
More freedom. More confidence. With mylife™.

mylife™ SafetyLancets
Kapillär blodprovtagning med minskad risk för oavsiktliga  
stickskador

Den innovativa patenterade utformningen gör det lätt och säkert att ta kapillärblodprover. Frisläppningen 
i ett steg och ett slutet lock ger säkerhet och skyddar såväl patienter som vårdpersonal från  
smittöverföring och skador. mylife™ säkerhetslansetter finns i två olika versioner: mylife™ SafetyLancets 
(28G/1,5 mm) och mylife™ SafetyLancets Comfort (30G/1,2 mm).

Säkerhetsfunktioner
  Säkerhetsförseglingen visar synligt om en  

mylife™ SafetyLancet har använts tidigare eller inte
  Skyddslocket bevarar steriliteten och skyddar från 

kontaminering före användning
  Oanvändbar efter användning tack vare en  

frisläppningsfunktion i ett steg

Komfortfunktioner
  Överlägsen nålkvalitet (trippelfasetterad spets) 

garanterar ett optimalt blodflöde med maximal komfort
  Ingen förladdning eller hopsättning före användning 

krävs

Så här använder du mylife™ SafetyLancet

mylife™ SafetyLancets 
(28G/1,5 mm)

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

1 Vrid och ta bort det 
skyddande locket på en 
mylife™ SafetyLancet.

2 Sätt mylife™ SafetyLancet 
mot fingret.

3 Tryck den upphöjda delen 
stadigt mot det valda stället för 
att aktivera stickmekanismen.

4 Nålen dras tillbaka 
omedelbart efter användningen. 
Tack vare frisläppning i ett steg 
kan mylife™ säkerhetslansetter 
inte återanvändas av misstag.
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mylife™ SafetyLancets
Sterila säkerhetslansetter för engångsbruk för säker och bekväm  
rutinmässig medicinsk provtagning

Finns i askar om 100 och 200 styck med praktiskt skjutlock

För användning vid mätning av blodglukos och andra diagnostiska tester
 på diabetesmottagningar
 på sjukhus
 vid vård i hemmet

Håller steriliteten i 5 år
 Steriliserad genom strålning
 Steriliseringsdosen bestämd enligt ISO 11137

Ypsomed AB // Elektrogatan 10, 7tr // 171 54 Solna //  
info@ypsomed.se // www.mylife-diabetescare.se // Kundtjänst: 08 601 25 50

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

Gauge Nåldiameter Insticksdjup Beskrivning Antal Best.nr

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

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

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

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


