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NEOHEEL™ SIKKERHEDSLANCETTER

neoheel™ sikkerhedslancetter

Extrem præmatur
Lav fødselsvægt <1 kg

Præmatur
Lav fødselsvægt 1-2,5 kg

Nyfødt
Fødsel - 6 måneder 2,5-9 kg

Lille barn
6-24 måneder >9 kg

Varenummer 1050M 1051P 1052N 1053T

Incisionsdybde 0,65 mm 0,85 mm 1,00 mm 2,00 mm

Incisionslængde 1,4 mm 1,75 mm 2,5 mm 3,00 mm

Blodvolumen Medium Medium Medium Høj

Emballage En kasse indeholder 4 æsker med 50 stk., i alt 200 stk.

neoheel™ sikkerhedslancetten benyttes 
til opsamling af kvalitetsblodprøver 
fra spædbørn efter fødslen. Disse 
blodprøver anvendes til at udføre 
metabolisk screening, samt til testning 
for glukose, komplet blodtælling og 
hæmatokrit.

PRÆCISION

Mikrobladet af rustfrit stål penetrerer 
hurtigt med en ønsket dybde på 1 mm, 
præcist  lige over niveauet, hvor de 
fleste nervefibre befinder sig. 

neoheel™ fås i fire størrelser, som 
alle er baseret på spædbarnets 
udviklingsniveau. Incisionsdybden og 
-længden er optimeret i forhold til 
spædbarnets vægt til at give en prøve af 
høj kvalitet med mindre smerte3,4 samt 
mindre traume for barnets sarte væv og 
nervespidser.  

REDUCERET HÆMOLYSE 

Brugen af en automatisk fjederbelastet 
lancet giver mulighed for indsamling 
af blodprøver med lavere niveauer af 
plasmahæmoglobin2.

Sikkerhedslancetten forårsagede 
færre blå mærker4, og krævede færre 
punkturer for at opnå tilstrækkelige 
blodvolumener3. Ydermere, reducerer 
det bueformede design antallet af 
hælpunkturer, tiden det tager at udføre 
testen samt tiden hvor barnet græd.4

SIKKERHED

Den indbyggede sikkerhedstap 
forhindrer for tidlig aktivering, samt 
at løse dele omkring spædbarnet. 
neoheel™ lancettens noprede sider giver 
et sikkert greb, som reducerer behovet 
for endnu et hæleprik. Mikrobladet 
trækker sig øjeblikkeligt tilbage til 
en permanent låst position, hvilket 
forhindrer utilsigtede nålestikskader.
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DE(T) BESKREVNE PRODUKT(ER) ER MULIGVIS IKKE LICENSERET ELLER TILGÆNGELIGE TIL SALG I CANADA OG ANDRE LANDE
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Udløs den indbyggede sikkerhedstap for at 
frigøre udløseren.

Tryk udløseren ned for at aktivere 
bladet.Sikkerhedstappen frigøres 
ikke fra lancetten, hvorfor ingen løse 
dele utilsigtet vil blive forlagt omkring 
spædbarnet.
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