HENm/HENm Cart
Etiquetagem da S-Monovette® com os dados específicos do paciente antes da colheita de sangue

Tube Labeler HENm (equipamento de mesa) e
HENm Cart (versão móvel)
• Disponibilização da S-Monovette etiquetada com os dados específicos do paciente de
acordo com informações do KIS ou do LIS
• 1 kit por paciente com etiquetas adicionais e impressão de talões
• Sem erros de etiquetagem, sem tubos em falta
• Segurança do processo no laboratório graças a etiquetas posicionadas na perfeição

Etiquetagem da S-Monovette® com os dados específicos do paciente antes da colheita de sangue

Segurança do processo desde a colheita de sangue
até ao laboratório
A etiquetagem manual dos tubos de colheita de sangue é uma fonte de erros.
As etiquetas podem ser mal posicionadas, interferindo na análise no laboratório,
ou aplicadas no tubo errado (código de material errado) ou os tubos podem ser
esquecidos, tendo de ser pedidos novamente, o que faz perder tempo precioso.

Tabuleiro com kit do paciente

HENm e HENm Cart disponibilizam kits completos do paciente com S-Monovette
perfeitamente etiquetada. A aplicação no hospital ou em ambulâncias pode ser
feita num local central ou em modalidade móvel diretamente ao pé do paciente.
As informações do KIS (sistema de informação hospitalar) ou do LIS (sistema
de informação laboratorial) determinam quais são os S-Monovette necessários.
Também podem ser impressas etiquetas para recipientes adicionais de amostras,
p. ex., copos para urina, Zaragatoas de esfregaço, etc., e adicionados avulso ao
kit. A impressão de talões resume as informações e conclui o processo.

Agitador de rolos no HENm Cart

Com o agitador de rolos integrado, o HENm Cart assegura a alta qualidade do
material da amostra. Os tubos são agitados logo a seguir à colheita de sangue.
A bateria integrada alimenta com segurança o HENm, o agitador de rolos e o PC
durante a ronda pela enfermaria.

Impressão de talões

51_885_0000_6021

Este documento contém informações sobre produtos que podem não estar disponíveis em todos os países

Modificações técnicas reservadas

Dados técnicos
Tube Labeler
HENm

Tube Labeler
HENm Cart (versão móvel)

SARSTEDT REF.

90.191.450

90.191.451

Débito

Até 1400 tubos/h;
aprox. 900/h na operação de rotina

Até 1400 tubos/h;
aprox. 900/h na operação de rotina

Tipos S-Monovette®
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Quantidade de tipos S-Monovette®

máx. 14

máx. 14

Capacidade do depósito

máx. 140

máx. 140

Entrada de tubos

Na horizontal no compartimento, alinhados

Na horizontal no compartimento, alinhados

Saída do kit

Tabuleiro aberto

Tabuleiro aberto

Processo de impressão

Térmico direto

Térmico direto

Tamanho do rótulo
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Tipo de código de barras

Todos os 1-D comuns, matriz de dados

Todos os 1-D comuns, matriz de dados

Impressora suplementar (integrada)

Para rótulos extra

Para rótulos extra

Deteção do tipo de tubo

sim

sim

Deteção do rótulo primário

sim

sim

Bateria para alimentação independente
da rede

não
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Agitador integrado

não
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Dimensões L x P x A
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Peso
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Sintra Business Park, Edifício 8
Zona Industrial da Abrunheira
2710-089 Sintra
Tel: +351 21 915 6010
Fax: +351 21 915 6019
info.pt@sarstedt.com
www.sarstedt.com

