Bebekler İçin Güvenli Lanset
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Onun sağlığı için yapılan
bu ilk ve önemli uygulamada
bebeğinizin canı yanmasın...
Steriheel sağlık görevlilerinin bebek topuğundan kapiller
kan örneği alması için özel olarak tasarlanmıştır.

Kontrollü ve hızlı hareketi sayesinde topuktan en ideal
miktarda kan alınmasını sağlar, acıyı azaltır, cildin
travmatize olmasını önler ve çabuk iyileşme sağlar.
KULLANICI GÜVENLIĞI : Bıçak bölümü kullanım öncesi ve sonrası tamamen kapalıdır.
KOLAY KULLANIM: Önceden yüklenmiş ve kolay kullanım için genişletilmiş düğmeye basılarak
aktive olan tasarım.
geniş düğme ile
kolay basma

HASTA GÜVENLIĞI: Tek kullanımlıktır, tekrar kullanıma izin vermez, Gama sterilizasyon ile sterilize
edilmiştir. Delme derinliği ayarlıdır.
YÜKSEK KAN AKIŞI: Bıçağın kontrollü hareketi optimum kan akışı sağlamak üzere tasarlanmıştır.
UYGULAMA ALANLARI: Öncelikle yeni doğan ve prematüre bebeklerde kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. Kısa giriş derinliği veya dokunun az miktarda sıkılmasını gerektiren uygulamalarda
da kullanılır.

Benzer Lansetlerin Karşılaştırılması:
SteriHeel’in mikro ve kavisli
bıçağı, yüksek hızlı ve süzülerek
deliş hareketi sayesinde
benzerlerine göre daha fazla kan
alınmasını sağlar.

Prematüre, yenidoğan olmak üzere farklı bebek topuk ciltlerine uygun farklı modelleri vardır.
Sinir uçlarının geçmekte olduğu hassas ve ağrılı bölgenin üzerinde, kapiller yataktan en uygun
miktarda kan alınmasını sağlayacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır.
Sonuç olarak bebeğin hassas topuğundan yüksek kalitede kan örneği, çok daha az acı ve travma
oluşturmadan sağlanır.

Uygulama :
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Uygulama yerini alkol hazırlık
ped ile (%70 izopropil)
temizleyin ve kurumaya bırakın.

Lansetin emniyet tetik kilidini
çıkarın.

Bebeğin ayağını uygun bir seviyeye
kaldırın ve lansetin düz yüzeyi olan
bıçak çıkış bölümünü bebeğin topuğuna
uygun bir biçimde yerleştirin.
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Düz yüzeyinin her iki kenarı deri
ile haﬁfçe temas ettikten sonra,
tetiğe basın ve lanseti hemen
topuktan çekin.

İlk çıkan damlanın steril gazlı
bez ile silinmesi önerilir.

Kapiler tüp veya benzeri bir aparat ile
gerekli hacim elde edene kadar kan
örneğini toplayarak kan toplama tüpünü
doldurun. Kanama durana kadar steril gazlı
bez ile uygulama yerine haﬁfçe bastırın.

Ürün Kodu

Renk Kodu

Derinlik/Kesi Uzunluğu

Kullanım Alanı

05-038575

Turuncu

0.85mm/1.75mm.

Prematüre

05-031025

Sarı

1.00mm/2.50mm.

Yenidoğan

05-031428

Pembe

1.14mm/2.80mm.

Yenidoğan
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