
     

* De percentages zijn alleen van toepassing voor 
loodrechte injecties zonder huidplooi bij volwassenen.2

Berekende waarschijnlijkheid 
van het injecteren in de spier 
per naaldlengte*:
naald ingebracht onder 90° zonder huidplooi 
bij volwassenen
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De voorkeur van patiënten1 
  62% vond ze gemakkelijker in te brengen 
  61% gaf er de voorkeur aan

Geschikt voor diabetespatiënten 
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De BD Micro-Fine UltraTM 4 mm pennaald vermindert 
aanzienlijk het risico op intramusculaire injecties en 
kan daardoor het risico op hypoglykemie beperken2. 

Onderzoek heeft aangetoond dat het risico op een 
intramusculaire injectie toeneemt bij langere naalden. 

Flash me

BD Micro-Fine UltraTM 

4 mm pennaald 
De eerste en enige pennaald met PentaPointTM 

technologie voor meer comfort

Verminderde pijn bij injectie klinisch aangetoond1

BD Micro-Fine UltraTM 

4 mm pennaald
Compatibel met alle pennen voor 
de behandeling van diabetes3

BD Micro-Fine UltraTM 
4 mm pennaald kan 
bijdragen tot verminderd risico 
op hypoglykemie2

Becton Dickinson Benelux N.V.
erembodegem-Dorp 86
9320 erembodegem
Tel: 053 720 303
Fax: 053 720 301

Becton Dickinson BV
Postbus 2130
4800 CC  Breda
Tel: 020 582 94 22
Fax: 020 582 94 23

De BD Micro-Fine UltraTM 4 mm pennaald is voldoende 
lang om de huid altijd te doorpikken, maar tegelijk kort 
genoeg om de spierlaag niet te bereiken.



Twee bijkomende 
schuine kanten
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Standaard naaldpunt 
met 3 schuine kanten

Vergelijking van naalden in zijaanzicht

Naaldpunt met drie schuine kanten

Naaldpunt met vijf schuine kanten

Dunner profiel

De voorkeur van patiënten door1:
 vlottere inbrenging
 groter comfort

Gebruikerstests en klinische tests tonen aan dat 
de nieuwe naald therapietrouw bij patiënten 
kan verbeteren1.

Hoe meer schuine kanten, 
hoe minder pijn1

Met BD Micro-Fine Ultra™ brengt BD een nieuwe 
innovatie om diabetespatiënten een optimale injectie-
ervaring te laten beleven met minder pijn en nog 
meer comfort.

 Een vlottere, zachtere injectie-ervaring1

Hoewel u de twee bijkomende schuine kanten 
niet kunt zien, is het verschil opmerkelijk. 
Met de PentaPoint™ naaldpunt is het door-
prikken van de huid veel gemakkelijker dan 
bij naalden met drie schuine kanten.

 23% minder penetratiekracht1

 Laboratoriumproeven hebben aangetoond dat er 
minder penetratiekracht nodig is bij gebruik van 
een naaldpunt met PentaPointTM technologie 
in vergelijking met de standaard pennaald met 
drie schuine kanten beschikbaar op de markt.

Een nieuwe merknaam voor een unieke insuline-injectie-ervaring: 
BD Micro-Fine™  heet voortaan BD Micro-Fine Ultra™ 
met PentaPoint™ technologie.

 U voelt het verschil
BD Micro-Fine Ultra™ beschikt over een gepatenteerde PentaPoint™ 
naaldpunt met vijf schuine kanten.

BD heeft altijd technologische innovaties gebracht 
voor een beter diabetes management met onder 
meer de Thinwall-canule, microgebonden glij-
middel, elektronisch polijsten en 32G x 4 mm, 
de kortste en dunste BD pennaald ooit. 

BD Micro-Fine UltraTM 4 mm pennaald
De ultieme BD technologie voor verminderde injectiepijn bij de behandeling van diabetes1


