
Lancetas de segurança Neoheel™

Guia rápido de referência

Selecione um local identificado 
na área sombreada. Limpe o 
local da incisão no calcanhar 
com uma haste de algodão 
antisséptica e deixe a pele 
secar ao ar livre.
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Segurar a lanceta com o polegar 
e o dedo médio em ambos os 
lados texturizados. Libere o 
mecanismo de bloqueio do 
acionador pressionando a 
lingueta de segurança.
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Alinhar o dispositivo como 
mostrado pelas setas no 
Neoheel ™ tocando o calcanhar. 
Toda a superfície plana deve 
estar em contato com a pele. 
Pressionar o gatilho.
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Remova o dispositivo do 
calcanhar do bebê e descarte-o 
em um recipiente para material 
cortante contaminante.
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A primeira gota de sangue deve 
ser limpa suavemente com 
uma gaze esterilizada seca. 
Aplique uma suave pressão com 
o polegar e afrouxe de forma 
intermitente à medida que se 
formam gotas de sangue. 
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Após a coleta de sangue, 
pressione de forma suave 
uma gaze esterilizada seca 
no local da incisão até o 
sangramento cessar.
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Smiths Medical é parte da empresa global de tecnologia Smiths Group plc. Para uma listagem completa das advertências e precauções, consulte Instruções de uso. Smiths Medical e neoheel são marcas 
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As informações de contato locais estão disponíveis em: www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us

OS PRODUTOS DESCRITOS PODEM NÃO ESTAR LICENCIADOS OU PODEM NÃO ESTAR DISPONÍVEIS PARA VENDA NO CANADÁ OU NOUTROS PAÍSES

MKEECA-0214

Para obter mais informações, visite nosso site em www.smiths-medical.com

Fabricado por: 
SteriLance Medical (Suzhou) Inc.
No. 68 Litanghe Road
Xiangcheng, Suzhou, 215133, China

Representante autorizado na CE
Emergo Europe
Molenstraat 15, 2513BH Haia
Holanda

Distribuído por:  
Smiths Medical Portugal Lda.
Av. Eng. Duarte Pacheco,
Amoreiras, Torre 2 15º A
1070-102 Lisboa
Telefone: +351 22 532 30 10 
www.smiths-medical.com


