
Gebruiksaanwijzing veiligheidspennaalden

Bekijk de animatie op 
betica.nl/animatie

Z.o.z.

1.  Controleer de juiste maatvoering 
veiligheidspennaald op het papieren 
beschermlaagje. Verwijder het 
papieren beschermlaagje van de 
veiligheidspennaald.

2.  Bevestig de veiligheidspennaald. 
Draai de Betica veiligheidspennaald in een 
hoek van 180° recht op de insulinepen 
totdat je weerstand voelt.

5. Verwijder de transparante buitenste
 beschermkap met een rechte beweging. 
  Door de zichtbare naald bepaal je 

eenvoudig de juiste injectieplaats.

3.  Ontlucht de veiligheidspennaald door 
twee eenheden insuline door te spuiten, 
todat er zich een druppel op de naald 
vormt. Laat de transparante kap zitten en 
verwijder deze pas als je gaat injecteren.

4.   Stel het aantal eenheden insuline in 
volgens voorschrift van de behandelaar.

6.  Breng de naald met een vloeiende 
beweging in de huid zodat de gekleurde 
naald-beschermer zich terugtrekt. 
Als je een klik hoort, is het veiligheids-
mechanisme geactiveerd.KLIK
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7. Oefen constante druk uit en injecteer 
de insuline volgens de instructie van de 
behandelend specialist of diabetesverpleeg-
kundige. Verwijder de naald niet voordat 

 je de volledige dosis hebt geïnjecteerd. 

8.  Na de injectie wordt de naald aan de 
cliëntzijde en de penzijde automatisch 
voorzien van een beschermende cover.

9.  Verwijder de Betica-veiligheidspennaald 
door deze vast te pakken bij de witte 

 naaldhub. Draai vervolgens de veiligheids-
 pennaald van de insulinepen door tegen  
 de klok in te draaien.

10.  Voer de gebruikte Betica veiligheidspen-
naald volgens voorschrift af. Wij adviseren 
u deze in een naaldencontainer te werpen.

Sanofi  Aventis ClikSTAR, SoloSTAR, JuniorSTAR

Lilly KwikPen, HumaPen Memoir, HumaPen Luxura HD, 
HumaPen Luxura, HumaPen Savvio, HumaPen 
Ergo II, Humalog Pen

Novo Nordisk FlexTouch, NovoPen 3, 4 en 5, Innolet, FlexPen, 
Victoza, NovoPen Echo

Owen Mumford Autopen Classic, Autopen Junior

Berlin Chemie BerliPen Areo, BerliPen Junior

Combineerbaarheid
Betica Dual Safety Veiligheidspennaalden zijn te gebruiken in 
combinatie met onderstaande insulinepennen.
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