
Tips och råd  
för insulininjektion.

Injicera skonsamt  
och säkert.

More freedom. More confidence. With mylife™.



Injicera insulinet i underhudsfettet. Injicera inte insulinet i muskeln.
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Injicera skonsamt och säkert
Rätt injektionsteknik

Insulinet injiceras in i underhudsfettet.

Hud
Underhudsfett
Muskel

För korrekt upptag och optimal effekt av insulinet är det viktigt att insulininjektionen ges  
i underhudsfettet (subkutan injektion) och inte i muskeln. Om insulinet injiceras i muskeln, 
kan det leda till kraftig hypoglykemi.
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Lämpliga kanyllängder
För dina individuella behov1

 Det är en tydlig trend att använda kortare och tunnare pennkanyler.
 Injektioner med korta pennkanyler möjliggör en tillförlitlig insulindosering i underhudsfettet 
(subkutan injektion) och förenklar injektionstekniken.

 Hudens tjocklek (över- och läderhud) är oberoende av BMI (Body Mass Index) sällan 
mer än 3 mm.

 Rätt kanyllängd för dig är avgörande och bestäms vid början av pennbehandlingen i 
samråd med läkaren och diabetessjuksköterskan.

 Normalt börjar behandlingen med kortare pennkanyler.
 Genom val av injektionsteknik i kombination med rätt kanyllängd kan en oönskad injektion 
i muskeln undvikas.

1  Informationen i den här broschyren är rekommendationer och ersätter på inget sätt professionell rådgivning eller 
behandling av utbildad läkare eller diabetessköterska.



Lämpliga injektionsställen
Insulinupptaget är inte lika snabbt överallt

Rotationsprincip för stickställen
Undvik lipohypertrofier

 Buk och lår är de vanligaste injektions-
områdena2.

 För vuxna injiceras minst 1 cm från 
naveln. För barn ska avståndet till naveln 
vara minst 3 cm.

 Injektioner i buken tas upp snabbt.
 Injektioner i låret och skinkorna ger 
långsammare insulinupptag.

 Analoga insuliner påverkas mindre av 
injektionsstället.

 Följ rekommendationerna från ditt  
diabetesteam.

 Byt injektionsställe för varje injektion (rota-
tionsprincip).

 Injektionsställena bör vara minst 1 cm från 
naveln och från varandra, för att undvika 
ansamling av injektioner till “favoritställen” 
med risk för bildning av förhårdnader i 
vävnaderna (lipohypertrofier).

2  Överarmen som ytterligare injektionsställe: Injektioner i överarmen bör väljas först efter utbildning av diabetesspecialister. 
Det beror på att det finns risk för en oönskad injektion i muskeln, eftersom underhudsvävnaden här är mycket tunn och 
injektionsställena svåråtkomliga.



Exempel på rotationsprincipen:
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Rätt injektionsteknik
Med olika kanyllängder

Rätt bildande av hudveck

Med 6 mm och 8 mm kanyllängd
Injicera i 90° vinkel med hudveck eller  
i 45° vinkel utan hudveck.

 Gör ett hudveck med tummen och pekfingret  
(ev. också långfingret).

 Håll hudvecket avslappnat och löst. Tryck inte så hårt att det 
gör ont eller att huden blir vit.

 Om du använder alla fingrarna, finns det risk att även musku-
laturen kommer med. Det kan leda till en oönskad injektion i 
muskeln.

Med 4 mm och 5 mm kanyllängd
Håll kanylen lodrätt (90° vinkel mot huden), utan hudveck  
(för barn, ungdomar, mycket slanka vuxna och vid injektion i låret 
kan det vara nödvändigt att göra ett hudveck).



Genomföra injektionen
Steg för steg

Ta bort skyddsfolien.

mylife™ Clickfine® – 
Klicka fast pennkanylen 
och tryck den rakt – 
den sitter säkert när du 
hör ett klick.

Viktigt: pennkanylen 
får inte skruvas eller 
klickas på snett.

Tips för mylife™ 
Clickfine®: Ställ 
pennkanylen lodrätt på 
ett bord och klicka fast 
pennan uppifrån.

Ta bort det yttre 
kanylskyddet och  
behåll det.

Ta bort det inre 
kanylskyddet.

Tvätta händerna med 
tvål och vatten.

Anmärkning: Blanda  
om grumligt insulin  
(NPH eller blandat insulin). 
Rulla och vagga  
pennan 10 gånger före 
varje injektion och följ 
anvisningarna från din 
diabetessköterska och 
tillverkaren.

Var god vänd   

click!
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Före injektionen

Utföra injektionen



Låt kanylen vara kvar  
i fettväven och räkna 
långsamt till tio.

Följ anvisningarna från 
ditt diabetesteam  
och injicera insulinet 
långsamt genom att 
trycka på doserings-
knappen.

Sätt noggrant på det 
yttre kanylskyddet 
(endast när du injicerar 
själv).

Skruva av kanylen.

Kasta den använda 
kanylen på ett säkert 
sätt.
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Ställ in rätt dos. Håll 
pennkanylen mot ett 
lämpligt injektionsställe.

0

Före varje injektion 
kontrollerar du att pennan 
är doseringsklar enligt 
tillverkarens anvisningar 
(genomsläpplighetstest).
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Använd pennkanyler bara en enda gång
Risker vid återanvändning

Om kanylen används flera gånger finns följande risker:

 Redan efter en användning blir kanylspetsen trubbigare, dess glidfilm kan nötas 
bort och kanylspetsen kan missformas:

 – Injektionerna blir smärtsammare.
 – Små skador i huden eller blåmärken kan uppkomma.

 Pennkanylen är inte längre steril efter en användning:
 – Återanvändning är ohygienisk.
 – Infektionsrisken ökar.

 Insulinet kan utkristalliseras i pennkanylen:
 – Kanylen kan täppas till, så att en säker insulindosering inte längre kan garanteras.
 – Det kan leda till doseringsfel och oväntat höga blodglukosvärden.

 Bildning eller utbredning av luftbubblor i ampullen:
 – Insulinet kan (under förvaringen) droppa ur kanylen.
 – Insulindoseringen blir inte noggrann.

Ny kanyl Kanyl efter flera gångers 
användning 

Kanyl efter flera gångers 
användning, med fastsittande 
vävnadsrester



Exempel på lipohypertrofier

Fettkuddar (lipohypertrofier)
Följder om pennkanyler återanvänds

Injektion genom kläderna
Rekommenderas inte

Vad är lipohypertrofier?
 De omfattar förändringar och förhårdnader–fettkuddar- i 
underhudsfettväven.

Varför uppstår lipohypertrofier?
 Återanvändning av skadade pennkanyler kan orsaka 
hud- och vävnadsskador.

 Sådana skador och många injektioner på “favoritställen” 
kan leda till uppkomst av lipohypertrofier.

Vad blir följden av lipohypertrofier?
 Injektioner i förhårdnad vävnad påverkar insulinupptaget, 
så att det blir svårt att beräkna insulinets verkan.

 Oförklarliga blodglukossvängningar kan uppträda.

Hur kan lipohypertrofier undvikas?
 Byt injektionsställe för varje injektion.
 Använd pennkanyler bara en enda gång.
 Undersök regelbundet injektionsställena och fråga ditt 
diabetesteam om du märker något misstänkt.

I princip avråds från insulininjektion genom kläderna av följande skäl:
 Det finns risk för injektion i fel vävnad, eftersom den vanliga kanyllängden kanske 
inte räcker på grund av klädernas tjocklek.

 Vid injektion genom kläderna kan såväl den känsliga kanylspetsen som kanylens 
glidskikt skadas.

 Dessutom finns det risk att kanylen täpps till av tygfibrer.

Rekommendation:  
Det är ofta lättare
att känna lipo-
hypertrofier än att 
se dem!



Problem Möjliga orsaker Rekommendation

Smärtande injektion Återanvänd pennkanyl Byt pennkanyl för varje 
injektion.

Insulin rinner ut vid 
stickstället

Pennkanylen har dragits tillbaka för 
snabbt (ofullständig dos)

Injicera långsamt och dra 
inte bort pennkanylen 
omedelbart. Håll kvar 
kanylen i underhudsfett-
vävnaden och räkna 
långsamt till tio.

För snabbt injicerat insulin kunde inte 
fördelas

Dålig verkan av 
insulinet

Olämpligt injektionsställe: Vävnadsför-
hårdnader (lipohypertrofier), ärrvävnad, 
hudförhårdnader

Undvik olämpliga ställen.

Pennkanylen har dragits tillbaka för 
snabbt

Injicera långsamt och dra 
inte bort pennkanylen  
omedelbart. Håll kvar 
kanylen i underhudsfett-
vävnaden och räkna 
långsamt till tio.

Dålig blandning av insulinet i ampullen 
(endast för grumliga insuliner)

Vänd på pennan 10 gånger 
före injektionen. Följ 
anvisningar från 
diabetessköterska och 
insulintillverkare.

Pennkanylen tilltäppt Använd en ny pennkanyl 
varje gång och använd 
varje pennkanyl bara en 
gång.

Det går inte att 
trycka in pennans 
doseringsknapp

Ampullens gummimembran har inte 
stuckits igenom

Använd en ny pennkanyl. 
Byt pennkanyl för varje 
injektion.

För lös pennkanyl Se till att pennkanylen sitter 
fast ordentligt.

Pennkanylen tilltäppt Använd en ny pennkanyl 
varje gång och använd 
varje pennkanyl bara en 
gång.

Tips och råd
Undvik svårigheter vid injektionen



Infusionssystem Blodglukosmätare Hantering av 
behandlingen

Pennkanyler

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.

More freedom.
More confi dence.
With mylife™.
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