
Fakta om vores 
førsteklasses 
genanvendelige 
laryngoskoper.

HEINE  
BLADE  
ER PRISEN 
VÆRD.



Det første og eneste med 
10 års garanti.

Her er BEGRUNDELSE nr. 1 ud af 27 gode grunde 
til, hvorfor du kan stole på blade fra HEINE.



Ikke en eneste med mere 
end en 5-års garanti.

Vælg blade fra HEINE, og få 10 års gratis vedlige-
holdelsesfri service. 

Vi tror fuldt og fast på kvaliteten af vores produkt. 
Derfor tilbyder vi en uovertruffen 10-års garanti på 
vores HEINE Classic+ F.O.-blade.2 

Dette er den længste garanti på det nuværende 
marked – og den eneste, der specificerer et  
minimumsniveau for lystransmission. 

Så hvordan kan vi tilbyde så uovertruffen en 
garanti? Let. Vi ved lige præcis, hvor omhyggelige 
vi er i fremstillingen af vores førsteklasses blade. 
Og vi ved, at nogle af vores HEINE-blade stadig 
fungerer optimalt efter 15 og endog 20 år, selv 
efter indtil flere autoklaveringer.

Alle blade fra HEINE er fremstillet i Tyskland af højt 
kvalificerede professionelle inden for branchen. 
Hemmeligheden bag deres succes er en kombi-
nation af faglært manuelt arbejde og computersty-
rede fræsemaskiner. 

Takket være vores fokus på kvalitetsmaterialer og 
produktionsprocesser er et HEINE-blad billigere 
end billige kopiblade efter mindre end tre år. Og 
de slår engangsblade i forhold til prisbillighed 
allerede inden for det første år. 

Dette er blot én ud af 27 gode grunde til at vælge 
HEINE-laryngoskopblade. Find flere gode grunde 
på de følgende sider og alle 27 i Book of Truth på 
heine.com/BoT



BEGRUNDELSE NR. 15:
100 % kvalitetskontrol:  
51 inspektioner udført  
på hvert enkelt blad.

BEGRUNDELSE NR. 6: 
Enkel og sikker bearbejdning takket 
være HEINE smoothSURFACE.

BEGRUNDELSE NR. 7:
Ingen risiko for 
personskade takket være 
HEINE smoothSURFACE.

BEGRUNDELSE NR. 10:
Det fuldt integrerede 
fiberoptiske sæt.

SIKKER FOR PATIENTER 
Et korrekt bearbejdet HEINE Classic+-laryngoskop har  
aldrig forårsaget en hospitalserhvervet infektion.



BEGRUNDELSE NR. 19:
Den nye meget synlige 
markering på HEINE 
Classic+-bladene.

BEGRUNDELSE NR. 15:
100 % kvalitetskontrol:  
51 inspektioner udført  
på hvert enkelt blad.

Dette er blot 9 ud af 27 
gode grunde til at vælge 
HEINE-laryngoskopblade. 
Find flere gode grunde  
på de følgende sider og 
alle 27 i Book of Truth på 
heine.com/BoT

BEGRUNDELSE NR. 8:
HEINE Fiber Optics‹ 
uovertrufne kvalitet. 

BEGRUNDELSE NR. 14:
HEINE Fiber Optics‹ 
polerede ender.

BEGRUNDELSE NR. 17:
Der er LED. Og der er LED 
i HEINE Quality.

BEGRUNDELSE NR. 18:
Det eksklusive HEINE 
EasyClean-laryngoskop-
håndtag.



BEGRUNDELSE NR. 21: 
Deres fremragende holdbarhed gør genanven-
delige HEINE-blade mere overkommelige end 
andre genanvendelige blade. Selv sammenlignet 
med blade, der kun koster halvdelen, tjener et 
HEINE-system ofte sig selv ind på lidt under tre år.3

Hvorfor? Fordi HEINE-blade stadig fungerer perfekt 
i situationer, hvor billigere tilsvarende blade knækker 
eller skal udskiftes.

En undersøgelse viser, at gennemsnitlig 10 blade 
pr. operationsstue udskiftes på grund af fejl 
forårsaget af rutinemæssig autoklavering.

Husk: Vores produkter leveres med en eksklusiv 
10-års garanti (se side 2 og 3).

Dette er blot én ud af 27 gode grunde til at vælge 
HEINE-laryngoskopblade. Find flere gode grunde 
på de følgende sider og alle 27 i Book of Truth på
heine.com/BoT

Et HEINE-blad efter 
4.000 intubationer.

Et lignende blad efter 
250 intubationer.

ØKONOMISK   
TAKKET VÆRE OMKOSTNINGSBESPARELSER



ALTID DET RIGTIGE BLAD
Valget er dit.

LARYNGOSKOPBLADE
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 relevante størrelser.

  Til hver enkelt intubationsteknik,  
hver vane og enhver præference.

  Men altid fremstillet i Tyskland.

  Kompatibel med alle laryngoskophåndtag  
i henhold til ISO 7376 (Grøn Standard). 



EasyClean-håndtaget

 Enkel, hurtig og sikker efterbearbejdning.

 Perfekt visning.

 Robust design.

  Vores genanvendelige EasyClean-laryn-
goskophåndtag opfylder ikke blot alle 
nationale og internationale standarder, 
men også de strenge californiske krav  
i forbindelse med efterbearbejdning.

  Kompatibel med alle laryngoskophåndtag  
i henhold til ISO 7376 (grøn standard).

Det klassiske F.O.-håndtag

 I LEDHQ eller XHL-belysning.

  Kan konverteres fra batterihåndtag til 
genopladeligt håndtag (Li-ion batteri) -  
indsatsen i bunden skal blot udskiftes.

  Vores genanvendelige F.O.-håndtag opfylder 
de relevante nationale og internationale 
standarder for efterbearbejdning.

  Kompatibel med alle laryngoskophåndtag  
i henhold til ISO 7376 (grøn standard).

LARYNGOSKOPHÅNDTAG XHL-BATTERI-
HÅNDTAG

LED-BATTERI-
HÅNDTAG

XHL-RECH.  
BATTERIHÅND-

TAG 4 NT

LED-RECH.  
BATTERIHÅND-

TAG 4 NT

EasyClean LED – STANDARD F-008.22.820

EasyClean LED – SLIM 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 – SLIM 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-bordoplader til F.O.4-håndtag X-002.99.494

Sæt med to adaptere til F.O.4 SLIM NT-håndtag (til NT4-bordlader) X-000.99.086

SOFISTIKERET OG UDEN SIDESTYKKE

For yderligere oplysninger bedes du kontakte din forhandler eller besøge vores hjemmeside heine.com



BÆREDYGTIG  
TAKKET VÆRE ET MINDRE MILJØAFTRYK

HEINEs miljøfodaftryk for  
genanvendelige artikler.

Engangsartiklers miljøfodaftryk.

BEGRUNDELSE NR. 21: 
Engangsplastblade har et 5 til 6 gange  
større CO2-fodaftryk end genanvendelige knive  
i rustfrit stål, der gentagne gange desinficeres.  
Der genereres også langt højere emissioner, når  
der anvendes engangsmetalblade.1

Med hensyn til deres livscyklusvurdering (LCA)  
har vi udregnet, at miljøpåvirkningen fra engangs- 
metalsblade er endnu værre på grund af den ekstra 
energi, der kræves til udvinding og raffinering. 
Miljøbeskyttelse bliver mere presserende i alle 
sektorer – og sundhedspleje er ingen undtagelse.

Resultaterne af to uafhængige undersøgelser fra 
Nordamerika og Australien indeholder interessant 
læsning. Begge var baseret på LCA-tal for 
genanvendelige kontra engangslaryngoskoper – 
 og begge afslørede næsten identiske resultater. 
Begge undersøgelser viste, at brugen af genan-
vendelige laryngoskoper reducerer udledningen 
af drivhusgasser betydeligt med helt op til 85 %.

Dette er blot én ud af 27 gode grunde til at vælge 
HEINE-laryngoskopblade. Alle 27 i Book of Truth 
på heine.com/BoT

1 Genanvendelige i forhold til engangslaryngoskoper miljømæssige og økonomiske overvejelser. Jodi D. Sherman, M.D., Lewis Raibley, B.Eng., Matthew Eckelman, Ph.D., Yale University, ASA 2014 
2 Opdateret i september 2020. For garantibetingelser se 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 har været en 100 % familieejet og -drevet virksomhed i mere end 75 år og er en 
verdensførende producent af primærdiagnostiske instrumenter med over 500 medarbejdere. Vi fortsætter 
med at udvikle og fremstille HEINE-instrumenter på vores anlæg i Tyskland, hvor vi kombinerer årtiers 
erfaring og håndværk med de mest moderne produktionsteknologier.

Vi er repræsenteret i over 120 lande i verden og har datterselskaber i Australien, USA og Schweiz  
samt 3.000 repræsentanter, importører og specialforhandlere.

Vi ser frem til at høre fra dig – og vil gerne høre din mening om og dine ønsker og forslag til vores  
produkter.

HEINE-DATTERSELSKABER OG 
-REPRÆSENTANTER

03/21.  DK
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BÆREDYGTIG  
TAKKET VÆRE ET MINDRE MILJØAFTRYK


