Lanceta de segurança
Safe-T-Lance® Plus –
ativação com botão
Segura. Confortável. Eficaz.

3 PASSOS SIMPLES

1. Rode a tampa protetora e retire-a

2. Pressione firmemente o corpo da

a direito.

3. Com cuidado, aplique pressão

lanceta de segurança Safe-T-Lance®
Plus contra o local de punção e prima o
botão para ativar o dispositivo.

intermitente junto ao local da
punção para obter o volume de
sangue necessário.

ADVERTÊNCIA: Não utilize se a tampa protetora tiver sido anteriormente removida da lanceta. Limpe a pele em conformidade com os procedimentos de segurança.
Elimine a lanceta usada num recipiente para objetos afiados em conformidade com as diretrizes da instituição e os regulamentos locais e nacionais aplicáveis.

FUNCIONALIDADES E BENEFÍCIOS
SEGURANÇA

CONFORTO

• De uso único
• Retração e bloqueio automáticos
da agulha
• Prevenção de lesão por picada
de agulha e infeção cruzada

• Fácil de utilizar em apenas três passos
• Concebida para controlar a profundidade
da agulha
• Ação de mola dupla
• Agulhas revestidas com silicone
• Punho ergonómico para
manuseamento preciso

EFICÁCIA

• Ampla gama de produtos –
disponíveis em 6 tamanhos diferentes
• Colhe a quantidade certa de sangue
para diferentes testes capilares
Lanceta Safe-T-Lance® Plus
Pediátrico
1028-1

Lâmina de
1,5 mm

1,2 mm de
profundidade

Fluxo normal
1014-1

Agulha
21G

1,8 mm de
profundidade

Fluxo máx.
1005-1

Lâmina de
1,5 mm

1,6 mm de
profundidade

Fluxo reduzido
1020-1

Agulha
25G

1,4 mm de
profundidade

1,8 mm de
profundidade

Microfluxo
1025-1

Agulha
28G

1,6 mm de
profundidade

Fluxo elevado Agulha
1008-1
18G

Quantidade para encomenda: 200 unidades/embalagem, 2000 unidades/caixa

Para obter mais informações, visite o nosso website: www.smiths-medical.com
OS PRODUTOS DESCRITOS PODEM NÃO ESTAR LICENCIADOS OU PODEM NÃO ESTAR DISPONÍVEIS PARA VENDA NO CANADÁ OU NOUTROS PAÍSES

Distribuído por:
Smiths Medical ASD, Inc.
Keene, NH 03431, EUA
Telefone: 1-603-352-3812
Linha gratuita nos EUA: 1-800-258-5361

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

Fabricado por:
HTL-STREFA S.A.
ul. Adamówek 7
95-035 Ozorków POLÓNIA

MKEECA-0094

As informações de contacto locais estão disponíveis em: www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us
Smiths Medical faz parte da atividade tecnológica global da Smiths Group plc. Para uma listagem completa das indicações, contraindicações, advertências e precauções, consulte as instruções de
utilização/manual do operador. Jelco e o logótipo da Smiths Medical são marcas comerciais da Smiths Medical. Safe-T-Lance é uma marca comercial registada da HTL-STREFA S.A. utilizada com
autorização. ©2016 Smiths Medical. Tutti i diritti riservati. SS195429PT-122016

