Insuflon-canule
Informatie voor ouders of verzorgers

Een insuflon is een canule (plastic buisje) die in de vetlaag onder de huid wordt
ingebracht en waardoor insuline gegeven kan worden.
De informatie in deze folder is bedoeld voor kinderen met diabetes mellitus (en hun
ouders of verzorgers) die overwegen een insuflon te gaan gebruiken als hulpmiddel
om de insuline injecties zo pijnloos mogelijk te laten verlopen.
Hoe ziet een insuflon uit?
Een insuflon bestaat uit een teflon slangetje, 2 kleine ‘vleugeltjes’ waarmee de
insuflon vastgehouden kan worden en een rubber membraan (dun vliesje).
De canule wordt in het vetweefsel net onder de huid ingebracht met behulp van een
metalen naaldje. Dit naaldje wordt na het inbrengen verwijderd.
Door het rubber membraan kunnen de insuline injecties gegeven worden.
Voor wie is de insuflon bedoeld?
De insuflon is bedoeld voor kinderen die de regelmatige injecties van insuline als zeer
pijnlijk ervaren. Soms helpt een insuflon ook bij slechte spuitplaatsen.
Inbrengen van een insuflon-canule
Voorafgaand aan het inbrengen van een isuflon canule altijd eerst de handen wassen.
Zoek vervolgens een goede spuitplek uit. Dit kan bijvoorbeeld het bovenbeen, de bil
of de buik zijn.
Plak ongeveer 1½ uur voor het inbrengen van de insuflon-canule een emla® pleister
op de plek waar de canule wordt ingebracht. Een emla® pleister is een verdovende
pleister, ook wel een toverpleister genoemd.
Leg alle spulletjes binnen handbereik klaar.
Verwijder na 1½ uur de emla® pleister. Maak de huid goed schoon met water. Laat de
huid daarna goed drogen.
Verwijder de beschermdop van de insuflon en steek deze aan de achterkant hiervan.
Pak een huidplooi en breng in een hoek van 45 graden de canule in. Verwijder de
naald door de vleugels vast te pakken en de naald er langzaam uit te trekken. Gooi de
naald in de daarvoor bestemde naaldencontainer.
Let op dat bij het terugtrekken van de naald de canule niet beschadigd of gedeeltelijk
losraakt. Als dit wel gebeurt, gebruik dan een nieuwe insuflon.
Schuif na het verwijderen van de naald een gaasje onder de ‘vleugeltjes’ van de
insuflon-canule.
Zet de insuflon met de pleister vast. Verwijder eerst het grote plakgedeelte van de
pleister. Schuif de pleister onder het membraan over de ‘vleugeltjes’. Verwijder
hierna het kleine plakgedeelte van de pleister en trek deze glad over de huid.
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Inspuiten van insuline
Na het inbrengen van de insuflon-canule, kan de insuline ingespoten worden. Steek
de naald van de insulinepen in het membraan van de insuflon. Maak hierbij een
draaiende beweging met de insulinepen. Breng de naald volledig in de canule.
Gebruik hierbij geen kracht.
Spuit vervolgens langzaam de insuline in. Wacht 5 seconden en verwijder vervolgens
de naald.
Spuit nooit langwerkende insuline zoals Levemir of Lantus door de insuflon, tenzij
anders met u afgesproken.
Bijspuiten van insuline
Het kan voorkomen dat snelwerkende insuline (Novo Rapid® of Humalog®)
bijgespoten moet worden volgens de afgesproken insulinedosering.
Spuit dan eerst de snelwerkende insuline, gevolgd door bijvoorbeeld Mixtard® of
Actrapid®.
Afhankelijk van het gewicht van het kind wordt door de kinderarts afgesproken om
met Na.Cl. 0,9% (zoutoplossing, penfill gevuld door de apotheek) na te spuiten.
Verwisselen van de insuflon-canule
Controleer de insuflon dagelijks op huidirritaties of andere complicaties zoals
roodheid en zwelling.
Laat de insuflon nooit langer dan 5 dagen zitten. Verwijder de insuflon zonodig
eerder bij complicaties.
Het verwisselen van de insuflon-canule gaat als volgt:
* verwijder eerst de pleister,
* trek hierna de insuflon er rustig uit,
* gooi de insuflon in de naaldencontainer.
Vragen of onduidelijkheden
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de
kinderarts of de kinderdiabetesverpleegkundige.
De telefoonnummers staan op de achterzijde van deze folder.
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Geef uw mening!
Deel uw ervaring over Zuyderland Medisch Centrum op
www.ZorgkaartNederland.nl, een onafhankelijk kwaliteitsplatform voor de zorg.
Op basis van uw ervaring kunnen wij onze zorgverlening verder verbeteren.

Kinderdiabetesverpleegkundige/Kinderdiabeten poli
Meldpunt Oost 11
Telefoon 088 - 459 5235
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Kindergeneeskunde
Meldpunt Oost 11
Afsprakennummer: 088 – 459 7888
Werkdagen: 9.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 uur
Informatienummer: 088 – 459 7832
Werkdagen: 8.30 – 12.00 en 13.30 – 16.30 uur

