Enjoy
reliability.

mylife™ Penfine® Classic –
kynäneula, johon voit luottaa
Varma kiinnitys vain kahdella kierteellä
	Erityinen ohutseinämäteknologia takaa optimaalisen lääkkeen virtauksen1
	Kynäneulojen eri pituudet erottuvat selkeällä värikoodilla
Erityinen silikonipintakäsittely parantaa pistosmukavuutta
	Yhteensopiva kaikkien yleisimpien injektiokynien kanssa2
saatavana 4 mm, 5 mm, 6 mm, ja 8 mm pituudet

More freedom. More confidence. With mylife™.
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Erityisen ohutseinämäinen kanyyli
Parempi insuliinin virtaus
Suurempi sisähalkaisija samalla ulkohalkaisijalla3
Extra Thin Wall
Erityisen ohut seinämä

Tavanomainen seinämä

Ohut seinämä

Suurempi virtausnopeus tehostaa insuliinin annostelua1
Kanyylin suuremman sisähalkaisijan ansiosta pistospainikkeen painamiseen tarvitaan vähemmän voimaa1
Helpottaa vahvasti konsentroitujen insuliinien annostelua 200 U/mL alkaen

Varma kiinnitys vain kahdella kierteellä
Intuitiivinen kynäneulan kiinnitystapa2

Universal
Twist

Kierrä kynäneula injektiokynään.

Varo taittamasta kynäneulaa
kiertäessäsi sen kiinni
injektiokynään.

Nopea ja helppo kiinnitys
kaksoiskierteen ansiosta.

Yleiskierteen ansiosta
sopiva kaikkiin yleisimpiin
injektiokyniin.2

Ensiluokkaiset laatuominaisuudet
Koe luotettavaa mukavuutta
Anti Coring

Pitkälle kehitetty,
korkealaatuinen lääketieteellinen
kanyyli: 4 mm:n ja 6 mm:n
kynäneuloissa on erittäin ohut
32G:n kanyyli. Erittäin tarkka
kolmiviisteinen ja ensiluokkaisesti
kiillotettu kynäneulan kärki.

Erikoiskäsittely poistaa
epätasaisuudet, estää kärjen
pintojen kulumisen ja
mahdollistaa sujuvan
pistämisen.

Easy Glide

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

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

Oikea kynäneulan pituuden valinta
Käyttäjäystävälliset värikoodit
mylife Penfine Classic -kynäneula on saatavana 4 eri kokona: 4 mm, 5 mm, 6 mm ja 8 mm. Kynäneulat on
koodattu väreillä helpomman tunnistettavuuden vuoksi.

31G ×3/16"
0.25 × 5mm

Tuotteet
Tuote

Sisältö

Kanyylin halkaisija

Neulan kärki

Tuotenumero

mylife™ Penfine® Classic 4 mm

100 kpl

32G/0,23 mm, Extra Thin Wall

3 särmäinen

3300001

mylife™ Penfine® Classic 5 mm

100 kpl

31G/0,25 mm, Extra Thin Wall

3 särmäinen

700009706

mylife™ Penfine® Classic 6 mm

100 kpl

32G/0,23 mm, Extra Thin Wall

3 särmäinen

3300002

mylife™ Penfine® Classic 8 mm

100 kpl

31G/0,25 mm, Extra Thin Wall

3 särmäinen

3300003

Universal Twist
mylife™ Penfine® Classic sopii kaikkiin yleisimpiin injektiokyniin2
mylife™ Penfine® Classic -kynäneulat on testattu standardin ISO 11608-2:2012 mukaisesti. Ne ovat
täysin toimivia, kun niitä käytetään internetsivulla ja mylife™ Penfine® Classic-kynäneularasiassa mainittujen
injektiokynien kanssa.

Sopii seuraaviin injektiokyniin:
www.mylife-diabetescare.fi/pc/kyna-yhteensopivuus

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 Katso kynäneularasia tai Internet-sivumme www.mylife-diabetescare.fi.
3 Kanyylin letku on valmistettu lääkinnällisten laitteiden valmistukseen tarkoitetusta ruostumattomasta teräksestä – ISO 9626:2016.

More freedom.
More confidence.
With mylife™.

Infuusiomenetelmät

Verensokerimittarit

Hoidon hallinta

Kynäneulat
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Ypsomedin mylife™ Diabetescare on laaja diabeetikoille kehitetty tuote- ja
palveluohjelma. Se tarjoaa kaiken mitä tarvitaan helppoon,
huomaamattomaan ja luotettavaan itsehoitoon. mylife™ Diabetescare’n
ansiosta itsehoito on itsestäänselvyys.
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