
Enjoy  
brilliance.

mylife™ Clickfine® DiamondTip –  
enemmän mukavuutta täydellisellä 
kärjellä.

  6-särmäinen neulankärki takaa hellävarai - 
semman pistoksen1,2

 Ohutseinämäteknologia nopeuttaa lääkkeen 
virtausta

 Erityinen silikonipintakäsittely parantaa  
pistosmukavuutta

 Kuuluva klikkaus vahvistaa turvallisen kiinni tyksen
 Sopii kaikkiin suosituimpiin injektiokyniin3 ja on 

saatavana 4, 6 ja 8 mm pituisena

More freedom. More confidence. With mylife™.
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 DiamondTip  Kilpaileva tuoteVoima, N

Syvyys, mm

Syvyyden / voiman kaavio

Ensiluokkaiset laatuominaisuudet
Koe luotettavaa mukavuutta

Erittäin tarkka DiamondTip 
(6-särmäinen) kynäneulan kärki 
1  – 6 . 
Kanyylissä äärimmäisen ohut ja 
ensiluokkaisesti hiottu kynäneulan 
kärki. Saatavat pituudet 4, 6 ja 
8 mm.

6-särmäisen teknologian ansiosta mylife™ Clickfine® DiamondTip 
-neulankärki on ohuempi ja pistos entistäkin hellävaraisempi.  
Vihreä viiva osoittaa pienemmän pistos- ja liukuvoiman (F1 ja F2) 
verrattuna kilpailevan kynäneulan kärkeen (harmaa viiva)1.
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Easy Glide

Easy Flux

Erityinen silikonikäsitelty pinta ja 
kiinnittyvä silikoni kanyylissä 
takaavat vakaat liukuominaisuudet 
ja siten hellävaraisen pistoksen.

Huippulaatuinen kanyyli ohutsei  - 
nämäteknologialla helpottaa  
ja nopeuttaa lääkkeen virtausta 
suuremman sisähal kaisijan 
ansiosta.
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Käyttäjäkysely 2

mylife™ Clickfine® DiamondTip

77,3 % uutta mylife™ Clickfine® DiamondTip-
kynäneulaa testanneista käyttäjistä tunsi vähemmän 
kipua pistoksen aikana verrattuna

 Tunsi huomattavasti vähemmän kipua
 Tunsi hieman vähemmän kipua
 Ei huomannut eroa
 Tunsi enemmän kipua

mylife™ Clickfine® DiamondTip -kynäneulaa ja vakio-
kynäneulaa verranneiden diabeetikoiden mielipiteitä

“En pelkää kipua pistoksen aikana, mutta on 
tietysti hienoa, jos sitä ei tunnu. Käytän ehdot-
tomasti DiamondTip-kynäneulaa tulevaisuu-
dessa. Sen käyttäminen on erittäin miellyttävää, 
ja tästä ylellisyydestä en enää halua jäädä 
paitsi.” Lisa T.

“Suurin ero DiamondTip-kynäneulan ja vakio-
kynäneulan välillä on yksinkertaisesti kivun 
väheneminen sekä huomattavasti pienempi 
kynässä tuntuva vastus pistoksen aikana.”
 Christian K.



UNIVERSAL
CLICK

Helppo
Sopii kaikkiin yleisimpiin injektiokyniin3

Paina kynäneula paikalleen. 
Pysyvyys on varmistettu, kun 
kuuluu klikkaus.

Vinkki: Laita kynäneula pysty - 
su oraan pöytää vasten ja paina 
kynä kiinni kynäneulaan.

Viisi kiinnikettä varmistaa 
pysyvyyden.

Patentoitu universal click 

-teknologia. Sininen ulkokorkki 
parantaa tunnistettavuutta.

Hyvän pidon takaava ulkosuojus. 
Tiivistyskalvo on helppo irrottaa 
repäisyliuskojen ansiosta.



“Klikkaus” ennen jokaista pistosta
Kaikki kynäneulat ovat steriilejä  
kertakäyttötuotteita

Laita uusi kynäneula ennen jokaista injektiota, jotta vältyt 
likaisen ja tylsän neulan aiheuttamilta infektioilta ja  
muilta ongelmilta. Oman turvallisuutesi vuoksi käytä neuloja  
vain kerran. mylife™ Clickfine® -kynäneulat ovat steriilejä  
ja suunniteltu kertakäyttöisiksi. Lipohypertrofian välttämi-
seksi suositellaan uuden kynäneulan ja uuden pistoskoh-
dan käyttöä jokaiselle pistokselle 4,5.

Uusi kynäneulan kärki Käytetty kynäneulan kärki, jossa 

kudosjäämiä

Universal click
Sopii kaikkiin yleisimpiin injektiokyniin3

Standardin ISO 11608-2:2012 mukaan mylife™  

Clickfine® -kynäneulat ovat täysin toimivia, kun niitä käyte-
tään injektioneularasiassa lueteltujen injektiokynien kanssa 
tai Internet-sivuillamme www.mylife-diabetescare.com. Jos 
olet epävarma, ota yhteyttä injektiokynän valmistajaan. 
Noudata injektiokynäsi käyttöohjeita ennen mylife™  

Clickfine® -kynäneulan käyttämistä.
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Lyhyt ja ohut kynäneula
Sopii aikuisille ja lapsille5

1  Orvaskesi
2  Verinahka
3   Ihonalainen kudos /  

rasvakudos
4  Lihaskerros

Lyhyempien ja ohuempien neulojen kysyntä on lisääntynyt 
huomattavasti.

Erittäin lyhyillä neuloilla (4 mm ja 6 mm) insuliini pistetään  
luotettavasti ihon alle, minkä lisäksi ne aiheuttavat  
vähemmän kipua ja vähentävät lihaksensisäisen pistoksen 
vaaraa5.

Ihon (orvaskesi ja verinahka) paksuus aikuispotilailla on 
harvoin > 3 mm6.

4 mm kynäneuloilla tehdyt kliiniset tutkimukset osoittavat, 
että insuliinin takaisinvirtaus ei lisäänny verrattuna 8 mm 
kynäneulaan 7,8,9.

1 Tekninen raportti, tiedot arkistossa. 2015
2 Tulokset käyttäjäkyselystä, jonka IFAK Institut GmbH & Co. KG, Saksa, suoritti 

kesäkuun 2014 ja kesäkuun 2015 välisenä aikana (tiedot arkistossa).
3 Katso kynäneularasia tai Internet-sivumme 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

Valitse sopiva neulan pituus
Käyttäjäystävälliset värikoodit

Pituuksissa 10 ja 12 mm on saatavana 3-särmäinen kärki.

6-särmäinen DiamondTip-teknologia on saatavana kynä-
neulan pituuksille 4, 6 ja 8 mm. Seuraavassa on yhteenveto 
eri kynäneulojen pituuksista ja värikoodeista sekä vastaa-
vista ulkohalkaisijoista.
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