
More freedom. More confidence. With mylife™.

mylife™ SafetyLancets
Udtagning af kapillærblodprøver med lavere risiko for utilsigtede 
stikskader

Det innovative, patenterede design gør kapillær blodprøvetagning sikker og nem. Funktionen med 
engangsudløser og en forseglet beskyttelseshætte byder på sikkerhed og beskytter patienter  
samt sundhedspersonale mod krydskontaminering eller tilskadekomst. mylife™ SafetyLancets kan fås  
i to forskellige versioner: mylife™ SafetyLancets (28G/1,5 mm) og mylife™ SafetyLancets Comfort 
(30G/1,2 mm).

Sikkerhedsfunktioner
  Sikkerhedsforseglingen angiver visuelt, hvorvidt 

mylife™ SafetyLancet har været brugt før
  Beskyttelseshætten opretholder sterilitet og  

forhindrer kontaminering før anvendelse
  Kan ikke genbruges på grund af enkeltudløserfunktion

Komfortfunktioner
  Overlegen nålekvalitet (trefacetteret nålespids) støtter 

en optimal blodgennemstrømning med maksimal 
komfort

 Skal ikke klargøres eller samles før anvendelse

Hvordan mylife™ SafetyLancet skal bruges

mylife™ SafetyLancets 
(28G/1,5 mm)

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

1 Drej, og tag beskyttelses-
hætten af mylife™ SafetyLancet.

2 Anbring mylife™  

SafetyLancet på fingeren.
3 Tryk det ophøjede område 
mod det valgte sted for at 
aktivere lancetmekanismen.

4 Nålen trækker sig straks 
tilbage efter brugen. 
Takket være en enkeltudløser-
funktion kan mylife™ 
SafetyLancet ikke genbruges.
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mylife™ SafetyLancets
Sterile sikkerhedslancetter til engangsbrug til sikker og behagelig  
rutinemæssig blodprøvetagning

Kan fås i æsker med 100 og 200 stk. med et bekvemt skydelåg

Er designet til monitorering af blodsukker og andre diagnostiske test i
  Diabetesklinikker
 Hospitaler
 Hjemmehjælpen

Bevarer steriliteten i 5 år
 Steriliseret ved hjælp af bestråling
 Steriliserende dosis fastsat i henhold til ISO 11137

Ypsomed ApS // Marielundvej 20 // 2730 Herlev. //  
info@ypsomed.dk // www.mylife-diabetescare.dk // +45 48 24 00 45

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

Mål Nål Diameter Gennemtrængning Dybde Beskrivelse Mængde Ref. nr.

28G 0,36 mm 1,5 ± 0,2 mm mylife™ SafetyLancets 100 stks 700009359

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

30G 0,30 mm 1,2 ± 0,2 mm mylife™ SafetyLancets Comfort 100 stks 700009361

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


