Injecteren met NovoPen 4
®

Indien u een insuline gebruikt die gemengd moet worden,
volg dan eerst de meng-instructies in de bijsluiter.

1

Verwijder de pendop en plaats
een NovoFine® naald (handvast).
Gebruik voor elke injectie een
nieuwe naald.

5

Trek de doseer-/toedienings
knop opnieuw uit en draai
aan de knop totdat de
gewenste dosering in het
afleesvenster verschijnt.

2

Trek de doseer-/toedienings
knop uit en stel 4 eenheden in
bij een nieuwe Penfill® patroon,
of 1 eenheid bij een patroon die
al in gebruik is.

6

Neem NovoPen® 4 in één hand en injecteer de insuline
door de drukknop rustig, zo diep mogelijk in te drukken
totdat u een klik hoort of voelt. Houd de drukknop
ingedrukt en tel tot 6 voordat u de NovoFine® naald
uit de huid trekt.

3

Houd NovoPen® 4 met de naald
naar boven gericht en tik zachtjes tegen de patroonhouder.

7

Doe de buitenste beschermdop weer voorzichtig op
de naald. Schroef de naald los en gooi deze in de
naaldcontainer. Plaats de pendop terug op de pen.

4

Druk de doseer-/toedieningsknop helemaal in totdat u een
klik hoort. Bovenaan de naald
moet een druppel insuline
verschijnen. NovoPen® 4 is nu
ontlucht.

Injecteren met Insulatard® FlexPen®
1

20 x

10 x

2

Bij het in gebruik nemen van een nieuwe
Insulatard® FlexPen®

3

Draai de instelknop om 2 eenheden in
te stellen.

Voor de eerste injectie met een nieuwe
FlexPen® moet u de insuline mengen. Laat de
insuline op kamertemperatuur komen voordat
u ze gebruikt. Hierdoor gaat het mengen
gemakkelijker.

4

Houd uw FlexPen® met de naald omhoog
gericht en tik met uw vinger een paar keer licht
tegen de patroon zodat eventuele luchtbelletjes
zich boven in de patroon verzamelen. Houd de
naald omhoog gericht en druk tegelijkertijd de
drukknop volledig in. Er moet nu een druppel
insuline aan de naaldtip verschijnen.

Vóór elke volgende injectie
Beweeg de pen vóór de eerste injectie minstens
tien keer op en neer tussen de twee posities tot
de vloeistof gelijkmatig wit en troebel is.

5

Draai de instelknop om het aantal eenheden
dat u moet injecteren in te stellen.

Haal de dop van de pen en schroef de
NovoFine® naald recht en stevig op uw FlexPen®.
Gebruik bij iedere injectie een nieuwe naald.
Controleer altijd of er tenminste 12 eenheden
insuline in de patroon aanwezig zijn. Is dat niet
het geval, neem dan een nieuwe FlexPen®

6

Steek de naald in de huid. Injecteer de dosis
door de drukknop helemaal in te drukken.
Houd de drukknop na het injecteren volledig
ingedrukt tot de naald uit de huid is getrokken.
De naald moet minstens zes seconden onder de
huid blijven.

7

Doe de buitenste beschermdop weer voorzichtig
op de naald. Schroef de naald los en gooi deze
in de naaldcontainer. Plaats de pendop terug op
de pen.

Beweeg de pen vóór de eerste injectie minstens
twintig keer op en neer tussen de twee posities
tot de vloeistof gelijkmatig wit en troebel is.

