SMO
S-Monovette® Organiser

Sistema rotulador automático para
preparação eficiente e específica de tubos
de coleta de sangue de cada paciente
• Seleciona e rotula tubos de coleta de acordo com o pedido de cada paciente
• Imprime etiquetas de código de barras
• Rotulador de tubos de coleta S-Monovette®
• Podem ser impressas etiquetas adicionais para outros tipos de tubos,
frascos ou prontuário (opcional)
• Sistema integrado para embalar tubos de coleta garantindo segurança no
transporte do material até o paciente

SMO – Preparação eficiente e específica de tubos de coleta de sangue de cada paciente
Descrição e funcionalidade
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Dispositivo para rotulagem e fornecimento de tubos de coleta de sangue (S-Monovette®) específicos por paciente
Etiquetas impressas com código de barras (1D / 2D) e texto
Etiquetas fixadas automaticamente nos tubos de coleta
Impressão individual de etiquetas para cada solicitação de tubos
Dimensões da etiqueta 40 x 26 mm
Sistema integrado para embalar tubos de coleta
Operação offline com pedidos de tubos feitos através da tela touch screen
Operação online com comunicação via interfaceamento (LIS)
Abastecimento:
Alimentação de tubos por racks (S-Monovette® Rack D17)
50 tubos/rack
Máximo 12 racks
Saída:
Embalagem transparente de poliestireno (PE) com no máximo 5 tubos rotulados e etiquetas extras
Caso necessário, embalagens adicionais disponíveis para o pedido
Lacre térmico que evidencia adulterações na embalagem do pedido
Embalagem com pedidos em local conveniente e fácil de alcançar
Embalagens de pedido podem ser colocados em uma esteira transportadora ou descarregados em uma mesa
(opcional)

Tipos de tubos de amostra
• Tubos de 11 a 16 mm de diâmetro e 65 a 100 mm de comprimento (sem tampa)
• S-Monovette®
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Este folheto pode incluir informações sobre produtos que podem não estar disponíveis em seu país

Reservados os direitos a alterações técnicas

Dimensões
• 850X1424x1561 mm (LxPxA)
• Peso: aprox. 350 kg

Alimentação
• 115-230 V CA ±10%, 50/60 Hz, 16 A

Informações gerais
• Nível de ruído: <70 dB(A)
• Temperatura ambiente admissível: + 15 °C a + 40 °C
• Umidade relativa máxima do ar: 80%, sem condensação

Produtividade
• Até 750 tubos/hora

Acessórios / Opcionais
• Esteira de transporte
• Leitor de código de barras para identificação de pacientes
• Impressora externa de código de barras Zebra
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