
Lilly KwikPen™ onderdelen

Een Lilly KwikPen™ voorbereiden voor gebruik

LILLY KWIKPEN™  GEREEDMAKEN VOOR GEBRUIK 

Naald Onderdelen:
(Naaldjes niet bijgeleverd) 

Pendop Patroonhouder Penkast Doseervenster

Rubberen afsluitring Etiket

Doseerknop

3.  Verwijder de papieren beschermlaag van de buitenste 
naaldbeschermer. 

 

2.  Alleen voor troebele insuline:
 
Rol de pen voorzichtig 10 keer en 
draai de pen 10 keer op en neer.  
De insuline moet gelijkmatig 
 gemengd zijn.

4.  Zet het beveiligde naaldje recht op de pen en draai deze 
goed vast.

1.  Trek aan de pendop om deze te verwijderen. 
 

Wees er zeker van dat u uw insuline 
checkt op:
- Type
- Verval datum
- Uiterlijke verschijning

• Papieren beschermlaagje

• Buitenste 
naald-  

beschermer

• Binnenste 
naald-  

beschermer
• Naaldje

Humalog® KwikPen™

Humalog® 
200 eenheden/ml KwikPen™

Humalog® Mix25 KwikPen™

Humalog® Mix50 KwikPen™

Humuline® NPH Kwikpen™

Abasaglar® KwikPen™



Uw pen ontluchten (vóór elke injectie)

Opmerking: Controleer of u een 0 in het 
doseervenster ziet om zeker te zijn dat u uw 
volledige dosis heeft gekregen.   

Opmerking: Bewaar de pen niet 
met het naaldje erop, dit om lucht-
bellen in de patroon te voorkomen.

Dosis injecteren

3.  Houd de pen recht op.

Tik voorzichtig tegen
de patroonhouder om
de luchtbellen bovenin
te verzamelen.

2.  Stel 2 eenheden in door de doseerknop te draaien.

4.    Druk, met de naald omhoog gericht, de doseerknop in totdat deze stopt 
en een 0 te zien is in het doseervenster. Houd de 
doseerknop ingedrukt en tel langzaam tot 5. Het 
ontluchten is voltooid wanneer er een stroompje 
insuline uit de punt van het naaldje komt. Als 
er geen stroompje insuline uit het naaldje komt, 
herhaal dan de ontluchtingsstappen 2 t/m 4.

1.  Haal de buitenste naaldbeschermer eraf.

Gooi deze niet weg.

Haal de binnenste
naaldbeschermer eraf
en gooi deze weg.

2.   Steek het naaldje in de huid met de aanbevolen 
techniek van uw zorgverlener. 

  Plaats uw duim op de doseerknop en druk stevig 
totdat de doseerknop niet meer beweegt.

Houd de doseerknop ingedrukt en tel langzaam  
tot 5 om de volledige dosis te krijgen.  

1.   Draai de doseerknop tot het aantal eenheden dat u moet injecteren. 
Als u teveel eenheden draait, kunt u dit corrigeren door terug te 
draaien. De oneven nummers worden aangeduid als strepen tussen 
de even nummers.

3.   Plaats voorzichtig de buitenste naaldbeschermer terug.

4.  Draai de beveiligde naald eraf en gooi deze weg en volg 
de lokale voorschriften voor het weggooien van gebruikte 
naaldjes. 
 
Zet de pendop terug.

Voorbeeld:
10 eenheden..

Voorbeeld:
15 eenheden.

Opmerking: U kunt niet meer 
eenheden instellen dan dat er nog 
in de pen zit. Als u meer eenheden 
wilt injecteren dan nog in de pen zit, 
kunt u de hoeveelheid die achter 
is gebleven in de pen gebruiken. 
Vervolgens kunt u met een nieuwe 
pen de dosis compleet maken.
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