
GEBRUIKSAANWIJZING  Duo veiligheidspennaalden

A.
Verwijder het verzegelpapier.

B.
Houd de buitenste dop vast, schroef de pennaald verticaal op de 
pen en trek de buitenste dop er recht af.

C.
Controleer altijd de stroom van de pennaald vóór elke injectie. 
Raadpleeg de procedure die wordt beschreven in de 
gebruiksaanwijzing van de insulinepen.
Ontlucht de veiligheidspennaald met 2 eenheden insuline, totdat 
er zich een druppel op de naaldpunt vormt. Zo niet, herhaal totdat 
er vloeistof aan de naaldpunt verschijnt.
OPMERKING: Vloeistof kan terugvallen in de pennaald, waardoor 
er na injectie vloeistof op de huid kan achterblijven.

Stel de door uw behandelaar voorgeschreven dosis in volgens de 
gebruiksaanwijzing van de insulinepen. Raadpleeg uw behandelaar 
welke injectiemethode voor u het meest geschikt is.

D. LOODRECHTTECHNIEK ZONDER HUIDPLOOI
Houd de pen met één hand vast, in de handpalm. Uw duim mag 
niet op de knop van de insulinepen zitten. Steek de pennaald 
RECHT in de huid in één continue beweging, totdat het 
hoofdgedeelte de huid raakt. Oefen constante druk uit op de huid 
(niet van hand wisselen).

E. LOODRECHTTECHNIEK MET HUIDPLOOI
Om injectie in de spier te voorkomen (bijv. jonge kinderen, laag 
lichaamsvet), of om een stevig huidoppervlak te garanderen voor 
een succesvolle injectie, adviseren wij een huidplooi van 2,5 cm op 
te tillen (knijp omhoog).
Houd de pen met één hand vast, in de handpalm. Uw duim mag 
niet op de knop van de insulinepen zitten. Steek de pennaald recht 
in de huid in één continue beweging totdat het hoofdgedeelte de 
huid raakt. Oefen constante druk uit (niet van hand wisselen).

F.
Injecteer uw dosis volgens de gebruiksaanwijzing van de 
insulinepen en instructie van uw behandelaar. Laat de naald na de 
injectie 10 seconden in de huid om de nauwkeurigheid te 
garanderen.

G.
Trek de pennaald uit de huid zodra de volledige dosis is toegediend.  
De rode indicator geeft aan dat de beschermende cover 
automatisch is geactiveerd.
Houd het hoofdgedeelte van de pennaald vast en schroef de 
pennaald eraf. Beide uiteinden van de pennaald worden nu 
beschermd door een beschermende cover.
Plaats uw vingers NIET op beide uiteinden van de 
pennaaldbeschermers.

H.
Gooi de gebruikte veiligheidspennaald weg in een 
naaldencontainer in overeenstemming met de lokale voorschriften.

1109 11 00

110 9 1100

9900°°

1109 1100

A C

E G

B D

F H

Neem bij (medische) vragen contact op met uw behandelaar of leverancier.
Voor meer informatie kunt u de QR code scannen of contact opnemen met de klantenservice van GD 

Medical via customerservice@gdmedical.nl of bellen met 040- 3031 099.




