Pharmanova Pen Needle-kynäneula
Neulan hionta ja silikonointi mahdollistavat miellyttävämmän ja
kivuttomamman pistämisen
Erikokoiset neulat on selkeästi merkitty eri väreillä helpottaen tuotteen
tunnistamista
Neuloja voidaan käyttää useimmissa yleisimmin käytössä olevissa
insuliinikynissä
Kuusi kokovaihtoehtoa

?

Kuinka
Kuinka valitset sopivan kynäneulan.

Pituus – mahdollisimman lyhyt neula.
neula.
On suositeltavaa käyttää mahdollisimman lyhyitä neuloja, sillä tutkimusten mukaan lyhyempi neula
pienentää lihaksensisäisen pistämisen riskiä. Lisäksi 8 mm tai lyhyemmällä neulalla pistäminen on
huomattavasti helpompaa, sillä pistämisen voi tehdä 90 asteen kulmassa 45 asteen kulman sijaan eikä
ihoa tarvitse kohottaa poimulle pistettäessä (pois lukien lapset ja henkilöt, joilla on vähän ihonalaista
rasvakudosta).

Halkaisija – sopivan paksuinen neula.
neula.
Sopivan paksuinen neula takaa mahdollisimman kivuttoman pistämisen. Mitä pienempi neulan halkaisija
on, sitä vähemmän neulaa tarvitsee painaa ihon läpi ja sitä vähemmän pistos tuntuu. Myös kovettumia
syntyy vähemmän pistettäessä halkaisijaltaan pienemmällä neulalla.

Kokosuositukset
Kokosuositukset tyypilliselle käyttäjälle:

4 mm 32G

Lapset tai aikuiset, joilla
erittäin vähän ihonalaista
rasvakudosta sekä
pistosherkät potilaat

5 mm 31G

Lapset tai aikuiset, joilla
vähän ihonalaista
rasvakudosta

6/8 mm 31G

Diabeetikot, joilla vähäistä
enemmän ihonalaista
rasvakudosta

8 mm 30G

Diabeetikot, joilla suuri
insuliinimäärä

!

Kertakäyttöisyys ja turvallisuus.
turvallisuus.

Turvallisuutesi takaamiseksi kynäneulat ovat steriilejä ja kertakäyttöisiä. Uudelleenkäytetyn neulan kärki
voi olla taipunut ja tylsynyt sekä se saattaa aiheuttaa mustelmia, ihon arpeutumista ja infektioita. Lisäksi
uusissa kynäneuloissa oleva silikonointi mahdollistaa miellyttävämmän pistoksen.
Varmistaaksesi mahdollisimman kivuttoman pistämisen käytä joka käyttökerralla uutta kynäneulaa.



Oikea pistostekniikka.

1. Purista iho poimulle kapealla otteella 2-3 sormella.
2. Vie neula ihon alle 45–90 asteen kulmassa neulan pituuden ja ihonalaisen rasvakudoksen
paksuuden mukaan.
3. Annostele insuliinia rauhallisesti.
4. Paina painonappi hitaasti pohjaan asti laskiessasi samalla kymmeneen.
5. Odota kymmenen sekuntia ennen kuin vedät neulan pois ihosta.
6. Päästä irti ihopoimusta.

Yhteensopivuus.
Yhteensopivuus.
Pharmanova Pen Needle-kynäneulat on todettu yhteensopiviksi seuraavien insuliinikynien kanssa:

B.Braun
Omnican Pen

Haselmeier
DiaPen

Becton
Dickinson
BD Pen 1.5ml

Novo Nordisk
ReliOn InnoLet,
NovoPen 1.5ml,
NovoPen 3.0ml,
NovoLog
FlexPen

Berlin Chemie
BerliPen
Eli Lilly
Humulin Pen,
Humalog Pen

Owen Mumford
AutoPen
Sanofi Aventis
Sanofi Aventis
Pen

Pharmanova Pen Needle – kuusi
kuusi kokovaihtoehtoa
kokovaihtoehtoa.
vaihtoehtoa.

Tuotenumero

Neulan koko

Pakkauskoko

I23204

32G (0,23 mm) x 4 mm

100 kpl

I23105

31G (0,25 mm) x 5 mm

100 kpl

I23106

31G (0,25 mm) x 6 mm

100 kpl

I23108

31G (0,25 mm) x 8 mm

100 kpl

I23008

30G (0,30 mm) x 8 mm

100 kpl

I22912

29G (0,33 mm) x 12 mm

100 kpl
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