
Neoheel™ veiligheidslancetten

Beknopte handleiding

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.

1
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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Neem neoheel™ van de hiel van 
een zuigeling en werp het in een 
naaldcontainer voor biologisch 
gevaarlijk materiaal.
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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. 
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Druk na de bloedafname 
met lichte druk een steriel 
gaasje tegen de prikplaats 
totdat het bloeden is gestopt.
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Smiths Medical maakt deel uit van de wereldwijde technologische bedrijvengroep Smiths Group plc. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor een volledig overzicht van waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. 
Smiths Medical en neoheel zijn handelsmerken van Smiths Medical. Het symbool ® geeft aan dat het handelsmerk is geregistreerd bij het Amerikaanse octrooi- en handelsmerkenbureau en in bepaalde andere 
landen. Het hierin beschreven product is voorzien van CE-markering. © 2018 Smiths Medical. Alle rechten voorbehouden. SS195467NL-112018

Ga voor de contactgegevens van uw plaatselijke vertegenwoordiger naar www.smiths-medical.com/customer-support/contact-us

IN CANADA EN ANDERE LANDEN ZIJN DE BESCHREVEN PRODUCTEN MOGELIJK NIET TOEGELATEN OF BESCHIKBAAR VOOR VERKOOP

MKEECA-0214

Bezoek voor meer informatie onze website: www.smiths-medical.com

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

Gemachtigd vertegenwoordiger in de EU
Emergo Europe
Molenstraat 15, 2513BH Den Haag
Nederland
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