TM

safety heelstick
Ontworpen voor neonatale verpleegkundigen ...
door neonatale verpleegkundigen!
De babyLance™ Safety heelincisie heeft een wereldwijde
populariteit vanwege de meest nauwkeurige snijtechniek,
het gebruiksgemak en de veiligheid.

Vergelijking incisie

babyLance

ITC Tenderfoot™

Cardinal gentleheel™

BD Quickheel™

Het incisieprofiel van de
babyLance toont een
zachte gebogen incisie
zonder stompe punctie of
onregelmatige rijtwond.

Het incisieprofiel van
de babylance toont een
vloeiende gebogen incisie
zonder stompe punctie of
onregelmatige snijwond.

Het profiel van Cardinal Health
gentleheel toont een incisie
met een schuine initiële
prikwond gevolgd door een
steeds diepere boog.

Het BD Quickheel
incisieprofiel toont een
initiële stompe punctie
gevolgd door een
insnijding.

(Handelsmerk van International Technidyne
Company)

(Handelsmerk van Cardinal Health, Inc.)

(Handelsmerk van Becton, Dickinson and
Company)

De schaal van de incisieprofielen werd enkel vergroot ter illustratie.

Kenmerken, voordelen en waarde
Diverse afmetingen

Minder pijnbeleving

Veiligheid is nummer 1

Perfecte positionering

Een breed aanbod aan incisiediepten
om optimale hoeveelheden capillair
bloedvolume te verkrijgen, met zo
weinig mogelijk pijn.

Het mesje wordt na gebruik direct
automatisch ingetrokken wat
prikincidenten voorkomt.

Door de soepele boogincisie voldoet
babyLance aan de CLSI-LA4-A5richtlijnen en streeft naar zo weinig
mogelijk pijn voor de baby.

De ergonomische grip zorgt voor een
betere houvast, past perfect op de
voet van de baby en wijst de juiste
positionering aan.

Gebruiksaanwijzing

2

Ja

Bepaal de juiste
plaats op de hiel,
maar zorg ervoor
dat het hielbeen
niet wordt geraakt.
Ontsmet de
incisiezone op
de hiel met een
ontsmettingsdoekje.
Laat de huid drogen.

Nee

Ja

1

Tip: raadpleeg de maattabel hieronder

3

Verwijder de veiligheidspal. Activeer
de hendel niet voor u klaar bent om te
prikken.

Tip: verwijder het veiligheidslipje door eraan te draaien.
Trek het niet los.

Zet het lancet met de mesgleuf tegen
de hiel. De hendel wijst van de gebruiker
weg. Trek de hendel naar u toe met de
wijsvinger.

4

Veeg de eerste druppel bloed weg.
Verzamel de gewenste hoeveelheid
bloed. Gooi de babyLance weg volgens
de vereiste richtlijnen en procedures voor
scherpe instrumenten.

Tip: plaats het lancet vlak op de incisieplaats. Geen neerwaartse
kracht vereist. Hou het toestel stil wanneer u de hendel activeert.

Tip: knijp of kneed niet in de hiel.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor volledige instructies, waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en contra-indicaties.

Informatie over de incisie
De interne veer van babyLance activeert een snelle slingerbeweging van het blad en verricht een zachte incisie, die voldoet aan
de CLSI LA4 A5-richtlijnen om zo weinig mogelijk weefsel te beschadigen en zo weinig mogelijk pijn te veroorzaken bij de baby.
Kleur van
het product

Productcode

Indicatie*

Incisie Lengte1

Incisie Diepte2

BLM

Minder dan 1000g

2,2 mm

0,60 mm

BLP

1000 - 2500g

3,0 mm

0,85 mm

3,0 mm

1,0 mm

BLN
Octrooi VS 8.715.307

Microprematuur

Prematuur

2500g - 9kg

geboorte-zes maanden

CLSI
Richtlijn voor maximale incisiediepte: <2,0 mm
BD Quickheel™
Gemiddelde incisiediepte: <1,27 mm
Cardinal Health gentleheel™
Gemiddelde incisiediepte: <1,16 mm

* Uitsluitend als aanbeveling, gebruik uw klinisch oordeel.

De zachte incisie (witte stippellijn)
wordt gemeten door de maximale
lengte en de maximale diepte.

ITC Tenderfoot®
Gemiddelde incisiediepte: <1,39 mm

-Breedte mes 3,0 mm (+/-0,5 mm)

babyLance™‡
Gemiddelde incisiediepte: <0,92 mm

-Dikte mes 0,15 mm (+/-0,2 mm)
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