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 VOOR HET SNEL EN VEILIGE 
 VERWIJDEREN VAN DE NAALD

SPEEDY 
Quick-Release Holder
De Speedy Quick Release Holder garandeert een veilige en 
betrouwbare uitstoot van de gebruikte bloedafname-naald in 
een naaldencontainer, en dit tot 100 keer (getest op gebruik).

Door eenvoudig op het blauwe vrijgavemechanisme op 
de houder te drukken, kan de naald gemakkelijk in de 
naaldencontainer worden gedeponeerd - zonder dat u de 
besmette naald hoeft aan te raken.   
Speedy  is een veilig alternatief voor conventionele houders.  

Het mechanisme is voorzien van een pijl die aangeeft 
in welke richting het vrijgavemechanisme moet worden 
ingedrukt om de naald uit te werpen. 

 / U hoeft het mechanisme niet opnieuw in te stellen voor 
gebruik. 

 / Bij hergebruik: gemakkelijk schoon te maken dankzij het 
gladde oppervlak. 

 / Tot 100 keer bewezen gebruik. 

BELANGRIJK OM TE 
WETEN. 

Het ontkoppelings-
mechanisme is voorzien van 
een optische oriëntatiehulp 
die als indicator dient voor 
de correcte positionnering 
van de naald in de houder.  

Verder geeft de pijlvorm de 
richting aan voor het duwen 
van het mechanisme voor 
het uitwerpen van de naald.

Disclaimer: Greiner Bio-One beveelt niettemin uitdrukkelijk éénmalig gebruik aan. 
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 PRODUCT 
OVERZICHT

VOOR MEER INFORMATIE EN/OF HET BESTELLEN VAN 
STALEN, BEZOEK ONZE WEBSITE OF CONTACTEER ONS. 

Na succesvolle bloedafname 
houdt u de Speedy-houder 
verticaal met de naaldtip naar 
beneden.

Druk op het trigger 
mechanisme.

Werp de naald veilig uit in de 
container.
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HANDLEIDING
U kunt de gebruiksaanwijzing raadplegen op www.gbo.com.

Artikelnr. [Verpakking]  
Doos / Karton

KG450212 10 / 1.000

Speedy Quick Release Holder
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