Ingen smitta,
ingen smärta!

Ny blodprovstagare för professionellt bruk

Så här fungerar
Securject Pro:

Indikatorfönster.
Säkerhetskontroll. När lansetten
använts, syns en röd prick i fönstret.

Välj stickdjup efter
hudtyp och hur mycket
blod som behövs.

Skyddslock/
plattform

Ejektorknapp.
Avlägsnar lansetten efter
provtagningen.

Securject Pro har
5 olika stickdjup:
nivå 1: 1,3 mm
nivå 2: 1,6 mm
nivå 3: 1,9 mm
nivå 4: 2,2 mm
nivå 5: 2,5 mm

Avtryckare

Djupreglage
Här ställs önskat
stickdjup.

NO CONTAMINATION
Ingen risk för blodsmitta.
Alla delar som varit i
kontakt med patientens
hud och blod byts ut.

Securject Pro är speciellt utvecklad till sjukvårdsinrättningar för enkel och professionell blodprovstagning från fingertopparna. Med sin genomtänkta
design är den hygienisk**, säker och lätt att använda
på samma gång. Den är ställbar med 5 olika stickdjup, dels för att erhålla rätt volym blod och dels för
att kunna anpassas till olika patienter.
Efter provtagning ejekteras plattform samt lansett
genom ett enkelt knapptryck. Detta garanterar att alla
delar av blodprovstagaren som har kommit i kontakt
med patientens hud eller blod alltid byts ut.

COMFORT ZONE
TECHNOLOGY
Åtta små punkter
i en cirkel för smärtfri
blodprovstagning.

AUTOMATIC EJECTION
Efter provtagning skjuts
plattform och lansett ut
med ett knapptryck och
utan att vidröras.

Tryck plattformen mot
patientens finger och ta
blodprovet.

Skjut ut plattform och
lansett (i en behållare
för vassa föremål) med
en knapptryckning.

MALMÖ

Securject Pro är utrustad med
den unika och geniala Comfort
Zone-teknologin (CZT).* Hemligheten är åtta små punkter i
en cirkel. När de trycks mot
fingertoppen skickas en positiv
signal av beröring till hjärnan.
Då sticket kommer är signalvägen redan blockerad
och smärtsignalen når inte fram. Tillsammans med
Securject Pros höga stickhastighet blir provtagningen
praktiskt taget smärtfri för patienten.

ALIAS DESIGN

Securject Pro – den säkra och smärtfria
blodprovstagaren för professionellt bruk!

För in en Securlancet Pro i
lansetthållaren tills du hör
två klickljud (klick, klick).
Vrid av plattformen och
fäst den på provtagaren.

* Melzack, R. and Wall, P.D (1982) The Challenge of Pain (Penguin, Harmondsworth), p233
** Godkänd av Hygiensjuksköterskorna Region Skåne

Varsågod! Prova Securject Pro och låt patienten känna skillnaden!
A. Menarini Diagnostics är ett hälsovårdsföretag med ett världsomspännande
nätverk av dotterbolag, samarbetspartners
och återförsäljare med fokus på diabetes,
hematologi, klinisk kemi, urinanalys och
immunologi. A. Menarini Diagnostics ingår
som en division i Menarini-koncernen som är
Italiens största internationella farmaceutiska
bolag och marknadsledande i Sydeuropa.
Menarini-koncernen har över 11 000 anställda
och en omsättning på ca 2 miljarder euro.

Fyll i svarstalongen och posta den till oss, så skickar vi en
Securject Pro blodprovstagare till dig kostnadsfritt.
Namn ....................................................................................................................................................

Porto
betalt

Titel .......................................................................................................................................................

Sjukhus/mottagning ............................................................................................................................

Adress ...................................................................................................................................................

Postnummer ...................................Ort ................................................................................................

E-post ....................................................................................................................................................
All information hämtad från detta kort kan användas av Menarini Diagnostics i enlighet med
Personuppgiftslagen 1998:204. Ingen information kommer att lämnas vidare. Menarini Diagnostics
kommer eventuellt att skicka information om våra nya produkter och allmän information.
Ja tack, jag godkänner att Menarini Diagnostics använder mina uppgifter enligt ovan.

Kundsupport 040–32 12 70 www.menarinidiagnostics.com
Underskrift: ............................................................................................................................................

A.Menarini Diagnostics
Nordic Countries
SVARSPOST
20479946
214 00 Malmö

