
Volg de instructies voor gebruik van je arts, 
diabetesverpleegkundige of apotheker. 

JuniorSTAR®

JuniorSTAR® is een halve eenheden,  
navulbare insulinepen.

verrijkt met

GEBRUIKSINSTRUCTIES





A. Trek de dop van de pen af.

B.  Schroef de patroonhouder los van de pen.  

Verwijder de lege insulinepatroon, als deze nog  

in de patroonhouder zit.

C.  Draai de zuigerstang helemaal terug naar  

de startpositie.

D. Controleer de insuline

 •  Controleer of het een nieuw insulinepatroon is,  

deze mag niet verlopen of beschadigd zijn.

 •  Controleer het etiket om er zeker van te zijn dat  

dit de juiste insuline is. 

   !  Als je de verkeerde insuline gebruikt, kan dit leiden tot 

ongewenste veranderingen in de bloedsuikerspiegel 

die schadelijk kunnen zijn voor je gezondheid.

E.  Plaats de nieuwe patroon in de patroonhouder.  

Plaats geen patroon die al gedeeltelijk gebruikt is. 

F.  Schroef de patroonhouder stevig vast op de pen.

Controleer of de symbolen op de patroonhouder en  

de pen tegenover elkaar liggen. 

1.b

1.c

1.f

STAP 1

Plaats een nieuw insulinepatroon



STAP 3

Bevestig een nieuwe naald

Gebruik uitsluitend BD of Ypsomed naalden, lees de 

gebruiksaanwijzing goed door. Gebruik voor elke  

injectie altijd een nieuwe steriele naald. 

A.  Verwijder het beschermzegel van een nieuwe naald.

B.  Plaats de naald op de patroonhouder. Houd deze 

daarbij recht. Schroef of druk de naald stevig vast.

3.b

STAP 2

Controleer je insuline

Controleer de naam op de insulinepatroon elke keer 

voordat je injecteert. Indien de naam van de insuline 

niet zichtbaar is in de patroonhouder, draai de patroon 

met je vingers tot de naam zichtbaar is.

A. Controleer hoe je insuline er uitziet.

 •  Als je heldere insuline gebruikt, mag je de patroon 

niet gebruiken als de insuline troebel of verkleurd is.

 •  Als je een insulinesuspensie gebruikt, zwenk de pen 

dan minstens 10 keer op en neer om de insuline 

opnieuw te mengen. Zwenk de pen voorzichtig  

om schuimvorming in de patroon te voorkomen.



4.c

4.d

STAP 4

Voer altijd een veiligheidstest uit 

A.  Stel een dosis van 2 eenheden in door aan  

de dosisinstelring te draaien.

b.  Verwijder de buitenste en binnenste 

naaldbeschermhuls van de naald.

c.  Houd de JuniorSTAR® pen vast met de naald naar 

boven gericht. 

Tik tegen de patroonhouder zodat eventuele 

luchtbelletjes richting de naald naar boven komen.

 

D.  Druk de injectieknop helemaal in. 

 1.  Controleer of er insuline druppels uit de punt van  

de naald komen.

  2.  Als je insuline uit de naald ziet komen is de 

veiligheidstest klaar.

Het kan zijn dat je de veiligheidstest meerdere keren  

moet doen voordat er insuline uit de naald komt.

4.b



A.  Geef de injectie precies zoals je arts, apotheker of 

diabetesverpleegkundige je heeft laten zien.

b.  Steek de naald in de huid.

c.  Injecteer de dosis door de injectieknop langzaam 

helemaal in te drukken. 

d.  Houd de injectieknop helemaal ingedrukt. Tel 

langzaam tot 10. Trek dan de naald uit de huid.

Als je de gehele dosis hebt geïnjecteerd,  

zie je ‘0’ in het dosisvenster.

6.b

6.D

STAP 5

stel je dosis in

STAP 6

Injecteer de insuline dosis

Je kunt de dosis instellen in stappen van 0,5 eenheid,  

van minimaal 1 eenheid tot maximaal 30 eenheden.  

In het doseervenster kun je het aantal eenheden zien. 

Halve eenheden worden aangegeven met een  

streepje, elke klik is een halve eenheid meer.

A.  Controleer of het dosisvenster ‘0’ aangeeft na de veiligheidstest.

b.  Stel je dosis in door de dosisinstelring van je af te draaien.  

In dit voorbeeld is de dosis 4,5 eenheden.

5.b



A.  Leg de buitenste naaldbeschermhuls op een 

plat oppervlak. Steek de naald in de buitenste 

naaldbeschermhuls en doe deze weer op de naald.

b.  Knijp in de buitenste naaldbeschermhuls om de 

naald vast te houden en draai de naald los van 

de JuniorSTAR®. Hierbij houdt u de pen vast aan de 

patroonhouder.

c.  Gooi de gebruikte naald weg in een naaldcontainer.

7.a

7.b

A.  Plaats de dop terug op de JuniorSTAR® en bewaar de pen tot de volgende injectie.

Bewaar je JuniorSTAR® pen met de insulinepatroon bij een temperatuur tussen 5°C  

en 30°C. Bewaar de JuniorSTAR® niet in de koelkast of in de vriezer.

JuniorSTAR® buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Verstikkingsgevaar – kleine onderdelen. Let op bij kinderen onder de drie jaar. 

STAP 8

Bewaar je JuniorSTAR
®

STAP 7

Verwijder de naald en gooi hem weg



ONDERHOUD

1.  Bescherm de JuniorSTAR® tegen hitte, direct 

zonlicht of kou. Maar ook tegen stof en vuil.

2.  Je kunt de buitenkant van de JuniorSTAR® 

schoonmaken met een vochtige doek 

(alleen met water).

3.  Nadat je de pen 2 jaar gebruikt hebt, dien 

je hem op een veilige manier weg te gooien 

volgens de instructies van je arts, apotheker 

of diabetesverpleegkundige.

INTERACTIVE PRINT
Download de

gratis Layar App
Scan deze

pagina
Bekijk direct de 

instructiefilm

N
L.

JS
T.

14
.0

4.
03


