
Automatische 
Dubbele 
Bescherming

Veilig werken met de 
BD AutoShield™ Duo 

De eerste veiligheidspennaald die beschikbaar 
is in 5mm én die bescherming biedt ZOWEL aan 
de patiënt- ALS aan de penzijde

1   De injectie voorbereiden


3   De pen in de handpalm 
nemen en de duim 
omhoog houden

2  De injectietechniek

De naald bevindt zich volledig in de huid wanneer de doorschijnende 
naaldbeschermer zich terugtrekt en de witte huls in contact komt met de huid.  

De injectie kan nu uitgevoerd worden.
Wacht minstens 10 seconden nadat de volledige dosis  

geïnjecteerd is vooraleer de naald uit de huid te verwijderen.

Techniek zonder huidplooi
Aanbevolen injectietechniek voor een veilige injectie met een 5mm pennaald.

Geen 
huidplooi 
en injectie 
onder 90°

Verkeerde 
hoek

Opmerking:  een alternatieve plaats kiezen kan in sommige gevallen 
aangewezen zijn

Brede 
huidplooi 
en injectie 
onder 90° 
(ongeveer 
2,5cm huid 
tussen de 
vingers)

Techniek met huidplooi
Alternatieve techniek wanneer er risico is op een intramusculaire injectie of in 
gevallen waar er geen stevig oppervlak is (bv. zachte huid) om in te injecteren.

Huidplooi 
niet breed 
genoeg. 

Verkeerde 
hoek



1   De naald 
op de pen 
bevestigen

2   De naald 
ontluchten



De naald is afgeschermd 
aan beide zijden.

Gooi de gebruikte 
pennaald in een 
naaldencontainer.
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4  Veilig weggooien van gebruikte naalden

*Alle claims en copy zijn correct op het moment van druk, juni 2014. 
Alle claims zijn alleen van toepassing op diabetesgeneesmiddelen en 
-hulpmiddelen beschikbaar in de Benelux. 
 
BD, BD Logo and BD AutoShield are trademarks of Becton, Dickinson 
and Company. ©2014 BD.

Zoals alle BD Micro-Fine™+ pennaalden 
past de BD AutoShield™ Duo op alle 
pennen die gebruikt worden voor de 
behandeling van diabetes*.

3  Automatische dubbele bescherming




Aan de patiëntzijde wordt met 
een rode indicatielijn aangegeven 
dat het veiligheidsmechanisme 
geactiveerd werd. Bij het 
terugtrekken uit de huid wordt 
de naaldbeschermer aan de 
patiëntzijde vergrendeld.

Aan de penzijde wordt de 
beveiliging bevestigd wanneer 
de oranje naaldbeschermer de 
naald afdekt bij het verwijderen 
van de pen.
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