Pharmanova Pen Needle-pennkanyl
Kanylen har slipats och silikoniserats för att göra injiceringen behagligare
och mindre smärtsam.
Kanylerna är tydligt färgkodade enligt storlek, vilket gör det enkelt att
identifiera produkten.
Kanylerna passar på de flesta av de vanligaste insulinpennorna på
marknaden.
Det finns sex storlekar att välja mellan.
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Så väljer du en lämplig pennkanyl
pennkanyl

Längd – så kort kanyl som möjligt
Vi rekommenderar att du använder så korta kanyler som möjligt. Undersökningar visar att en kortare
kanyl minskar risken att kanylen i misstag sticks in i en muskel. Det är dessutom betydligt lättare att
injicera med en 8 mm eller kortare kanyl, eftersom du då kan sticka in kanylen i 90 graders vinkel i
stället för 45 graders vinkel och du inte behöver lyfta upp ett hudveck för att injicera (gäller inte barn
och personer som har ett tunt lager underhudsfett).

Diameter – lämpligt grov kanyl
Välj en lämpligt grov kanyl för att garantera en så smärtfri injicering som möjligt. Ju mindre kanylens
diameter är, desto mindre kanyl behöver du trycka genom huden och desto mindre känner du av
sticket. Det uppstår dessutom mindre förhårdnader när du använder en kanyl med mindre diameter.

Storleksrekommendationer för en typisk användare:

4 mm 32G

Barn eller vuxna som har ett mycket tunt lager
underhudsfett samt stickkänsliga patienter

5 mm 31G

Barn eller vuxna som har ett tunt lager
underhudsfett

6/8 mm 31G

Diabetiker som har ett mellantjockt lager
underhudsfett

8 mm 30G

Diabetiker med en stor mängd insulin
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Engångsbruk och säkerhet

För att garantera din säkerhet är pennkanylerna sterila och avsedda för engångsbruk.
Spetsen på en använd kanyl kan vara böjd och trubbig och kan orsaka blåmärken, ärr på huden och
infektioner. De nya pennkanylerna är silikoniserade, vilket gör injiceringen behagligare.
För att garantera en så smärtfri injicering som möjligt bör du använda en ny pennkanyl varje gång.



Rätt injektionsteknik

1. Lyft upp ett hudveck med hjälp av 2–3 fingrar.
2. Stick in kanylen i huden i 45–90 graders vinkel beroende på kanylens längd och hur tjock
fettvävnad du har under huden.
3. Injicera insulinet i lugn takt.
4. Tryck långsamt in knappen helt medan du räknar till tio.
5. Vänta tio sekunder innan du drar ut kanylen.
6. Släpp hudvecket.

Lämpliga insulinpennor
Pharmanova Pen Needle kan användas med följande insulinpennor:

B.Braun
Omnican Pen
Becton
Dickinson
BD Pen 1.5ml
Berlin Chemie
BerliPen

Haselmeier
DiaPen
Novo Nordisk
ReliOn InnoLet,
NovoPen 1,5ml,
NovoPen 3,0ml,
NovoLog
FlexPen

Eli Lilly
Humulin Pen,
Humalog Pen

Owen Mumford
AutoPen
Sanofi Aventis
Sanofi Aventis
Pen

Pharmanova Pen Needle – sex storlekar.
Produktnr

Kanylstorlek

Förpackning

I23204

32G (0,23 mm) x 4 mm

100 st.

I23105

31G (0,25 mm) x 5 mm

100 st.

I23106

31G (0,25 mm) x 6 mm

100 st.

I23108

31G (0,25 mm) x 8 mm

100 st.

I23008

30G (0,30 mm) x 8 mm

100 st.

I22912

29G (0,33 mm) x 12 mm

100 st.
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