
 

TIPS VOOR OPTIMAAL GEBRUIK VAN DE  
BD AUTOSHIELD™ DUO VEILIGHEIDSPENNAALD 

 

VOOR DE INJECTIE 
 

Vraag de patiënt te gaan liggen  
of achteruit te leunen;  
vermijd zithouding. 

 

Het weefsel waarin geïnjecteerd wordt, is 
daardoor steviger/stabieler en dat maakt het 
activeren van de pennaald gemakkelijker. 

 

 

Informeer eerst  de patiënt  over 
wat er gaat gebeuren en hoe de 
injectie  kan aanvoelen. 

 

De patiënt zal minder vlug schrikken en 
onverwachte bewegingen maken.   
De zorgverlener zal daardoor  minder vlug 
ongewild de pen terugtrekken van de huid, 
waardoor de naald vroegtijdig geactiveerd kan 
worden. 

 

 

TIJDENS DE INJECTIE 
 

Hou de pen vast met één hand,  
in de handpalm. 

 

De andere hand kan dan gebruikt worden 
voor het nemen van een huidplooi of voor 
fixatie van de huid. 
 

 

 

Maak indien nodig een brede 
huidplooi of fixeer de huid. 

 

Zo creeër je een stabiel injectie-oppervlak wat 
het activeren van de pennaald 
vergemakkelijkt. 

 

 

Druk niet te hard door tijdens de 
injectie; lichte  tegendruk geven 
volstaat. 
 

 

Door niet te hard door te drukken, vermijd je 
bloedingen, blauwe plekken, pijn en 
ongewenste intramusculaire injecties. 

 

 

De transparante naaldbeschermer 
laat toe om de naald nog steeds te 
zien terwijl ze door de huid gaat. 

 

De naald bevindt zich volledig in de huid 
wanneer de doorschijnende naald-
beschermer zich terugtrekt en de witte huls in 
contact komt met de huid. 
Als je goed luistert, zal je op dat moment ook 
een klik horen van de naald ter bevestiging. 

 

 

Bevestiging dat de hele dosis is 
toegediend, kan je zien als de pen 
op 0 staat en een correcte dossis is 
toegepast. 

 

Ook hier blijft de 10 seconden regel gelden. 
Dit is de correcte manier om de volledige 
dosis te injecteren vooraleer de naald uit de 
huid te verwijderen. 

 



NA DE INJECTIE 
 

De activatie van de naald is zowel 
visueel en auditief vast te stellen. 

 

Bij het terugtrekken van de naald uit de huid 
zal je een klik horen. 
Je ziet een rode indicatielijn aan de 
patiëntzijde en een oranje naaldbeschermer 
aan de penzijde. 
 

 
  
 
 
 

 

Na de injectie kunnen er mogelijk 
druppels insuline achterblijven op 
de huid. 

 

Indien dit niet meer dan 1 à 2 druppels zijn, is 
dit normaal. 
Dat zijn dan de druppels van het ontluchten 
van de pen. 

 

 

Na de injectie zal je mogelijk rode 
stipjes zien op de huid. 

 

Iedere injectie laat een klein rood stipje 
achter op de huid, vooral bij donkere 
huidtypes.  
Als het stipje groter is, kan dat wijzen op een 
allergische reactie. Echt grote vlekken kunnen 
wijzen op inflammatie of infectie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals alle BD Micro-Fine™+ en BD Micro-Fine Ultra ™ pennaalden past de BD AutoShield™ Duo op alle pennen die 

gebruikt worden voor de behandeling van diabetes. 

 


