SML
Eqituetadora S-Monovette®
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Modelo: SML-2

A etiquetadora S-Monovette® imprime uma etiqueta imediatamente
antes da colheita de sangue
•
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Para utilização em enfermarias hospitalares e em ambulâncias
O pedido laboratorial do paciente determina os tubos necessários
Todos os materiais estão incluídos para que não possam ser esquecidos
Nenhum tubo etiquetado incorretamente
Todos os tubos são emitidos como um conjunto de paciente num único recipiente
São fornecidas etiquetas adicionais para testes especiais (opcional)
Etiquetas perfeitamente posicionadas aumentam a segurança do processamento laboratorial

SML – Preparação eficiente e específica das amostras de sangue do paciente.
Descrição do funcionamento
• Dispositivo autónomo para o fornecimento de tubos de colheita de sangue Sarstedt, pré-etiquetados e específicos
para o doente (S-Monovette®)
• Criação de etiquetas com código de barras (1-D / 2-D) e texto
• Etiquetagem dos tubos
• Preparação de etiquetas individuais para diferentes recipientes de amostra
• )RUPDWRGDHWLTXHWD[bPP
• Utilização offline com pedido de tubo através do ecrã táctil
• Utilização on-line em comunicação direta com o LIS ou KIS

Alimentação:
• Individual, manual (SML-1)
• Preparação dos tubos em suporte rotativo (SML-2; SML-3)
• bWXERVURWRU

Saída:
•
•
•
•

Conjunto de tubos por paciente num recipiente
Recipiente individual (SML-1; SML-2)
8 recipientes no carrossel (SML-3)
Etiqueta adicional na impressora (opcional)

Tipos de recipiente

Modificações técnicas reservadas.

• S-Monovette®
• 'LÉPHWURH[WHULRUGHDbPPFRPSULPHQWRbPP VHPWDPSD

Dimensões
• b[bb[bbPP /[3[$
• 3HVR
60/DSUR[bNJ

60/DSUR[bNJ

60/DSUR[bNJ

51-730-0000-6021

Esta publicação pode conter informações sobre os produtos que não estejam disponíveis em todos os países

Ligação elétrica
• b9b$&Ƅb+]b$

Dados gerais:
• 1ìYHOGHUXìGRbbG% $
• 7HPSHUDWXUDDPELHQWHSHUPLWLGDbƓ&DbƓ&
• +XPLGDGHUHODWLYDPÈ[VHPFRQGHQVD×ÊR

9HORFLGDGH
• ƉbbVSDUDXPSHGLGRGHHWLTXHWDVFRPWXERVHXPDHWLTXHWDDGLFLRQDO

Acessórios opcionais
• Impressora de etiquetas separada
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