
Kies voor  
briljant.

mylife™ Clickfine® DiamondTip – meer 
comfort door de perfecte naaldpunt.
  Zesvoudig geslepen naaldpunt, voor een  

soepelere injectie 1,2

 Dunnewandtechnologie voor een snellere  
doorstroming van het geneesmiddel

 Speciale oppervlaktebehandeling met  
siliconen, voor meer injectiecomfort

 Hoorbare “klik” bij veilige plaatsing
 Compatibel met alle belangrijke merken  

injectiepennen 3 en verkrijgbaar in lengten  
van 4, 6, en 8 mm

Meer vrijheid. Meer vertrouwen. Met mylife™.
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Easy Glide

Easy Flux 

Speciale oppervlaktebehandeling 
met siliconen, voor een constant 
glijpatroon en soepele penetratie.

Medische canule van topkwaliteit 
met dunnewandtechnologie,  
voor een gemakkelijke, optimale 
doorstroming van het genees - 
middel door de grotere binnen - 
diameter.

 DiamondTip  StandaardKracht in N

Pad in mm

Diagram kracht / inbrengpad

Perfecte kwaliteit
Kies voor betrouwbaar comfort

Zeer nauwkeurige (zesvoudig 
geslepen) DiamondTip-naaldpunt 
1  – 6 . 
Canule met superfijne, uitstekend 
gepolijste naaldpunt. Verkrijgbaar 
in lengten van 4, 6 en 8 mm

Dankzij de zesvoudig geslepen naaldpunt is de mylife™ Clickfine® 

DiamondTip-naaldpunt dunner en verloopt de injectie nog soepeler.  
De groene lijn laat zien dat de penetratie- en glijkrachten (F1 en F2)  
lager liggen in vergelijking met een standaard pennaald (grijze lijn)1.
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Gebruikersonderzoek 2

Met mylife™ Clickfine® DiamondTip

78.6 % van de gebruikers die de nieuwe mylife™ 

Clickfine® DiamondTip testten, voelden tijdens het 
injecteren minder pijn, vergeleken met hun huidige 
pennaald

 Voelde aanzienlijk minder pijn
 Voelde iets minder pijn
 Merkte geen verschil
 Voelde meer pijn

Uitspraken van mensen met diabetes die de mylife™ 

Clickfine® DiamondTip-pennaald vergeleken met  
een standaard pennaald

“Het belangrijkste verschil tussen de  
DiamondTip en een standaard pennaald is  
dat hij minder pijnlijk is en dat de injectiepen zelf 
tijdens het injecteren minder weerstand heeft 
– de duimweerstand is veel lager.” Christian K.

“Ik ben niet bang voor pijn als ik mezelf  
injecteer, maar het is een luxe als het geen  
pijn doet. Ik zal de DiamondTip-pennaald in 
de toekomst zeker blijven gebruiken. Hij is 
heel comfortabel en dat is een luxe waar ik 
niet graag zonder zou willen.” Lisa T.



UNIVERSAL
CLICK

Gemakkelijk vanaf het eerste begin
Vast te klikken op alle belangrijke merken 
injectiepennen3

Klik de pennaald erop en duw 
hem recht naar beneden – de 
hoorbare “klik” geeft aan dat hij 
goed op zijn plaats zit.

Tip: zet de pennaald verticaal op 
een tafel en klik de pen er van 
boven op.

Vijf sets tweevoudige klik - 
verbindingen, voor een veilige 
aansluiting.

Gepatenteerde universal click 

-technologie. Blauwe buitenste 
beschermdop, voor gemakkelijke 
herkenning.

Externe beschermdop met goede 
grip. Door het losse lipje kan  
de beschermfolie snel worden 
verwijderd.



“Klik” voor iedere injectie
Iedere pennaald is steriel en bedoeld 
voor éénmalig gebruik

Breng voor iedere injectie een nieuwe pennaald aan, zo 
voorkomt u infecties en andere problemen als gevolg 
van vuile, stompe of verstopte pennaalden. Gebruik een 
pennaald voor uw gemak en veiligheid maar één keer. 
mylife™ Clickfine®-pennaalden zijn steriel en bedoeld voor 
éénmalig gebruik.

Een nieuwe pennaald Gebruikte pennaald met weefsel-

resten eraan

Universal click
Past op alle belangrijke merken injectie-
pennen3

De mylife™ Clickfine®-pennaalden zijn getest conform  
ISO 11608-2:2012, zijn volledig functioneel en veilig als ze 
worden gebruikt in combinatie met de injectiepennen  
die vermeld staan op de pennaalddoos of op onze website 
www.mylife-diabetescare.com.
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Korte en dunne pennaald
Geschikt voor volwassenen en kinderen4

1  Opperhuid
2  Lederhuid
3   Subcutaan weefsel /  

vetweefsel
4  Spierlaag

Er is een sterke trend richting het gebruik van kortere en 
dunnere pennaalden.

Injecties met ultrakorte pennaalden (4 mm en 6 mm) zorgen 
voor een betrouwbare subcutane toediening van insuline, 
met minder pijn en een lager risico van intramusculaire 
injecties4.

De dikte van de huid (opperhuid en lederhuid) van volwassen 
patiënten is zelden > 3 mm5.

Uit klinisch onderzoek naar pennaalden van 4 mm is  
gebleken dat er niet meer insuline terugstroomt dan bij een 
pennaald van 8 mm.6,7,8

1 Technisch verslag, gegevens beschikbaar. 2015
2 Voorlopige resultaten van een lopend onderzoek onder gebruikers, in 2014  

uitgevoerd door het IFAK Institut GmbH & Co. KG, Duitsland (N = 103), gegevens 
beschikbaar.

3 Zie pennaalddoos of onze website www.mylife-diabetescare.com
4 Frid, A. et al.: New injection recommendations for patients with diabetes. Diabetes 

and Metabolism. 2010, 36: 3-18.
5 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.

6 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.

7 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.

8 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

Kies uw passende naaldlengte
Gebruiksvriendelijke kleurcodering

De lengten van 10 en 12 mm zijn verkrijgbaar met een 
drievoudig geslepen naaldpunt.

De zesvoudig geslepen DiamondTip-technologie is verkrijg-
baar voor pennaalden in de lengten 4, 6 en 8 mm. Hieronder 
staat een overzicht van de verschillende lengte pennaalden 
en de kleurcoderingen met de betreffende buitendiameters.



Meer vrijheid. 
Meer vertrouwen. 
Met mylife™.

mylife™ is een serie producten en diensten voor mensen 
met diabetes. Het biedt hen alles wat nodig is voor een 
eenvoudige en betrouwbare zelfbehandeling. Daardoor 
nemen zelfvertrouwen en de vrijheid om zelf hun leven 
in te richten toe.

Bloedglucose
meetsystemen

Pen- en veiligheids-
pennaalden

Infusiesystemen

Accessoires
en service
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