
 soft fine® plus insulinepennaalden van Klinion Diabetes Care

 Een superzachte prik



Een enkele prik kan voor veel mensen al vervelend zijn, maar stel dat je jezelf 
dagelijks moet injecteren. Met uw diabetes is dat heel normaal. Dat maakt het prikcomfort 
belangrijker dan ooit. Met de pennaalden van soft fi ne® plus van Klinion Diabetes Care 
zit u in één keer goed.

De eigenschappen van de soft fi ne® plus pennaalden zorgen voor optimale diabetes zorg. Dankzij 
de facet geslepen punt, het silicone beschermlaagje en de dunnere naald gaat hij perfect door 
uw huid heen. Dit minimaliseert de kans op huidirritatie en vermindert de druk bij het inspuiten. 
Daarnaast stroomt de insuline beter door de naald en vergemakkelijkt het nieuwe beschermhoesje 
het op- en afdraaien. Het resultaat: een prik die u amper voelt. Zeg maar gerust ‘superzacht’.

Een enkele prik kan voor veel mensen al vervelend zijn, maar stel dat je jezelf 
dagelijks moet injecteren. Met uw diabetes is dat heel normaal. Dat maakt het prikcomfort 

 plus van Klinion Diabetes Care 



1Xwees scherp
Tips voor gebruik en voorzorgsmaatregelen
• wissel regelmatig van spuitplaats om de vorming van onderhuidslittekenweefsel tegen te gaan
• houd de naald zo stil mogelijk om blauwe plekken te voorkomen
• laat na het injecteren de naald tien tellen zitten zodat alle druppels uit de naald kunnen komen

Gebruik een naald altijd eenmalig. Bij herhaal-gebruik wordt hij bot of krom en dit kan 
kleine letsels veroorzaken. Bij meermalig gebruik verslechtert de werking van het silicone 
laagje. De kans op huidirritatie neemt hierdoor toe.

Pennaalden zijn altijd voor eenmalig gebruik
Ga naar www.kliniondiabetescare.nl en bekijk de instructiefi lm.



ook op uw pen?
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De Klinion Diabetes Care soft fine® plus pennaalden passen op alle gangbare  
insulinepennen die voorzien zijn van een gestan daardiseerde schroefdraad. 

 1 Novo Nordisk NovoPen Junior 
 2 Novo Nordisk NovoPen 4
 3 Sanofi-aventis OptiPen Pro1
 4 STADA OptiPen Pro2
 5 Owen-mumford AutoPen 24 t.b.v. Aventis Insuline 3/1
 6 Owen-mumford AutoPen 24 t.b.v. Aventis Insuline 3/2
 7 Lilly HumaPen Luxura
 8 Lilly HumaPen Luxura HD
 9 Lilly HumaPen Memoir
 10 STADA OptiClik
 11 Clikstar Silver
 12 Novo Nordisk Flexpen



het aanbod
Voor iedere persoon met diabetes een geschikte pennaald. Het aanbod van soft fine® plus 
bestaat uit naalden in zes lengtes en vier diktes. U krijgt ze mee in een verpakking  
van 110 stuks.

5 mm
X 0,23 mm 

32G Ref: 5064
X 0,25 mm 

31G Ref: 5066

4 mm
X 0,23 mm

32G
Ref: 5065

6 mm
X 0,25 mm 

31G
Ref: 5060

8 mm
X 0,25 mm 

31G Ref: 5061
X 0,30 mm 

30G Ref: 5067

10 mm
X 0,33 mm 

29G
Ref: 5062

12 mm
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kwaliteit
Met Klinion Diabetes Care soft fi ne® plus pennaalden kunt ervan opaan dat u te allen 
tijde een kwalitatief hoogstaand product gebruikt. Optimaal gebruiks gemak zit 
vaak in kleine maar belangrijke details, de Klinion Diabetes Care soft fi ne® plus 
pennaalden worden continu doorontwikkeld om een topkwaliteit te garanderen.

• optimaal op- en afschroeven van de pennaald
• past op alle insulinepennen met standaard schroefdraad
• extra dunne naald met facet geslepen punt
• gemakkelijk terugplaatsen naaldhoesje (extra harde kunstof)
• uitgebreid assortiment met verschillende maten
     



committed
to your
care

Mediq Medeco
Alexander Flemingstraat 2
3261 MA Oud Beijerland
T (0186) 63 45 94
info@mediqmedeco.nl
www.mediqmedeco.nl

FV50041 | Druk- en zetfouten voorbehouden. Mediq Medeco behoudt zich, te allen tijde, het recht voor haar producten en assortiment te wijzigen.


