
More freedom. More confidence. With mylife™.

mylife™ Penfine® Classic –  
vridningen som du kan lita på.

  Bara två vridningar för att få en säker koppling
  Extra tunnväggig kanyl för optimerat läkemedelsflöde1 
  Färgkodning för enkel identifiering av olika pennkanyllängder
 Speciell ytbehandling med silikon för avancerad injektionskomfort
   Passar alla ledande fabrikat av injektionspennor1 och finns i längderna 

4 mm, 5 mm, 6 mm och 8 mm

Enjoy 
reliability.

Med extra

tunnväggig kanyl



Bara två vridningar för att få en säker koppling
Det intuitiva sättet att fästa pennkanylen2

Vrid fast pennkanylen på 
injektionspennan.

Var noga med att inte vinkla 
pennkanylen när du vrider 
fast den på injektionspennan.

Dubbelgänga gör det snabbt 
och lätt att fästa kanylen.

Standardvridning som  
passar alla ledande fabrikat 
av injektionspennor.2

Egenskaper av högsta kvalitet 
Upplev tillförlitlig komfort

Speciell silikonytbehandling 
ger konstanta glidegenskaper 
och mjuk penetrering.

Den speciella behandlingen tar 
bort ojämnheter, gör att den 
slipade kanten inte blir ojämn 
och möjliggör en mjuk 
injektion.

Yttre skyddshuv som ger bra 
grepp. Fri flik för snabb och 
enkel bortdragning av skydds-
plasten.

Easy GlideAnti Coring

Avancerad medicinsk kanyl 
med hög kvalitet: 4 mm- och 
6 mm-pennkanylerna har en 
superfin 32G kanyl. 
Högprecisionskanyl med tre 
facetter och superpolerad 
spets.

Extra Thin Wall

Tunn vägg

Extra tunn vägg Normal vägg

 Förbättrad medicinering på grund av högre flöde1

 Eftersom kanylen har större innerdiameter behövs mindre kraft på injektionsknappen1

 Passar för enkel dosering av högkoncentrerat insulin från 200 E/mL

Extra tunnväggig kanyl 
För optimerat läkemedelsflöde

Större innerdiameter vid oförändrad ytterdiameter3

Universal
Twist



31G×3/16"
0.25× 5mm

Välja rätt kanyllängd 
Användarvänlig färgkodning

Pennkanylerna mylife™ Penfine® Classic finns i fyra längder: 4 mm, 5 mm, 6 mm och 8 mm. De olika  
pennkanyllängderna med respektive inner- och ytterdiameter är färgkodade för enkel identifiering.

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 Se pennkanylförpackningen eller vår webbplats www.mylife-diabetescare.se
3 Kanylröret är tillverkat av rostfritt stål för medicinska produkter – ISO 9626:2016.

Universal Twist
mylife™ Penfine® Classic passar alla ledande fabrikat av injektionspennor2

mylife™ Penfine® Classic pennkanyler har testats enligt ISO 11608-2:2012. De är fullt fungerande  
när de används med de injektionspennor som anges på webbplatsen och på förpackningen med  
mylife™ Penfine® Classic pennkanyler.

Passar följande injektionspennor:
www.mylife-diabetescare.se/pc/pennkompatibilitet
www.mylife-diabetescare.fi/pc/kyna-yhteensopivuus

Artikel Innehåll Kanyldiameter Kanylspets Artikelnummer

mylife™ Penfine® Classic 4 mm 100 st. 32G/0,23 mm, Extra Thin Wall 3-fasetterad 3300001 

mylife™ Penfine® Classic 5 mm 100 st. 31G/0,25 mm, Extra Thin Wall 3-fasetterad 700009706 

mylife™ Penfine® Classic 6 mm 100 st. 32G/0,23 mm, Extra Thin Wall 3-fasetterad 3300002 

mylife™ Penfine® Classic 8 mm 100 st. 31G/0,25 mm, Extra Thin Wall 3-fasetterad 3300003 

Produktöversikt



Infusionssystem Blodglukosmätare Hantering av 
behandlingen

Pennkanyler

Med mylife™ Diabetescare erbjuder Ypsomed ett omfattande sortiment av 
produkter och tjänster för personer med diabetes. Användarna får allt 
som behövs för enkel, diskret och pålitlig egenvård. Med mylife™ Diabetescare 
blir egenvård en självklarhet.

More freedom.
More confi dence.
With mylife™.
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Sverige Ypsomed AB // Adolfsbergsvägen 31 // 168 67 Bromma //  
info@ypsomed.se // www.mylife-diabetescare.se // Kundtjänst: 08 601 25 50

Finland Ypsomed Oy // Eteläinen Salmitie 1 // 02430 Masala //  
info@ypsomed.fi // www.mylife-diabetescare.fi // Kundtjänst: +358 (0)9 250 1350


