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BD AutoShield™ Duo

Preventie van letsels door 
scherpe voorwerpen



Om veilig te werken

De naald is afgeschermd 
aan beide zijden.

Gooi de gebruikte 
pennaald in een 
naaldencontainer.

4   Veilig weggooien van 
gebruikte naalden

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

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

1   De naald 
op de pen 
bevestigen

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

Geen 
huidplooi 
en injectie 
onder 90°

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.

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

Verkeerde 
hoek

2   De naald 
ontluchten

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

1   De injectie voorbereiden

2  De injectietechniek

3   Automatische dubbele 
bescherming

Veilig werken met de BD AutoShield™ Duo
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Automatische 
Dubbele 
Bescherming





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

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.
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BD biedt opleidingsprogramma’s voor  
werknemers in de gezondheidszorg.

*RICHTLIJN 2010/32/EU VAN DE RAAD van 10 mei 2010 tot uitvoering 
van de door HOSPEEM en EPSU gesloten kaderovereenkomst inzake de 
preventie van scherpe letsels in de ziekenhuis- en gezondheidszorgbranche.

BD AutoShield™ Duo

Poster

Interactieve gebruiksaanwijzing BD AutoShield™ Duo
De eerste veiligheidspennaald die 
beschikbaar is in 5mm én die dubbele 
bescherming biedt.

Automatische 
Dubbele 
Bescherming

Helping all people 
live healthy lives

EU richtlijn 2010 inzake 
de preventie van letsels 
door scherpe voorwerpen 
in de ziekenhuis- en 

gezondheidsbranche.
De Richtlijn werd van kracht op 1 juni 2010  
en moest ten laatste op 11 mei 2013 
geïmplementeerd zijn in de lidstaten. De 
aanstaande EU wetgeving vraagt aan alle 
gezondheidsinstellingen om verplichte 
veiligheidsnormen te implementeren om hun 
werknemers te beschermen tegen letsels door 
scherpe voorwerpen en tegen het daardoor 
ontstane infectierisico.

Indien de risicobeoordeling uitwijst dat er gevaar 
voor verwonding en/of voor infectie bestaat, moet 
de blootstelling van de werknemers aan scherpe 
instrumenten worden uitgesloten door middel van 
volgende maatregelen*:
•  Vaststelling en uitvoering van veilige procedures 

voor het gebruik en de verwijdering van scherpe 
medische instrumenten en besmet afval. 

•  Voorkomen van het onnodige gebruik van scherpe 
instrumenten door veranderingen in de werkwijzen 
aan te brengen. 

• Op basis van de resultaten van de risicobeoordeling,  
 medische hulpmiddelen met ingebouwde   
 veiligheids- en beschermingsmechanismen ter  
 beschikking stellen.
• Het recappen verbieden.









Gedrukte 
gebruiksaanwijzing
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Voor uw veiligheid Voor het comfort van  
uw patiënt

Tijdens de injectie wordt de doorschijnende 
naaldbeschermer teruggetrokken:

De BD AutoShield™ Duo is de eerste veilig-
heidspennaald die beschikbaar is in 5mm en 
die automatische dubbele bescherming biedt.
Vóór de injectie is de pennaald afgeschermd:

De BD AutoShield™ Duo 5mm is de 
kortste veiligheidspennaald op de markt. 
Ze kan worden gebruikt bij alle mensen 
met diabetes.

    De naald reduceert het risico op een 
intramusculaire injectie, de noodzaak 
van een huidplooi1, en vermindert 
daardoor het risico op prikaccidenten.

    De Thin Wall technologie, het 
elektrolytisch gepolijste oppervlak en 
aangepast glijmiddel zorgen voor meer 
injectiecomfort.

Voor uw gemoedsrust

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

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

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. 

BD AutoShield™ Duo BD AutoShield™ Duo BD AutoShield™ Duo

 

Na de injectie is de pennaald beschermd:

1Gibney MA, Arce CH, Byron KJ, Hirsch LJ. Skin and subcutaneous adipose layer thickness in adults 
with diabetes at sites used for insulin injections: implications for needle length recommendations. 
Curr Med Res Opin 2010; 26:1519-30


Kenmerken van de  
BD AutoShield™ Duo:
0,30mm (30G) x 5mm
Verpakking: 100 stuks  
Productcode: 329605 

ZI-code: 15645789 
CNK-code: 2779-031 


