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Modelo: SML-3

A rotulagem perfeita do S-Monovette® para cada paciente
•
•
•
•

Garante a alocação adequada do código de barras e dos tubos S-Monovette®
Pode ser integrado aos sistemas KIS/LIS existentes
Os kits de tubos S-Monovettes são separados por pacientes em recipientes individuais
Etiquetas adicionais podem ser impressas para outros tipos de tubos, frascos ou prontuários

SML – Preparação eficiente e específica de tubos de coleta de sangue de cada paciente
Descrição de funcionalidade
•
•
•
•
•
•
•

Dipositivo para rotulagem e fornecimento de tubos de coleta de sangue (S-Monovette®) específicos por paciente
Etiqueta impressa com códigos de barras (1D / 2D) e texto
Etiquetas fixadas automaticamente nos tubos de coleta
Podem ser impressas etiquetas adicionais para outros tipos de tubos, frascos ou prontuários
'LPHQVĄHVGDHWLTXHWD[bPP
Operação offline com pedidos de tubos feitos através da tela touch screen
Operação online em comunicação via interfaceamento LIS ou KIS

Abastecimento:
• Individual, manual (SML-1)
• Alimentação por carrossel de tubos (SML-2; SML-3)
• bWXERVFDUURVVHO

Saída:
•
•
•
•

Kits de tubos rotulados separados em recipientes específicos para cada paciente
Saída única (SML-1; SML-2)
Carrossel de saída automática com 8 recipientes (SML-3)
Etiquetas adicionais disponíveis na impressora de código de barras externa (opcional)

Tipos de tubos de amostra

Reservados os direitos a alterações técnicas

• S-Monovette®
• 7XERVGHDbPPGHGLÉPHWURHGHDbPPGHFRPSULPHQWR VHPWDPSD

Dimensões
• [[bPP /[3[$
• 3HVR
60/DSUR[bNJ

60/DSUR[bNJ

60/DSUR[bNJ

Alimentação

49_757_0000_6025

Esta publicação pode conter informações sobre produtos que talvez não estejam disponíveis no seu país

• b9b&$Ƅb+]b$

Informações gerais
• 1ìYHOGHUXìGRbG% $
• 7HPSHUDWXUDDPELHQWHDGPLVVìYHObƓ&DbƓ&
• 8PLGDGHUHODWLYDPÈ[LPDGRDUVHPFRQGHQVD×ÊR

Produtividade
• Menos de 20 segundos para rotular um pedido de rotulagem com 4 tubos e uma etiqueta adicional

Acessórios / Opcionais
• Impressora de código de barras externa
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