פשוט מההתחלה

בחרו את אורך המחט המועדף עליכם

להקלקה על כל עטי ההזרקה המובילים

קידוד צבע ידידותי למשתמש

4

mylife™ Clickfine®-ניתן להשיג את מחטי ה
- השיפועים ו6  עם טכנולוגיותDiamondTip
: זמינים בארבעה אורכים שוניםExtra Thin Wall

הקליקו על עט ההזרקה תוך
 החיבור.לחיצה בזווית ישרה
היציב של המחט מובטח עם
.הישמע הקליק

Enjoy
brilliance.

31G × 3/16"
0.25× 5mm

 מקמו את המחט:עצה
על השולחן בצורה אנכית
והקליקו את עט ההזרקה לתוך
.המחט מלמעלה

חמש מערכות של שיניים
.כפולות להבטחת חיבור יציב

סקירה כללית
קצה המחט

עם
 טכנולוגייתall
W
E xtra Thin

 טכנולוגיה מוגנת פטנט שלUniversal Click
.הקלקה אוניברסלית

mylife Clickfine DiamondTip –
נוחות מוגברת עם קצה המחט המושלם
™

®

קוטר הקנולה

תכולה

פריט

 שיפועים6

 מ“מ0.23/32G
Extra Thin Wall

‘ יח100

mylife Clickfine®
 מ“מ4 DiamondTip

 שיפועים6

 מ“מ0.25/31G
Extra Thin Wall

‘ יח100

mylife™ Clickfine®
 מ“מ5 DiamondTip

 שיפועים6

 מ“מ0.25/31G
Extra Thin Wall

‘ יח100

mylife™ Clickfine®
 מ“מ6 DiamondTip

 שיפועים6

 מ“מ0.25/31G
Extra Thin Wall

‘ יח100

mylife™ Clickfine®
 מ“מ8 DiamondTip

™

 מ“מ עם קצה12- ו10 ניתן להשיג את אורכי המחט
. שיפועים וקנולה עם דופן דקה3 של

1,2

 השיפועים מאפשר הזרקה חלקה יותר6 קצה המחט בעל
 מבטיחה זרימה מהירה שלExtra Thin Wall טכנולוגיית
3
התרופה
שמיעת ה“קליק“ מאשרת את
החיבור הבטוח והקל של המחט
מתאים לכל עטי ההזרקה
 קיים באורכים.4המובילים
 מ“מ8- ו6 ,5 ,4 של

1 Data on file. 2018 ,דו“ח טכני
2 IFAK Institut GmbH & Co. Kg, Germany  ע“י2015  עד יוני2014 תוצאות סקר משתמש שבוצע מיוני
Data on file.
3 Aronson R. et al.: Effects of Extra-Thin Wall Needle Technology on Preference, Confidence,
and Other Patient Ratings, Clinical Therapeutics, 35(7):923-933, 2013.
4 ראה על גבי אריזת המחטים
5 Cannula tube made of stainless steel for the manufacture of medical devices –
ISO 9626:2016.
6 Follow the recommendations given by your diabetes advisor.
7 Frid A. et al.: Hypoglycemia risk during exercise after intramuscular injection of insulin in
thigh in IDDM. Diabetes Care. 13(5):473-477, 1990.

More freedom. More confidence. With mylife™.

More freedom. More confidence. With
mylife™חדשנות
.
בסוכרת

מובילים

סקירה כללית
קצה המחט

קוטר הקנולה

תכולה

פריט

 שיפועים3

 מ“מ0.33/29G

‘ יח100

mylife™ Clickfine®
 מ“מ10

 שיפועים3

 מ“מ0.33/29G

‘ יח100

mylife™ Clickfine®
 מ“מ12

Thin Wall
Thin Wall

www.geffenmedical.co.il
713.CF.03-19.v1

leading innovations in diabetes

הקליקו לפני כל הזרקה

מאפיינים באיכות הגבוהה ביותר

קליק אוניברסלי

חוויה של נוחות ואמינות

מתאים לכל עטי ההזרקה המובילים

כל מחט היא סטרילית ומיועדת להזרקה חד פעמית

4

Anti Coring
מונע שחיקה

עיבוד מיוחד של קצה המחט,
מונע שחיקה ומאפשר הזרקה
חלקה ואחידה.

Easy Glide
מחליק בקלות

תהליך מיוחד של ציפוי פני
המחט בסיליקון מאפשר
החדרה חלקה ואחידה.

מחטי ™ mylife ®Clickfineנבדקו לפי תקן 11608-2:2012

,ISO

נמצא כי המחטים פועלות בצורה מיטבית בעת שימוש עם
עטי ההזרקה המפורטים באתר האינטרנט ועל אריזת המוצר.

יש לחבר מחט חדשה לפני כל הזרקה ,כדי למנוע דימומים ובעיות
נוספות שעלולים להיגרם על ידי מחט מזוהמת ,קהה או חסומה.

 – DiamondTipקצה מחט המושלם
1

להזרקה עדינה במיוחד

מחטי ה mylife Clickfine DiamondTip-עם הטכנולוגיה
פורצת הדרך של  6השיפועים מצוידות בקצה דק יותר וכך
מבטיחות התנגדות מופחתת במהלך ההזרקה.
®

מכסה מגן חיצוני לאיטום מלא.
הלשונית המיועדת לקריעה
מאפשרת הסרה מהירה של
יריעת המכסה.

Extra Thin Wall

עובי דופן רגיל

מחט קצרה לעט הזרקה
הזרקה תת-עורית אמינה

4

כדי להשיג השפעה טובה של מינון האינסולין חשוב להזריק
את האינסולין לתוך רקמת השומן התת עורית (הזרקה תת
עורית) ולא לתוך השריר .הזרקת אינסולין לתוך השריר עלולה
לגרום לתנודות ברמות הסוכר בדם ולהיפוגליקמיה חמורה.
מחטים קצרות מורידות את הסיכון להזרקה לא רצויה
לתוך רקמת השריר.
מחטים באורך  4ו 5-מ“מ מפשטות את טכניקת ההזרקה.
ההזרקה מתבצעת לעיתים קרובות בזווית ישרה של
 90מעלות וללא יצירת קפל בעור (ילדים ,מתבגרים
ומבוגרים רזים צריכים לעשות קפל בעור).6

צד תחתון
5
6

5

 :DiamondTipקצה מחט בעל  6שיפועים ברמת דיוק גבוהה . 6 - 1
קנולה עם דיוק גבוה של ליטוש קצה המחט ,זמין בגדלים  6 ,5 ,4ו 8-מ“מ.

 41%פ
חות מאמץ =
הז
רקה עדינה

 1עור (אפידרמיס ודרמיס)

מתחרים
0.5

1

בדיקות מוכיחות שההזרקה עם mylife™ Clickfine® DiamondTip
מצריכה פחות מאמץ בהשוואה למוצר המתחרה.1

רח’ הרצל רוזנבלום  ,6מתחם סי אנד סאן ,תל-אביב

1

0

כוח ההזרקה בN-

מרכז הידע וההדרכה

 2רקמה תת-עורית

 3רקמת שריר

mylife™ Clickfine® DiamondTip

עובי דופן דק במיוחד
Extra
Thin
Wall
)Extra
Thin
Wall
(

Thin
)Thin Wall
Wallדק (
עובי דופן

מחט משומשת עם שאריות רקמה

סימן זה על אריזת מחטי ההזרקה מציין שהן
לשימוש חד פעמי.

2

1

זרימה מהירה יותר של התרופה.3
הודות לקוטר הפנימי המוגדל
של הקנולה נדרשת הפעלה
של כוח מופחת בעת לחיצה
על כפתור ההזרקה.3
מאפשרת העברה של אינסולין
בריכוז גבוה של  200יחידות/מ“ל.

Regular
)RegularWall
(Wall

מחט חדשה

צד עליון

3

קנולה עם דופן דקה במיוחד
זרימת תרופות אופטימאלית
קוטר פנימי מוגדל ללא כל שינוי בקוטר החיצוני

™

1

2
3

מחטים באורך  4ו 5-מ“מ מאפשרים
בדרך כלל הזרקה תת-עורית בטוחה
ללא יצירת קפל בעור .יש לפעול
לפי המלצת הצוות המטפל.

מובילים חדשנות בסוכרת

2
3

מחטים ארוכות מגדילות את
הסיכון להזרקה לרקמת השריר.

