
Novofine
NOVOFINE PENNAALDEN
Toepassing
Pennaald voor toediening van insuline met behulp van een insulinepen.
De pennaalden worden bevestigd op de insulinepen door te draaien. Een
aantal naalden bevatten SuperFlow technologie: extra dunne wand en
grotere binnendiameter; minder druk nodig bij inspuiten. Voor éénmalig
gebruik.

Productinformatie
Alle Novofine pennaalden zijn voorzien van een dun siliconenlaagje. Het
dunne siliconenlaagje zorgt ervoor dat het inbrengen van de naald
makkelijker gaat en dat er minder kans is op huidirritaties. De vlakke basis
(onderkant) van de pennaald zorgt ervoor dat de huid rondom de prikplaats
niet indeukt tijdens het prikken, dit zorgt voor meer comfort. De pennaalden
hebben een drievlaksslijping, alleen de Novofine Tip (6mm/32G Tip) heeft
een conische punt. Dit betekent dat de punt rondom geslepen is. De
pennaalden hebben een dunne wand, maar een aantal pennaalden bevatten
SuperFlow technologie (4mm/32G en 6mm/32G Tip). Deze hebben een extra
dunne wand en een grotere binnendiameter, waardoor er minder druk nodig
is bij het inspuiten en de insuline nog makkelijker door de naald kan
stromen. De buitendiameter van de naald blijft gelijk.
Te gebruiken op alle gangbare insulinepennen. Voor éénmalig gebruik.
Steriel verpakt en latexvrij.

Specificatie:
� pennaald
� dunne wand
� grotere binnendiameter
� lengte: 4, 6, 6 TIP of 8 mm
� doorsnede: 30, 31 of 32 Gauge

Afmetingen:
� 4MM 32G: drievlaksslijping, extra dunne wand en grotere binnendiameter
� 6MM 31G: drievlaksslijping, dunne wand
� 6MM 32G TIP: conische punt, extra dunne wand en grotere binnendiameter
� 8MM 30G: drievlaksslijping, dunne wand

Artikeloverzicht

Bestelnr. Omschrijving Binnendoos Overdoos ZI-nummer ZI-memo

3053218 NOVOFINE NAALD 4MM 32G ETW 100 STUK
7500108 STERIEL 100 st. 60 x 100 st. 16748085

3037962 NOVOFINE NAALD 0,25x6MM 31G 100
STUK 7200231 STERIEL 100 st. 60 x 100 st. 15996956

3037963 NOVOFINE NAALD 0,25X6MM 32G TIP ETW
100 STUK 7200232 STERIEL 100 st. 60 x 100 st. 15915921

3037961 NOVOFINE NAALD 0,30x8MM 30G 100
STUK 7200233 STERIEL 100 st. 60 x 100 st. 15996948


