
Enjoy 
brilliance.

mylife™ Clickfine® DiamondTip – 
Mer komfort med den perfekta spetsen.

  6-fasetterad kanylspets för en mjukare 
injektion1,2

  Tunnväggsteknologi för snabbare medicin-
flöde

  Speciell silikonytbehandling för avancerad 
injektionskomfort

  Hörbart “klick” för säker fastsättning
  Passar alla ledande märken av injektionspen-

nor3,4 och finns i längderna 4, 6 och 8 mm

More freedom. More confidence. With mylife™.
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Easy Glide

Easy Flux

 DiamondTip  KonkurrentKraft i N
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Väg-kraft-diagram

Egenskaper av högsta kvalitet
Upplev tillförlitlig komfort

6-faldigt fasetterad pennkanyl-
spets med hög precision 1  – 6 . 
Kanyl med superfin och högpole-
rad spets.

Speciell silikonytbehandling ger 
konstanta glidegenskaper och 
mjuk penetrering.

Tack vare den 6-faldiga fasetteringen är pennkanylspetsen mylife™ 
Clickfine® DiamondTip tunnare och injektionen ännu skonsammare.
Den gröna linjen visar de minskade penetrerings- och glidkrafterna  
(F0, F1 och F2) jämfört med en konkurrerande pennkanyl (grå linje)1.

Medicinsk kanyl i toppkvalitet med 
tunnväggsteknologi för lätt och 
optimalt flöde av läkemedel på 
grund av den större innerdiame-
tern.
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Användarenkät 2

Med mylife™ Clickfine® DiamondTip

77.3 % av de användare som testade den nya mylife™ 
Clickfine® DiamondTip kände mindre smärta under 
injiceringen än med deras vanliga pennkanyl

 Kände mycket mindre smärta
 Kände något mindre smärta
 Kände ingen skillnad
 Kände mer smärta

Uttalanden från diabetiker som jämförde pennka-
nylen mylife™ Clickfine® DiamondTip med en stan-
dardkanyl

“Jag är inte rädd för att det ska göra ont när 
jag sticker, men det är naturligtvis lyxigt när 
det inte gör det. Hur som helst kommer jag 
direkt att byta till de nya kanylerna. De är 
jättesköna och en lyx som jag inte gärna vill 
vara utan.” Lisa T.

“Den största skillnaden mellan DiamondTip 
och standardkanylen är absolut minskad 
smärta och även motståndet i pennan som 
sådant under injektionen. Motståndet för 
tummen är mycket mindre.” Christian K.



UNIVERSAL
CLICK

Lätt från början
Klickar fast på alla ledande fabrikat av in-
jektionspennor3

Klicka fast kanylen och tryck den 
rakt ned – du hör ett “klick” 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.

Yttre skyddshuv som ger bra 
grepp. Fri flik för snabb 
avdragning av skyddsplasten.



“Klick” före varje injektion
Varje pennkanyl är steril och avsedd för 
engångsbruk

Sätt på en ny pennkanyl före varje injektion för att undvika 
infektioner och andra problem orsakade av smutsiga, 
trubbiga eller igensatta kanyler. För din komfort och säker-
het bör du bara använda dem en gång. mylife™ Clickfine® 
pennkanyler är sterila engångskanyler. För att undvika 
utveckling av lipohypertrofi bör du använda en ny pennkanyl 
och ett nytt injektionsställe för varje injektion4,5.

Använd pennkanylspets med 
vävnadsrester

En ny pennkanylspets

Universal click mylife™ Clickfine® passar 
alla ledande fabrikat av injektionspennor3

Pennkanylerna mylife™ Clickfine® är testade enligt ISO 
11608-2:2012 och är fullt fungerande när de används med 
de injektionspennor som anges på kanylförpackningen 
eller vår webbplats www.mylife-diabetescare.com Om du 
har frågor ska du kontakta injektionspennans tillverkare. 
Följ injektionspennans bruksanvisning innan du använder 
mylife™ Clickfine® pennkanyl.
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Kort och tunn pennkanyl
Lämplig för vuxna och barn5

1  Överhud
2  Läderhud
3   Underhudsfettväv
4  Muskelskikt

Det finns en kraftig trend mot kortare och tunnare penn-
kanyler.

Injektioner med ultrakorta pennkanyler (4 mm och 6 mm) 
ger tillförlitlig subkutan tillförsel av insulin, med mindre 
smärta och minskad risk för intramuskulär injektion5.

Vuxna personers hudtjocklek (överhud och läderhud) är 
sällan > 3 mm 6.

Kliniska studier av 4 mm pennkanyler visar att det inte blir 
någon ökning av insulinbakflöde jämfört med 8 mm pennka-
nyler 7,8,9.

1 Teknisk rapport, arkiverade data. 2015
2 Resultat från en användarenkät juni 2014 till juni 2015, utförd av IFAK Institut 

GmbH & Co. KG, Tyskland, arkiverade data.
3 Se pennkanylförpackningen eller vår webbplats www.mylife-diabetescare.com
4 G.W. Schmeisl, E. Drobinski: Koinzidenzen: Injektionsgewohnheiten, Lipohypertro-

piehn, Glukoseschwankungen. Diabetes Stoffwechsel und Herz. 2009, 18, No.4.
5 Frid, A. et al.: New injection recommendations for patients with diabetes. Diabetes 

and Metabolism. 2010, 36: 3-18.
6 Gibney, M. et al.: Skin and subcutaneous adipose layer thickness in adults with 

diabetes at sites used for insulin injections. Current Medical Research & Opinion. 
2010, 26(6): 1519-1530.

7 Hirsch, L. et al.: Glycemic control, reported pain and leakage with a 4 mm × 32 G 
pen needle in obese and non-obese adults with diabetes. Current Medical 
Research & Opinion. 2012, 28(8): 1305-1311.

8 Wittmann, A. et al.: Insulin leakage value in relation to pen needle length and 
administered dose after subcutaneous injection. Diabetes Technology & Thera-
peutics. 2010, 12(8): 587-590.

9 Bergenstal, R. et al.: Safety and efficacy of insulin therapy delivered via a 4 mm 
pen needle in obese patients with diabetes. Mayo Clinic Proc. 2015, 90(3): 329-338.



4 mm 
32 G / 0.23 mm

6 mm 
31 G / 0.25 mm

8 mm 
31 G / 0.25 mm

10 mm 
29 G / 0.33 mm

12 mm 
29 G / 0.33 mm

Välj den kanyllängd du föredrar
Användarvänlig färgkodning

Längderna 10 och 12 mm finns med 3-fasetterad spets.

Den 6-fasetterade DiamondTip-teknologin finns för penn-
kanyler i längderna 4, 6 och 8 mm. Nedan finns en översikt 
över olika pennkanyllängder och färgkoder för respektive 
ytterdiametrar.
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