Goed beschermd
tegen prikaccidenten
met Betica-veiligheidspennaalden
en -veiligheidslancetten

Bescherm jezelf.
Gebruik Betica.
Jij bent één van de vierhonderdduizend
verpleegkundigen en verzorgenden
in Nederland die het hart van de
gezondheidszorg vormen. Elke dag
zetten jij en je collega’s je in om
goede zorg te leveren.
Je wordt daarbij regelmatig blootgesteld
aan allerlei besmettingsrisico’s zoals
door prikaccidenten. Denk aan het risico
op besmetting met meer dan dertig
potentieel gevaarlijke micro-organismen
waaronder: hepatitis B, hepatitis C
en HIV. Belangrijk om jezelf dus goed
te beschermen.
Prikaccidenten voorkomen
Om prikaccidenten te voorkomen, zijn werkgevers
in de gezondheidszorg sinds 2012 onder andere
verplicht om:
• een medisch hulpmiddel met een ingebouwd
veiligheids- en beschermingsmechanisme ter
beschikking te stellen als er gevaar is voor letsel
of infectie door een scherp medisch hulpmiddel;
• het terugzetten van doppen op injectie-naalden
(recappen) te verbieden.
Veilig werken met Betica
Betica-veiligheidspennaalden en -veiligheidslancetten
zijn speciaal ontwikkeld om prikaccidenten te
voorkomen. Daarnaast dragen ze bij aan meer
injectiecomfort voor jouw cliënten. Zo kun jij met
een gerust hart veilig jouw werk doen.

Veiligheidspennaalden
Veiligheidspennaalden van Betica dragen
bij aan meer injectiecomfort voor uw cliënt
en meer veiligheid voor jou.
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Gebruiksaanwijzing
veiligheidspennaalden

1. 	Controleer de juiste maatvoering veiligheidspennaald op het papieren beschermlaagje.
Verwijder het papieren beschermlaagje van
de veiligheidspennaald.

2. 	Bevestig de veiligheidspennaald. Draai de Betica
veiligheidspennaald in een hoek van 180° recht
op de insulinepen totdat je weerstand voelt.

3.	Ontlucht de veiligheidspennaald door twee
eenheden insuline door te spuiten, todat er
zich een druppel op de naald vormt. Laat de
transparante kap zitten en verwijder deze pas
als je gaat injecteren.

4.	Stel het aantal eenheden insuline in volgens
voorschrift van de behandelaar.

5.	Verwijder de transparante buitenste
beschermkap met een rechte beweging.
Door de zichtbare naald bepaal je eenvoudig
de juiste injectieplaats.

KLIK

6.	Breng de naald met een vloeiende beweging in
de huid zodat de gekleurde naald-beschermer
zich terugtrekt. Als je een klik hoort, is het
veiligheids-mechanisme geactiveerd.

7.	Oefen constante druk uit en injecteer de insuline
volgens de instructie van de behandelend
specialist of diabetesverpleegkundige.
Verwijder de naald niet voordat je de
volledige dosis hebt geïnjecteerd.

8.	Na de injectie wordt de naald aan de cliëntzijde
en de penzijde automatisch voorzien van een
beschermende cover.

9. Verwijder de Betica-veiligheidspennaald door
deze vast te pakken bij de witte naaldhub.
Draai vervolgens de veiligheidspennaald van
de insulinepen door tegen de klok in te draaien.

10.	Voer de gebruikte Betica-veiligheidspennaald
volgens voorschrift af. Wij adviseren u deze
in een naaldencontainer te werpen.

Veiligheidslancetten
Veiligheidslancetten van Betica zorgen voor
meer veiligheid voor jou.

De naald wordt direct na het prikken
teruggetrokken in het veiligheidslancet.

Een prikpen is
niet meer nodig.

Het veiligheidslancet is met
één handeling te activeren.

Gebruiksaanwijzing
veiligheidslancetten

1.	Verwijder de beschermkap met een
draaiende beweging.

2.	Trek de beschermkap uit het veiligheidslancet.

3.	Druk het veiligheidslancet aan de zijkant van de
vingertop om het prikmechanisme te activeren.

4.	Voer na gebruik het veiligheidslancet af volgens
de procedure binnen jouw instelling.

5.	Gebruik de bloeddruppel voor
bloedwaardebepalingen.

Assortiment
Afmeting

Ref. nr.

Z-index

Betica veiligheidspennaalden
4mm x 31G

DB4104

16965663

5mm x 30G

DB4005

16791258

5mm x 31G

DB4105

16791266

8mm x 30G

DB4008

16791274

Betica veiligheidslancetten
1,8mm x 23G

DB2301

16533518

1,8mm x 30G

DB3002

16533453

Geef jouw mening
Jouw mening is ons veel waard. Deel jouw ervaringen
met onze producten op betica.nl/feedback.
Dat helpt ons om onze producten nog verder te
verbeteren.

E-learning
Weet jij alles over preventie van prikaccidenten?
Test je kennis met onze geaccrediteerde* e-learnings.
Een investering in je eigen veiligheid.
E-learning verpleegkundigen

Klik hier voor de e-learning
E-learning apothekersassistenten

Klik hier voor de e-learning
E-learning praktijkondersteuners

Klik hier voor de e-learning
* Bekijk de e-learnings voor het aantal accreditatiepunten.

Hulp nodig?
Wij bieden medische hulpmiddelen zoals veilige
pennaalden, maar helpen je ook graag met:
• trainingen rondom het gebruik van onze
veilige naaldsystemen;
• e-learnings rondom preventie van prikaccidenten;
• handige tools;
• het optimaliseren van een veilige werkomgeving;
• vragen over vergoedingen.

Meer weten?
Bel T 088 220 88 22 of kijk op betica.nl.

Beschikbare materialen
www.betica.nl/animatie

Instructieposter (A3) en instructiekaarten (A5)

Werk veilig. Bescherm jezelf en gebruik Betica
Injectie voorbereiden
1

2

Bevestig de veiligheidspennaald. Draai de Betica-

3

Ontlucht de veiligheidspennaald door twee eenheden

Stel het aantal eenheden insuline in volgens

veiligheidspennaald in een hoek van 180° recht op

insuline door te spuiten, todat er zich een druppel
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en verwijder deze pas als je gaat injecteren.

eenvoudig de juiste injectieplaats.

Injectietechniek loodrecht

Injectietechniek schuin

pennaalden.* Let bij de huidplooi op dat er voldoende ruimte is tussen de vingers.

pennaalden.* Let bij de huidplooi op dat er voldoende ruimte is tussen de vingers.

Aanbevolen door de Vereniging van Diabetesverpleegkundigen bij 5 mm

4

4

Aanbevolen door de Vereniging van Diabetesverpleegkundigen bij 8 mm

4

4

KLIK

KLIK
KLIK

Zonder huidplooi

2,5 cm

Met huidplooi

*EADV-Richtlijn 2017 Het toedienen van insuline met de insulinepen, maart 2017

KLIK

Zonder huidplooi

Met huidplooi

2,5 cm

Gebruiksaanwijzing veiligheidslancetten

*EADV-Richtlijn 2017 Het toedienen van insuline met de insulinepen, maart 2017

Wat Betica Dual Safety Pennaalden uniek maakt is dat deze te gebruiken zijn met loodrechte én schuine injectietechniek.
Het werkt zo: breng de naald met een vloeiende beweging in de huid, totdat je een KLIK hoort. Je ziet dat de gekleurde
naaldbeschermer zich terugtrekt in de witte naaldhub.
Voor injectie

5. Gebruik de bloeddruppel voor
bloedwaardebepalingen.
1. Verwijder de beschermkap met een
Na de injectie
draaiende beweging.

Tijdens injectie

Na de injectie
5

6

7

2. Trek de beschermkap uit het
veiligheidslancet.
Verwijderen

Automatische dubbele beveiliging

Veilig afvoeren

Verwijder de Betica-veiligheidspennaald door

Na de injectie wordt de naald aan de cliëntzijde

Voer de gebruikte Betica-veiligheidspennaald

deze vast te pakken bij de witte naaldhub.

en de penzijde automatisch voorzien van een
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een naaldencontainer te werpen.

Gebruiksaanwijzing veiligheidspennaalden

insulinepen door tegen de klok in te draaien.

Alle combinaties mogelijk

Veiligheidslancetten

De veiligheidspennaalden van Betica zijn te

Op een veilige manier een bloedmonster verkrijgen voor het bepalen van de bloedglucose?

gebruiken in combinatie met alle gangbare

Maak gebruik van de Betica-veiligheidslancetten.Met deze veiligheidslancetten voorkom

insulinepennen.

je prikaccidenten, doordat de lancetten na de prik direct worden teruggetrokken in de

Als u een klik hoort, is het veiligheids1. Controleer de juiste maatvoering
mechanisme geactiveerd. Oefen constante
veiligheids-pennaald op het papieren
druk uit en injecteer de insuline volgens
beschermlaagje. Verwijder het papieren
de instructievan de behandelend specialist
beschermlaagje van de veiligheidspennaald.
of diabetesverpleegkundige. Verwijder de
naald niet voordat u de volledige dosis heeft
geïnjecteerd.

7.

Verwijder de veiligheidspennaald met
2. Plaats de veiligheidspennaald met een
een draaiende beweging van de insulinepen
draaiende beweging recht op de insulinepen
en voer deze veilig af volgens de procedure
tot u weerstand voelt.
binnen uw instelling.

8.

Verwijder de transparante buitenste
3. Verwijder de transparante buitenste
beschermkap met een rechte beweging.
beschermkap met een rechte beweging.

3. Druk het veiligheidslancet aan de
zijkant van de vingertop om het
prikmechanisme te activeren.

beschermende cover.
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4. Voer na gebruik het veiligheidslancet
af volgens de procedure binnen uw
instelling.

Z.o.z.

9.
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Stel het aantal eenheden insuline in
4. Stel het aantal eenheden insuline in
volgens het voorschrift van de behandelend
volgens het voorschrift van de behandelend
specialist of diabetesverpleegkundige.
specialist of diabetesverpleegkundige.
Door de zichtbare naald kunt u eenvoudig
Door de zichtbare naald kunt u eenvoudig
de juiste injectieplaats bepalen. Breng de
de juiste injectieplaats bepalen. Breng de
naald met een vloeiende beweging in de
naald met een vloeiende beweging in de
huid zodat de gekleurde naald-beschermer
huid zodat de gekleurde naald-beschermer
zich terugtrekt.
zich terugtrekt.

10. Stel het aantal eenheden insuline in
5. Stel het aantal eenheden insuline in
volgens het voorschrift van de behandelend
volgens het voorschrift van de behandelend
specialist of diabetesverpleegkundige.
specialist of diabetesverpleegkundige.
Door de zichtbare naald kunt u eenvoudig
Door de zichtbare naald kunt u eenvoudig
de juiste injectieplaats bepalen. Breng de
de juiste injectieplaats bepalen. Breng de
naald met een vloeiende beweging in de
naald met een vloeiende beweging in de
huid zodat de gekleurde naald-beschermer
huid zodat de gekleurde naald-beschermer
zich terugtrekt.
zich terugtrekt.

Z.o.z.
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(Pomp)dagboek
TM

Dagboek

Voedingsdagboek

Voor het sporten
Na het sporten

Nuch- Na Snack Voor Na Snack Voor Na Snack Slapen Mood
ter ontbijt
lunch lunch
diner diner
meter

MA

Ontbijt

Lunch

Diner

Snack

MA

BG-w.*
Koolh.*

I R Bolus

Tijd

DI

DI

BG-w.*
Koolh.*

I R Bolus

Tijd

WO

WO

BG-w.*
Koolh.*

I R Bolus

DO

Tijd

DO

BG-w.*
Koolh.*

I R Bolus

VR

Tijd

VR

BG-w.*
Koolh.

*

I R Bolus

ZA

Tijd

ZA

BG-w.*
Koolh.*

Pompdagboek
I R Bolus

Tijd

ZO

ZO

BG-w.*
Koolh.*

I R Bolus
*

Tijd

BG-w.= BG-waarde, Koolh.= Koolhydraten
I = Infusieset gewisseld, R = Reservoir gewisseld

Moodmeter 1 = Vrolijk
5 = Energiek
9 = Onzeker

2 = Verdrietig
6 = Futloos
0 = Ziek

Opmerkingen:

3 = Boos
4 = Angstig
7 = Ontspannen 8 = Zelfverzekerd
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BETICA
Bloedglucosewaarden*
Ontbijt

Datum

Voor

Lunch
Na

Voor

Diner
Na

Voor

Na

Aantal eenheden insuline
Voor
Nacht
Slapen

Datum

Ontbijt

Lunch

Diner

Voor
Slapen

Opmerkingen

WAARDE
TIJD

WAARDE
TIJD

WAARDE
TIJD

WAARDE
TIJD

WAARDE
TIJD

Diabetesdagboek

WAARDE
TIJD

WAARDE
TIJD

* Markeer de waarden lager dan 4,5 mmol/l
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27

Posters & infographic

(Lage bloedglucose)
 Meet jouw bloedglucose.
 Eet twintig gram koolhydraten: vier tot
zeven tabletten druivensuiker (afhankelijk
van het merk) of een flink glas limonade
(het liefst ranja), geen light.
 Meet na 15-20 minuten je bloedglucose
opnieuw. Als je glucose lager is dan
3,5 mmol/l, eet opnieuw vijftien gram
koolhydraten. Neem bijvoorbeeld een
banaan.

HYPO

Wat te doen bij hypoglykemie?

Symptomen van een hypo:

Hoofdpijn

Wisselend humeur

Moeheid

Bleekheid

Honger

Zweten

 Heb je een hypo voor de maaltijd, eet
twee tabletten druivensuiker en ga eten.

Wat te doen bij hyperglykemie?

 Neem na een ernstige hypoglykemie altijd
contact op met uw huisarts, POH of
diabetes-verpleegkundige.
 Is de eigenaar van deze kaart bewusteloos?
Bel direct 112 of de huisarts. Dien eventueel
glucagon toe.

(Hoge bloedglucose)
 Meet jouw bloedglucose.
Beven

 Injecteer snelwerkende insuline volgens
Slecht zien
Duizeligheid
dit schema:
Bloedglucosewaarde

Aantal eenheden

HYPER

 Duurt het nog langer dan twee uur tot
jouw volgende maaltijd, eet vijftien gram
koolhydraten. Denk aan een boterham of
een stuk fruit.

Symptomen van een hyper:

Moeheid
slaperigheid

Droge tong

Dorst

Vaak plassen

 Drink vier tot vijf glazen water.
 Bepaal om de twee uur je bloedglucose en
spuit eventueel snelwerkende insuline bij.
 Neem na een doorgemaakte
hyperglykemie contact op met uw
huisarts, POH of diabetesverpleegkundige.

50743 - 10-2018

 Bij braken, bel de huisarts.

Download of bestel de materialen op
www.vanheek.com/ondersteuning

Wie is Van Heek Medical?
Van Heek Medical is jouw deskundige partner in
kwalitatief hoogwaardige producten voor wond-,
continentie-, diabetes en acute (EHBO en BHV)-zorg.

Uitgebreid assortiment
Je hebt keuze uit een uitgebreid assortiment van
medische producten, waaronder onze eigen merken
Decifera, Heka, Hekura en Betica. Onze producten
zijn ontwikkeld op basis van de nieuwste inzichten
en ontwikkelingen in de zorg.

Vakgerichte ondersteuning
In je dagelijkse werk krijg je van ons vakgerichte
ondersteuning bij je zorgtaken. Zo help je jouw
cliënten nog beter. Zorgvragen? Wij beantwoorden
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ze graag!

Macroweg 10 | 5804 CL Venray | Nederland
Rubensstraat 104 | 2300 Turnhout | België
T +31 88 220 88 22 | E info@vanheek.com | www.vanheek.com

