
More freedom. More confidence. With mylife™.

Sterila engångslansetter
För effektiv och bekväm kapillär blodprovstagning

Praktiskt taget smärtfri
Elektropolerad trippelavfasad kanylspets garanterar 
en jämn och skarp finish för att ta bästa möjliga 
blodprov med maximal komfort. Dessutom mäter 
diametern på mylife™ Lancets endast 30 Gauge.

mylife™ Lancets
(150 × zoom)

Konkurrenters lansetter
(150 × zoom)

Exponerad kanyllängd (ENL)
Kanylen är perfekt placerad för att garantera konse-
kvent kanylkoncentricitet och fri kanyllängd.

 
Tillvägagångssätt med mylife™ Softlance

1. mylife™ Softlance blodprov-
stagare och mylife™ Lancet 
efter användning.

2. Oavsiktliga stickskador för-
hindras eftersom lansetten 
enkelt kan stickas in i huven.

3. Enkel och hygienisk lansettutmatning utan att lansetten  
berörs. Släng den förbrukade lansetten i en lämpad punkterings-
säker behållare eller en behållare för biologiskt riskavfall.

1. mylife™ AutoLance™  
med automatisk laddnings- 
och frisläppningsfunktion.

2. Praktiskt bajonettlås och stoppfunktion för enkelt byte av lansett. 3. Oavsiktliga stickskador  
förhindras eftersom lansetten 
enkelt kan stickas in i huven. 
Säker kassering efter använd-
ning.

 
Tillvägagångssätt med mylife™ AutoLance™
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mylife™ Lancets högkvalitativa produktutbud
Lämplig för vuxna och barn

mylife™ Lancets standard
Lansetter av hög kvalitet för dagligt bruk som 
garanterar bästa blodflöde. Utformade för att  
göra blodprovtagningen enklare och bekvämare.

mylife™ Lancets multicolor
Samma funktion som mylife™ Lancets standard, 
men finns i sju olika färger.

Håller steriliteten i 5 år
Steriliseringsdosen bestämd enligt ISO 11137-2:2012

Best.nr Antal Beskrivning Gauge Nåldiameter Spetslängd Höljets ytterdiameter

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

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