CompuBand®
Identitetsband för barn/vuxna
Utskrift med termoskrivare med låsknapp
Användningsområde

CompuBand® identitetsband är avsett att användas i
direkttermoskrivare där patientdata tas direkt från
journalsystemet för absolut högsta patientsäkerhet.
Patientuppgifterna hämtas från er databas och trycket på
bandet kan anpassas till användarens egen
specifikation och tillgänglig programvara. Skrivaren
använder direkttermoteknik och avkänning med ”Black bar”
vilket gör dem mycket driftsäkra utan trassel och helt utan
annan förbrukning än id-banden.
CompuBand® identitetsband har även hål för avkänning.

Beroende på vilket
skrivarfabrikat och
modell som används
finns CompuBand®
med olika spolning,
spoldiameter och
antal band per rulle.
Kontakta oss för
detaljerad information.
Banden nedan passar
till skrivare PDC-2I

Bandlåsning

Bandet görs med en säkerhetslåsknapp i plast. Efter
förslutningen går den inte att öppna. Knappen levereras
löst i erforderligt antal per förpackning.

Material

Nyhet!

för att tillmötesgå
majoriteten av Compubands
användare är nu bandet
uppdaterat med hål på
motsatt sida mot de
föregående Compuband.

CompuBand är tillverkat av polyeten och är lätt och starkt
med hög draghållfasthet.
Termotrycket håller sig skarpt och suddas inte ut över tid.
Banden är PVC-fria, ftalatfria samt latexfria.
®

Förvaring

Behöver er befintliga
skrivares sensor indexhål
eller om ni har en Satoskrivare - Kontakta oss så
ska vi hitta en lösning

Temperatur 15-35°C
Luftfuktighet 40-50% RH

Ny triangelformad knapp

Banden och knapparna
finns att få i fler färger.
Kontakta oss för detaljerad
information.
Art nr

Beskrivning

Patientgrupp/
storlek

Tryckyta för
patientinfo
mm

Rullens
inner-/ytterdiameter
mm

Bandstorl

7023STC-11-PDM

CompuBand , vit

barn/vuxna

79 x 19

38/144

7023STC-16-PDM CompuBand , röd

barn/vuxna

79 x 19

7023STC-17-PDM CompuBand® , orange

barn/vuxna

7024STC-11-PDH

CompuBand® , vit

7029STC-11-PDO

CompuBand , vit

7049STC-11-PDO

CompuBand , vit, bred barn/vuxna

®
®

®

Avd förp

Trpt förp

B 19

500 st

4 x 500 st

38/144

B 19

500 st

4 x 500 st

79 x 19

38/144

B 19

500 st

4 x 500 st

barn/vuxna

79 x 19

25/96

B 19

200 st

10 x 200 st

barn/vuxna

79 x 19

25/126

B 19

350 st

2 x 175 st

100 x 29

25/127

B 29

350 st

2 x 175 st

®

mm
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