Komt u in aanmerking voor de de InsuJet™?
Bent u enthousiast en wilt u de Insujet™ gaan gebruiken? Overleg
dan met uw arts, diabetesverpleegkundige of praktijkondersteuner
of u in aanmerking komt voor de InsuJet™. Sommige zorgverzekeraars ontvangen graag vooraf een duidelijk gemotiveerd verzoek
tot vergoeding (machtiging). Bij een aantal zorgverzekeraars is dat
niet nodig, maar is het belangrijk dat uw arts de motivatie opneemt
in uw dossier. Ook zijn er zorgverzekeraars die de InsuJet™ nog niet
vergoeden. Het handigste is dus van tevoren contact op te nemen
met uw zorgverzekeraar. Zodra u een positief bericht heeft van uw
zorgverzekeraar bestelt u de InsuJet™ met adapters en spuitstukken
bij uw apotheek. Uw apotheek bestelt de InsuJet™ rechtstreeks met
het bestelformulier op mosafarma.nl/bestelformulieren.

Gebruikt u insuline?

Vragen of meer informatie?
Neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder!
Mosafarma InsuJet™ Service:
T +31 88 066 03 82
E service@mosafarma.nl
www.insujet.nl

Nusterweg 127A, 6136 KT Sittard
T +31 46 750 25 50 | F +31 46 750 25 51

Lees in deze folder meer over de InsuJet™

Waarom de Insujet™?
U heeft deze folder ontvangen omdat u insuline gebruikt en
problemen ervaart met het dagelijks prikken met een naald.
Enkele voorbeelden:
• U slaat weleens over omdat u prikken met een naald vervelend
vindt.
• Soms werkt de insuline snel maar soms werkt het te traag en moet
u opnieuw spuiten.
• U heeft last van hinderlijke spuitplekken.

De InsuJet™

De InsuJet en hulpstukken
™

• U heeft zelf geen problemen met het prikken met een naald maar
bent bang dat iemand in uw omgeving zich per ongeluk aan een

De InsuJet™ is zeer gemakkelijk te gebruiken en gaat ongeveer drie

naald prikt.

jaar mee. Bij de InsuJet™ horen een adapter, een ampulhouder en
een spuitstuk. De adapter is beschikbaar voor 3 ml en 10 ml insuline-

In deze gevallen kan de InsuJet de oplossing zijn!
™

ampullen. Bij elke nieuwe insuline-ampul moet u een nieuwe adapter
gebruiken.

Wat is de Insujet™?

Het spuitstuk gaat gegarandeerd zestig toedieningen mee. Het
spuitstuk moet u wel regelmatig vervangen. Gebruikt u viermaal per

De InsuJet is een insulinepen zonder naald. De insuline wordt

dag insuline? Dan is dat eenmaal in de twee weken. Gebruikt u één

direct door de huid geschoten en daardoor heel snel opgenomen.

keer per dag insuline dan eens in de twee maanden.

™

Ook bij mensen met overgewicht. Een snelle opname zorgt voor een
snelle glucosedaling waardoor u ook eerder weet of de toediening
het gewenste effect heeft. Nog meer voordelen? Huidproblemen die
veroorzaakt worden door een naald behoren tot het verleden en
andere personen kunnen zich niet per ongeluk aan de naald prikken.

De 3 ml adapter

De insuline ampulhouder

Het spuitstuk, ook wel nozzle
genaamd.

