
Sannheten om  
våre førsteklasses,  
gjenbrukbare  
laryngoskoper.

HEINE-BLAD 
ER VERDT 
PRISEN.



Det første og eneste  
som har en garanti på 10 år.

Dette er GRUNN NR. 1 av 27 gode grunner  
til å stole på HEINE-bladenes kvalitet.



Ikke et eneste ett med  
en garanti på mer enn 5 år.

Velg HEINE-blad hvis du vil ha vedlikeholdsfri bruk  
i 10 år. 

Vi har klokkertro på produktets kvalitet. Derfor gir  
vi en enestående garanti på hele 10 år på HEINE 
Classic+ F.O.-bladet.2 

Dette er den lengste garantien som tilbys på 
markedet i dag – og den eneste som oppgir et 
minimumsnivå av lystransmisjon. 

Hva er grunnen til at vi kan tilby en så uslåelig 
garanti? Den er enkel. Vi vet hvor mye omtanke 
som legges ned i å lage disse bladene av høy 
kvalitet. Og vi vet at enkelte HEINE-blad fremdeles 
er i full vigør etter 15 eller 20 år, selv etter gjentatt 
autoklavering.

Alle HEINE-blad produseres utelukkende i Tysk-
land av høyt kvalifiserte fagfolk. Hemmeligheten 
bak suksessen er en kombinasjon av dyktig 
manuelt arbeid og datastyrte fresemaskiner. 

Fordi vi fokuserer på materialer og produksjonspro-
sesser av høy kvalitet, har du tjent inn et HEINE-blad 
i forhold til billige lignende blad før det har gått  
tre år. Og med tanke på prisbevissthet, slo de 
engangsblad i løpet av det første året. 

Dette er kun én av 27 gode grunner til å velge 
HEINE-laryngoskopblad. Du finner flere grunner på 
sidene som følger og alle 27 i Sannhetens bok på 
heine.com/BoT



GRUNN NR. 15:
100 % kvalitetskontroll: 
Hvert eneste blad blir 
undersøkt 51 ganger.

GRUNN NR. 6: 
HEINE smoothSURFACE garanterer 
enkel og sikker reprosessering.

GRUNN NR. 7:
Ingen skadefare takket være 
HEINE smoothSURFACE.

GRUNN NR. 10:
Den helintegrerte 
fiberoptiske bunten.

SIKKERT FOR PASIENTER 
En laryngoskop av typen HEINE Classic+ som er reprosessert,  
har aldri forårsaket en sykehusinfeksjon.



GRUNN NR. 19:
Den godt synlige merkingen på 
bladene av typen HEINE Classic+.

Dette er kun 9 av 27 
gode grunner til å velge 
HEINE-laryngoskopblad. 
Du finner flere grunner 
på sidene som følger og 
alle 27 i Sannhetens bok 
på heine.com/BoT

GRUNN NR. 8:
HEINE-fiberoptikk av 
makeløs kvalitet. 

GRUNN NR. 14:
De polerte endene på 
HEINE-fiberoptikk.

GRUNN NR. 17:
Du har LED. Og du har 
LED i HEINE-kvalitet.

GRUNN NR. 18:
The exclusive HEINE  
EasyClean laryngoscope 
handle.



GRUNN NR. 21: 
Den enestående slitestyrken gjør gjenbrukbare 
HEINE-blad rimeligere enn andre gjenbrukbare 
blad. Selv sammenlignet med blad som kun koster 
halvparten så mye, lønner et HEINE-system seg ofte 
etter litt under tre år.3 

Hvorfor det? Fordi HEINE-blad fortsatt fungerer 
feilfritt i situasjoner der billigere blad av lignende 
type knekker eller må skiftes ut.

En studie viser at i gjennomsnitt 10 blad per 
operasjonsstue skiftes ut på grunn av svikt som 
følge av rutinemessig autoklavering.

Husk: Produktene våre leveres med en eksklusiv 
garanti på 10 år (se side 2 og 3).

Dette er kun én av 27 gode grunner til å velge 
HEINE-laryngoskopblad. Du finner flere grunner på 
sidene som følger og alle 27 i Sannhetens bok på 
heine.com/BoT

Et HEINE-blad etter  
4000 intubasjoner.

Et lignende blad etter  
250 intubasjoner.

ØKONOMISK  
TAKKET VÆRE KOSTNADSBESPARELSER



ALLTID RIKTIG BLAD
Det er bare å velge.

LARYNGOSKOPBLAD
STØRRELSE ART.NR.

Mac 0 F-000.22.100

Mac 1 F-000.22.101

Mac 2 F-000.22.102

Mac 3m F-000.22.143

Mac 3 F-000.22.103

Mac 4 F-000.22.104

Mac 5 F-000.22.105

Miller 00 F-000.22.119

Miller 0 F-000.22.120

Miller 1 F-000.22.121

Miller 2 F-000.22.122

Miller 3 F-000.22.123

Miller 4 F-000.22.124

WIS 1 F-000.22.131

WIS 2 F-000.22.132

WIS 3 F-000.22.133

Paed 0 F-000.22.110

Paed 1 F-000.22.111

  Bladtyper: Macintosh, Miller, WIS  
eller Paed.

 I alle aktuelle størrelser.

  Til alle intubasjonsteknikker, alle vaner og  
alle preferanser.

  Men alltid produsert i Tyskland.

  Kompatible med alle laryngoskophåndtak i  
henhold til ISO 7376 (grønn standard). 



EasyClean-håndtaket

 Enkel, hurtig og sikker reprosessering.

 Perfekt sikt.

 Robust utforming.

  Våre gjenbrukbare EasyClean-laryngo-
skophåndtak oppfyller ikke bare alle 
nasjonale og internasjonale standarder, 
men oppfyller i tillegg de strenge kravene 
knyttet til reprosessering i California.

  Kompatible med alle laryngoskopblad i henhold 
til ISO 7376 (grønn standard).

Det klassiske F.O.-håndtaket

 I LEDHQ- eller XHL-belysning.

  Kan gjøres om fra batteri- til oppladbare 
håndtak (Li-ion-batteri) – det er kun 
nødvendig å skifte ut innsatsen i bunnen.

  Våre gjenbrukbare F.O.-håndtak oppfyller 
de aktuelle nasjonale og internasjonale 
standardene for reprosessering.

  Kompatible med alle laryngoskopblad i henhold 
til ISO 7376 (grønn standard).

LARYNGOSKOPHÅNDTAK XHL-BATTERI-
HÅNDTAK

LED-BATTERI-
HÅNDTAK

XHL OPPL. BAT-
TERIHÅNDTAK 

4 NT

LED OPPL. BAT-
TERIHÅNDTAK  

4 NT

EasyClean LED – STANDARD F-008.22.820

EasyClean LED – TYNT F-008.22.821

EasyClean LED – KORT F-008.22.822

F.O./F.O.4 NT – STANDARD F-001.22.860 F-008.22.860 F-007.22.894 F-008.22.894

F.O./F.O.4 NT – TYNT F-001.22.800 F-008.22.800 F-007.22.804 F-008.22.804

F.O./F.O.4 NT – KORT F-001.22.812 F-008.22.812 F-007.22.424 F-008.22.424

NT4-bordlader for F.O.4-håndtak X-002.99.494

Sett à to adaptere for F.O.4 SLIM NT-håndtak (for NT4-bordlader) X-000.99.086

SOFISTIKERT OG UTEN SIDESTYKKE

Hvis du trenger mer informasjon, kan du kontakte distributøren, eller gå nettstedet vårt, heine.com



BÆREKRAFTIG   
TAKKET VÆRE ET MINDRE MILJØAVTRYKK

Miljøavtrykket til HEINEs  
gjenbrukbare utstyr.

Miljøavtrykket til  
gjenbrukbart utstyr.

GRUNN NR. 24: 
Engangsblad i plast har et 5 til 6 ganger større 
karbonavtrykk enn gjenbrukbare blad i rustfritt 
stål som desinfiseres gang på gang. Det genereres 
betraktelig høyere utslipp når det brukes engangs-
blad i metall.1

Når det gjelder livssyklusanalyser (LCA), beregner 
vi at påvirkningen som engangsblad i metall har på 
miljøet, er enda verre på grunn av den ekstra 
energien som kreves til gruvedrift og bearbeiding. 
Det blir stadig viktigere å beskytte miljøet i alle  
sektorer – og helsetjenester er intet unntak.

Resultatene fra to uavhengige studier i Nord-Ame-
rika og Australia er interessante å lese. Begge to 
utgangspunkt i LCA-tall for gjenbrukbare kontra 
engangslaryngoskoper – og begge ga nærmest 
identiske resultater. Begge studiene viste at bruk 
av gjenbrukbare laryngoskoper gir en betydelig 
reduksjon i klimagassutslippene på så mye som 
opptil 85 %.

Dette er kun én av 27 gode grunner til å velge 
HEINE-laryngoskopblad. Du finner alle 27 i 
Sannhetens bok på heine.com/BoT

1 Reusable versus disposable laryngoscopes environmental and economic considerations. Jodi D. Sherman, M.D., Lewis Raibley, B.Eng., Matthew Eckelman, Ph.D., Yale University, ASA 2014
2 Oppdatert i september 2020. Du finner garantibetingelser på heine.com
3 Glendale Adventist Hospital Incremental Costs of Reprocessing Reusable Laryngoscopes Blades & Handles. Carlos Vasquez



HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Dornierstr. 6, 82205 Gilching, Germany 
Tel. +49 (0) 81 05 -77 28 0, Fax +49 (0) 81 05 -77 28 20 2 
E-Mail: info@heine.com, www.heine.com

QUALITY  
 made in  
GERMANY.
HEINE Optotechnik er verdensledende produsent av diagnostiske instrumenter. Selskapet har over 
500 ansatte, og har vært 100 % familieeid og -styrt i over 70 år. Vi fortsetter å utvikle og produsere 
HEINE-instrumenter ved våre anlegg i Tyskland, der vi kombinerer vår lange erfaring og fagkunnskap 
med det aller nyeste innen produksjonsteknologi.

Vi er representert i over 120 land over hele verden, med datterselskaper i Australia, USA og Sveits,  
så vel som 3000 representanter, importører og spesialforhandlere.

Vi ser frem til å høre fra deg – og vil gjerne vite mer om dine meninger, ønsker og forslag når det  
gjelder våre produkter.

HEINES DATTERSELSKAPER OG 
REPRESENTANTER
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BÆREKRAFTIG   
TAKKET VÆRE ET MINDRE MILJØAVTRYKK


