
Naald met extra

dunne wand (EDW)

Kies voor
betrouwbaar-
heid.

mylife™ Penfine® Classic –
geeft er een betrouwbare draai aan.

  Goed passend met 2 keer draaien
  Naald met extra dunne wand voor optimale 
doorstroming van het geneesmiddel1

  Kleurcodering voor het gemakkelijk herken-
nen van de verschillende naaldlengten

 Past op alle belangrijke merken injectie-
pennen2 en verkrijgbaar in lengten van  
4 mm, 5 mm, 6 mm en 8 mm

Meer vrijheid. Meer vertrouwen. Met mylife™.



Extra Thin Wall

Dunne wand

Extra dunne wand Normale wand

Naald met extra dunne wand 
Optimale doorstroming van het  
geneesmiddel

Grotere binnendiameter bij gelijke buitendiameter3

 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 hooggecon-
centreerde insuline vanaf 200 U/mL



Easy Glide

Anti Coring

Perfecte kwaliteit 
Kies voor betrouwbaar comfort

De speciale behandeling verwijdert 
oneffenheden, voorkomt baarden 
van de geslepen rand en zorgt 
voor een soepele injectie.

Topkwaliteit medische naalden van 
4 mm en 6 mm met een fijne 
canule van 32G. Zeer nauwkeurig, 
drievoudig geslepen en uitstekend 
gepolijst naalduiteinde.

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

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



Universal 
Twist

Goed passend met twee keer draaien
Intuïtief de naald aanbrengen2

Draai de naald op de pen tot hij 
helemaal stopt.

Zorg ervoor dat u de naald niet 
kantelt terwijl u hem op de pen 
vastdraait.

Dubbele schroefdraad, voor snel 
en eenvoudig vastzetten.

Universeel, past op alle belangrijke 
merken injectie-pennen.2



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 geïnjecteerd (subcutane injectie) en niet in de onderlig-
gende spier. Als de insuline in een spier wordt geïnjecteerd, 
kan dit tot onverklaarbare schommelingen in de bloedgluco-
sewaarden leiden en kan er ernstige hypoglykemie optreden.

 Korte pennaalden gaan het risico tegen van onbedoelde 
injecties in de spieren.

 Pennaalden van 4 mm en 5 mm maken injecteren een-
voudiger. Er kan een injectie worden gedaan in een hoek 
van 90 graden, zonder dat er een huidplooi hoeft te wor-
den gemaakt (kinderen, jongeren en dunne volwassenen 
kunnen beter wel een huidplooi blijven maken).4

  Een 4 mm en 5 mm-pennaald 
zorgt dat een veilige subcuta-
ne injectie mogelijk is, zelfs 
zonder vorming van een huid-
plooi. Volg de adviezen van 
uw diabetesvoorlichter op.

   Lange pennaalden vergroten 
het risico van injecties in de 
spier. 

1 1

2 2

3 3

1  Huid (epidermis en dermis)

2  Subcutaan vetweefsel 

3  Spier



De mylife™ Penfine® Classic met drievoudig geslepen 
slijptechnologie en canule met een extra dunne wand is 
verkrijgbaar in vier verschillende lengten:

31G×3/16"
0.25× 5mm

Kiezen van de juiste naaldlengte 
Gebruiksvriendelijke kleurcodering

Overzicht

Item Inhoud Diameter naald Naaldpunt

mylife™ Penfine® 
Classic 4 mm 

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

Drievoudig 
geslepen

mylife™ Penfine® 
Classic 5 mm 

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

Drievoudig 
geslepen

mylife™ Penfine® 
Classic 6 mm 

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

Drievoudig 
geslepen

mylife™ Penfine® 
Classic 8 mm 

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

Drievoudig 
geslepen



“Twist” voor elke injectie 
Steriel en bedoeld voor eenmalig gebruik

Universal Twist
Past op alle belangrijke injectiepennen2

Breng voor iedere injectie een nieuwe pennaald aan,  
zo voorkomt u infecties en andere problemen als gevolg 
van vuile, stompe of verstopte pennaalden. 

  Dit symbool op de doos met pennaalden geeft aan dat het gaat om 
producten voor éénmalig gebruik.

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 Zie pennaalddoos of onze website www.mylife-diabetescare.nl. 
3  Canulebuis gemaakt van roestvrijstaal dat speciaal is bedoeld voor het maken 

van medische apparatuur – ISO 9626:2016.
4  Volg de adviezen van uw diabetesvoorlichter op.

De mylife™ Penfine® Classic-pennaalden zijn getest 
overeenkomstig ISO 11608-2:2012. Ze zijn volledig 
functioneel in combinatie met de injectiepennen die op  
de website en op de doos met mylife™ Penfine®  
Classic-pennaalden vermeld staan.

Past met de volgende injectiepennen:
www.mylife-diabetescare.nl/pc/pencompatibiliteit



Meer vrijheid. 
Meer vertrouwen. 
Met mylife™.

Onder het merk mylife™ Diabetescare biedt Ypsomed een 
uitgebreide portefeuille met producten en diensten aan 
voor mensen met diabetes. Daarmee krijgen gebruikers 
de mogelijkheid tot eenvoudige, discrete en betrouwbare 
zelfbehandeling. Met mylife™ Diabetescare wordt zelfbe-
handeling een vanzelfsprekendheid.

Infusiesystemen

Therapie-
management

Bloedglucose-
meetsystemen

Pennaalden
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