
More freedom. More confidence. With mylife™.

Sterile engangslancetter
Til effektiv og behagelig udtagning af kapillærblod

Stort set smertefri
Den elektropolerede, trefacetterede, skrå nålespids 
garanterer en glat og skarp finish for at opnå  
optimale blodprøver med maksimal komfort. Desuden 
er mylife™ Lancets kun 30G i diameter.

mylife™ Lancets
(150 × zoom)

Konkurrenternes lancetter
(150 × zoom)

Eksponeret nålelængde 
Nålen er perfekt positioneret til at sikre ensartet 
nålekoncentricitet og eksponeret nålelængde.

 
Håndtering af mylife™ Softlance

1. mylife™ Softlance- 
lancetenhed og  
mylife™ Lancets efter brug.

2. For at forhindre punktursår 
kan lancetten nemt trykkes 
ind i hætten.

3. Hygiejnisk og sikker udtrækning af lancetten uden at berøre 
den. Den brugte lancet anbringes i en kanyleboks eller en beholder 
til biologisk farligt affald.

1. mylife™ AutoLance™  
med en automatisk lade- og 
udløserfunktion.

2. Praktisk bajonetlås og stopfunktion, så lancetten nemt kan 
udskiftes.

3. For at forhindre punktursår 
kan lancetten nemt trykkes 
ind i hætten. Sikker bortskaf-
felse efter brug.

 
Håndtering af mylife™ AutoLance™
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mylife™ Lancets – et kvalitetsprodukt
Egnet til børn og voksne

mylife™ Lancets standard
Lancetter af høj kvalitet til hverdagsbrug for at 
sikre optimalt blodudløb. Designet til at gøre 
blodprøvetagning lettere og mere behagelig.

mylife™ Lancets multicolor
Samme funktion som mylife™ Lancets, standard, 
men kan fås i syv forskellige farver.

Bevarer steriliteten i 5 år
Sterilisationsdosis fastsat i overensstemmelse med ISO 11137-2:2012

Ref. nr. Antal Beskrivelse Mål Nålediameter Spidslængde Udvendig diameter

7101030 200 stk. mylife™ Lancets standard 30G 0,30 ± 0,01 mm 3,3 ± 0,3 mm 6,3 ± 0,5 mm

7101031 200 stk. mylife™ Lancets multicolor 30G 0,30 ± 0,01 mm 3,3 ± 0,3 mm 6,3 ± 0,5 mm
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