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LANCETAS DE SEGURANÇA NEOHEEL™

Lancetas de segurança neoheel™

Microprematuro
Baixo peso à nascença 
<1 kg

Prematuro
Baixo peso à nascença 1-2,5 kg

Recém-nascido
Desde o nascimento  
até aos 6 meses 2,5-9 kg

Bebé
6-24 meses >9 kg

Número do item 1050M 1051P 1052N 1053T

Profundidade da incisão 0,65 mm 0,85 mm 1,00 mm 2,00 mm

Comprimento da 
incisão 1,4 mm 1,75 mm 2,5 mm 3,00 mm

Volume de sangue Médio Médio Médio Alto

Embalagem Uma caixa contém 4 embalagens de 50 unidades; 200 unidades no total

A lanceta de segurança neoheel™ é utilizada 
para a colheita de amostras de sangue de 
qualidade em bebés após o nascimento. 
Estas amostras de sangue são utilizadas 
para realizar um rastreio metabólico, bem 
como para analisar os níveis de glicose, para 
efetuar um hemograma completo e medir os 
níveis de hematócrito.

PRECISÃO
O movimento de varredura de alta velocidade 
da microlâmina em aço inoxidável é 
direcionado a uma profundidade preferencial 
de 1 mm1 imediatamente acima do local onde 
se encontra a maioria das fibras nervosas. 

A gama Neoheel™ está disponível em 
quatro configurações, com base no nível de 
desenvolvimento do bebé. A profundidade e 
comprimento da incisão são otimizados pelo 
peso do bebé para gerar uma amostra de 
alta qualidade com menos dores3,4 e menor 
traumatismo para os tecidos delicados e 
terminações nervosas do bebé.  

HEMÓLISE REDUZIDA 
A utilização de uma lanceta acionada por 
mola automatizada permite a colheita 
de amostras de sangue com níveis mais 
reduzidos de hemoglobina no plasma2. 

A lanceta de segurança demonstrou a 
ocorrência de menos hematomas4 e exigiu 
menos punções para obter os volumes 
suficientes de sangue3. Além disso, o 
formato arqueado reduz o número de locais 
de punção no calcanhar, o tempo necessário 
para concluir o teste num recém-nascido e a 
duração do choro do bebé4.

SEGURANÇA
A patilha de segurança integrada impede 
a ativação prematura, evitando ao mesmo 
tempo elementos soltos adicionais. As partes 
laterais texturadas da lanceta neoheel™ 
permitem um controlo seguro para ajudar 
a evitar a necessidade de uma segunda 
picada no calcanhar. A microlâmina retrai-se 
instantaneamente para permanecer numa 
posição bloqueada permanentemente, 
de modo a impedir lesões por picadas de 
agulhas acidentais. 
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Solte a patilha de segurança integrada 
para desbloquear o acionador.

Pressione o acionador para ativar a 
lâmina. A patilha de segurança não se 
separa do dispositivo, não havendo o risco 
de colocação incorreta de elementos 
soltos próximo do recém-nascido.  
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