
31G×3/16"
0.25× 5mm

mylife™ Penfine® Classic
Nu ook verkrijgbaar in 5 mm

 Goed vast met twee keer draaien

  Canule met extra dunne wand voor optimale doorstroming  

van het geneesmiddel1

  Kleurcodering voor het gemakkelijk herkennen  

van de verschillende pennaaldlengten

  Speciale oppervlaktebehandeling met siliconen,  

voor geavanceerd injectiecomfort

 Past op alle belangrijke merken injectiepennen2 

mylife™ Penfine® Classic 5 mm  
31G/0,25 mm, Extra Thin Wall

Korte pennaalden
Betrouwbare subcutane injectie

Om de werking van de insuline goed te kunnen sturen, is het van 

belang dat de insuline in het onderhuidse vetweefsel wordt geïnjec-

teerd (subcutane injectie) en niet in de onderliggende spier.  

Als de insuline in een spier wordt geïnjecteerd, kan dit tot onver-

klaarbare schommelingen in de bloedglucosewaarden leiden en kan 

er ernstige hypoglykemie optreden.

 Er is duidelijk sprake van een trend richting kortere pennaalden.

  Pennaalden van 5 mm maken injecteren eenvoudiger. Er kan een 

injectie worden gedaan in een hoek van 90 graden, zonder dat er 

een huidplooi hoeft te worden gemaakt (kinderen, jongeren en dunne 

volwassenen kunnen beter wel een huidplooi blijven maken).3

  Korte pennaalden gaan het risico tegen van onbedoelde injecties in 

de spieren, die tot ernstige hypoglykemie kunnen leiden.

Nieuw



  Een 5 mm-pennaald zorgt 

dat een veilige subcutane in-

jectie mogelijk is, zelfs zonder 

vorming van een huidplooi. 

Volg de adviezen van uw 

diabetesbehandelaar op.

   Lange pennaalden 

vergroten het risico van 

injecties in de spier.

1  Huid (epidermis en dermis) 2  Subcutaan vetweefsel 3  Spier

1 1

2 2

3 3

Canule met extra dunne wand (ETW)
Voor optimale doorstroming van het
geneesmiddel
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 Verbeterde toediening van geneesmiddel door betere doorstroming1

  Door de grotere binnendiameter van de canule is minder kracht 

nodig om de injectieknop in te drukken1

  Ondersteunt de eenvoudige toediening van hooggeconcentreerde 

insuline vanaf 200 U/ml

Item Inhoud Diameter canule

mylife™ Penfine®  
Classic 4 mm

100 stuks 32G/0,23 mm,  
Extra Thin Wall 

mylife™ Penfine®  
Classic 5 mm

100 stuks 31G/0,25 mm,  
Extra Thin Wall

mylife™ Penfine®  
Classic 6 mm

100 stuks 32G/0,23 mm,  
Extra Thin Wall 

mylife™ Penfine®  
Classic 8 mm

100 stuks 31G/0,25 mm, 
Thin Wall

1  Aronson R. et al: Effects of Extra-Thin Wall Needle Technology on Preference,  
Confidence, and Other Patient Ratings, Clinical Therapeutics, 35(7):923-933, 2013. 

2  Alle compatibele injectiepennen zijn getest conform ISO 11608-2:2012. Zie lijst van  
pennen op de pennaalddoos of op onze website www.mylife-diabetescare.com.

3 Volg de adviezen van uw diabetesbehandelaar op.



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.
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