ScanBand®Satin
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Identitetsband för barn/vuxna
Utskrift med termoskrivare

r
L-serie

Användningsområde

7026S

ScanBand® Satin identitetsband är avsedda att användas i
direkttermoskrivare där patientdata tas direkt från
journalsystemet för absolut högsta patientsäkerhet.
Patientuppgifterna hämtas från en databas och trycket på
bandet kan anpassas till användarens egen specifikation
och tillgänglig programvara. Skrivaren använder 		
direkttermoteknik och avkänning med ”Black bar” vilket
gör den mycket driftsäker utan trassel och helt utan annan
förbrukning än id-banden.

n

Bandlåsning

Bandet låses med en starkt häftande klistermassa/tejp.
Efter förslutning går den inte att öppna utan att det tydligt
märks på bandet. Klistret är resistent mot alla de mest
vanliga vätskorna som förekommer i sjukhusmiljöer. Över
förslutningen finns en slitsning som försvårar avsiktlig
manipulation av bandlåsningen.

Material

ScanBand® Satin är tillverkat av ett extra tunt och mjukt,
satinliknande material. Bandet är lätt, starkt, skrynkelfritt
och med hög draghållfasthet.
Termotrycket håller sig skarpt och suddas inte ut över tid.
Banden är PVC-fria, ftalatfria samt latexfria.

Förvaring

Temperatur 15-25°C
Luftfuktighet 40-50% RH

Överlägsen komfort och patientsäkerhet!

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

Banden finns att få i fler
färger. Kontakta oss för
detaljerad information.

Art nr

Beskrivning

Patientgrupp/ Tryckyta
storlek
för patientinfo
mm

Rullens
Bandinner-/ytter- storl
diameter
mm
mm

Avd förp

7700ST-49-PDL

ScanBand® Satin,
Enhörning/Raket

Barn

25/132

L 178
B 19

400 st
4 x 400 st
2 rullar x 200 band

73 x 19

Trpt förp

7026ST-11-PDM ScanBand® Satin, vit

Större barn/ 114 x 19
vuxna

25/148

L 292
B 19

500 st
4 x 500 st
2 rullar x 250 band

7026ST-13-PDM ScanBand® Satin, blå

Större barn/ 114 x 19
vuxna

25/148

L 292
B 19

500 st
4 x 500 st
2 rullar x 250 band

7026ST-16-PDM ScanBand® Satin, röd Större barn/ 114 x 19
vuxna

25/148

L 292
B 19

500 st
4 x 500 st
2 rullar x 250 band

7062ST-11-PDM ScanBand® Satin, vit

25/148

L 292
B 29

500 st
4 x 500 st
2 rullar x 250 band

Vuxenextra bred

114 x 29
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