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Wat je moet
weten over de

VetPen

®

Antwoorden op veelgestelde vragen.
De VetPen is een insulinepen die speciaal ontworpen is voor huisdieren
met diabetes, om de controle van de ziekte te vergemakkelijken.
Hieronder vindt u antwoorden op mogelijke vragen over de VetPen.

• Wat zorgt ervoor dat de VetPen uniek is?
In de humane geneeskunde worden insulinepennen al geruime tijd gebruikt.
De VetPen is de eerste diergeneeskundige pen die exclusief ontworpen is voor
gebruik van insuline bij hond en kat. Voordien konden enkel flacons met spuiten
en naalden gebruikt worden voor het toedienen van insuline aan huisdieren,
wat voor sommige eigenaars moeilijk en beangstigend was.

• Is de VetPen moeilijk te gebruiken?
De VetPen is ergonomisch ontworpen voor een gemakkelijke hantering, dosering
en een snellere injectie van het product.

• Hoe wordt de insulinedosis afgemeten met de VetPen?
De gebruiksvriendelijke VetPen maakt het voor u mogelijk om bij elke
injectie een juiste dosis insuline toe te dienen aan uw huisdier. Spuiten met naalden hoeven dus niet meer gebruikt te worden. Nadat u
de VetPen heeft voorbereid, draait u gewoon aan de doseerknop en
stelt u de gewenste dosis in. Dan brengt u de naald in onder de huid
van uw huisdier en wordt de insuline geïnjecteerd door een druk op
de ontspanner. Dit eenvoudig proces verhoogt de nauwkeurigheid en
vermindert de kans op doseringsfouten.

• Kan de VetPen gebruikt worden met andere insulines?
De VetPen is speciaal ontworpen voor gebruik met veterinaire insuline.
De VetPen is uitsluitend vervaardigd voor insuline met een concentratie van 40 IU/ml.
Om doseringsfouten te vermijden mogen andere types insuline niet gebruikt worden
met de VetPen.

• Kan ik reizen met de VetPen?
De bouw van de VetPen laat toe om hem mee te nemen op reis en
zorgt ervoor dat u uw dier gemakkelijk kan injecteren, waar u ook
bent. Het startpakket van de VetPen bestaat uit een handig reistasje
waarin de VetPen, de naalden, de naaldverwijderaar, de insuline,
de doseerknopadaptor en het opzetstuk voor de ontspanner kunnen
opgeborgen worden.
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• Moet ik de VetPen in de frigo bewaren wanneer ze geladen is met een
insulinepatroon?
De VetPen met het aangeprikte patroon mag niet in de frigo bewaard worden. De nieuwe
patronen met insuline daarentegen moeten altijd rechtop in de frigo bewaard worden
en beschermd tegen licht vooraleer ze geopend worden. De VetPen moet altijd bewaard
worden zonder naald en met pendop erop. Om het apparaat te reinigen gebruikt u een
vochtige doek. De VetPen mag niet ondergedompeld worden in water!

• Kan de VetPen herhaaldelijk gebruikt worden?
De VetPen bevat een insulinepatroon waarmee meerdere doseringen kunnen toegediend
worden met een minimale voorbereidingstijd. Telkens een nieuw patroon wordt ingebracht
dient het apparaat opnieuw voorbereid te worden om luchtbellen te verwijderen en om
een nauwkeurige dosering te verzekeren. Voor elk gebruik dient de insuline gemengd te
worden tot een homogene, uniforme, melkachtige suspensie. Wanneer alle insuline in
het patroon opgebruikt is, kan u gewoonweg het lege patroon verwijderen en een
nieuw patroon inladen.

• Biedt de VetPen voordelen in vergelijking met de traditionele
insuline-flacons en spuiten met naalden?
De VetPen is gemakkelijk te gebruiken, dankzij:
• ergonomisch ontwerp
• makkelijk te hanteren
• accessoires, zoals een doseerknopadaptor en een opzetstuk voor de ontspanner
• nauwkeurigheid
3 de dosis is makkelijk af te meten
3 minder kans op luchtbellen, die de accuraatheid van de dosis beïnvloeden
• “alles-in-één” toestel
3 vereenvoudigt het voorbereiden van de dosis
3 verkort de tijd van voorbereiding tot injectie
3 gebruiksvriendelijk voor zowel thuis als op verplaatsing
De VetPen helpt om insuline veiliger toe te dienen:
• het patroon wordt beschermd tegen breuk danzij het robuuste ontwerp van de pen
• de kans op insulineverspilling wordt verminderd
• minder luchtbellen, die verantwoordelijk zijn voor een verkeerde dosering
• verminderd risico op accidentele auto-injectie

• Welke soort naalden dienen gebruikt te worden voor de VetPen?
VetPen gebruikt Unifine® Pentips® 29G/12 mm naalden, die zeer klein en dun zijn en
een speciale coating hebben. Deze naalden mogen enkel met de VetPen gebruikt worden.
Gebruik steeds een nieuwe naald voor elke injectie.
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Voor meer informatie: raadpleeg uw dierenarts of www.pet-diabetes.be
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