Neoheel™ veiligheidslancetten
Beknopte handleiding
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Selecteer een prikplaats in het
gearceerde gebied. Maak de
incisielocatie op de hiel
schoon met een antiseptisch
doekje en laat de huid aan de
lucht drogen.
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Hou de lancet vast met uw duim
en middelvinger aan beide zijden
op de ribbels. Ontgrendel het
systeem door het veiligheidslipje
omlaag te drukken.
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Zet Neoheel™ op de hiel zoals
aangegeven door de pijlen. Het
gehele gladde oppervlak moet
in contact zijn met de huid. Druk
de knop in.
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De eerste druppel bloed
moet voorzichtig met een
droog steriel gaasje worden
weggeveegd. Oefen met uw
duim lichte druk uit en til uw
duim telkens op als zich een
druppel bloed heeft gevormd.

Neem neoheel™ van de hiel van
een zuigeling en werp het in een
naaldcontainer voor biologisch
gevaarlijk materiaal.

6
Druk na de bloedafname
met lichte druk een steriel
gaasje tegen de prikplaats
totdat het bloeden is gestopt.
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