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BD Micro-Fine™Plus
fi›r›nga ve ‹nsülin kalem i¤neleri
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Hasta gereksinimlerini
karfl›layan tam seri
‹nsülin fl›r›ngalar›!

● Ac› hissetmeden, maksimum

rahatl›kta ve güvenilir enjeksiyon

için özel tasarlanm›fl i¤ne ucu

geometrisine sahip insülin fl›r›ngalar›

● En iyi t›bbi kalite çelik kullan›larak

üretim

● Steril ve tek kullan›ml›k, her bir

kutu içinde 10’luk pofletler halinde

100 adet insülin fl›r›ngas›

Enjeksiyon bafl›na 50 ünite dozlara
kadar; Obez ile normal a¤›rl›kta
yetiflkinler için çimdik tekni¤i
uygulanarak kullan›m› önerilir.
1’er ünite art›fll›d›r.

Enjeksiyon bafl›na 50 ünite dozlara
kadar; Normal a¤›rl›kta yetiflkinler
ve çocuklar için çimdik tekni¤i
uygulanarak kullan›m› önerilir.
1’er ünite art›fll›d›r.

Enjeksiyon bafl›na 100 birim dozlara
kadar; Obez ile normal a¤›rl›kta
yetiflkinler için çimdik tekni¤i
uygulanarak kullan›m› önerilir.
2’fler ünite art›fll›d›r.

Enjeksiyon bafl›na 100 birim dozlara
kadar; Normal a¤›rl›kta yetiflkinler
ve çocuklar için çimdik tekni¤i
uygulanarak kullan›m› önerilir.
2’fler ünite art›fll›d›r.

Ürün No. 320935

0,5ml U-100 ‹nsülin fl›r›ngas› 0,33 mm (29 G) x 12,7 mm

1 ml U-100 ‹nsülin fl›r›ngas› 0,30 mm (30 G) x 8 mm

1 ml U-100 ‹nsülin fl›r›ngas› 0,33 mm (29 G) x 12,7 mm

0,5 ml U-100 ‹nsülin fl›r›ngas› 0,30 mm (30 G) x 8 mm

U-100 ‹nsülin ile kullan›lacak ‹nsülin fl›r›ngalar›:

Ürün No. 320932

Ürün No. 320933

Ürün No. 320931

BD Micro-Fine™Plus fi›r›ngalarBD Micro-Fine™Plus fi›r›ngalar
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Obez ve normal kilolu
yetiflkin erkek ve kad›nlara
çimdik tekni¤i uygulan›larak
enjeksiyon için tavsiye edilir.

Normal kiloda yetiflkin
erkek ve kad›nlar yan› s›ra,
gençlere çimdik tekni¤i
uygulan›larak enjeksiyon
için tavsiye edilir.

Çocuklar ve derialt› tabakas›
çok ince yetiflkinler için
tavsiye edilir.Bu çok k›sa
i¤ne ucu, uyguland›¤›nda
deri alt›nda kal›p daha
derine gitmeyece¤inden
ayr›ca birçok hastaya çimdik tekni¤i
kullanmadan enjeksiyon olana¤› da sa¤lamaktad›r.

Ürün No. 320517

0,25 (31 G) x 5 mm  kalem i¤nesi Ürün No. 320518

0,30 (30G) x 8 mm kalem i¤nesi

0,33 (29 G) x 12,7mm kalem i¤nesi

Tüm  önde gelen ‹nsülin  kalemleri ile uyumlu kalem i¤neleri:

Insülin kalemlerinin ço¤u
ile uyumlu üstün kalitede
tam seri kalem i¤neleri!

● Ac› hissetmeden, maksimum

rahatl›kta ve güvenilir enjeksiyon

için özel tasarlanm›fl i¤ne ucu  geo-

metrisine sahip insülin kalem i¤neleri

● En iyi t›bbi kalite çelik kullan›larak

üretim

● Steril ve tek kullan›ml›k, her bir kutu

içinde 10’lukpofletler içinde 100’lük

kutularda

● Yeni ‹nceCidar teknolojisi

(thin-wall), her tip hastaya

hissetmeden, ac›s›z ve güvenilir

insülin enjeksiyonu sa¤lar

(30 G ve 31 G kalem i¤nelerinde

ince-cidar teknolojisi uygulanm›flt›r)

● BD, Eli Lilly, Aventis, Novo Nordisk,

Owen Mumford gibi önde gelen

insülin kalemleri ile uyumludur

Ürün No. 320516

BD MicroFine™Plus ‹nsülin kalem i¤neleriBD MicroFine™Plus ‹nsülin kalem i¤neleri
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Kalem i¤neleri

0,33 (29G) x 12,7mm kalem i¤nesi 320480 320516

0,30 (30G) x 8 mm kalem i¤nesi (ince-cidar) 320317 320517

0,25 (31G) x 5 mm kalem i¤nesi (ince-cidar) 320490 320518

‹nsülin fl›r›ngas› U-100

0,5ml U-100, 0,33 mm (29 G) x 12,7 mm 320921 320932

0,5 ml U-100, 0,30 mm (30 G) x 8 mm 320930 320933

1 ml U-100, 0,33 mm (29 G) x 12,7 mm 320909 320931

1 ml U-100, 0,30 mm (30 G) x 8 mm 320929 320935

BD Micro-Fine™Plus
Yeni özellikler –
Yeni ürün numaralar›

BD Micro-Fine™Plus
Yeni özellikler –
Yeni ürün numaralar›

Daha genifl bilgi için
baflvurabilece¤iniz adresler;

BD Medical - Diabetes Care

Tullastr. 8-12

69126 Heidelberg

Almanya

Tel: +49 6221 305 392

Faks: +49 6221 305 398

www.bd.com

These products are conform to the legal requirements of the
European Union Directive with respect to safety, health,
environment, and consumer protection.

© BD 2004
BD, BD logo and all other trademarks are  the property of
Becton, Dickinson and Company.
*Eli Lilly is a trademark of Eli Lilly
**Novo Nordisk is a trademark of Novo Nordisk
*** Owen Mumford is a trademark of Owen Mumford
****Aventis is a trademark of Aventis

Eski ürün
numaras

Yeni ürün
numaras

Eski ürün
numaras

Yeni ürün
numaras

BD Türkiye

‹thalat ‹hracat Ltd. fiirketi

Büyükdere Cad. Üçyol Mevki

Noramin ‹fl Merkezi No.55

K.1/105 34398 Maslak – ‹STANBUL

Tel: +49 6221 305 392

Faks: +49 6221 305 398




