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Buzzy is een handzaam, klein medisch hulpmiddel met koude 
pads in de vorm van vleugels. Door zijn vibrerend en huidkoelend 
effect zorgt Buzzy enerzijds voor afleiding en anderzijds voor een 

bewezen pijnstillend effect tijdens injecties.

BUZZY® MINI HEALTHCARE en BUZZY® XL HEALTHCARE 
worden gebruikt bij het prikken/spuiten met naalden door de 
zorgprofessional. Buzzy Healthcare is reusable en dus geschikt 
voor het gebruik door meerdere personen. De onderdelen 
kunnen afzonderlijk en volledig gereinigd worden conform de 
geldende richtlijnen binnen uw zorginstelling. 

1 Buzzy® Healthcare (keuze uit Zwart, Bij of Lieveheersbeestje)
wordt geleverd met:
•    4 universele coldpads in de vorm van vleugeltjes  

•      2 Latex-vrije Silicone Comfort riemen (Tournistretch®)  
De Mini wordt geleverd met 1 Tournistretch®

•     2 AAA batterijen (reeds geïnstalleerd in de unit)

•    1 handleiding  

•    5 Afleidingskaartjes. 

Snel

Eenvoudig

Herbruikbaar

Bewezen effectief

‘De beste oplossing voor naaldpijn’
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Haal de bevroren vleugels  
uit de diepvries.
•  Ze blijven 10 minuten bevroren bij 

kamertemperatuur. 

•  Gebruik voor een optimaal effect 
hard bevroren vleugels, zodat de 
trillingen niet geabsorbeerd worden.

Plaats de vleugels op de Buzzy
Bevestig de vleugels aan de 
achterkant van Buzzy® Bij de 
Buzzy Healthcare plaatst u deze 
achter de elastische strip. 
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4 Bloedname - infuus
•  Fixeer Buzzy met de gele  

stuwband of met de hand zo’n  
3 tot 5 cm boven de prikplaats.

•  Laat Buzzy minstens 30 seconden 
trillen vooraleer te prikken.

Vaccinatie – Subcutane en 
Intramusculaire injecties
•  Plaats Buzzy eerst op de prikplaats en laat 

deze trillen (Subcutaan: ca. 10 seconden, 
Intramusculair: 30-60 seconden).

•  Verplaats Buzzy daarna even naar boven 
en plaats de naald dicht bij Buzzy voor 
een nog beter effect.
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