neoheel™
veiligheidslancetten

NEOHEEL™ VEILIGHEIDSLANCETTEN
Het neoheel™ veiligheidslancet
wordt gebruikt voor het afnemen van
bloedmonsters van hoge kwaliteit
bij baby’s na de geboorte. Deze
bloedmonsters worden gebruikt voor
metabole screening en voor onderzoek
van glucose, de volbloedtelling en de
Hematocrietwaarde.
NAUWKEURIG
De ultrasnelle veegbeweging van het
roestvaststalen micromesje wordt bij
voorkeur gericht op een diepte van
1 mm1, vlak boven de plaats waar de
meeste zenuwvezels liggen.
Het neoheel™ veiligheidslancet
is verkrijgbaar in vier
configuraties, overeenkomstig het
ontwikkelingsniveau van de baby. De
incisiediepte en -lengte worden op
basis van het gewicht van de baby
geoptimaliseerd om een bloedmonster
van hoge kwaliteit met minder pijn3,4
en minder trauma voor het kwetsbare
weefsel en de zenuwuiteinden van de
baby te nemen.

MINDER HEMOLYSE
Dankzij het automatische verende
lancet kunnen er bloedmonsters met
minder plasmahemoglobine2 worden
afgenomen.
Het veiligheidslancet veroorzaakt
minder blauwe plekken4 en vereist
minder puncties om voldoende bloed af
te nemen3. En het boogvormige ontwerp
vermindert het aantal hielpuncties
en maakt het mogelijk om het
onderzoek bij de pasgeborene sneller
te verrichten. Daarnaast huilt de baby
minder vaak4.

Beveiligingslip
Activeringsknop

Haal de integrale beveiligingslip los om de
activeringsknop te ontgrendelen.

VEILIGHEID
De integrale beveiligingslip voorkomt
voortijdige activering zonder dat dit
meer losse onderdelen oplevert.
Het neoheel™ lancet kan dankzij de
getextureerde zijkanten goed worden
vastgehouden, om de noodzaak van
een tweede hielprik te voorkomen.
Het micromesje wordt meteen weer
teruggetrokken in een permanent
vergrendelde stand om prikaccidenten
te voorkomen.

Druk de activeringsknop in om het mesje
te activeren. De beveiligingslip blijft
vastzitten op het instrument, dus zijn er
geen losse onderdelen die kwijt kunnen
raken in de buurt van de baby.

BESTELINFORMATIE
neoheel™ veiligheidslancetten

Micro-Preemie
Laag geboortegewicht < 1 kg

Preemie
Laag geboortegewicht 1–2,5 kg

Newborn
Geboorte–6 maanden 2,5–9 kg

Toddler
6–24 maanden > 9 kg

Artikelnummer

1050M

1051P

1052N

1053T

Incisiediepte

0,65 mm

0,85 mm

1,00 mm

2,00 mm

Incisielengte

1,4 mm

1,75 mm

2,5 mm

3,00 mm

Bloedvolume

Medium

Medium

Medium

Hoog

Verpakking

Een verzenddoos bevat 4 magazijndozen met 50 stuks, 200 stuks in totaal
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