Risikoen for en infektion tiltager.
Insulinen kan krystallisere i pennålen:
– Nålen kan blive tilstoppet, hvorved en sikker insulinforsyning derfor ikke længere er
garanteret.
– Dette kan føre til doseringsfejl og uventet høje blodsukkerniveauer.
Dannelse eller udvidelse af luftbobler i ampullen:
– Insulinen kan dryppe (ved opbevaring) ud af nålen.
– Insulindoseringen bliver unøjagtig.

Ny nål

Nål efter gentagen brug

Nål efter gentagen brug med
delvist vedhængende vævsrester

Vævshærdninger (lipohypertrofier)
Følge af gentagen brug af pennåle
Hvad er lipohypertrofier?
Derunder forstår man forandringer, hærdninger af
fedtvævet under huden.
Hvorfor opstår lipohypertrofier?
Ved gentagen brug af beskadigede pennåle kan det føre
til hud- og vævsskader.
Forårsaget af dette og ved hyppige injektioner i de
såkaldte foretrukne steder kan der opstå lipohypertrofier.
Hvad er følgerne af lipohypertrofier?
Der kan forekomme uforklarlige blodsukkerudsving.
Injektioner i hærdet væv forringer insulinoptagelsen,
hvorved insulinvirkningen er vanskelig at beregne.
Eksempler på lipohypertrofier

Hvordan kan lipohypertrofier undgås?
Brug kun pennålen 1 gang.
Efter hver injektion skal injektionsstedet skiftes
(rotationsprincippet).
Undersøg regelmæssigt injektionsstederne og spørg din
læge eller diabetesrådgiver ved abnormiteter.

Anbefaling:
Lipohypertrofier
kan man ofte bedre
mærke end se!

Injektion gennem tøjet
Anbefales principielt ikke
En insulininjektion gennem tøjet anbefales principielt ikke af følgende grunde:
Der er risiko for at injicere insulin i forkert væv eftersom den sædvanlige nålelængde
ikke er tilstrækkelig, afhængigt af tøjets tykkelse.
Ved injektion gennem tøjet kan både den følsomme nålespids, og nålens overfladebelægning blive beskadiget.
Der er desuden risiko for, at kanylen blokeres af tekstilfibre.

Tips og tricks
Forebyg problemer ved injektion
Mulige årsager

Anbefaling

Smertefuld injektion

Problem

Gentagen brug af pennålen

Skift pennålen efter hver
injektion.

Insulinen løber
tilbage fra
indstikskanalen

Pennålen fjernet for hurtigt efter
injektionen (ufuldstændig insulinlevering)

Injicér langsomt og
fjern ikke straks pennålen
(tæl langsomt til 10).

Injiceret for hurtigt, insulinen kunne
ikke fordele sig
Manglende eller for
kraftig insulinvirkning

Pennens doseringsknap kan ikke trykkes
ind

Uegnet injektionssted: Vævshærdning
(lipohypertrofi), arvæv, hudhærdninger

Undgå uegnede steder.

Pennålen fjernet for hurtigt efter
injektionen

Injicér langsomt og
fjern ikke straks pennålen
(tæl langsomt til 10).

Dårlig blanding af insulin i patronen
(kun ved NPH-insuliner)

Rul og drej pennen ca.
10 gange før hver injektion
iht. anvisnignerne fra din
diabetesrådgiver og
producenten af insulinen.

Pennålen tilstoppet

Brug en ny pennål og brug
kun hver pennål én gang.

Ampullens gummimembran ikke
punkteret

Brug en ny pennål.
Skift pennålen efter hver
injektion.

Pennålen for løs

Sørg for, at pennålen sidder
fast.

Pennålen tilstoppet

Brug en ny pennål og brug
kun hver pennål én gang.

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.

Ypsomed ApS // Smedeland 7 // 2600 Glostrup //
info@ypsomed.dk // www.mylife-diabetescare.dk // +45 48 24 00 45

700017775/10195774-DK-da/V01

Infusionssystemer

