
Meer vrijheid. Meer vertrouwen. Met mylife™.

mylife™ SafetyLancets
Afnemen van capillair bloed met minder risico van letsel door de 
naald

Het innovatieve, gepatenteerde ontwerp maakt het afnemen van capillair bloed eenvoudig en veilig. 
De functie voor eenmalige ontgrendeling en een verzegelde beschermdop beschermen zowel  
de patiënt als de professionele zorgverlener tegen kruisbesmetting en letsel. mylife™ SafetyLancets 
zijn er in twee verschillende versies: mylife™ SafetyLancets (28G/1,5 mm) en mylife™ SafetyLancets 
Comfort (30G/1,2 mm).

Veiligheidsfuncties
  Aan het veiligheidszegel is te zien of de  

mylife™ SafetyLancet al eerder is gebruikt of niet
  De beschermdop houdt de lancet steriel en  

voorkomt contaminatie voor gebruik
  Na gebruik niet meer werkzaam, dankzij functie  

voor eenmalige ontgrendeling

Comforteigenschappen
  Superieure naaldkwaliteit (drievoudig geslepen 

naaldpunt) voor optimaal vloeien van het bloed met 
een maximum aan comfort

  Laden of in elkaar zetten voor gebruik is niet nodig

Hoe wordt de mylife™ SafetyLancet gebruikt

mylife™ SafetyLancets 
(28G/1,5 mm)

mylife™ SafetyLancets Comfort 
(30G/1,2 mm)

1 Draai eenvoudig de 
beschermdop van  
de mylife™ SafetyLancet  
en verwijder hem.

2 Zet de mylife™ SafetyLancet 
op de vinger.

3 Druk het verhoogde gedeelte 
stevig tegen de gekozen plek 
om het lancetmechanisme te 
activeren.

4 De naald wordt na gebruik 
direct teruggetrokken. Dankzij 
de functie voor eenmalige 
ontgrendeling, kan de mylife™ 
SafetyLancet niet onbedoeld 
opnieuw worden gebruikt.
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mylife™ SafetyLancets
Steriele wegwerplancetten, voor het veilig en comfortabel afnemen 
van bloedmonsters

Verkrijgbaar in verpakkingen van 200 stuks, voorzien van een handig schuifdeksel

Ontworpen voor bloedglucosemonitoring en andere diagnostische onderzoeken in
 Diabetesklinieken
 Ziekenhuizen
 Thuiszorg
 Huisartspraktijken

Blijft 5 jaar steriel
 Gesteriliseerd middels bestraling
 De sterilisatiedosis is bepaald in overeenstemming met ISO 11137

mylife™ SafetyLancets (28G /1,5 mm) mylife™ SafetyLancets Comfort (30G /1,2 mm)

Naalddikte Naalddiameter Penetratiediepte Beschrijving Aantal Ref. nr.

28G 0,36 mm 1,5 ± 0,2 mm mylife™ SafetyLancets 200 stuks 7100031

30G 0,30 mm 1,2 ± 0,2 mm mylife™ SafetyLancets Comfort 200 stuks 700001495
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